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Dezvoltatorul imobiliar Ovidiu Petrache
a pus ochii pe izlazul din comuna
ieșeană Dumești. Vrea să ia 25 de
hectare din terenul a zeci de fermieri
pentru a-și dezvolta business-ul
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Hoție ca în
codru la Serviciul
Județean de
Metrologie
Legală Iași
EVENIMENT
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O angajată a Serviciului Județean de
Metrologie Legală Iași va fi nevoită să dea
explicații în instanță, după ce a fost acuzată
că s-a înfruptat din banii instituției. Astfel, la
finele săptămânii trecute, procurorii din
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași
au trimis-o în judecată pe Gina Sârbu...

Petrecere
mare dată de țigani
și la McDonald's!
„Prințesa” s-a
scăldat în aur și a
jucat la „păcănele”
în noaptea nunții!
ACTUALITATE 8

actualitate 8

Senatorul USR Marius Bodea s-a
căsătorit a doua oară! Petrecere în mare
secret în insula Thassos din Grecia
Senatorul USR Marius Bodea sa căsătorit în cel mai mare
secret. Cel mai slab
parlamentar al Iașului va
petrece alături de soție și
apropiați în insula Thassos din
Grecia. Nașul senatorului este
Radu Ciobanu, patronul unei
firme de chimicale...
ECONOMIC

Nuntă mare în țigănie! Una dintre prințesele
de la Grajduri s-a căsătorit. Leo și Andreea
Stănescu au făcut o nuntă ca-n povești,
scăldată în bani și aur. Opulența este foarte...
eveniment 3
Cuplurile fițoase din Iași nu
acceptă orice fel de nuntă!
Extravaganța și luxul, ingredientele
principale ale petrecerilor.
Organizator: „Nu contează prețul”

7

Liniștea bogătașilor de pe Sărărie
a fost stricată de un patron arab.
A construit cu 100.000 de euro o terasă
Restaurantul "Boho", din centrul
Iașului, este motiv de ceartă între
patron și vecinii nemulțumiți care
susțin că, de câteva luni, trebuie să
suporte gălăgia provocată de
muzica dată la maximum. Cei care
locuiesc în zonă sunt exasperați de
muzica tare care se aude după
miezul nopții și, deși au depus
sesizări la Poliție și Primărie, nu...
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Prognoza meteo `n Ia[i,
2-8 august 2021.
Vreme rea, anun]at\
de meteorologii ANM
Dup` o perioad` de vreme canicular`, jude]ul Ia[i va intra
\ntr-o s`pt`mân` \n care vor predomina precipita]iile. Conform
reprezentan]ilor Administra]iei Na]ionale de Meteorologie (ANM),
prognoza meteo \n Ia[i \n perioada 2-8 august 2021 indic` zile
cu valori de pân` la 30 de grade Celsius, \ns` \n care vor
predomina ploile. Doar \n prima parte a s`pt`mânii, \n Ia[i
vremea va fi ceva mai frumoas`, cu valori ridicate. Ast`zi, 2
august 2021, ie[enii vor avea parte de o vreme c`lduroas`, cu
valori cuprinse \ntre o minim` de 18 grade [i o maxim` de
32 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va
sufla slab pân` la moderat, iar [ansele de precipita]ii vor fi
destul de sc`zute. Spre sear`, vântul poate sufla \n rafale, \n
timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute. |n
schimb, umiditatea aerului va fi ridicat`. Mâine, 3 august 2021,
la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de 19
grade Celsius [i o maxim` de 28 de grade Celsius.
Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla slab pân` la
moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. Pot ap`rea, \ns`, precipita]ii spre sear`, \n timp ce
vântul va sufla moderat, iar umiditatea aerului se va men]ine
ridicat`. Miercuri, 4 august 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 18 grade Celsius [i o maxim` de
24 de grade Celsius. Pot ap`rea averse [i furtuni cu fulgere,
\n timp ce vântul va sufla slab pân` la moderat. Spre sear`,
vântul poate sufla \n rafale, \n timp ce [ansele de precipita]ii
se vor men]ine ridicate. {i joi, 5 august 2021, vremea la Ia[i
va fi \n general \nchis`. Se vor \nregistra valori cuprinse \ntre
o minim` de 19 grade Celsius [i o maxim` de 32 de grade
Celsius. Pot ap`rea averse [i furtuni izolate, \n timp ce vântul
va sufla slab pân` la moderat. {i spre sear` pot ap`rea
precipita]ii, \n timp ce vântul va continua s` sufle slab pân`
la moderat, iar umiditatea aerului s` se men]in` ridicat`.
Vremea se va men]ine \n nota celei din perioada 26 iulie-1
august 2021.

Vreme \nchis` spre sfâr[itul s`pt`mânii
Vineri, 6 august 2021, la Ia[i vremea va fi \n general
\nchis`. Se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de
18 grade Celsius [i o maxim` de 31 de grade Celsius. Pot
ap`rea averse [i furtuni cu fulgere, \n timp ce vântul va sufla
moderat. {ansele de precipita]ii se vor men]ine spre sear`, \n
timp ce vântul va sufla cu putere, iar umiditatea aerului va fi
ridicat`. Dac` \n aceste zile se anun]` vreme ceva mai \nchis`,
\n aceea[i perioad` a anului precedent, ie[enii au avut parte
de canicul`. Sâmb`t`, 7 august 2021, la Ia[i pot ap`rea noi
averse, \n timp ce temperatura aerului va fi cuprins` \ntre o
minim` de 16 grade Celsius [i o maxim` de 21 de grade
Celsius. Ie[enii vor avea parte de o vreme \nchis` [i spre
sear`, când se pot semnala noi averse [i vânt puternic. Duminic`,
8 august 2021, la Ia[i, vremea va fi ceva mai frumoas`.
Continuarea pe BZI.ro
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Ho]ie ca `n codru la Serviciul
Jude]ean de Metrologie Legal\
Ia[i. Un inspector a furat banii
institu]iei [i a crezut c\ scap\
O angajat` a Serviciului
Jude]ean de Metrologie
Legal` Ia[i va fi nevoit` s`
dea explica]ii \n instan]`,
dup` ce a fost acuzat` c`
s-a \nfruptat din banii
institu]iei. Astfel, la finele
s`pt`mânii trecute,
procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i au trimis-o
\n judecat` pe Gina Sârbu
Un inspector de la Serviciul Jude]ean
de Metrologie Legal` (SJML) Ia[i este
acuzat c` a b`gat banii institu]iei \n propriul
buzunar! Aproape 200 de facturi fiscale au
fost falsificate, fiind creat un prejudiciu de
peste jum`tate de milion de lei. La finele
s`pt`mânii trecute, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i au
trimis-o \n judecat` pe Gina Sârbu.
Ie[eanca este acuzat` de comiterea
infrac]iunilor de delapidare (265 de acte
materiale), fals (360 de acte materiale) [i
uz de fals (360 de acte materiale). Acum,
urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc`
un prim termen al procesului penal. Ulterior,
magistra]ii vor asculta ce au de spus
anchetatorii [i ie[eanca, pentru a putea lua
o decizie \n acest caz.

Gina Sârbu, acuzat` c` s-a
\nfruptat din banii SJML Ia[i
Anchetatorii ie[eni au afirmat c` Gina
Sârbu a intrat \n vizorul lor \n urm` cu
câ]iva ani. „|n perioada 2011-2015, la diferite
intervale de timp, inculpata G.S., în calitate
de inspector în cadrul SJML Ia[i, prin
falsificarea unui num`r de 180 de facturi
fiscale încasate în numerar pe baz` de
chitan]e - în sensul c`, pe exemplarele nr.
1 înmânate beneficiarului serviciilor de
verificare tehnic` / control metrologic /
control prin m`surare, a men]ionat în mod
real serviciile prestate, sumele de bani
încasate [i data prest`rii serviciilor. Dar,

pe exemplarele nr. 2 - înregistrate în
contabilitate - [i nr. 3 - care r`mân ata[ate
la cotor -, a men]ionat sume mai mici de
bani, alte servicii prestate, precum [i alte
date ale prest`rii serviciilor [i prin falsificarea
unui num`r de 180 de chitan]e încasate \n
numerar - în sensul c`, pe exemplarele nr.
1 înmânate beneficiarilor serviciilor de
verificare tehnic` / control metrologic /
control prin m`surare, a men]ionat în mod
real sumele de bani încasate [i data încas`rii.
Dar, pe exemplarele nr. 2 - înregistrate în
contabilitate -, a men]ionat sume mai mici
de bani [i alte date”, a declarat Mihaela
Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe
lâng` Tribunalului Ia[i.
Conform anchetatorilor, \n acest mod,
Gina Sârbu [i-a însu[it diferen]a dintre suma
de bani încasat` [i cea predat` la casierie.
„Astfel, a fost cauzat persoanei v`t`mate
un prejudiciu în cuantum de 402.907 lei”,
a subliniat Mihaela Apostol.

Un prejudiciu considerabil,
produs \n decursul
mai multor ani
Oamenii legii au ad`ugat c` ie[eanca
Gina Sârbu [i-a \nsu[it mai multe sume de
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bani. „|n perioada 2011-2015, la diferite
intervale de timp, inculpata G.S., în calitate
de inspector în cadrul SJML Ia[i, [i-a însu[it
din gestiune suma de 151.359 de lei,
reprezentând sume de bani încasate pe
baz` de facturi fiscale [i chitan]e care nu
au fost depuse în contabilitatea persoanei
v`t`mate (sume de bani încasate pe baza
unui num`r de 85 de facturi fiscale [i 85
de chitan]e, care nu au fost depuse [i
înregistrate în contabilitatea persoanei
v`t`mate Biroul Român de Metrologie
Legal`). |n perioada 2011-2015, la diferite
intervale de timp, dar în realizarea aceleia[i
rezolu]ii infrac]ionale, în vederea producerii
de consecin]e juridice [i pentru a ascunde
însu[irea de sume de bani din gestiune,
inculpata G.S., în calitate de inspector în
cadrul SJML Ia[i, a depus în contabilitatea
persoanei v`t`mate Biroul Român de
Metrologie Legal` un num`r de 180 de
facturi fiscale falsificate [i 180 de chitan]e
de încasare numerar falsificate. Facem
precizarea c` trimiterea în judecat` constituie
doar o etap` procesual` care, în nicio
situa]ie, nu poate înfrânge prezum]ia de
nevinov`]ie”, a \ncheiat prim-procurorul
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Ciprian NEDELCU
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Cuplurile fi]oase din Ia[i nu accept\ orice
fel de nunt\! Extravagan]a [i luxul sunt
ingredientele principale ale petrecerilor.
Organizator: ıNu conteaz\ pre]ul‰
Nun]ile din Ia[i, din anul 2021,
sunt mai scumpe [i mai
elegante pentru c` mirii sunt
dispu[i s` pl`teasc` mai mul]i
bani pentru petrecerea
perfect`. Organizatorii de
evenimente spun c` nunta[ii
nu ]in cont de bani [i vor
„cigarette corner”, arcade cu
multe flori [i momente
speciale
Organizatorii de nun]i din Ia[i spun c` \n
anul 2021 a crescut cererea din partea clien]ilor
[i recupereaz` pierderile de anul trecut, cauzate
de pandemia de COVID-19. Mirii vor s` aib`
nunta perfect` [i nu ]in cont de buget. „Se
\ntâmpl` s` se c`s`toreasc` str`ini cu românce
care prefer` nun]ile aici pentru c` aici oamenii
[tiu s` se distreze. Nu renun]` la ceea ce \[i
doreau pentru nunta lor, chiar dac` e pandemie.
Au un buget alocat dinainte de aceast` situa]ie
cu pandemia, la care nu renun]`. Anul acesta
nu ]in cont de bani. Chiar dac` au amânat
evenimentul, când \l fac, vor s` aib` ceea ce [iau dorit, indiferent de cheltuieli. E ca o ie[ire,
o evadare, dup` stresul de anul trecut, vor
abunden]`. De exemplu, o mireas` românc`, ce
a fost stabilit` \n Austria, se c`s`tore[te cu un
ie[ean [i organizeaz` nunta aici, \n Ia[i. Mi-a
cerut aranjamente extravagante, cu orhidee,
hortensii, trandafiri, flori \nalte cum sunt gladiolele,
crinii albi. Chiar dac` i-am spus c` acestea cost`
ceva mai mult, a fost de acord, a spus c` nu
conteaz` pre]ul”, sus]ine Dana Foszto, organizator
evenimente [i fondator Miriam Salon, cu peste
20 de ani de experien]` \n domeniu.
Antreprenoarea sus]ine c` cererea este atât
de mare pentru anumite s`li din Ia[i, \ncât
evenimentele se organizeaz` [i \n timpul s`pt`mânii.
„Exist` cerere mare pentru organizarea de

