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Povestea porcilor dintr-o comună
ieșeană! Două familii s-au dușmănit
până au omorât animalele. Judecătorii
au luat o decizie surprinzătoare
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Solicitarebombă în instanță!
Mai mulți avocați
din Iași cer anularea
deciziilor Guvernului
României
eveniment
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Dezvoltatorii actualitate 9 Mesajul sfâșietor al unui medicului
imobiliari
ieșean Abdalla Bashir după o gardă
aglomerează zona de 24 de ore printre pacienții infectați!
Bucium! Blocuri cu Epuizat după o gardă de 24 de
petrecută printre zeci de
3 etaje într-o zonă cu ore
pacienți infectați, un medic
trafic rutier infernal din Iași a răbufnit și a postat
actualitate 9

pe pagina de Facebook un
mesaj prin care își exprimă
nemulțumirile. Abdalla Bashir
este medic primar chirurg de
mai bine de 20 de ani la...

Mai mulți avocați din Iași s-au luat la trântă cu
Guvernul României și au cerut anularea unor
hotărâri privind prelungirea stării de alertă în
întreaga țară. Solicitarea avocaților cuprinde
și măsurile luate de Guvern privind
vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2

social

Doi investitori din Iași vor să valorifice un
teren din zona Bucium. Au propus un bloc cu
3 etaje în una dintre cele mai aglomerate
zone din oraș. Vecinii au posibilitatea să
participe la o consultare publică organizată

Județul Iași a depășit
500.000 de doze de vaccin
anti-Covid administrate! Doar în
ultimele 24 de ore s-au vaccinat
aproximativ 2 mii de persoane
social
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Investiție ce implică realizarea
unor construcții spectaculoase, în zona
Copou - Agronomie, într-o clădire-turn!
Un celebru proprietar pregătește o
investiție de peste 19 milioane de
euro la Iași. Aceasta implică
ridicarea unor construcții
spectaculoase, în zona Copou Agronomie, respectiv într-o clădireturn! Scopul este acela de prevenire
și gestionare durabilă a riscurilor de
mediu. Este vorba despre proiectul...
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O nou\ [edin]\ de
Consiliu Jude]ean la
Casa P\trat\! Lista
investi]iilor avizate
de ale[ii Ia[ului
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i se va reuni \n cursul acestei
s`pt`mâni \ntr-o nou` [edin]` ordinar` a institu]iei. Pe ordinea
de zi a [edin]ei de plen se afl` câteva zeci de proiecte de
hot`râre, printre care o serie de rectific`ri bugetare, aprobarea
unor noi investi]ii, dar [i avizarea unui proiect legat de programul
de transport public jude]ean din Ia[i. {edin]a de plen va avea
loc \n cursul zilei de miercuri, 20 octombrie 2021, la sediul
autorit`]ii jude]ene. Consilierii jude]eni vor discuta o serie de
proiecte legate de demararea unor investi]ii pe drumurile
jude]ene, proiecte ce ar urm` s` fie finan]ate prin Programul
Na]ional de Investi]ii „Anghel Saligny”. La Ia[i ar urm` s`
ajung` circa 140 de milioane de lei, fonduri din care ar urm`
s` fie finan]ate [i lucr`ri pe câteva artere jude]ene. Pe ordinea
de zi se vor reg`si mai multe proiecte de hot`râre de acest
gen, investi]iile fiind gestionate de Direc]ia Jude]ean` de
Administrare a Drumurilor [i Podurilor (DJADP) Ia[i.

Proiecte pentru spitalele din Ia[i
|n [edin]a de Consiliu Jude]ean va fi luat` \n calcul [i
aprobarea unor credite de angajament pentru noile spitale
gestionate de institu]ie. Este vorba de Institutul Regional de
Boli Cardiovasculare din Miroslava, dar [i de Spitalul de Boli
Respiratorii Ia[i, unitate ce va fi construit` \n zona Bucium.
Cele dou` unit`]i sanitare au fost avizate \n [edin]ele anterioare,
iar studiile de fezabilitate [i proiectarea acestora au fost urcate
pe Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice. |n cadrul [edin]ei
de Consiliu Jude]ean Ia[i va fi luat \n calcul [i un proiect pentru
reabilitarea pavilioanelor de la Spitalul de Boli Infec]ioase „Sf.
Parascheva” din municipiul Ia[i. „Pe ordinea de zi vom avea
47 de proiecte de hot`râre. Vom discuta [i despre aprobarea
documenta]iei de avizare a lucr`rilor de interven]ii [i a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investi]ii privind reabilitarea
instala]iilor electrice interioare la pavilioanele 3 [i 4 de la Spitalul
Clinic de Boli Infec]ioase Ia[i”, a spus Costel Alexe, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i. |n cadrul [edin]ei de Consiliu Jude]ean
de la Casa P`trat`, ale[ii Ia[ului vor relua [i procedura de
concesionare a cl`dirii din Manta Ro[ie, cunoscut` drept Casa
C`l`ului. La ultima [edin]` de plen, consilierii nu au fost de
acord cu proiectul [i au respins solicitarea executivului institu]iei.
Ulterior, conducerea CJ Ia[i i-a convocat pe consilieri la Casa
C`l`ului pentru a le ar`ta stadiul \n care se afl` cl`direamonument istoric. Imobilul are o suprafa]` de 931 mp, iar terenul
are o suprafa]` de 2,4 hectare. Pe ordinea de zi a [edin]ei vor
ap`rea [i alte proiecte. „Vom mai discuta [i despre aprobarea
creditelor bugetare pe 2022 pentru repara]ii capitale la Cl`direa
Teatrului «Luceaf`rul» din Ia[i, ac]iune multianual` \n vederea
ob]inerii finan]`rii nerambursabile \n cadrul unui program privind
cre[terea eficien]ei energetice. De asemenea, vom discuta [i
despre \ncheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului
public de transport persoane prin curse regulate”, a mai spus
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
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Solicitare-bomb\ `n instan]\!
Mai mul]i avoca]i din Ia[i cer
anularea deciziilor Guvernului
României. Scandal f\r\
precedent pe vaccinarea
`mpotriva COVID-19
R`zboi total pe m`surile luate de Guvernul României \n privin]a
impunerii unor restric]ii privind limitatea r`spândirii virusului
COVID-19. Mai mul]i avoca]i din Ia[i au cerut emiterea unei
ordonan]e pre[edin]iale pentru anularea unor decizii luate de
Guvern \n ultima perioad`. Avoca]ii au cerut la Curtea de Apel
Ia[i anularea mai multor Hot`râri de Guvern [i a unor decizii
luate de Comitetul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]` (CJSU)
privind prelungirea st`rii de alert` \n ceea ce prive[te pandemia
COVID-19. Avoca]ii Gheorghe C`cescu, Iulia Medeleanu, Gabriela
Sfichi, Dragomir Tomaseschi [i Daniela Enache au solicitat instan]ei
anularea unor astfel de hot`râri privind prelungirea st`rii de alert`
pe teritoriul României, prin care ace[tia arat` c` au fost impuse
obliga]ii [i restric]ii ce \ncalc` drepturile [i libert`]ile omului.