evenimente, iar nun]ile se fac [i lunea, mar]ea
sau miercurea. Singurul inconvenient pentru cei
care vin la nun]i \n timpul s`pt`mânii este faptul
c` a doua zi merg la serviciu, dar cum petrecerea
se \ncheie la ora 2:00, nu mai este a[a mare
problem` s` doarm` numai câteva ore [i diminea]a
s` mearg` la serviciu. Lumea e activ` [i face
nun]i mari, cu sute de persoane. Anul trecut am
\ntâlnit cupluri care au amânat de trei ori
evenimentul [i au renun]at la s`lile \nchiriate.
Anul acesta, cei care s-au r`zgândit abia au mai
g`sit o sal` liber`, \n weekend. Situa]ia este \nc`
destul de incert` [i de aceea vor s` bifeze cel
mai important eveniment din via]a lor. Pot s`
spun c` cine g`se[te locuri libere pentru eveniment
\n weekend, e un om fericit”, mai spune Dana
Foszto.

Organizatorii de evenimente
din Ia[i sus]in c` mirii adopt`
modele de nun]i din str`in`tate,
mai ales din America
Ie[eanca sus]ine c` nunta[ii vor s` r`mân`
\n amintirea invita]ilor cu anumite momente sau
col]uri speciale, cum a fost masa cu trabucuri.
„Am avut [i nun]i unde s-a organizat «cigarette
corner», o mas` amenajat` cu trabucuri. Lumea
vrea s` aib` un eveniment cât mai frumos [i de
aceea oamenii vin cu tot felul de idei. V`d diverse
nun]i f`cute \n str`in`tate, internetul ne ajut` din
plin. De exemplu, foarte \n vog` sunt arcadele
foarte bogate.
Am o nunt` la piscin`, \n august, unde
mireasa a cerut ca la intrare s` fie o bolt`
frumoas`, bogat`, pozele se fac pe malul piscinei,
unde este o ram` cât o u[`. Nu se mai poart`
peretele cu flori multe unde s` f`ceau poze. De
exemplu, la o nunt` a fost invitat` o pictori]`
care \n timpul cununiei religioase a pictat nunta
pe un [evalet. Practic, live, \n timpul ceremoniei,
picta ce se \ntâmpla la eveniment”, mai spune
Dana Foszto, antreprenoare din Ia[i.

Dosar executare silita nr. 25/D/2021
AFISATA AZI, 30.07.2021
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu
nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate cu
dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala
ca, in data de 25.08.2021, orele 10:00, va avea loc la sediul
B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21,
bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica a
imobilului situat in Sat Valea Lupului, Str. 1 Decembrie nr. 129,
Comuna Valea Lupului, Judetul Iasi, compus din casa: s util
parter=50.86 mp; s util mansarda=52,06 mp+8.70 mp+3.58 mp;
teren in suprafata de 505 mp; inscris in C.F. nr. 68950-C1-U2 UAT Valea Lupului; 68950 - UAT Valea Lupului; nr. cadastral
68950-C1-U2; 68950; imobil evaluat la pretul de 225.009,00 Lei,
proprietatea Hrapciuc Maria Beatrice, pentru recuperarea creantei
din titlul executoriu reprezentat de Contract de credit si garantie
- ING Personal nr. 6623430/ 4/1/2020, datorat creditoarei ING
Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresticu sediul in Bucuresti

Dana Foszto, antreprenoare
din Ia[i: „Toate nun]ile
de anul acesta au fost
cu arcade bogate cu flori”
Cuplurile cheltuie numai pe aranjamentele
florale pân` la 3.000 de euro, la care se adaug`
[i celelalte cheltuieli cu amenajarea s`lii, mâncarea,
muzica [i ]inutele. O nunt` care copiaz` modelul
american poate ajunge la zeci de mii de euro.
|n anul 2021 se poart` aranjamentele florale \n
culorile alb [i verde. „Cele mai multe nun]i au
fost pe alb, pastel, dar [i culori calde, [i combina]ii
cu verde. Am v`zut c` lumea prefer` nun]ile \n
aer liber sau pe terase, la piscine, [i automat
se cere volum, pe aranjamentul care s` fie o
explozie de crengi, de verdea]` mult`. |ntr-o sal`
elegant` se cere un aranjament elegant. Toate
nun]ile de anul acesta au fost cu arcade bogate
cu flori, la cununia religioas` mai ales. E [i
acesta un trend la nun]ile organizate \n acest
an”, mai spune Dana Foszto, organizator de
evenimente, din Ia[i. Din cauza pandemiei COVID19, \n anul 2020 au fost interzise evenimentele,
firmele din domeniu fiind aproape de faliment.

- 012095, Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park,
Cladirea nr. 3, Sector 1,de catre debitoarea HRAPCIUC Maria Beatrice cu domiciliul in Iasi - 700530, Str. Luca Arbore, nr. 34,
bl. 523, sc. A, et. 1, ap. 7, Judetul Iasi la care se adauga cheltuielile
de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 225.009,00 Lei,
reprezentand pretul de evaluare a imobilului.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie
sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul
RO29BREL0002000687820103 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi,
al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, o garantie de participare de cel
putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare
insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei,
cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de
incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.

Evenimentele din Ia[i pot
fi organizate cu un num`r
mai mare de invita]i dac`
ace[tia sunt testa]i, vaccina]i
sau au trecut prin boal`
Florarii din Ia[i au resim]it efectele pandemiei
COVID-19 mai ales \n anul 2020, când afacerile
au fost la un pas de a fi \nchise din cauza lipsei
clien]ilor. Dup` ce restric]iile privind pandemia
s-au mai relaxat, ie[enii cu afaceri \n domeniul
floristic au reu[it s` mai acopere din pierderile
financiare de anul trecut, mai ales c` au \nceput
s` se organizeze evenimente cu un num`r mare
de persoane.
|ncepând cu luna iunie 2021, dup` relaxarea
restric]iilor privind pandemia COVID-19, num`rul
maxim de persoane admis la evenimente este
de 150 în exterior sau de maximum 100 de
persoane, în interior. Un num`r mai mare de
invita]i este permis dac` ace[tia sunt testa]i,
vaccina]i sau au trecut prin boal`.
Raluca COSTIN

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

Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan
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Plan spectaculos pentru un celebru
[i luxos domeniu din Ia[i! Totul
implic\ un teren uria[ [i un conac
istoric impun\tor
La Ia[i se preg`te[te un plan spectaculos
pentru un celebru [i luxos domeniu din
Ia[i! Totul implic` un teren uria[ [i un
conac istoric impun`tor. Demersurile sunt
f`cute chiar de proprietar, arhitectul
{erban Sturdza. Astfel, la Direc]ia
Jude]ean` pentru Cultur` Ia[i a fost
depus un dosar ce are ca obiectiv
restaurarea [i completarea par]ial` ce
vizeaz` împrejmuirea Ansamblului
Conacului „Petre P. Carp”, satul
}ib`ne[ti, comuna }ib`ne[ti. Anul trecut,
tot acesta a dezvoltat o activitate ce a
vizat un studiu peisagistic, analiza vizual`
istoric` [i fitosanitar` a arborilor afla]i \n
parcul dendrologic în incinta c`ruia se
afl` [i faimoasa construc]ie
Pentru un faimos domeniu din Ia[i, ce cuprinde un teren
uria[ [i un conac istoric impun`tor, se preg`te[te un plan
spectaculos. Astfel, la acest celebru [i luxos areal urmeaz` o
etap` ce vizeaz` restaurarea [i completarea par]ial`, respectiv
împrejmuirea Ansamblului Conacului „Petre P. Carp”, satul }ib`ne[ti,
comuna }ib`ne[ti. Ini]iator este a proprietarul monumentalului
loc, anume arhitectul {erban Sturdza. De reamintit c`, \n 2020,
tot la Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur` (DJC) Ia[i a fost depus
un dosar \n care se solicita restrângerea delimit`rii zonei de
protec]ie. Arhitectul Sturdza inten]iona, a[a cum face [i cu cl`direamonument a conacului, s` refac` întreg arealul [i s`-l pun` în
valoare turistic`.

{erban Sturdza a depus documenta]ia,
aflat` la nivel de studiu istoric
În acest sens, {erban Sturdza a depus la DJC solicitarea cu
num`rul 1.626 din 16 iunie 2021, proiectul cu obiectivul „Restaurare
[i completare par]ial` împrejmuirea Ansamblului Conacului «Petre
P. Carp»”, faza documenta]iei tehnice pentru ob]inerea autoriza]iei
de construire (DTAC), elaboratori [i proiectan]i fiind arhitec]ii
{erban Sturdza [i Doina Sturdza prin SC. Prodid SRL. Aici trebuie
ar`tat c`, de-a lungul anilor, localnicii au f`cut distrugeri importante
asupra parcului.
Ca date istorice, Ansamblul Conacului „Petre P. Carp” este
monument istoric de importan]` na]ional`. Acesta cuprinde Conacul
[i Parcul „Petre P. Carp”, anexele gospod`re[ti, mausoleul familiei
Carp [i biserica „Duminica Tuturor Sfin]ilor”. Aici, de ani buni
[i cu ajutorul unor tineri pasiona]i [i implica]i (atât din ]ar`, dar

[i din str`in`tate), {erban Sturdza a organizat diverse ateliere
me[te[ug`re[ti ce au vizat reabilitarea [i restaurarea \ntregului
spa]iu unde se afl` proprietatea sa.

Cl`direa Conacului „Petre P. Carp”
este amplasat` în gr`dina
re[edin]ei, actualmente parc
Totul este o m`rturie unic` de coeren]` pentru organizarea
socio-cultural` din Moldova secolului al XIX-lea. Cl`direa Conacului
„Petre P. Carp” este amplasat` în gr`dina re[edin]ei, actualmente
parc, [i este conceput` înc` de la primele faze de construc]ie
într-o rela]ie strâns` cu vecin`tatea imediat` [i cea a peisajului
[i geografiei locului. Mo[ia de la }ib`ne[ti a apar]inut familiei
Carp înc` din secolul al XVII-lea, când arma[ul Carp Lungul o
cump`r` de la vistiernicul Enache, în anul 1646. Conacul „Carp”
a fost construit în jurul anului 1820 de c`tre Ion Carp.
Întors de la studiile din Berlin, Petre P. Carp înfrumuse]eaz`
domeniul [i amenajeaz` un parc în jurul conacului. În parcul
acestuia se afla mausoleul familiei Carp, construit în stil neogotic,
dup` planurile inginerului francez Gustave Eiffel. În 1949, domeniul
trece în proprietatea Statului comunist [i abia în 2007 conacul
este retrocedat familiei Sturdza în stare avansat` de degradare.

Parcul dendrologic din comuna
}ib`ne[ti a fost aproape culcat la
p`mânt de interven]ia autorit`]ilor locale
|n anul 2019, parcul dendrologic din comuna }ib`ne[ti, care
ad`po[teste [i celebrul conac al lui Petre P. Carp, a fost aproape
culcat la p`mânt de interven]ia autorit`]ilor locale. Prin decizia
fostului primar Aurica Cobuz, muncitorii Prim`riei au secerat mai
mul]i arbori din parcul dendrologic, tocmai pentru a face spa]iu
pentru un loc de joac`. Situa]ia \ns` a degenerat, pentru c` arborii
t`ia]i erau proteja]i prin lege, iar Prim`ria nu avea dreptul s`-i
taie. Mai mult, la mijloc este un litigiu \ntre descenden]ii marii
familii Sturdza [i autoritatea local` pe revendicarea suprafe]ei de
6 hectare, respectiv parcul dendrologic din jurul Conacului „Petre
P. Carp”. Cu toate acestea, arhitectul {erban Sturdza, proprietarul
Conacului „Petre P.Carp”, a ar`tat cum stau lucurile [i cum fostul
primar Aurica Cobuz recurgea la presiuni pentru a-i for]a mâna.
Conacul este \nconjurat de un parc dendrologic. Parcul are
aproximativ 7,82 h (hectare). Vegeta]ia deosebit` face ca parcul
s` fie unul rar. El este protejat prin lege deoarece are specii de
copaci rari (nucul s`lbatic, pinul negru).
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

5

SOCIAL

Luni, 2 august

Rectorii marilor universit\]i
de stat din Ia[i fac preg\tiri
pentru noul an academic,
2021-2022. Ce scenarii ar
putea fi aplicate la cursuri
|n plin` vacan]` de var`, conducerile
celor cinci universit`]i de stat din Ia[i
preg`tesc noul an academic, 2021-2022. Cu
toate c`, la acest moment, lucrurile evolueaz`
rapid având \n vedere valul patru al pandemiei
de Coronavirus [i cre[terea infec]iilor cu
tulpina Delta, rectorii institu]iilor de \nv`]`mânt
superior se preg`tesc de cursuri dup` scenarii
ce presupun prezen]a fa]` \n fa]` la cursuri
a studen]ilor. Deja, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) a decis reluarea activit`]ilor
didactice în format fizic. Pe de alt` parte,
la Universitatea Tehnic` (TUIA{I) „Gheorghe
Asachi” se fac preg`tiri pentru cazarea fizic`
\n Campusul Studen]esc „Tudor Vladimirescu”,
la capacitate maxim` a studen]ilor.

Universitatea „Cuza” din
Ia[i a decis reluarea
activit`]ilor didactice în
format fizic pentru anul
universitar 2021-2022
Universitatea „Cuza” din Ia[i a decis
reluarea activit`]ilor didactice în format fizic,
fa]` în fa]`, pentru anul universitar 20212022. „Am decis s` relu`m activit`]ile didactice
fa]` în fa]` întrucât condi]iile actuale o
permit [i pentru c` suntem convin[i c` este
spre binele studen]ilor, în primul rând. În
pandemie am înv`]at s` ne adapt`m, procesul
educa]ional a func]ionat [i în sistem on-line
sau mixt, îns` am înv`]at [i care sunt limitele
acestui sistem”, a declarat prof. univ. dr.
Tudorel Toader, rectorul UAIC. În scenariul
aprobat, unele activit`]i didactice vor putea
avea loc [i on-line. Pentru programele de
studii organizate la forma de înv`]`mânt cu
frecven]`, activitatea de curs va putea fi

Muzeul Na]ional al
Literaturii Române
Ia[i d` startul
înscrierilor la
Concursul Na]ional
de Proz` „Mihail
Sadoveanu”,
edi]ia a XII-a
Edi]ia a XII-a a Concursului Na]ional de Proz`
„Mihail Sadoveanu” a fost lansat` de Muzeul
Na]ional al Literaturii Române Ia[i. Cei care-[i
doresc s` participe trebuie s` trimit` o (1)
lucrare în proz`, în trei exemplare, inclusiv
fragmente de roman, de maximum 15 pagini,
pân` în ziua de 30 septembrie 2021 (data
po[tei). Competi]ia î[i propune s` descopere
talente literare [i s` sus]in` crea]ia literar`
contemporan`

desf`[urat` [i în sistem on-line, în limita a
cel mult 25 la sut` din cuantumul de ore
semestrial pentru fiecare disciplin`. Pentru
programele de studii organizate la formele
de înv`]`mânt cu frecven]` redus` [i la
distan]`, activit`]ile de tutorat se pot organiza
[i în sistem on-lin, în limita a cel mult 75
la sut` din cuantumul de ore semestrial
pentru fiecare disciplin`.

La Universitatea Tehnic`
din Ia[i, prezen]a la cazare
[i la cursuri nu va fi
condi]ionat` de vaccin
sau test anti-COVID-19
Pe de alt` parte, la Universitatea Tehnic`
„Gheorghe Asachi” se fac preg`tiri pentru
cazarea fizic` \n Campusul Studen]esc „Tudor
Vladimirescu”, la capacitate maxim` a
studen]ilor. |n acest context, prof. univ. dr.
ing. Dan Ca[caval, rectorul TUIA{I a anun]at
c` institu]ia pe care o reprezint` (având în
vedere c` nu este o legisla]ie na]ional` în

ANGAJEAZĂ

cauz` care s` oblige acest lucru) nu
condi]ioneaz` prezen]a la cazare [i la cursuri
a studen]ilor de vaccin sau test anti-COVID19. „Având în vedere faptul c` nu avem o
legisla]ie care s` oblige prezen]a la cursuri
sau cazare de vaccin sau test anti-COVID19, Universitatea Tehnic` nu va condi]iona
acest lucru. |n Campus facem preg`tiri
pentru cazare la maximum [i cursuri fa]`
\n fa]`”, a precizat prof. univ. dr. ing. Dan
Ca[caval. Pe de alt` parte, la Universitatea
de {tiin]ele Vie]ii (USVIa[i) „Ion Ionescu
de la Brad, cursurile ar putea fi reluate \n
format hibrid. La Universitatea de Medicin`
[i Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa”, a[a
cum a fost \n semestrul al II-lea (anul
universitar 2020-2021), prezen]a la cursuri
[i examene va fi condi]ionat` de vaccin
anti-COVID-19. |n final, la Universitatea
Na]ional` de Arte „George Enescu” este
posibil ca, din toamn`, cursurile s` fie
reluate \n format fizic sau hibrid.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

Muzeul Na]ional al Literaturii Române (MNLR) Ia[i d`
startul înscrierilor la Concursul Na]ional de Proz` „Mihail
Sadoveanu”, edi]ia a XII-a. Pentru înscriere, participan]ii trebuie
s` trimit` o (1) lucrare în proz`, în trei exemplare, inclusiv
fragmente de roman, de maximum 15 pagini, pân` în ziua de
30 septembrie 2021 (data po[tei). Concursul este destinat
autorilor români cu vârsta de minimum 14 ani, inclusiv celor
care tr`iesc în afara grani]elor ]`rii [i care nu au debutat
editorial în proz`. Concursul î[i propune s` descopere talente
literare [i s` sus]in` crea]ia literar` contemporan`.

Premiile vor fi anun]ate pe site-ul [i
pagina de Facebook ale MNLR Ia[i în
data de 7 noiembrie 2021, cu ocazia
programului cultural Zilele „Mihail
Sadoveanu”, [i vor fi expediate prin po[t`
Lucr`rile, redactate în format electronic (font Times New
Roman, m`rime 12, interlinie 1,5) [i printate în format A4,
trebuie semnate cu un motto [i trimise sau depuse la secretariatul
MNLR (adresa: Muzeul Na]ional al Literaturii Române Ia[i,
str. V. Alecsandri nr. 6, cod po[tal 700054, Ia[i, cu men]iunea:
Pentru Concursul Na]ional de Proz` «Mihail Sadoveanu»), unde
vor fi înregistrate [i p`strate pân` la încheierea perioadei de
expediere. În coletul po[tal trebuie introdus [i un plic închis
(având acela[i motto), care va con]ine numele [i prenumele
autorului, un CV de prezentare [i date de contact. Nu sunt
admise lucr`ri trimise prin mijloace electronice de comunicare.
Juriul va fi compus din cel pu]in trei membri, scriitori, [i va
fi stabilit de Muzeul Na]ional al Literaturii Române Ia[i. În
urma corect`rii textelor, se vor acorda Marele Premiu „Mihail
Sadoveanu”, premiile I, II, III [i trei men]iuni, constând în
diplome [i publica]ii.

La Concursul Na]ional de Proz` „Mihail
Sadoveanu” pot participa autori români
cu vârsta de minimum 14 ani, care înc`
nu au un volum de proz` literar` publicat
La Concursul Na]ional de Proz` „Mihail Sadoveanu” pot
participa autori români cu vârsta de minimum 14 ani, care înc`
nu au un volum de proz` literar` publicat. Câ[tig`torii Marelui
Premiu „Mihail Sadoveanu” la Concursul Na]ional de Proz`
„Mihail Sadoveanu”, la oricare din edi]iile anterioare, nu mai
pot participa la edi]ia de anul acesta [i nici la o edi]ie viitoare.
În situa]ia în care se înscriu la concurs, vor fi descalifica]i.
Concursul va putea fi întrerupt în caz de for]` major` printr-o
decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anun]a public pe
website-ul: www.muzeulliteraturiiiasi.ro. Conform prevederilor art.
1351 alin. (2) din Noul Cod civil, for]a major` este definit`
astfel: „for]a major` este orice eveniment extern, imprevizibil,
absolut invincibil [i inevitabil”. Coordonatorul concursului este
L`cr`mioara Agrigoroaiei, muzeograf MNLR Ia[i. Participan]ii la
concurs trebuie s` fie de acord cu prelucrarea datelor personale.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Re]ea de trafic cu tutun
adus de peste Prut,
destructurat\ dup\ o
ac]iune ca-n filme!
Mii de pachete cu
]ig\ri, vândute pe pia]a
neagr\ din Ia[i
Opt indivizi din \ntreaga Moldov` s-au ales cu
pedepse din partea magistra]ilor ie[eni.
Astfel, la finele s`pt`mânii trecute, judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i i-au condamnat pe
Eliiador Burghelea, Silviu Constantin Ignea,
Ioan Onofrei, Bogdan Costel L`c`tu[u, Romic`
Dorin Cornea, Tudorel Ovidiu Boca, {tefan
Schipor, Ciprian Ionu] Manea [i Fabian Balint.
Ace[tia au primit diverse pedepse
Re]ea de trafic cu tutun adus de peste Prut, destructurat`
la Ia[i! Mii de pachete cu ]ig`ri urmau a fi vândute pe pia]a
neagr` din Ia[i. Acum a venit „nota de plat`”: peste 20 de ani
de \nchisoare. Astfel, la finele s`pt`mânii trecute, judec`torii din
cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat pe Eliiador Burghelea la
5 ani [i 3 luni de pu[c`rie, pentru constituirea unui grup
infrac]ional organizat, contraband` în form` continuat` [i dare
de mit`. |n acela[i dosar, Silviu Constantin Ignea a primit o
pedeaps` de 4 ani de \nchisoare, pentru constituirea unui grup
infrac]ional organizat [i contraband`, \n vreme ce Ioan Onofrei
a fost condamnat la 4 ani [i 4 luni de \nchisoare, sub acelea[i
acuza]ii. De asemenea, Bogdan Costel L`c`tu[u a fost condamnat
la 4 ani [i 2 luni de pu[c`rie, Romic` Dorin Cornea a primit o
pedeaps` de 4 ani [i 6 luni de deten]ie, \n timp ce {tefan Schipor
a fost condamnat la 3 ani [i 4 luni de \nchisoare, iar, \n acela[i
dosar, Tudorel Ovidiu Boca a primit o pedeaps` de 2 ani [i 8
luni de \nchisoare, cu suspendare, Ciprian Ionu] Manea - 1 an
[i 8 luni de \nchisoare, cu suspendare, \n vreme ce Fabian Balint
a fost condamnat la 1 an [i 5 luni de \nchisoare, tot cu suspendare.