Lista hot`rilor Guvernului României care
pot fi anulate. O decizie prive[te municipiul
Avoca]ii au solicitat anularea hot`rârii Comitetului Na]ional
pentru Situa]ii de Urgen]` (CNSU) nr. 76 din 30.09. 2021, privind
aprobarea major`rii cantit`]ilor stocurilor de urgen]` medical` cu
produse, materiale [i echipamente medicale necesare procesului
de vaccinare. De asemenea, avoca]ii din Ia[i au mai solicitat
anularea hot`rârii 128/28.09.2021 luat` de Comitetul Jude]ean
pentru Situa]ii de Urgen]`, dup` ce rata de infectare \n municipiu
a ajuns la 3.59 la mia de locuitori. Printre solicit`rile de anulare
se num`r` [i cea cu nr. 826 din 5.08/2021 privind prelungirea
st`rii de alert` pe teritoriul României, cea cu nr.990/17/09/2021
privind modificarea unor anexe din hot`rârea privind prelungirea
st`rii de alert`, dar [i HG 993/2021 cu aceea[i spe]`.

Ce au motivat avoca]ii din Ia[i prin cererea
de anulare a deciziilor Guvernului?
|n motivarea lor, avoca]ii din Ia[i arat` c` prin aceste hot`râri
au fost \nc`lcate mai multe drepturi [i libert`]i ale românilor.
„Prin hot`rârile mai sus precizate au fost impuse obliga]ii [i
restric]ion`ri care \ncalc` \n mod flagrant drepturile [i libert`]ile
omului prev`zute \n Conven]ia de la Oviedo, \n care România
este parte, Codul de la Nurnberg, Constitu]ia României [i legile
pentru ap`rarea [i libert`]ile copiilor (...) Consider`m c`, \n
momentul de fa]`, aprecierea evolu]iei gradului pandemiei \n
România nu mai este un fenomen imprevizibil. Acesta a existat
cel pu]in la debut \n 2020, dar nicidecum dup` 18 luni când se

presupune rezonabil c` exist` suficiente elemente pentru statisticieni,
virusologi s` poat` avea o prognoz` real` a evolu]iei pandemiei
„, se arat` \n cererea avoca]ilor din Ia[i.

Avoca]ii sus]in c` m`surile
sunt discriminatorii
Avoca]ii din Ia[i au ar`tat c` m`surile luate de Guvern sunt
discriminatorii. „Supunem analizei instan]ei condi]ionarea particip`rii
la evenimente, activit`]i, nun]i, petreceri de actul vaccin`rii, test
RT-PCR, test antigen sau trecerea prin boal`, condi]ionare care
este v`dit discriminatoarie, neconstitu]ional`. S-a ajuns \n acest
moment ca actul de discriminare s` fie regul` dup` care un om
are acces la via]` social`, fiind prezumat ca fiind un poten]ial
bolnav, introducându-se termenul aberant «asimptomatic» , iar
normalitatea, s`n`tatea unui om [i dreptul acestuia la via]` au
devenit o excep]ie”, se mai arat` \n cererea de chemare \n
judecat`.

Scandal pe pa[aportul verde
cerut de Guvernul României
{i vaccinarea \mpotriva SARS-CoV-2, [i emiterea pa[aportului
verde au fost contestate. Cei cinci avoca]i din Ia[i au ar`tat c`
aceasta este o afacere pe spatele românilor. „Chiar dac` nu
men]ioneaz` expres obligativitatea la vaccinare a tuturor persoanelor,
hot`rârea de Guvern discrimineaz` f`r` a fi necesar \n scopul
asigur`rii s`n`t`]ii popula]iei prin dezavantajarea persoanelor
nevaccinate, care reprezint` majoritatea popula]iei României. Efectul
cerin]ei prin HG a certificatului de vaccinare, precum [i a folosin]ei
acestuia, este evident nelegal` „, se mai arat` \n cererea respectiv`.
Vlad ROTARU
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Dezvoltatorii imobiliari aglomereaz\
zona Bucium! Blocuri cu 3 etaje `ntr-un
cartier cu trafic rutier infernal.
Vecinii pot decide soarta proiectului
Doi investitori din Ia[i vor s` valorifice un
teren din zona Bucium. Au propus un bloc
cu 3 etaje \n una dintre cele mai
aglomerate zone din ora[. Vecinii au
posibilitatea s` participe la o consultare
public` organizat` de Prim`ria Ia[i
Noi proiecte sunt anun]ate de dezvoltatorii imobiliari \n zona
Bucium, unul dintre cele mai aglomerate cartiere din Ia[i. Ekosse
Group B & I SRL, de]inut` de Dorin Andrei Irimia [i Cristian
Mihai B`ltaru, lanseaz` un proiect imobiliar ce const` \n construirea
de locuin]e colective. Conform Planului Urbanistic Zonal (PUZ),

Curs Online de Educație Incluzivă adresat profesorilor din
regiunea transfrontalieră - jud. Iași, Botoșani, Vaslui, Galați
Fundația “Alături de Voi” (ADV) România, organizează un curs online gratuit privind rolul cadrelor didactice și al managerilor
instituțiilor de învățământ în consilierea, ghidarea în carieră a copiilor și tinerilor cu dizabilități. Cursul se va derula online, în
perioada 18 – 21 octombrie și este disponibil gratuit cadrelor didactice din județele Iași, Botoșani, Vaslui și Galați.
Pentru profesorii și liderii instituțiilor de învățământ, care înțeleg că au un rol decisiv în facilitarea accesului la educația copiilor
cu dizabilități, acest curs reprezintă o oportunitate de a deveni pionieri ai transformării sistemului de educație din țara noastră.
Programul de formare profesională se finalizează cu diplomă de participare și reprezintă o ocazie de completare a dosarului de
formare profesională continuă a cadrelor didactice, așa cum prevede și Legea 1/2011 (Art. 245).
Programul de formare profesională va fi susținut de mai mulți specialiști din cadrul Fundației “Alături de Voi” România – lider
în economie socială și organizația care din anul 2002 transformă dizabilitatea în abilitate. Din anul 2006, ADV România a înființat
UtilDeco – cea mai mare întreprindere socială de inserție din România și singura unitate protejată din România recunoscută de
Comisia Europeană ca model de bune practici în domeniul integrării în muncă a persoanelor cu dizabilități și din grup vulnerabil.
În 2016, fundația a înființat JobDirect – prima agenție de plasare și asistență la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități.
Înscrierile pentru ultimele locuri la curs se fac la sediul la numărul de telefon +4 0371 780 737sau prin email la contact@academiaadv.ro
Cursul are loc în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, implementat
de Asociația “Keystone Human Services International Moldova” în parteneriat cu Fundația “Alături de Voi” România. Proiectul este
finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România - Moldova 2014-2020, prin intermediul
Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
www.alaturidevoi.ro

cei doi investitori vor construi un imobil cu regimul de \n`l]ime
S+P+2E+3Er, pe o suprafa]` de teren de 2.692 metri p`tra]i.
Procentul de ocupare a terenului (POT) propus este de 36 la
sut`, cu un coeficient de utilizare a terenului de 1,08. Accesul
spre teren se realizeaz` prin strada Gr.T. Popa. Cl`direa nu trebuie
s` dep`[easc` \n`l]imea de 14 metri. „Plantarea cel pu]in a unui
arbore la fiecare 200 mp de teren în zonele de protec]ie [i
amenajarea de spa]ii verzi plantate pe circa 30 la sut` din suprafa]a
de aliniament [i cl`diri. Plantarea cel pu]in a unui arbore la
fiecare 100 mp în zona reziden]iala [i de dot`ri, cu excep]ia
zonelor cu destina]ie special`. Dezvoltarea suprafe]elor plantate
va cuprinde toate nivelurile urbane (parc, gr`dini) [i func]ionale
(agrement, sport - turism, aliniament, scuaruri, protec]ie)”, se
arat` \n documenta]ia PUZ.

Vecinii pot depune obiec]iuni \n cadrul
consult`rii publice
Proiectul Ekosse Group B & I SRL va fi supus unei dezbateri
publice la sediul Prim`riei Ia[i pe data de 02.11.2021. Vecinii
afecta]i direct de implementarea proiectului pot depune obiec]iuni
\n cadrul sesiunii de consultare. Investitorii trebuie s` respecte
o serie de recomand`ri cuprinse \n documenta]ie. „Gardurile dintre
propriet`]i pot fi realizate pe o în`l]ime de 2,20 - 2,60 m din
materiale corespunz`toare sau elemente de vegeta]ie, func]ie
de op]iunile proprietarilor. Se pot adopta, acolo unde este cazul,
solu]ii de împrejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban
(jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.). Se recomand` ca
indiferent de solu]iile adoptate, acestea s` fac` obiectul proiectelor
de specialitate întocmite de arhitec]i peisagi[ti, ce vor fi supuse
aprob`rilor legale”, se mai arat` \n PUZ. Locurile de parcare vor
fi prev`zute pe o suprafa]` de 143 de metri p`tra]i. |n zona
Bucium a fost declan[at un scandal \n care este implicat [i
dezvoltatorul imobiliar Ovidiu Marian Petrache.

{i politicienii din Ia[i vor s` ajung`
dezvoltatori imobiliari
Fost consilier local PD-L, actual membru al PNL Ia[i, Aurel
Bu[oi vrea s` investeasc` \n imobiliare. Politicianul vrea s`
construiasc` \n locuin]e colective, pe o suprafa]` de 3.000 de
metri p`tra]i, situat` \n zona Copou, pe strada {tefan Popescu.
Amplasamentul este identificat \n proximitatea proiectului Greenfield
Copou, cu acces dinspre Aleea Sadoveanu. Conform documenta]iei
PUZ, Aurel Bu[oi vrea s` construiasc` locuin]e colective cu regimul
de \n`l]ime de D+P+1E [i D+P+2E. Pe primul lot de 500 mp
va fi construit` o locuin]` colectiv` individual` cu dou` locuri de
parcare. Pe al doilea lot de 2.500 mp vor fi edificate dou` locuin]e
individuale cuplate cu patru locuri de parcare [i locuin]e colective
mici de tip duplex, cu 10 locuri de parcare. Deocamdat`, proiectul
se afl` \n dezbatere public` la Prim`ria Ia[i. Sesiunea de consult`ri
este programat` pe data de 03.11.2021. Terenul din zona Copou
este de]inut de Aurel Bu[oi, so]ia Mihaela [i fiul Adrian. Nu este
singurul politician din Ia[i care vrea s` construiasc`. Este [i cazul
consilierului local USR-PLUS Iulian Hu[anu.
Ciprian BOARU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Jude]ul Ia[i a dep\[it 500.000 de doze
de vaccin anti-Covid administrate! Doar
`n ultimele 24 de ore s-au vaccinat
aproximativ 2 mii de persoane
Num`rul vaccin`rilor a \nceput din nou s`
creasc`! Tot mai multe persoane aleg s`
se imunizeze \n urma situa]iei dramatice
\n care se afl` Ia[ul din cauza ratei
crescute de infectare. |n doar 24 de ore,
1.832 de persoane s-au imunizat
\mpotriva COVID-19, iar \n urm` cu o lun`,
media zilnic` de vaccinare nu dep`[ea
500 de doze
Aproximativ 2 mii de persoane, imunizate \ntr-o singur` zi la
Ia[i! Num`rul imuniz`rilor \mpotriva COVID-19 a \nceput s` creasc`
din nou, dup` ce medicii au f`cut apeluri disperate c`tre popula]ie
s` se vaccineze. În cadrul campaniei de vaccinare împotriva
COVID-19, desf`[urat` la nivelul jude]ului Ia[i, pân` ieri, 17
octombrie 2021, au fost administrate peste 500.000 de doze de
vaccin anti-Covid. Din acest num`r total de persoane vaccinate,
247.527 au fost vaccinate cu doza I [i 196.632 cu doza II, iar la
37.799 de persoane a fost administrat vaccinul Johnson&Johnson,
din care 350 de doze au fost administrate în ultimele 24 de ore.
Pe data de 16 octombrie 2021 au fost vaccinate 1.832 de persoane,
dintre acestea 933 au primit doza I [i 227 de persoane s-au
prezentat pentru rapel. De la debutul campaniei de vaccinare cu
doza a III-a s-au vaccinat 23.837 de persoane. De la începutul
campaniei de vaccinare, 27 decembrie 2020, s-au înregistrat 473
de reac]ii adverse u[oare. |n ultimele 24 de ore, echipajele mobile
au realizat 363 de recolt`ri la domiciliu: 304 realizate de Direc]ia

ANUN}
privind organizarea concursului pentru ocuparea postului
vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, pe
perioadă nedeterminată

de S`n`tate Public` Ia[i [i 59 de Serviciul Jude]ean de Ambulan]`
Ia[i.