Cei opt indivizi, obliga]i de
judec`torii ie[eni s` achite
desp`gubiri considerabile
Pe lâng` pedepsele primite, indivizii au fost pu[i [i la plat`
de judec`torii ie[eni. „Instan]a admite în parte ac]iunea formulat`
de partea civil` Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i”, au afirmat magistra]ii. Astfel, unii dintre cei 8 indivizi au
fost obliga]i s` achite, \n solidar, \n total, desp`gubiri \n valoare
de 131.500 de lei. Mai mult, judec`torii au dispus confiscarea
cantit`]ii de ]ig`ri de contraband` g`site de anchetatorii ie[eni
la perchezi]ii. A[adar, 5.022 de pachete marca Marble, 531 de
pachete marca Rothmans, 2.000 de pachete cu ]ig`ri marca
Ashima, 8.020 de pachete cu ]ig`ri Marble, 285 de pachete de
]ig`ri marca Hilton Lila, 30 de pachete marca Lucky Strike,
630 de pachete marca Ritm, 70 de pachete cu ]ig`ri marca NZ
Black, 20 de pachete marca NZ Gold, 100 de pachete cu ]ig`ri
marca Marble, 78 de pachete marca Ritm, dou` pachete cu
]ig`ri marca NZ Black, 110 pachete cu ]ig`ri marca Ritm.

Magistra]ii din Ia[i i-au l`sat [i
f`r` banii ob]inu]i din vânzarea
de ]ig`ri de contraband`
|n plus, judec`torii ie[eni au dispus confiscarea unor sume
de bani ridicate de la membrii re]elei de contraband`, respectiv
14.215 euro, 143.045 de lei [i 800 de dolari americani. Procesul
celor opt a \nceput \n urm` cu aproximativ 4 ani. Ini]ial, \n
dosar erau ma mul]i inculpa]i, dar cauza a fost disjuns` pentru
cei opt. Ace[tia au fost trimi[i \n judecat` de anchetatorii ie[eni
sub acuza]iile amintite. Totul a ie[it la iveal` dup` efectuarea
unor controale. Astfel, oamenii legii au f`cut 134 de perchezi]ii
la mai mul]i suspec]i de contraband` cu ]ig`ri aduse din Republica
Moldova [i Ucraina. Pentru destructurarea re]elei, anchetatorii
au folosit un num`r-record de jandarmi [i poli]i[ti: 850. Verific`rile
au fost f`cute \n toat` regiunea Moldovei. |n urma perchezi]iilor,
la audieri au fost adu[i la data respectiv` 65 de suspec]i. Conform
anchetatorilor ie[eni, membrii re]elei au adus mii de pachete
cu ]ig`ri de contraband`, pe care le puneau \n vânzare pe pia]a
neagr` din zona Moldovei. Mai mult, pentru prinderea suspec]ilor
au fost folosi]i investigatori sub acoperire, care, la diverse date,
au cump`rat mai multe cantit`]i de ]ig`ri.
Ciprian NEDELCU
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O `ntâmplare inedit\! Un tân\r
din Ia[i a reu[it duminic\
s\-[i umple curtea de str\ini
curio[i
Clement Marcu, tân`r legumicultor din
Ia[i, a avut o idee inedit` pentru a atrage
clien]ii \n ferma din satul Bogd`ne[ti,
comuna Horle[ti. De[i este pe pia]` din
anul 2017 [i consumatorii de produse
s`n`toase \l cunosc deja, Clement a vrut
ca ace[tia s` vin` personal s` vad` ferma
[i s` aib` posibilitatea s` le culeag` direct
din solar sau din câmp. Ideea sa a fost un
real succes, astfel c` nu s-a a[teptat s`
aib` atât de multe persoane \n ferm`. „Au
venit familii cu copii, persoane care au vrut
s` guste pepenii, s` vad` cum sunt produse
legumele. Am clien]i care cump`r` de la
noi [i mi-au spus c` au f`cut analize \n
laborator pentru a vedea dac` au chimicale
[i au spus c` nu au. Deci au verificat
singuri ceea ce m`nânc`. Unii au aparate
care testeaz` pesticidele, chimicalele”, sus]ine
Clement Marcu, de profesie inginer electronist.
|n vârst` de 42 de ani, ie[eanul care s-a
ocupat 15 ani de fabricarea mobilei, a
renun]at la acest domeniu \n anul 2017,
când a \nceput s` ajute un prieten care
voia s` fac` un proiect european.

Ie[eanul sus]ine c` a \nv`]at
s` fac` proiecte europene [i
de aceea s-a gândit s` se
apuce [i el de legumicultur`
Cultiv` legume [i fructe pe aproximativ
4 hectare, iar investi]ia \n afacere este atât
din fonduri europene, cât [i din fonduri
proprii. „Am zis c` [tiind ce \nseamn` s`
faci proiecte europene, m-am apucat [i eu
de legumicultur`. |ncerc s` cultiv legume
cât mai natural posibil. Nu spun c` sunt
100 la sut` naturale, bio, f`r` niciun pic
de chimicale, dar ultimele tratamente le
fac \nainte de a se forma fructul pe plant`.
Dup` ce \ncep s` se formeze fructele, deja
nu mai stropesc, de aceea am multe produse
care sunt m`nate, stricate. Cele care reu[esc
s` supravie]uiasc` sunt foarte gustoase [i
s`n`toase. La mine, legumele nu ]in multe
zile. |n câteva zile se stric` ro[ia. Nu

folosesc nici erbicide. Mi-ar fi mult mai
simplu s` pun un erbicid [i s` termin, dar
nu vreau s` fac asta. Suprafa]a de aici are
3,2 hectare, iar pu]in mai la vale mai avem
un hectar. Am doi oameni care m` ajut`
\n permanen]`, dar dac` a[ mai g`si zilieri,
a[ mai lua cel pu]in 4-5 persoane care s`
m` ajute. Eu sunt de la ora 5 diminea]a
la 12 noaptea \n ferm`, deci un job fulltime”, mai spune Clement Marcu. O alt`
tân`r` din Ia[i care cultiv` legume f`r`
chimicale este Gabriela Ciobot`ra[u, din
comuna Ro[cani.

Clement Marcu, produc`tor
din Ia[i: „Anul trecut
aveam 100 de comenzi
pe zi, \n plin sezon”
Produc`torul din Ia[i mai spune c`
produsele sale au fost solicitate mai ales
\n perioada \n care au fost restric]ii, iar
oamenii nu prea puteau ie[i din case. „Am
\nceput s` facem livr`ri la domiciliu [i
pentru c` de obicei clien]ii vor câte pu]in
din fiecare produs, am diversificat co[ul ce
\l livr`m. |ntr-adev`r, legumele noastre sunt
mai scumpe, dar trebuie s` se vad` [i \n
pre]ul final, pentru c` fiecare dintre noi
muncim ca s` facem profit. |n primii 2 ani
de la \nfiin]area afacerii am fost pe pierdere
pentru c` nu prea [tiam cu ce se m`nânc`
legumicultura, nevând experien]`. Am \nceput
totul de la zero. La \nceput era doar un
hectar \ngr`dit. Acum \ns` abia facem fa]`
cererii. De exemplu, anul trecut, aveam

Dosar de executare/Dosar penal nr. 656/110/2007
Nr.A_EIS 5346/28.07.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
25.08.2021, ora 12.00, LICITAŢIE (a-I-a licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului CHIRIAC
MIOREL:
- teren intravilan în suprafaţă de 585 mp, înscris în CF:
70842 UAT Bacău, pe care este edificată în prezent, fără acte,
o casă cu regim de înălţime Sp+P+E+M, cu suprafaţă desfăşurată
de 406,05 mp şi o piscină exterioară, situate în loc. Bacău,
str. Andrei Mureşan, nr. 19, jud. Bacău.
Descriere construcţie:
- construcţiile C1,C2 şi C3 înscrise în CF 70842 UAT Bacău
au fost demolate, iar în locul acestora a fost construit un

100 de comenzi pe zi, \n plin sezon. Nu
am avut cum s` le onor`m. Noi culegeam
pân` la ora 16:00, iar apoi duceam legumele
\n locurile solicitate. Ca s` duci comenzile
\n 100 de locuri, este foarte dificil. A fost
[i perioada cu restric]iile din cauza pandemiei
COVID-19, de aceea oamenii f`ceau multe
comenzi”, mai spune Clement Marcu, care
sus]ine c` va face \n continuare legumicultur`.
„Mai avem multe de \nv`]at, dar vrem s`
continu`m s` facem asta. Noi \ncerc`m s`
bucur`m cât mai mul]i clien]i cu legumele
noastre”, sus]ine produc`torul din Ia[i.