La finalul lunii septembrie 2021
a \nceput administrarea dozei 3
Mar]i, 28 septembrie 2021, a \nceput administrarea dozei 3
a vaccinului \mpotriva COVID-19, pentru toate persoanele care au
mai mult de 6 luni de la doza a doua, cu oricare dintre vaccinurile
pe baz` de ARN mesager. Cea de-a treia doz` este recomandat`
persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe,
persoane vulnerabile: cei peste 65 de ani, cu boli cronice (indiferent
de vârst`), persoanele din centrele medico-sociale [i alte categorii
vulnerabile prev`zute în strategia na]ional` de vaccinare [i persoanele
cu risc mare de expunere: personal medico-social [i din înv`]`mânt.
Doza de rapel se va efectua numai cu vaccinurile pe baz` de
ARN mesager, indiferent de schema ini]ial`. Astfel, persoanele
vaccinate cu AstraZeneca vor primi doza 3 cu unul dintre vaccinurile
produse de companiile Pfizer&BioNTech sau Moderna. Având în
vedere c` în România imunizarea cu Johnson&Johnson a început
la data de 4 mai 2021, pentru persoanele imunizate cu acest
vaccin nu este necesar`, la acest moment, administrarea dozei
de rapel. Programarea se va realiza prin mijloacele deja cunoscute,
inclusiv prin prezentarea direct` în centrele de vaccinare sau prin
intermediul platformei na]ionale de programare la vaccinare.

Unde sunt deschise cele 20 de
centre de vaccinare [i care
este programul de func]ionare
|n prezent, \n jude]ul Ia[i func]ioneaz` 20 de centre de vaccinare,
unde se administreaz` toate cele 4 seruri \mpotriva COVID-19:
Pfizer, Moderna, AstraZeneca [i Johnson&Johnson. Dintre acestea,
4 se afl` \n jude]ul Ia[i [i celelalte 16 \n municipiu. |n aceste
centre nu este obligatorie programarea. Programul de func]ionare
a celor 16 centre de imunizare din municipiul Ia[i este urm`torul:
centrele unde se administreaz` serul Pfizer: Spitalul Clinic de
Obstetric` Ginecologie „Elena Doamna” - 4 ore, 3 zile/s`pt`mân`
- Luni, Miercuri, Vineri, 8:00-12:00; SC Medlife SA - 4 ore, 3
zile/s`pt`mân` - Mar]i, Joi, Sâmb`t`, 10:00-14:00; Spitalul Clinic
Militar de Urgen]` „Dr. Iacob Czihac” - 6 ore, 5 zile/s`pt`mân`

- Luni - Vineri, 08:00-14:00; Spitalul „Elytis” Ia[i - 12 ore, zilnic,
08:00-20:00; Antibiotice - 12 ore, 1 zi pe s`pt`mân` - Vineri 8:0020:00; Policlinica „Regina Maria” - 12 ore, zilnic, 08:00-20:00; Drivethru Era - 6 ore, zilnic, 08:00-14:00; Drive-thru Palas - 6 ore, zilnic,
10:00-16:00; Cinematograful „Victoria” - 8 ore, zilnic, 09:00 - 17:00.
|n alte 5 puncte de imunizare din municipiu se administreaz`
serurile Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson [i AstraZeneca: Sala
de sport {coala Gimnazial` „B.P. Ha[deu” - zilnic, 08:00-12:00; Sala
de sport Liceul Teoretic „Waldorf” - 4 ore, zilnic, 9:00-13:00; Corp
Universitatea de Medicin` [i Farmacie Ia[i - 4 ore, 3 zile/s`pt`mân`
- Luni, Mar]i, Miercuri, 8:00-12:00; USAMV „Ion Ionescu de la
Brad” - 4 ore, 3 zile/s`pt`mân` - Mar]i, Miercuri, Joi, 14:00-18:00
[i Casa de Cultur` a Studen]ilor - 8 ore, zilnic, 10:00-18:00. Centrele
exclusiv cu Johnson&Johnson sunt la Gara Ia[i - 8 ore, zilnic,
08:00-16:00 [i la Aeroport Ia[i - 8 ore, zilnic, 10:00-18:00.

Punctele de imunizare
din jude] cu serul Pfizer
Programul centrelor de vaccinare din jude] unde se administreaz`
doar serul Pfizer este urm`torul: la Prim`ria Pa[cani- 4 ore, 3
zile/s`pt`mân`- Luni, Mar]i, Joi, 15:00 - 19:00; C`min cultural
Popricani - 4 ore, 3 zile/s`pt`mân` - Mar]i, Joi, Duminic`, 14:30
- 18:30; Casa de cultur` Târgu Frumos - 4 ore, 3 zile/s`pt`mân`
- Luni, Joi, Sâmb`t`, 8:00 - 12:00; Cl`dire cabinete medicale
Tome[ti - 4 ore, zilnic, 09:00-13:00. |n alte 13 centre, activitatea
a fost suspendat` din cauza num`rului mic de cereri. Acestea vor
fi redeschise în func]ie de adresabilitatea popula]iei.
Andreea PåDURESCU

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT – BÎRLAD– S.G.A
Iași, cu sediul in Iași, str. Th. Văscăuțeanu nr. 10, organizează
concurs pentru ocuparea unui număr de 1 (un) post vacant
corespunzător funcției contractuale de execuție , pe perioada
nedeterminată astfel:
Denumirea postului:
- 1 (un) post vacant de mecanic utilaj în cadrul Formației
Intervenție Rapidă, S.G.A Iași
Condiții specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor: absolvent învățământ general obligatoriu
(10 clase/școală profesională)
Vechime în muncă: minim 1 (un) an
Vechime în specialitate: minim 1 (un) an
Specializare : mecanic utilaj,mecanic, lăcătuș mecanic,
mașinist la mașini pentru terasamente
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
- Proba practică: 09.11.2021, ora 09:00 la sediul Bază
Mecanizare, str. Manta Roșie nr. 16, jud. Iași.
- Proba interviu: 15.11.2021, ora 09:00 la sediul SGA Iași,
str. Th. Văscăuțeanu nr 10,jud. Iași .
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul
de concurs:
- 01.11.2021, ora 15:00 la sediul ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APĂ PRUT – BÎRLAD– S.G.A Iași, str. Th. Văscăuțeanu
nr 10,jud. Iași.
Alte informații privind participarea și desfășurarea concursului
se obțin de la Comp. RURPA - Achiziții – S.G.A Iași, telefon
0232/410513 interior 239 Persoana de contact: ec. CIUTĂ Simona.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Zilnic, `n UPU ajung zeci de persoane
infectate, iar cele mai multe sunt dependente
de ventilator. ~n ultimele 24 de ore au fost
confirmate aproximativ 600 de noi cazuri
Rata de infectare este tot mai mare \n
Ia[i! Doar \n ultimele 24 de ore au fost
raportate 597 de noi cazuri. Zilnic, zeci de
pacien]i ajung \n Unitatea de Primiri
Urgen]e a Spitalului Clinic Jude]ean de
Urgen]` „Sfântul Spiridon”, Ia[i, cei mai
mul]i dintre ace[tia având nevoie de oxigen
Situa]ia infect`rilor este tot mai \ngrijor`toare \n Ia[i! Sute de
noi infect`ri sunt \nregistrate \n fiecare zi, iar \n spital cu greu se
mai g`sesc locuri libere. Zilnic, aproximativ 30 de pacien]i ajung \n
Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU) a Spitalului Clinic Jude]ean de
Urgen]` „Sfântul Spiridon”, Ia[i, cei mai mul]i dintre ace[tia având
nevoie de oxigen. Din cauza num`rului foarte mare de infect`ri, cu
greu se mai g`sesc locuri \n spital. Ieri, 17 octombrie 2021, erau
interna]i 833 de pacien]i, dintre care 115 cu forme foarte grave,
interna]i \n sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv` (ATI). Pentru
a descongestiona situa]ia din UPU [i pentru a face loc pacien]ilor
care au nevoie de \ngrijire de urgen]`, s-a redeschis Spitalul Modular
de la Le]cani, unde sunt ocupate 25 de paturi ATI. „|n ultimele zile
au fost la fel, tot câte 30 de pacien]i, dintre care 15 - 17 pacien]i
au \n permanen]` nevoie de ventilator. Dintre cei 30 de pacien]i
care se afl` \n Unitatea de Primiri Urgen]e a Spitalului «Sfântul

Spiridon», doar unul singur este vaccinat. Trebuie precizat c` pacien]ii
nu sunt aceia[i \n decursul a 24 de ore. Au fost \nregistrate [i 3
decese \n ultimele 24 de ore, to]i fiind nevaccina]i”, a transmis ieri
prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD Ia[i.

Cinci decese [i aproximativ
600 de noi cazuri \n Ia[i
Doar \n ultimele 24 de ore au fost \nregistrate 597 de noi
cazuri de infect`ri [i 5 decese \n rândul persoanelor infectate.
Acestea sunt persoane care au prezentat o form` grav` a bolii
[i au fost internate \n sec]iile ATI. De la debutul pandemiei [i
pân` ieri, num`rul deceselor provocate de infectarea cu SARSCoV-2 a ajuns la 1.272 \n jude]ul Ia[i. Ieri erau interna]i 833 de
pacien]i, iar 115 dintre ace[tia se aflau \n sec]iile ATI, prezentând
forme grave. Cele mai multe locuri ocupate \n ATI erau la Spitalul
de Neurochirurgie, 18 paturi, urmat de Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i, 17, care este spital exclusiv COVID-19. Totodat`, au mai
fost identificate [apte paturi ocupate la Spitalul Municipal Pa[cani,
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie - 6, Spitalul „Sfântul Spiridon”
- 12, Spitalul Clinic CF Ia[i - 7, Spitalul de Recuperare Ia[i - 7,
Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” - 6, 3 la Spitalul Clinic de
Obstetric` [i Ginecologie „Elena Doamna” Ia[i [i 7 paturi ATI la
Spitalul Clinic de Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria” Ia[i. Tot
ieri au fost externa]i 41 de pacien]i [i al]i 76 au fost interna]i.

ANUN} ANULARE PUBLICA}IE DE VÂNZARE
nr. 489/PAUL/04.10.2021
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Paul şi Tati
SRL, Iaşi, Str.Bucium, nr.23, jud.Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, anunță anularea licitațiilor
stabilite prin Publicația de vânzare nr. 489/PAUL/04.10.2021,
anunț care a fost publicat în ziarul Bună Ziua Iași din data de
05.10.2021, Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16373/04.10.2021,
în care au fost stabilite următoarele termene de licitație:12.10.2021,
26.10.2021 și 09.11.2021.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL

ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil
în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului
de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor
sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor de contact
din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate
cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele
corespunzătoare, îndosariere și arhivarea corespondenței
și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și
a celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri necesară desfășurării
activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă, fax, email
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute
de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele
firmei

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

Mesaj c`tre toate persoanele
care prezint` simptome
Reprezentan]ii Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i (DSP) au
transmis un mesaj \n aten]ia persoanelor care prezint` simptomele
infec]iei cu noul coronavirus. Ace[tia au precizat c` num`rul
solicit`rilor pentru test`rile la domiciliu a dep`[it o medie de 600
de cazuri pe zi. „Ca urmare a r`spândirii f`r` precedent a infec]iei
cu noul coronavirus, num`rul de persoane simptomatice care solicit`
test`ri la domiciliu a dep`[it o medie de 600 de cazuri pe zi. Dat`
fiind situa]ia extrem de grav` cu care se confrunt` jude]ul Ia[i,
Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i a suplimentat num`rul de echipe
care se deplaseaz` \n teritoriu, de la 10 la 17, cu sprijinul altor
institu]ii, care au pus la dispozi]ie ma[ini. Cu toate acestea,
solicit`rile foarte multe din ultima perioad` \ngreuneaz` acoperirea
\n timpul cel mai scurt a \ntregii arii de activitate. |n consecin]`,
dorim s` asigur`m cet`]enii jude]ului Ia[i de faptul c` facem toate
eforturile pentru a ajunge \n timpul cel mai scurt la to]i cei care
solicit` testarea la domiciliu prin medicul de familie. De asemenea,
rug`m pe cei care prezint` simptome tipice acestei boli s` anun]e
medicul de familie, s` se izoleze la domiciliu [i s` a[tepte sosirea
echipelor DSP sau ale Serviciului Jude]ean de Ambulan]` Ia[i,
pentru prelevarea probelor necesare test`rii. Preciz`m c`, \n ciuda
eforturilor noastre, pot exista [i situa]ii \n care timpii de r`spuns
pentru testare pot cre[te, \n func]ie de num`rul de solicit`ri
existente \n fiecare zi”, au transmis reprezentan]ii DSP Ia[i.
Andreea PåDURESCU

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

ANGAJEAZĂ
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.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
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Nu fuge de munc\, dar nici nu vrea s\ fie
b\taia de joc a patronilor! Un [omer din
Ia[i `n vârst\ de 50 de ani nu accept\
condi]iile inumane de munc\. Se
gânde[te chiar s\ plece `n str\in\tate
C`t`lin, \n vârst` de 50 de ani,
este unul dintre [omerii din
Ia[i care \[i caut` un loc de
munc` dup` ce [i-a dat
demisia de la vechiul patron.
Spune c` are peste 25 de ani
\n câmpul muncii [i nu mai
vrea s` lucreze la patronii care
nu \[i respect` angaja]ii. Dac`
nu g`se[te un loc de munc` \n
Ia[i, se gânde[te s` plece \n
str`in`tate
Unul dintre [omerii din Ia[i care a fost prezent
la Târgul de Cariere organizat weekendul trecut