Produc`torii din Ia[i \[i
vor promova produsele \n
cadrul evenimentului „Hai
la noi”, care va avea loc
pe data de 8 august 2021
Un alt eveniment de succes din Ia[i,
unde au participat produc`torii locali, este
cel organizat de asocia]ia „Produs \n Ia[i”.
|n urm` cu câteva s`pt`mâni, sute de ie[eni
au participat la evenimentul „Hai la Noi”,
organizat \n lanul cu lavand` din comuna
Sine[ti, Ia[i. |n acest weekend, asocia]ia
produc`torilor locali din Ia[i va organiza
duminic`, pe data de 8 august, \n Valea
Sânzienelor, din satul Poiana cu Cetate, un
nou eveniment dedicat produselor locale.
Din asocia]ia „Produs \n Ia[i” fac parte
Magazia Mor`ri]ei, T`t Normal, Veera, Capra
Noastr`, Legumea]`, Leomi Chocolat, Artcycleit,
T`i]ei Gr`din`re[ti, Prisaca Moldova.
Raluca COSTIN

imobil în suprafaţă desfăşurată de 406,05 mp, fără autorizaţie
de construire, neintabulat. Imobilul - casă cu regim de înălţime
Sp+P+E+M este nelocuit de peste 10 ani, instalaţiile funcţionale
sunt distruse, finisajele interioare şi exterioare necesită
renovare totală, lipsesc uşile interioare, uşile şi ferestrele
exterioare sunt degradate, lipsesc porţile de acces, uşa de
la garaj şi partea metalică a gardului exterior, scările interioare
nu au balustradă, sunt infiltraţii în tavan, nu există instalaţii
sanitare, prize. Piscina exterioară este degradată.
- preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei: 707.000 lei
(exclusiv TVA)
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie
Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iaşi Executări
silite cazuri speciale.
Şef Serviciu Executări Silite
Cazuri Speciale Regional Iaşi,
Executor fiscal,
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Oana IAŢCO
Daniela Roman
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Lini[tea bog\ta[ilor de pe S\r\rie a fost
stricat\ de un patron arab. A construit cu
100.000 de euro o teras\ pe care o ]ine
deschis\ `n miez de noapte, spre
disperarea vecinilor: ıAre pe cineva `n
spate, pentru c\ nimeni nu-i face nimic‰
Restaurantul „Boho”, din centrul Ia[ului, este motiv de ceart`
\ntre patron [i vecinii nemul]umi]i care sus]in c`, de câteva luni,
trebuie s` suporte g`l`gia provocat` de muzica dat` la maximum
Ie[enii care locuiesc \n zona \n care este
Restaurantul „Boho”, de pe strada Vulpe, un cartier
cu case impun`toare, sunt nemul]umi]i c`, \n fiecare
noapte, nu pot dormi din cauz` c` trebuie s`
suporte muzica dat` la maximum. Mai mult, localnicii
sus]in c` restaurantul a fost deschis f`r` autoriza]ie,
iar patronul le-a promis c` vor avea muzic` \n
surdin` [i nu \i vor deranja pe vecini. „Bu[il` (n.r.
- Radu Iulian Bu[il`), unul din asocia]ii restaurantului
de pe strada Vulpe, num`rul 9, a venit la noi [i
ne-a spus c` vrea s` fac` un bistro, cu mâncare
pentru livr`ri la domiciliu. El, \mpreun` cu buc`tarul
arab [i \nc` o persoan`, a deschis restaurantul. Nu
ne-a cerut acordul, semn`turi, nimic, ci ne-am trezit
cu muncitorii care au venit s` lucreze, s` deschid`
acest restaurant. Este deschis din luna aprilie 2021.
Patronul a zis c` nu face g`l`gie, c` muzica se
aude \n surdin`, c` nu vor fi probleme cu vecinii.
Noi ne-am dat seama c` nu va fi a[a când am
v`zut c` vin grupuri de clien]i, mul]i arabi, care
ascult` muzic` la maximum. Când i-am spus
patronului despre muzic`, a zis c` e \n surdin`.
Râdea de noi! Muncitorii râdeau [i ei de noi, c`
avem geamuri termopan [i nu se aude g`l`gie”,
sus]ine unul dintre vecinii Restaurantului „Boho”.

Persoanele care au case
\n apropierea Restaurantului
„Boho” au f`cut reclama]ii
la Poli]ie [i la Prim`rie
Vecinii de lâng` Restaurantul „Boho” spun
c` au sunat la Poli]ie s` reclame g`l`gia, \ns`

nu s-a f`cut nimic. „Eu cred c` are pe cineva
\n spate, cineva cu rela]ii, pentru c` nimeni nui face nimic. Am sunat la Poli]ie. Ne-a r`spuns
un poli]ist [i a zis «s` nu ne mai uit`m la
televizor, la prostii» [i c` «de ce sun`m aiurea».
Apoi am fost la Sec]ia IV de Poli]ie [i ne-au
vorbit urât, nu ne-au ascultat deloc. De la Prim`rie
nu ne-a venit r`spunsul la reclama]ie. L-am trimis
la \nceputul lunii iunie. Seara \ncepe g`l`gia. La
ora 1:30 era muzica dat` tare, când am sunat la
Poli]ie. |n spatele restaurantului, cred c` unde
este buc`t`ria, e o hot` care face o g`l`gie de
parc` e motorul unui avion. Vin multe ma[ini
aici, nu au unde s` parcheze, blocheaz` strada.
Bu[il` a venit [i a zis c` «una dintre babe a
mers la Poli]ie [i a reclamat». Pentru ei, patronii,
noi suntem «babele nebune» care fac reclama]ii.
V` spun c` nu am mai v`zut a[a ceva. Noi avem
casele \ntr-o zon` protejat` istoric, datorit` Bisericii
Vulpe. Am strâns semn`turi de la vecini [i vrem
s` continu`m s` ne fie respectate drepturile”,
mai spune o vecin` care locuie[te \n apropierea
Restaurantului „Boho”.

Patronul restaurantului „Boho”
spune c` nu este g`l`gie,
pentru c` a izolat fonic terasa
Patronul Restaurantului „Boho”, Sami Hamad
Salami, sus]ine c` reclama]iile vecinilor nemul]umi]i
nu sunt \ntemeiate. „Nu este adev`rat. Dac` este
vorba de muzic`, v` spun c` nu este adev`rat.
Nici dup` ora 22:00, nici \nainte. Dumneavoastr`

sunte]i aici, a]i venit f`r` s` v` programa]i. Muzica
nu este tare, dup` cum pute]i s` vede]i. Crede]i
c` este tare? Pute]i veni oricând [i o s` vede]i
c` nu este muzica tare. Cine crede]i c` investe[te
\ntr-un sistem de izolare fonic`, dac` nu se
gânde[te la vecini? Provoc orice persoan` s` vin`
aici [i s` vad` dac` muzica e tare, dac` deranjeaz`”,
sus]ine Sami Hamad Salam, administratorul SC
Boho House SRL, din Ia[i. Radu Iulian Bu[il`
sus]ine c` este contabilul firmei [i a pus la
dispozi]ie spa]iul pentru \nfiin]area restaurantului.
„Firma apar]ine unei alte persoane, eu doar am
pus la dispozi]ie spa]iul. E un climat de bun sim]
[i de alt` clas`, nu se face scandal acolo. Eu
[tiu c` sunt vecini de bun` credin]`, care reclam`,
dar nu e bodec`, ci un local unde nu se face
scandal”, sus]ine Radu Iulian Bu[il`. Reporterii
„BZI” au prezentat \n alt` edi]ie cazul lui Radu
Iulian Bu[il`, afacerist din Republica Moldova
care a p`c`lit statul cu 25 de milioane de euro.

Restaurantele au f`cut livr`ri la
domiciliu pentru a supravie]ui
Domeniul HoReCa a fost unul dintre cele mai
afectate de pandemia de COVID-19, astfel c`
multe dintre firmele din Ia[i s-au orientat c`tre
livr`rile la domiciliu. Pia]a din Ia[i s-a dezvoltat
de la debutul pandemiei de COVID-19, pân` în
prezent. Potrivit reprezentan]ilor restaurantelor [i
firmelor de catering, cre[terea num`rului de
comenzi din partea clien]ilor care solicit` livrarea
produselor în fa]a u[ii a crescut mai ales \n
perioada \n care erau mai multe restric]ii. Cele
mai multe cereri veneau din partea clien]ilor
seara, dup` ora 21:00, când ace[tia comandau pe
diverse aplica]ii de profil, potrivit reprezentan]ilor
restaurantelor din Ia[i. Dac` \n anul 2020 [i
\nceputul lui 2021, clien]ii comandau mâncare mai
mult online, \n aceast` var`, odat` cu relaxarea
restric]iilor, clien]ii au aglomerat terasele din Ia[i.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Senatorul USR Marius Bodea s-a c\s\torit a
doua oar\! Petrecere `n mare secret `n insula
Thassos din Grecia. Na[ `i este Radu Ciobanu,
cel prin care combin\ autoturisme de lux!
Unul dintre demnitarii jude]ului Ia[i [i-a pus
pirostriile. Senatorul USR Marius Bodea, \n vârst`
de 45 de ani, s-a cununat recent cu Adelina Maria
Rogojanu, de 25 de ani, de loc din jude]ul Bra[ov.
Cei doi sunt \mpreun` de mai mul]i ani, iar acum
au f`cut pasul cel mare. Surse din mediul politic
au ar`tat c` petrecerea de nunt` ar urma s` aib`
loc \n aceste zile, tocmai \n insula greceasc` Thassos.
Acelea[i surse au ar`tat c` Bodea nu va invita foarte
mult` lume, pentru c` vrea s` ]in` totul la secret.
De ast`zi, 2 august 2021, timp de 12 zile, cuplul,
al`turi de na[i [i p`rin]i, va petrece \n Grecia. Bodea
[i so]ia sa vor sta \ns` câteva zile \n Bulgaria, dup`
care vor ajunge \n Grecia. Fostul candidat la Prim`ria
municipiului Ia[i este la a doua c`s`torie [i are un
b`iat de 19 ani.

Adelina Maria Rogojanu este
fiica unui afacerist din Bra[ov
Unul din cei mai slabi demnitari din jude]ul
Ia[i s-a c`s`torit \n cel mai mare secret cu Adelina
Maria Rogojanu, \n vârst` de 25 de ani. Cei doi
au decis apoi ca petrecerea de nunt` s` aib` loc
\n insula greceasc` Thassos. Adelina Maria Rogojanu
este de loc din jude]ul Bra[ov, fiica unui afacerist
din zona respectiv`. Bodea [i Adelina Maria Rogojanu
au [i un copil \mpreun`. Dup` ce s-a cunoscut cu

Bodea, tân`ra a ajuns la Ia[i, unde a urmat cursurile
Facult`]ii de Drept, devenind recent notar. Adelina
apare [i \n declara]ia de avere a parlamentarului.
Marius Bodea [i-a trecut sume de bani [i pe fiul
din prima c`s`torie, dar [i pe actuala sa partener`
de via]`. Astfel, Adelina Maria Rogojanu are de
recuperat de la Marius Bodea o sum` de 17.500
de lei, cât apare \n declara]ia respectiv` de avere.

Socrul lui Marius Bodea de]ine
firma de transport Sancat Trans
din localitatea Prejmer
Marius Bodea [i-a ]inut nunta la secret. Invita]i
vor fi doar p`rin]ii cuplului [i na[ii de cununie.
Socrul lui Bodea este S`ndel Rogojanu, cel care
de]ine firma Sancat Trans din localitatea Prejmer,
firm` care se ocup` cu transporturi interne [i
interna]ionale. Na[ de cununie al cuplului este
Radu Gabriel Ciobanu. Acesta este patronul Chemical
Company, o societate cu sediul \n zona bulevardului
Chimiei. Firma a fost implicat` \n mai multe
scandaluri, unul intrând chiar \n aten]ia Consiliului
Local Ia[i. Firma lui Ciobanu a produs o serie de
chimicale care au poluat zona, spre nemul]umirea
celor care locuiesc la blocurile din apropiere. Cazul
a intrat \n aten]ia autorit`]ii ie[ene dup` reclama]iile
locuitorilor din zon`.

Na[ul [i finul au devenit
samsari de autoturisme
Radu Gabriel Ciobanu [i Marius Bodea au ajuns
s` fie [i parteneri \n „afaceri” cu autoturisme de
lux. Astfel, \n 14 ianuarie 2016, firma Chemical
Company SA a achizi]ionat un autoturism marca
Mercedes Benz cu suma de 106.900 lei, taman de
la Marius Bodea. Practic, autoturismul Mercedes,
fabricat \n anul 2002, era vândut de Marius Bodea
c`tre firma Chemical Company SA pentru 23.000
euro. Pre]ul pl`tit îns` de aceast` firm` este unul
uria[, ]inând cont de faptul c`, pe site-urile de
specialitate, un model asem`n`tor de Mercedes

Benz se vindea cu cel mult 12.000 de euro. Pentru
Marius Bodea, combina]iile cu ma[ini sunt ceva
firesc. An de an, acesta cump`r` ma[ini cu un pre]
[i le vinde apoi apropia]ilor cu un alt pre]. Acest
detaliu ar trebui s` fie verificat de inspectorii Agen]iei
Na]ionale de Integritate, senatorul fiind cunoscut
pentru astfel de combina]ii cu autoturisme de lux.
Marius Bodea a fost [i director la Aeroportul Ia[i
\n perioada 2012-2016. Bodea, al`turi de Cristian
Adomni]ei, fostul [ef al CJ Ia[i, [i pu[c`ria[ul Relu
Fenechiu, au reu[it s` dea licita]ia pentru pista
nou`, de 31 de milioane de euro, unor apropia]i,
lucrare care s-a l`sat cu un scandal-monstru.
Vlad ROTARU

Petrecere mare dat\ de ]igani [i la
McDonaldÊs! ıPrin]esa‰ s-a sc\ldat
`n aur [i a jucat la ıp\c\nele‰ `n
noaptea nun]ii! Porci la pro]ap [i
teancuri de bani preg\tite pentru
Leo [i Andreea St\nescu!
Aur, opulen]`, manele [i petrecere pân` \n
zori! La Grajduri, \n jude]ul Ia[i, petrecerea este
\n toi de câteva zile. Una dintre „prin]esele” din
]ig`nie s-a m`ritat. Dup` ultima mod`, petrecerea
a fost transmis` pe Facebook [i TikTok. Andreea
s-a m`ritat cu Leo St`nescu. A purtat o rochie
plin` de pietre pre]ioase, iar mirele nu a fost
mai prejos \n vreun fel. La petrecere s-au adunat
mai to]i ]iganii din comuna ie[ean` Grajduri.
De pe mese nu au lipsit porcii la pro]ap. Pentru
a-[i ar`ta „valoarea”, Andreea [i Leo s-au pozat
\n mai multe locuri din Ia[i, inclusiv la o sal`
de jocuri de noroc [i la McDonald’s. Despre
rromii de la Grajduri se poate spune c` sunt
unii dintre cei mai \nst`ri]i din ]ar`. De-a lungul
anilor, rromii au strâns averi impresionante [i
au construit palate cu zeci de camere. Despre
modul \n care s-au \mbog`]it rromii de la Grajduri
s-ar putea discuta mult. Unii dintre ei sunt
ancheta]i penal, iar al]ii se afl` deja \n spatele
gratiilor pentru tot felul de infrac]iuni de natur`
economic`. Dac` pân` nu de mult rromii din
Grajduri se afi[au doar \n spa]ii publice \mbr`ca]i
extravagant [i accesoriza]i cu kilograme \ntregi
de aur, acum moda s-a schimbat, iar ei au
umplut re]elele de socializare. Astfel, \n fiecare
zi, m`car o pirand` din Grajduri \ncarc` poze
sau videoclipuri \n care sunt etalate bog`]iile
din diferite familii. Mai multe pirande au ajuns
vedete pe TikTok. Tinerele din Grajduri sunt
extrem de frumoase [i de aranjate. Accesoriile
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

nu lipsesc din ]inuta lor de gal`. Pe TikTok
sunt \mbr`cate ca ni[te veritabile prin]ese, cânt`
[i danseaz` [i adun` sute [i sute de aprecieri.
|n ultima vreme, fetele de etnie rrom` au \nceput
s` fie mai vizibile. |n trecut, acest lucru era
oarecum interzis. Tinerele nu erau l`sate s`
ias` din case f`r` s` fie \nso]ite de b`rba]i, iar
despre fotografii sau videoclipuri postate pe siteuri de socializare nici nu putea fi vorba. Iat`
c`, la Grajduri, lucrurile stau altfel de o perioad`,
iar rromii se folosesc acum la maximum de
Internet. |ntr-un fel sau altul, pentru ei, Internetul
a devenit instrumentul perfect pentru a fi vizibili
\n toat` ]ara [i pentru a-[i ar`ta bog`]iile. Trebuie
precizat faptul c`, \n comuna ie[ean` Grajduri,
nu toate familiile sunt bogate. Exist` [i rromi
s`raci, care nu intr` \n gra]iile boga]ilor de la
Grajduri. Rromii din Grajduri au ajuns de multe
ori \n aten]ia publicului dup` fel de fel de
groz`vii. De exemplu, de Boboteaz`, rromii din
jude]ul Ia[i se dau chiar [i peste cap pentru
ca mitropolitul s`-i stropeasc` cu agheasm`. Mai
mult decât atât, pleac` spre cas` cu zeci de
litri de ap` sfin]it` [i stropesc ma[inile de lux
pe care le au. Ei spun c`, a[a, Dumnezeu \i
protejeaz`. Tot de Boboteaz`, rromii de la
Grajduri \[i burdu[esc portbagajele cu mâncare
[i b`utur` pentru a avea un an nou \mbel[ugat.
Tradi]iile rromilor sunt oarecum ciudate [i pu]in
cunoscute. Continuarea pe BZI.ro
Lucian SAVA
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Dezvoltatorul imobiliar Ovidiu Petrache a
pus ochii pe izlazul din comuna Dume[ti.
Vrea s\ ia 25 de hectare din terenul a zeci
de fermieri pentru a-[i dezvolta business-ul
Cum a pl`tit intabularea pe
un teren pe care nu-l are?
Ce spune primarul comunei de viitoarea
combina]ie cu terenul? De[i este terenul comunal,
primarul Mihai Cocoveic` a l`sat s` se \n]eleag`
c`-l sprijin` pe afacerist. „Pentru orice solicitare
pe raza comunei se face o cerere. E mai bine
s` purt`m discu]ia aceasta \nainte.

Combina]ie de zile mari cu izlazul comunal
dintr-o localitate aflat` la doi pa[i de municipiul
Ia[i. Dezvoltatorul imobiliar Ovidiu Marian Petrache,
patronul SC Rulouri de Gazon SRL, a vrut s`
pun` mâna pe 25 de hectare din p`[unea comunal`
a comunei Dume[ti, suprafa]` deja concesionat`
de fermierii locali. Ovidiu Marian Petrache a
\ncercat s` ia p`[unea pe o perioad` de 25-40
de ani, \ncercând s`-i p`c`leasc` pe ale[ii locali
s`-i aprobe solicitarea. Decizia afaceristului a
stârnit \ns` o revolt` printre ale[ii locali, cei care
s-au prins c` pot r`mâne f`r` p`[unea comunal`
pentru zeci de ani de acum \nainte. Cum s-a
ajuns la o asemenea afacere? Familia Petrache,
prin Rulouri de Gazon SRL, punct de lucru
Dume[ti, a pl`tit chiar o documenta]ie cadastral`
de dezmembrare a p`[unii comunale, arendat`
deja c`tre fermieri locali. Ovidiu Marian Petrache
a pl`tit documenta]ia \nc` de acum [apte luni,
scopul fiind acela de a-[i preg`ti terenul pentru
a pune mâna pe suprafa]a de 25 de hectare. Cu
toate acestea, situa]ia este una mult mai complicat`.
Conform Legii 86/2014, privind organizarea,
administrarea [i exploatarea paji[tilor, p`[unile [i
fâne]ele nu pot avea alt` categorie de folosin]`.
Paji[tile se folosesc pentru p`[unatul animalelor
[i producerea de furaje, iar scoaterea definitiv`
sau temporar` din circuitul agricol din extravilanul
localit`]ilor este interzis`. Izlazul comunal poate
fi arendat pe o perioad` cuprins` între 7 [i 10
ani [i doar proprietarilor de animale din comuna
respectiv`. Ovidiu Marian Petrache a fost acuzat
c` a \ncercat s` p`c`leasc` mai multe persoane
cu diverse sume dup` o tranzac]ie cu un teren
\n Bucium.

Combina]ie cu p`[unea
comunal` pe 25 de ani
|n cadrul [edin]ei de Consiliu Local Dume[ti,
Ovidiu Marian Petrache a recunoscut c` a pl`tit
[i realizat documenta]ia de cadastru [i intabulare
a p`[unii comunale pentru a for]a o licita]ie de
concesionare a terenului. Mai mult, patronul Rulori
de Gazon SRL a recunoscut c` a pl`tit realizarea
schi]ei cadastrale pentru intabularea p`[unii
comunale! Dezvoltatorul imobiliar a propus [i
plata a 50.000 de lei pentru desp`gubirea s`tenilor
care tr`iesc de pe urma vânz`rii de lapte [i
brânzeturi. {i aceast` plat` ar fi ilegal`. Concesionarea
p`[unii pe un termen cuprins între 25 de ani [i
49 de ani, contra a 1.000 de lei pe hectar anual,
nu poate fi realizat`. Petrache a propus chiar o
alt` [edin]` de Consiliu Local extraordinar` pentru
concesionarea p`[unii comunale. B`rbatul a propus
acest lucru tocmai pentru c` \n urm` cu 7 luni
a realizat [i pl`tit cadastrul [i intabularea p`[unii.
Cum a \ncercat Ovidiu Marian Petrache s` pun`
mâna pe cele 25 de hectare din satul Hoi[e[ti,
din comuna Dume[ti? A propus chiar plata \n

avans pe 5 ani a redeven]ei c`tre Prim`ria Dume[ti.
„Vrem s` concesion`m de la dumneavoastr` o
suprafa]` de 25 de hectare, unde vom investi
pentru drumuri, curent electric, vom nivela terenul
[i vom angaja \nc` 15 oameni. Investi]iile \n ferm`
se vor cifra la 500 de mii de euro, bani care se
vor duce o parte \n taxe la Dume[ti. A fost f`cut
un raport de evaluare asupra p`[unii, a reie[it
la 350 de lei pe hectar. Noi cerem s` se fac` o
licita]ie pentru concesionarea suprafe]ei respective
de 25 de hectare. Dumneavoastr` ave]i 160-180
hectare de p`[une, iar num`rul animalelor a
sc`zut \n fiecare an. Am putea s` conlucr`m toat`
lumea. I-am promis viceprimarului c` dac` vom
c`[tiga licita]ia, vom fertiliza p`[unea r`mas` de
130 de hectare, iar produc]ia va cre[te mai mult’’,
a sus]inut Ovidiu Marian Petrache \n cadrul
[edin]ei de CL Dume[ti.