la Ia[i este C`t`lin. Ie[eanul \n vârst` de 50 de
ani a muncit la o companie din Ia[i, la un depozit
unde se ocupa de marfa primit`. {i-a dat demisia
dup` 6 ani munci]i la aceast` firm` pentru c` nu
i-au mai convenit condi]iile. Spune c` patronii nu
\[i mai respect` angaja]ii [i de aceea mul]i nu
mai r`mân s` munceasc` [i aleg s` plece \n
str`in`tate. Acum, [omer fiind, \[i caut` un alt
post, având experien]` \n mai multe domenii,
precum construc]ii sau produc]ie. „Nu conteaz`
domeniul. Eu sunt [omer de ceva timp [i mi-am
dat demisia pentru c` nu mi-a mai convenit locul
de munc`. Dac` o fi s` g`sesc ceva ce \mi
convine, foarte bine, dac` nu, nu e nicio problem`.
|n câmpul muncii am mul]i ani, experien]` de
zeci de ani. Numai la ultimul loc de munc` am
stat 6 ani. Am lucrat pe mai multe domenii. Eu

m` adaptez situa]iei, pot s` \nv`] repede dac` e
nevoie”, sus]ine C`t`lin, ie[eanul [omer.

C`t`lin, [omer din Ia[i:
„Nu sunt disperat dup`
un loc de munc` pentru
c` [tiu ce pot face”
Pentru c` are 50 de ani, face parte din
categoria persoanelor care \[i g`sesc mai greu
un loc de munc` \n Ia[i, pentru c` majoritatea
vor angaja]i tineri sau chiar studen]i, pe care s`i formeze. Chiar [i a[a, la târgul unde a fost, a
l`sat câteva CV-uri [i a discutat cu angajatorii
care au venit cu oferte din domeniile produc]ie
[i automotive. „Dac` nu o s`-mi g`sesc aici, caut
\n alt` parte. Nu am fost plecat niciodat` din
]ar`, dar m` gândesc [i la aceast` variant`. Nu
sunt disperat dup` un loc de munc`, pentru c`
[tiu ce pot face [i de aceea a[tept o ofert` mai
bun`”, sus]ine ie[eanul. Reporterii „BZI” au mai
prezentat cazul unui alt tân`r venit la Târgul de
Cariere din Ia[i. Andrei Secu, un tân`r student
[i IT-ist angajat la o companie str`in`, a venit
la Ia[i s`-[i caute un alt loc de munc`, tot \n
domeniul IT, dar mai bine pl`tit.

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

Ie[enii care vor s` \nve]e o
nou` meserie pot urma
cursurile de reconversie
profesional` organizate
de AJOFM Ia[i
Pe de alt` parte, ie[enii [omeri care vor s`
\nve]e o meserie nou` [i astfel s` se angajeze
mai u[or pot participa la cursurile de reconversie
profesional` organizate de Agen]ia Jude]ean`
pentru Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i.
|n aceast` perioad` se deruleaz` cursuri pentru
meseriile de electrician, specialist \n resurse
umane, specialist \n cultura plantelor sau pentru
coafez`. Acestea sunt câteva din meseriile cerute
pe pia]a muncii din Ia[i. Una dintre ie[encele
care a finalizat aceste cursuri [i s-a angajat
coafez` este Elena {tirbu. Din num`rul total al
[omerilor din Ia[i care au terminat cursurile
organizate de AJOFM Ia[i, un procent de 60 la
sut` dintre ace[tia au reu[it s` se angajeze pe
posturi bine pl`tite. |n aceast` perioad` sunt
disponibile aproximativ 900 de locuri de munc`
vacante.
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.

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

7

ACTUALITATE

Luni, 18 octombrie

Aproximativ 70 la sut\ din
firmele din Ia[i cu dosare `n
schema HoReCa au fost
evaluate de speciali[ti.
Pl\]ile demareaz\ `ncepând
cu luna decembrie 2021
Un procent de 70 la sut` din num`rul
dosarelor depuse de ie[eni \n schema
HoReCa au fost evaluate de speciali[tii
din Ministerul Economiei. La data de 15
octombrie 2021, din cele 1.141 de dosare
din regiunea Moldovei erau analizate 861.
Din Ia[i au fost depuse peste 500 de
cereri, 70 la sut` dintre acestea fiind
evaluate de speciali[ti
Potrivit Agen]iei pentru IMM-uri, în regiunea Moldovei au
fost analizate 70 la sut` din dosarele depuse de firmele din
Suceava, Bac`u, Boto[ani, Neam], Vaslui [i Ia[i, \n schema HoReCa.
Astfel, din num`rul total de dosare alocate, 1.141, au fost analizate
861 de cereri. |n total, au fost admise 544 de dosare, iar alte
241 au fost respinse. Alte 76 de cereri depuse de poten]ialii
beneficiari din regiunea Moldovei sunt \n evaluare/clarificare. Au
mai r`mas de evaluat 280 de dosare. Din cele 500 de cereri
depuse din Ia[i, au fost evaluate 334 de dosare. Beneficiarii care
a[teapt` r`spunsurile privind dosarele depuse trebuie s` verifice
aplica]ia STS (Serviciul de Telecomunica]ii Speciale) [i s` r`spund`
la clarific`ri în timpul men]ionat în procedur`, respectiv în 3 zile.
Evaluarea cererilor depuse \n schema HoReCa se va face pân`
la finalul acestei luni, urmând ca pl`]ile c`tre beneficiarii programului
s` fie efectuate pân` la finalul acestui an.

Dosarele depuse de firmele din Ia[i \n
schema HoReCa sunt evaluate pân` la
finalul lunii octombrie 2021
Primele dosare evaluate [i aprobate \n program sunt Hotelul
„Bucium” [i restaurantul „Rita”, din Ia[i, care au cerut 1,4 milioane
de lei pentru a continua activitatea afectat` de pandemia COVID19. Listele cu dosarele acceptate sunt publicate pe site-ul Ministerul
Economiei. Plafonul de finan]are este asigurat de Guvernul României
prin bugetul de stat, \n valoare de 2,5 miliarde de lei. Patronii de
cafenele, hoteluri, restaurante, pensiuni, agen]ii de turism, afecta]i

Administra]ia Bazinal\
de Ap\ cump\r\ ma[in\
electric\ cu 25.000 de
euro! Institu]ia a primit
o singur\ ofert\
Administra]ia Bazinal` de Ap` Prut-Bârlad, cu sediul \n
municipiul Ia[i, anun]` noi achizi]ii. Recent, autoritatea contractant`
a demarat o licita]ie pentru furnizarea unui autoturism electric.
Valoarea estimat` a contractului este de 125.629 lei, f`r` TVA,
aproape 25.000 de euro. La procedur` s-a prezentat o singur`
societate: Renault Commercial Roumanie SRL. |n 2020, compania
a \nregistrat vânz`ri de 3,5 miliarde de lei, profit de 8,2 milioane
lei, datorii de 393 de milioane de lei, cu un num`r de 174
de angaja]i. „Dotarea parcului auto cu autoturisme pur electrice
contribuie la reducerea polu`rii provenite de la autovehicule
[i la \mbun`t`]irea func]ion`rii autorit`]ii contractante, \n vederea
\ndeplinirii obiectivelor petru care aceasta a fost \nfiin]at`. ABA
Prut-Bârlad \[i propune s` achizi]ioneze un autoturism pur
electric, având scopul de a completa parcul auto cu vehicule
cu emisii poluante zero, contribuind astfel la diminuarea efectului
polu`rii aerului asupra mediului [i s`n`t`]ii popula]iei, cauzate
de emisiile de gaze de e[apament [i la reducerea consumului
de carburant”, se arat` \n caietul de sarcini. ABA Prut-Bârlad
a organizat \n trecut alte licita]ii pentru furnizarea mai multor
loturi de autoturisme.

Dealerul auto trebuie s` asigure o
garan]ie de minimum 3 ani

de pandemia de COVID-19, sunt poten]ialii beneficiari din schema
HoReCa. Suma maxim` ce poate fi accesat` de un beneficiar este
\n valoare de 800.000 de euro. Valoarea ajutorului financiar va fi
de 20 la sut` din valoarea rezultat` din sc`derea activit`]ii beneficiarului
în anul 2020, comparativ cu 2019, respectiv din cifra de afaceri.

Sute de angaja]i din restaurantele,
cafenelele [i hotelurile din Ia[i au r`mas
f`r` locurile de munc` din cauza
pandemiei COVID-19
Domeniul HoReCa este unul dintre primele afectate de pandemia
COVID-19, efectele fiind vizibile [i \n prezent. Mare parte dintre
angaja]ii care au muncit \n Ia[i \n restaurante, cafenele [i hoteluri
au renun]at la meseriile lor [i s-au reprofilat ori au plecat \n
str`in`tate. Pentru a atrage angaja]ii, patronii de restaurante din
Ia[i au m`rit salariile, \ns` nici a[a angaja]ii nu au vrut s` vin`
la interviurile de angajare. Astfel, unele posturi sunt disponibile
luni la rând [i nimeni nu le ocup`. |ncepând cu anul 2020 au
fost f`cute sute de disponibiliz`ri, datele ar`tând c` au r`mas
f`r` locurile de munc` un sfert din cei 6.633 de salaria]i din
hotelurile, restaurantele [i cafenelele din Ia[i.
Raluca COSTIN

Conform documenta]iei, autoturismul trebuie s` aib` 4<1
locuri, cu termen de livrare pân` pe data de 10.12.2021.
„Perioada de garan]ie este de minimum 3 ani sau minimum
100.000 de kilometri. Furnizorul va trebui s` asigure buna
func]ionare, calitatea [i performan]ele bunurilor pentru toat`
perioada de garan]ie. Perioada de garan]ie \ncepe din momentul
recep]iei finale, respectiv livrarea autovehiculului. |n cazul
notific`rii unei defec]iuni, dac` defec]iunea face obiectul
garan]iei, furnizorul are obliga]a de a constata defec]iunea \n
48 de ore de la primirea notific`rii [i intrarea vehiculului \n
unitatea service. Componentele \nlocuite sau reparate \n baza
garan]iei beneficiaz` de o nou` perioad` de garan]ie conform
legisla]iei \n vigoare”, se mai arat` \n documenta]ia procedurii.
Todat`, [i Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i anun]` noi achizi]ii
\n cadrul programului anual. Recent, a fost lansat` licita]ia
pentru achizi]ia unui num`r de dou` autoturisme ce urmeaz`
s` fie exploatate de Centrul Militar Zonal Ia[i. Valoarea estimat`
a contractului este de 167.008 lei, f`r` TVA, aproape 30.000
de euro. La procedur` s-a prezentat tot Renaul Commercial
Roumanie SRL. Conform documenta]iei, primul lot al licita]iei
se refer` la achizi]ia unui autoturism din categoria M1 - ce
se refer` la vechicule pentru transport persoane cu cel mult
opt locuri \n afar` de scaunul [oferului.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Investi]ie de 19 milioane de euro la
Ia[i! Aceasta implic\ realizarea unor
construc]ii spectaculoase, `n zona
Copou - Agronomie, respectiv `ntr-o
cl\dire-turn! Totul pentru prevenirea
[i gestionarea riscurilor de mediu
Un celebru proprietar
preg`te[te o investi]ie de
peste 19 milioane de euro la
Ia[i. Aceasta implic` ridicarea
unor construc]ii
spectaculoase, \n zona Copou Agronomie, respectiv \ntr-o
cl`dire-turn! Scopul este acela
de prevenire [i gestionare
durabil` a riscurilor de mediu.
Este vorba despre proiectul
„Centru de cercetare cu
tehnici integrate pentru
investigarea aerosolilor
atmosferici în România
«Recent Air»” al Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i.
Finan]area a fost aprobat` la
mijlocul anului 2020
La Ia[i demareaz` o investi]ie de 19 milioane
de euro! Aceasta cuprinde inclusiv construirea
unor spectaculoase laboratoare, amplasate atât \n
zona Copou - Agronomie, cât [i \ntr-o cl`direturn. La baz` este proiectul „Centru de cercetare
cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor
atmosferici în România «Recent Air»” al Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i. Finan]area
a fost aprobat` la mijlocul anului 2020. Banii vor
fi investi]i pentru dezvoltarea [i modernizarea
sta]iunilor de cercetare pentru prevenirea [i
gestionarea durabil` a riscurilor de mediu. „Sunt
dou` mari probleme pe care le vedem [i noi în
societate: poluarea, respectiv cutremurele. {i tocmai
de aceea facem aceste demersuri [i investi]ii”,
arat` prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, prorector
pentru programe de cercetare [tiin]ific` [i transfer
de cuno[tin]e la Universitatea „Cuza” din Ia[i.