Terenul vânat este \ntre râul
Bahlui [i Drumul European
Terenul vizat de afaceristul ce de]ine Rulouri
de Gazon SRL este folosit de oamenii din sat de
ani \ntregi. Viceprimarul comunei Dume[ti, Dumitriu
Pachi]ac, a sus]inut c` cererea lui Petrache nu
poate avea sor]i de izbând`. „Noi acum avem tot
izlazul \nchiriat la fermieri. Este clar c` anul
acesta nu se poate face nimic. Trebuie s` fim
foarte aten]i, s` ne interes`m, s` [tim ce avem
de f`cut. Noi nu avem voie s` schimb`m destina]ia
p`[unilor. Trebuie s` fim foarte aten]i la aceast`
chestiune. Ace[ti fermieri cu asta tr`iesc \n
Hoi[e[ti. C` are o vac`, dou` sau trei, cu asta
supravie]uiesc. Trebuie s` avem grij` de fermierii
din comun`. Sunt de acord c` se vine cu o
investi]ie, dar trebuie s` ne gândim la nec`ji]ii
care tr`iesc de pe urma animalelor”, a spus
viceprimarul Dumitru Pachi]ac. De precizat c`
patronul SC Rulori de Gazon SRL este abonat la
contractele cu Prim`ria Ia[i, devenind principalul
furnizor de gazon al municipalit`]ii . Culmea,
Ovidiu Marian Petrache a plusat, sus]inând c`
ofer` 50 de mii de lei ca desp`gubire pentru
fermierii din zon`. „A[ vrea s` [tie oamenii c`
punem la dispozi]ie ace[ti bani, mai mult decât
cost` laptele. Sunt 10 mii de euro pe care-i pot
\mp`r]i”, a sus]inut Petrache. De[i sunt contracte
\ncheiate cu Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie \n
Agricultur` (APIA), Petrache sus]ine c` oamenii
pot renun]a la subven]ii \n favoarea afacerii sale.
De[i a fost luat la ochi de o parte a ale[ilor
locali, Ovidiu Marian Petrache a mai sus]inut [i
c` oamenii ar trebui s`-i mul]umeasc` c` a pl`tit
cadastrul p`[unii. |n plus, din discu]ii a mai reie[it
[i faptul c` a amenajat [i discuit cu tractoarele
p`[unea comunal` din satul Hoi[e[ti. Iar tractori[tii
trimi[i s` fac` lucr`rile au spus oamenilor cu
contracte la APIA c` au acordul primarului Mihai
Cocoveic`.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

A fost ideea de transparen]`. S` se vad` ce
avantaje poate avea comunitatea. Nu e normal s`
se spun` c` a discutat cu primarul sau viceprimarul
[i atât. Ideea era ce câ[tig`m noi \n calitate de
comunitate. Documenta]ia trebuie avizat` \n Consiliul
Local”, a spus primarul comunei.
Continuarea pe BZI.ro
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operator fabricarea si
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator facturare, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi.
Operator introducere si validare
date, studii medii, fara experienta
precizata, pentru persoane cu
dizabilitati, BRAS SRL, Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Operator introducere si validare
date, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, fara studii si
experienta precizate, ALBARES
LEATHER SRL, Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6.
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, studii medii,
fara experienta precizata, SABINI
COMPANY INVEST SRL, Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator mase plastice, 8 clase,
experienta 2 ani, PLASTIC
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii.
Operator siloz, studii medii, fara
experienta precizata,
CEREALCOM SA, Rela]ii la:
0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Operator taietor textile, studii
medii, fara experienta precizata,
SOPHIA 2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Profesor in invatamantul primar,
studii superioare, fara experienta
precizata, NAVIGATOR UNU
SRL, Rela]ii la: 0799798688;
mariana.andries@certic.ro,
Str.Stihi Nr.2A.
Proiectant arhitect, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
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EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer constructii,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti
Psiholog in specialitatea
psihologia muncii si
organizationala, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL, Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Receptioner de hotel, studii
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Responsabil achizitii, studii
superioare / medii, experienta
min.1 an, permis cat.b, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi
Responsabil cu protectia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs dpo, limba
engleza, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Secretara, studii medii,
experienta, persoana pana in 25
ani, persoana peste 45 ani,
AUTO KARLY BBC SRL, Rela]ii
la: 0754487993;
kly_transport@yahoo.ro, Str-La
Arh.Ion Berindei Nr.8
Sef formatie, studii medii,
experienta 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL, Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea

Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton
Sofer, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3
Sofer, studii medii, experienta 1
an, categ.b,c, M&R SRL, Rela]ii
la: 0723329340;
comercial@msir.ro, Calea
Chisinaului Nr.37
Sofer, 8 clase, experienta 2 ani,
PLASTIC PAPER DISTRIBUTION
SRL, Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii
Sofer, fara studii si experienta
precizate, posturile sunt pentru
iasi, TEO GRUP FACILITY
MANAGEMENT SRL, Rela]ii la:
0786359331;
teogrup@yahoo.com, Teleorman
Sofer, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL, Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Sofer autocamioane mare tonaj,
scoala profesionala permis
categ.be-ce-de, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Specialist in domeniul proiectarii
asistate pe calculator, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Stivuitorist, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Strungar, scoala
profesionala/curs calificare, fara
experienta precizata, DAS SRL,
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87

0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Sudor, studii minime, experienta
1 an, MLC AGRO-TUR SRL,
Rela]ii la: 0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi
Tamplar, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1
Tamplar manual, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tamplar manual la presare si
incleiere, scoala generala, fara
experienta precizata, TECKMAU
PAVE SRL, Rela]ii la:
0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tamplar mecanic, calificare,
experienta 3 ani, ROMUS
TRADING & DEVELOPMENT
SRL, Rela]ii la: 0743139924;
mobila@office.romus.com, B-Dul
Chimiei Nr.14
Tamplar universal, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL, Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34
Tamplar universal, fara studii si
experienta precizata, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL,
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com, Valea
Lupului, Str.Nufarului Nr.16
Tamplar universal, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tapiter, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1
Tehnician proiectant in
constructii, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3

minima, DEVIL SRL, Rela]ii la:
0729128608; 0729011255;,
Sos.Bucium Nr.82
Vanzator, studii medii, experienta
min.1an, DOLIMEX SRL, Rela]ii
la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com,
Str.Ateneului Nr.2
Vanzator, studii medii, fara
experienta precizata, DREI FOR
US SRL, Rela]ii la: 0746948901,
B-Dul Dimitrie Cantemir Nr.7,
Parter
Vanzator, studii medii, experienta
1 an, M&R SRL, Rela]ii la:
0723329340; comercial@msir.ro,
Calea Chisinaului Nr.37
Vopsitor, studii minime, limba
engleza mediu, experienta 2 luni,
MLC AGRO-TUR SRL, Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi
Vopsitor auto, studii medii,
experienta 2 ani, COMPLETE
AUTO PAINT SRL, Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om, Com.Miroslava, Sat Horpaz,
Str.Bisericii Nr.22, B2
Zidar, scoala profesionala, curs
calificare, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Zidar, calificare, experienta 5 ani,
ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A
Zidar, studii medii, experienta 5
ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni

PIERDERII
Pierdut legitima]ie de student
pentru reducere transport pe
numele Grozinschi Aura Claudia,
emis de Facultatea de Economie
[i Administrarea Afacerilor din
Ia[i -Universitatea Al.I.CUZA
Ia[i.Se declar` nul`.

MEDIU

SC SW UMWELTTECHNIK SRL
cu sediul \n sat Izvoru, com.
Strungar universal, studii medii,
Vanatorii Mici, jud. Giurgiu
fara experienta precizata,
inten]ioneaz` s` solicite, de la
EXQUISITE SRL, Rela]ii la:
Sistemul Hidrotehnic
0232/247751;
Independent Pascani, Aviz de
office@exguisite.ro, B-Dul Chimiei
Gospodarire a Apelor pentru
Nr.14, Birou 10
investi]ia “Construire Hala de
Sudor, scoala profesionala/curs
Tehnolog confectii, studii
Productie pentru Elemente
calificare, fara experienta
medii/postliceale, experienta 4
Prefabricate din Beton – faza III”,
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
amplasat \n jud. Ia[i, com.
0232/230637; 0232/262800;
Rela]ii la: 0771623993;
Cristesti, sat. Cristesti, nr.
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Cadastral 60482. Aceast`
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Vlaicu Nr.87
solicitare de aviz esteconforma
Tehnoton
cu prevederile Legii Apelor nr.
Sudor, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
Vanzator, studii medii, experienta 107/1996, cu modificarile [i
0232/211730; office@elmar.ro,
2 ani, AMERICAN GRAND SHOP completarile ulterioare. Informa]ii
suplimentare cu priviere la
SRL, Rela]ii la: 0758374836;
Sos.Bucium Nr.32A
solicitarea Avizului de
marianaflorea64@yahoo.com, BGospodarire a Apelor, observa]ii,
Sudor, studii medi; cu experienta
Dul Chimiei Nr.2 Bis
sugestii [i recomand`ri la sediul
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA, Rela]ii la:
Vanzator, studii medii, experienta S.C. SW UMWELTTECHNIK
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

S.R.L. sau la tel. <40 232
742900.
SC AUTOMATIC INVEST SRL
reprezentat` de IOSUB
BEATRICE MIHAELA titular al
proiectului”INFIINTARE CENTRU
DE TRANSFER TEHNOLOGIC
AUTOMATIC INDUSTRY - emis
\n scopul ob]inerii autoriza]iei de
construire pentru cladire P<1E
partial”, anun]` publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de
\ncadrare de c`tre APM la[i, \n
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului: nu se
supune evaluarii impactului
asupra mediului [i nu se supune
evaluarii adecvate, pentru
proiectul mai sus men]ionat,
propus a fi amplasat \n comuna
Miroslava, satul Bratuleni,
N.C.85828, jude]ul la[i. Proiectul
deciziei de \ncadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM la[i,
Calea Chi[in`ului. nr. 43, \n zilele
de luni-joi \ntre orele 8:00 - 16:30
[i vineri \ntre orele 8:00-14:00,
precum [i la urm`toarea adresa
de internet apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare \n termen
de 10 zile de la data publicarii
anun]ului pe pagina de internet a
APM la[i.
SC Vopsitoria Remesa SRL
anun]` depunerea cererii pentru
emiterea Autoriza]iei de mediu
pentru obiectivul SERVICE AUTO
amplasat \n Ia[i, str.Pacurari 69,
având ca obiect de activitate
4520-\ntre]inerea [i repararea
autovehiculelor. Documenta]ia
tehnic` poate fi consultat` la
sediul firmei din Ia[i, strada
Pacurari 69 sau la Agen]ia pentru
Protec]ia Mediului Ia[i, Calea
Chi[in`ului 43. Eventualele
observa]ii ale publicului
referitoare la activitatea [i
amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i.
S.C. YESTERDAY COMPANY
S.R.L. [i S.C. TRUCK SOFT
S.R.L. cu sediul în mun. Ia[i, str.
Tudor Vladimirescu nr. 95, jud.
Iasi titular al - PUZ- ”Schimbare
func]iune din zona unit`]i agrozootehnice în func]iune de
locuire, comer], birouri,
agrement” în sat Le]cani,
comuna Le]cani, înscris în CF nr.
63017, 63027, 63028, 63029,
63030, 63031, 63032, 63033,
63034, 63035, 63036, 63037,
63038, 63039, 63040, 63041,
63042, jud. 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– mun.
Ia[i, str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
\ zilele de luni-joi (orele 8:0016.30) [i vineri (orele 8:0014:00), \n termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
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Eforturile disperate ale medicilor ie[eni
sunt `n zadar! Caravana mobil\ a DSP Ia[i
a reu[it s\ imunizeze `mpotriva COVID-19
pu]in peste 100 de persoane `n patru zile
Medicii ie[eni fac eforturi disperate
pentru a imuniza cât mai multe persoane
\mpotriva COVID-19, \ns` acestea refuz`
\n continuare vaccinarea. Direc]ia de
S`n`tate Public` Ia[i \mpreun` cu
autorit`]ile ie[ene au organizat o nou`
campanie de vaccinare timp de patru zile
\n mai multe locuri din municipiul Ia[i.
Echipele mobile de vaccinare au reu[it s`
imunizeze pu]in peste 100 de persoane

Dup` patru zile de imunizare \mpotriva COVID-19, \n mai
multe locuri din municipiul Ia[i, echipele mobile ale Direc]iei de
S`n`tate Public` (DSP) Ia[i au reu[it s` vaccineze 110 persoane.
Serul administrat este Johnson & Johnson. Acest ser necesit`
administrarea unei singure doze. Decizia de organizare a noilor
caravane mobile de imunizare a venit dup` ce rata vaccin`rii
\mpotriva COVID-19 a sc`zut drastic \n jude]ul Ia[i, iar num`rul
persoanelor infectate a crescut drastic. „|n primele trei zile, de
pe data de 28 iulie 2021 [i pân` pe 30 iulie 2021, echipele mobile
s-au aflat \n [apte locuri din municipiul Ia[i, unde au imunizat
70 de persoane. Nu este un num`r foarte mare, dar orice persoan`
imunizat` este un succes. |n ultima zi a campaniei, duminic`, 1
august 2021, medicii au vaccinat \n patru ore alte 40 de persoane.
Vom continua ac]iunile suplimentare pentru a sus]ine campania
de vaccinare împotriva COVID-19. Mul]i ie[eni aleg s` se imunizeze
cu serul Johnson & Johnson pentru c` nu necesit` decât
administrarea unei singure doze. Ace[tia se vaccineaz` deoarece
doresc s` minimalizeze riscul unei infec]ii sau vor s` plece cu
mai pu]ine griji în vacan]`. Pentru imunizarea \n cadrul caravanelor
mobile nu este nevoie de programare, vaccinarea se face pe loc
[i ave]i nevoie doar de cartea de identitate sau de pa[aport”, a
declarat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Ia[i.

La Ia[i au fost imunizate
aproximativ 400 de mii de persoane
De pe data de 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei
de imunizare \mpotriva COVID-19, \n jude]ul Ia[i au fost administrate

393.213 doze de vaccin. Din acest num`r total de persoane, 208.011
au fost imunizate cu prima doz`, iar 185.202, cu cea de-a doua.
Sâmb`t`, 31 iulie 2021, au fost vaccina]i 454 de ie[eni, din care
242 cu prima doz`, iar 212 s-au prezentat la rapel. De la debutul
vaccin`rii cu serul Johnson & Johnson, \n jude]ul Ia[i au fost
adiministrate 16.613 doze. Num`rul infect`rilor este \n continu`
cre[tere de aproximativ o lun`.
De la debutul pandemiei [i pân` ieri, 1 august 2021, pe
teritoriul jude]ului au fost confirmate 42.567 de cazuri. Referitor
la gradul de ocupare a paturilor din spitalele suport COVID-19,
ieri erau 38 de locuri, din care [ase \n sec]iile ATI. Din cele
[ase paturi ATI, cinci sunt la Spitalul de Boli Infec]ioase, unde
sunt interna]i cinci ie[eni, infecta]i cu noua tulpin` Delta. Ace[tia
se afl` \n stare grav`, iar cel de-al [aselea pat este la Spitalul

Municipal Pa[cani. Conducerea Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i
a anun]at c` jude]ul Ia[i a intrat oficial \n valul patru al pandemiei.
Conducerea Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” a
terminat pe 29 iulie 2021 construirea unui nou pavilion COVID19. Medicii ie[eni se preg`tesc pentru a face fa]` noului val de
infect`ri [i au luat \n calcul transformarea Sec]iei ATI non-COVID
\n Sec]ie COVID-19.

Centre f`r` programare, \n jude]ul Ia[i
|n prezent, \n jude]ul Ia[i exist` [apte centre de vaccinare
\mpotriva COVID-19 f`r` programare. Dou` dintre acestea se afl`
la Gara Ia[i [i la Aeroportul Interna]ional Ia[i. Acolo, serul
administrat este Johnson & Johnson. La punctele de imunizare
f`r` programare de la Centrul Comercial Era, de la Palatul Culturii,
de la Casa de Cultur` a Studen]ilor [i de la Cinema „Victoria” Pia]a Unirii [i Spitalul Militar Ia[i, vaccinul folosit este Pfizer.
Programul de func]ionare a celor [apte centre este zilnic, \n
intervalul orar 8:00 - 20:00. |n jude] mai func]ioneaz` 28 de centre
de imunizare cu programare, unde se administreaz` Pfizer, Johnson
& Johnson, Moderna [i AstraZeneca. La Universitatea de {tiin]ele
Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad”, de pe Aleea Mihail Sadoveanu,
nr. 3 este singurul punct de vaccinare din jude]ul Ia[i unde se
mai administreaz` AstraZeneca.
Andreea PåDURESCU
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Urm\rire ca `n filme, din Lunca
Cet\]uii pân\ `n Ia[i. Un individ
pulbere de beat [i f\r\ permis
de conducere gonea cu 120
de kilometri pe or\ [i nu a
oprit la semnalele poli]i[tilor

Bursa bârfelor

Cel mai prostu] dereftor
din Ia[i [i-a luat motor ca
s` aib` pe ce pierde timpul
Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi cu o povestioar`
despre Cretinel Ardeie[, dereftorul economicos de la fabrica
de f`cut copchii Ilenu]a Domni]a. De când e dereftor la
barzodrom, dac` tot are salar baban [i tot nu face nimic,
Ardeie[ [i-a luat motor s` se plimbe pe [oselele patriei. Cu
aceast` ocazie, cel mai incompetent „iconomist” al Ia[ului, omul
care e considerat de subalterni izvor de jigniri [i insulte, \n
acela[i timp cel mai slugarnic pup\ncurist, \n ochii [efilor s`i,
s-a aciuat pe lâng` un grup de motori[ti valabili. Unul dintre
liderii motori[tilor, interpelat discret de babe, ne-a declarat c`
Ardeie[ e o comoar` pentru grup, c`, deh, mai r`mân oamenii
f`r` ap` [i altele de pus sub nas, a[a c` e bine s` ai o slugu]as`ge]el pe care s` o trimi]i la cump`r`turi.

Se apuc` de pr`[it prin
parcare. Fereasc` Dumnezeu!
|n continuarea rubricu]ei de azi, babele v` mai zic câteva
chestiuni legate de unul pe nume Costelu[ Ac`sc`li]ei. Dup`
cum [ti]i, omul [i-a dorit o via]` s` devin` parcangiu, iar, de
la o vreme, [i-a v`zut visul cu ochii. {i-a f`cut parcare \n
centru, iar, de diminea]a [i pân` seara, st` [i are grij` de
ma[inile clien]ilor. Acu’ vreo zi sau dou`, babetele l-au v`zut
dis-de-diminea]` cum uda parcarea. Babele s-au oprit [i i-au
spus c` degeaba ud` betonul, c` ro[ii nu cresc acolo. Deh,
n-ai cu cine discuta! |n schimb, babetele s-au oferit s`-i dea
un hârle] [i o sap`. Dac` tot ud` betonul cu noaptea-n cap,
poate s`-l [i pr`[easc`. Mai povestim despre Costelu[ [i parcarea
lui [i alt` dat`, dac` mai observ` babetele lucruri ciudate...

S` cheme cineva mili]ia!
A disp`rut premaru’!

Weekend plin pentru poli]i[tii rutieri din
Ia[i. Un tân`r teribilist s-a urcat b`ut la
volan [i a ap`sat pedala de accelera]ie la
fund. Nu a oprit atunci când oamenii legii
i-au f`cut semn [i a fost urm`rit. Pe
numele s`u a fost deschis un dosar penal,
iar, dac` va fi g`sit vinovat, risc` s`
ajung` dup` gratii. Nu a fost singurul
[ofer care s-a ales cu dureri de cap
Un b`rbat a fost urm`rit de poli]i[ti dup` ce s-a urcat beat
la volan [i a ap`sat pedala de accelera]ie la fund. Poli]i[tii din
cadrul Biroului Rutier Ia[i au depistat un b`rbat de 38 de ani, în
timp ce conducea un autoturism, pe DJ 248, în localitatea Lunca
Cet`]uii, cu viteza de 120 km/h control radar, sectorul de drum
fiind limitat la 50 km/h. Conduc`torul auto nu a oprit la semnalele
poli]i[tilor, îns` în urma unei scurte urm`riri, acesta a fost oprit
de poli]i[ti. În urma verific`rilor efectuate, s-a constatat faptul c`
acesta are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile
publice. De asemenea, întrucât emana halen` alcoolic`, b`rbatul
a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,86
mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate
medical`, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei. În cauz` a fost întocmit dosar penal
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de conducerea unui vehicul
sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e [i conducerea unui
vehicul f`r` permis de conducere, iar cercet`rile continu`.

A fost implicat \ntr-un accident
[i a ajuns dup` gratii
Tot poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier Ia[i efectueaz` cercet`ri
într-un dosar penal întocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor

La final de rubricu]`, babetele v` dau de veste c` un
premar din giude] a disp`rut. Petruc` Dobor[, de la R`piteni,
are mai nou o pasiune destul de controversat`. Nu mai d` cu
zilele pe la Prem`rie, iar, când o face, e clar c` oficiaz` vreo
c`s`torie sau ceva. Babetele au auzit c` Petruc` st` toat` ziua
plecat, iar, când vine, o face pe istovitul. |n schimb, pe Facebook
e foarte activ. Pune poze peste poze cu miri [i mirese. Nah,
al]i premari se pozeaz` prin [antiere [i noroaie, dar, [ti]i voi
cum e, fiecare alege cum s` munceasc`. Deh, babetele se
\ntreab` cum a reu[it s` mai pun` mâna pe un mandat, talent
omu’, nu glum`! Mai povestim noi despre el [i \n alte edi]ii!

de conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e [i v`t`mare corporal` din culp`. Din investiga]iile efectuate
pân` în prezent, s-a constatat faptul c`, pe 29 iulie 2021, un b`rbat
de 43 de ani ar fi condus un autoturism, în municipiul Ia[i, fiind
sub influen]a alcoolului, în urma test`rii sale cu aparatul alcooltest
rezultând o valoare de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat [i ar
fi intrat în coliziune cu un alt auto. În urma impactului, o tân`r`
de 22 de ani, pasager` în primul autoturism, a fost r`nit`. B`rbatul
a fost condus la o unitate medical`, unde i-au fost prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În baza
probatoriului administrat în cauz`, pe 30 iulie 2021, b`rbatul de
43 de ani a fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore. Ulterior,
acesta a fost prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i, fa]` de acesta fiind dispus` m`sura preventiv`
a controlului judiciar pentru 60 de zile. Cercet`rile continu`.

|n weekend, mai mul]i [oferi au fost prin[i
pe picior gre[it de poli]i[ti

Foarte mul]i [oferi au fost prin[i pe picior gre[it. Poli]i[tii
din cadrul Sec]iei nr. 5 Poli]ie Rural` R`duc`neni au depistat un
tân`r de 19 ani, care conducea un autoturism, în comuna R`duc`neni,
fiind sub influen]a alcoolului [i ar fi acro[at un alt auto parcat.
În urma test`rii tân`rului cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare
de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost
condus la o unitate medical`, unde i-au fost prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauz` a
fost întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de
conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e, iar cercet`rile continu`. {i poli]i[tii din cadrul Serviciului
Rutier Ia[i au oprit pentru control, pe [oseaua Bucium, un
autoturism condus de un b`rbat de 31 de ani. Întrucât emana
halen` alcoolic`, b`rbatul a fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultând o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acesta a fost condus la o unitate medical`, unde i-au fost prelevate
mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În
cauz` a fost întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii
de conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e, iar cercet`rile continu`. Tot \n weekend, poli]i[tii din
cadrul Poli]iei Ora[ului Podu Iloaiei au oprit pentru control, pe
DJ 282D, un autoturism condus de un b`rbat de 33 de ani.
Întrucât emana halen` alcoolic`, b`rbatul a fost testat cu aparatul
alcooltest, rezultând o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Acesta a fost condus la o unitate medical`, unde i-au fost
prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.
În cauz` a fost întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului
sau a altor substan]e, iar cercet`rile continu`.
Drago[ SAVIN
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