Solicitare de aviz al Comisiei
Zonale a Monumentelor
Istorice pentru construirea a
[ase mega-laboratoare
Deja, UAIC a trimis o solicitare (pe 5 octombrie
2021) c`tre Comisia Zonal` a Monumentelor Istorice
(CZMI) din cadrul Direc]iei Jude]ene pentru Cultur`
(DJC) Ia[i pentru realizarea [i montarea panourilor
temporare de informare pe perete sau gard a unor
locuri din Ia[i. „Este vorba despre activit`]i ce ]in
de proiectul nostru intitulat «Recent Air» [i care
are o valoare de 19 milioane de euro. Vom construi
laboratoare noi, atât pe strada Titu Maiorescu, nr.
15, strada General Henri Mathias Berthelot, nr.
16, Bulevardul Carol I, nr. 11 [i pe Aleea Mihail
Sadoveanu, nr. 5-7. Inclusiv Turnul de Ap` este
inclus \n acest demers al nostru. Va fi cea mai
modern` baz` de cercetare pe mediu din România”,

a completat [i prof. univ. dr. Tudorel Toader,
rector la „Cuza”. Astfel, un Laborator de chimie
aplicat` în [tiin]a aerosolilor atmosferici va fi pe
strada Titu Maiorescu, nr. 15, un Laborator de
testare [i monitorizarea calit`]ii aerului urban (Air
Quality Monitoring<Station) pe strada General Henri
Mathias Berthelot, nr. 16, un Laborator de investigare
a proceselor fizico-chimice din faz` gazoas` cu
implica]ii în formarea aerosolilor organici secundari
pe Bulevardul Carol I, nr. 11, Laborator de sintez`
organic` aplicat` în {tiin]ele vie]ii [i p`mântului,
tot pe Bulevardul Carol I, nr. 11 [i un Laborator
de meteorologie aplicat` [i climatologie, la aceea[i
adres`, respectiv un Laborator de astronomie [i
astrofizic` pe Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 5-7.

Vor fi create, în spa]ii aflate în
proprietatea Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din
Regiunile Nord-Est [i Sud-Est,
zece laboratoare
distincte de cercetare

strategic pentru poten]ialul lor de a facilita
generarea de informa]ii [tiin]ifice relevante [i de
încredere, pe termen mediu, dar [i lung (prin
m`sur`tori în regim intensiv, dar [i prin monitorizare
continu`), pentru aerosoli atmosferici cu „amprent`”
specific` arealelor geografice selectate. Proiectul,
cu o durat` de 36 de luni, a fost câ[tigat în
cadrul Programului Opera]ional Competitivitate
POC 2014-2020/448/1/1/Mari infrastructuri de
CD/1/Mari infrastructuri de CD.

Proiectul „Recent Air” î[i
propune s` aduc` contribu]ii
semnificative la cre[terea
capacit`]ii de cercetare,
dezvoltare, inovare a
Universit`]ii „Cuza” din Ia[i

Proiectul „Recent Air” î[i propune s` aduc`
contribu]ii semnificative la cre[terea capacit`]ii
de cercetare, dezvoltare, inovare a Universit`]ii
„Cuza” din Ia[i prin dezvoltarea [i modernizarea
infrastructurii existente, orientate c`tre monitorizarea
Cele 19 milioane de euro vor fi utilizate pentru [i analiza factorilor de mediu, precum [i prevenirea,
prevenirea polu`rii [i a cercet`rii în atmosfer` respectiv gestionarea durabil` a riscurilor de
din cinci zone geografice distincte din România. mediu. De asemenea, proiectul urm`re[te dezvoltarea
Proiectul presupune amenajarea a [ase laboratoare unei infrastructuri noi de cercetare la UAIC,
într-un mediu urban poluat (Ia[i), unul în mediu aliniat` standardelor interna]ionale. Defalcat, un
rural (M`dârjac), unul în mediul montan nepoluat Laborator de chimie aplicat` în [tiin]a aerosolilor
(Rar`u), unul în mediu marin (Agigea) [i unul atmosferici (UAIC-Turn) va costa aproximativ 21,5
în mediu montan cu risc seismic [i vulcanologic milioane lei, Laborator de testarea [i monitorizarea
- (Tulnici), în cl`diri ce apar]in deja Universit`]ii. calit`]ii aerului urban (UAIC-Corp C, AMOSAcestea vor avea ca obiect de activitate studiul CERNESIM-UAIC, Air Quality Monitoring Station)
aerosolilor atmosferici, al factorilor care contribuie - aproximativ 8,5 milioane lei, Laborator de
la formarea [i abunden]a acestora în atmosfer` investigare a proceselor fizico-chimice din faza
(aerosolii marini, praful generat din eroziunea gazoas` cu implica]ii în formarea aerosolilor
solului sub ac]iunea vântului etc). Cele 5 locuri organici secundari (UAIC-Corp A, Centru Integrat
geografice distincte au fost selectate în mod de Studii în {tiinta Mediului Pentru Regiunea de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Dezvoltare Nord-Est, CERNESIM) - aproximativ
16 milioane lei.
De asemenea, proiectul vizeaz` \nfiin]area
unui Laborator de sintez` organic` aplicat` în
{tiin]ele vie]ii [i p`mântului (UAIC-Corp A, Laborator
de Chimie Organic`, Facultatea de Chimie) aproximativ 4,9 milioane lei, un Laborator de
meteorologie aplicat` [i climatologie (UAIC-Corp
A, Laborator de laseri, optic` [i spectroscopia
atmosferei, LOASL, Facultatea de Fizic`) - aproximativ
7,7 milioane lei, Laborator de astronomie [i
astrofizic` (UAIC-Observator Astronomic) - aproximativ
15,8 milioane lei, Laborator interdisciplinar de
cercetare în geo-chimia arealelor rurale (UAIC Sta]iunea de cercet`ri geografice [i de monitorizare
a calit`]ii mediului M`dârjac, localitatea M`dârjac,
jude]ul Ia[i) - aproximativ 5,5 milioane lei, Laborator
interdisciplinar de cercetare a mediului montan
(UAIC- Sta]iunea de Cercetare [i Practic` Studen]easc`
„Ion Gugiuman” Rar`u, localitatea Câmpulung
Moldovenesc, jude]ul Suceava) - aproximativ 4,9
milioane lei, Laborator interdisciplinar de cercetare
a mediului marin [i a atmosferei terestre marine
(UAIC - Sta]iunea biologic` marin` prof. dr. Ioan
Borcea, Sta]iunea Zoologic` Marin` Agigea, jude]ul
Constan]a) - aproximativ 7,6 milioane lei. Este
vorba [i de un laborator de geografia [i fizica
p`mântului (UAIC - Sta]iunea de Cercetare [i
Practic` Studen]easc` „Simion Mehedin]i”, Tulnici,
din jude]ul Vrancea) - aproximativ 7,5 milioane
lei. Nu \n ultimul rând, în cadrul proiectului vor
fi amenajate [i dou` laboratoare mobile: un
laborator mobil pentru cercetare direct` în timp
real a atmosferei [i un laborator mobil dotat cu
aparatur`, instrumente [i echipamente pentru
testarea calit`]ii aerului în diverse areale.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Povestea porcilor dintr-o comun\ ie[ean\!
Dou\ familii s-au du[m\nit pân\ au omorât
animalele. Judec\torii au luat o decizie
surprinz\toare, care a [ocat localitatea
O ie[eanc` din comuna Plugari
trebuie s`-i pl`teasc` vecinului
desp`gubiri de 10.000 de lei,
daune morale [i materiale,
pentru c` i-a incendiat porcii
din curte
Purceii din curtea unui ie[ean sunt motiv de
ceart` \ntre dou` familii vecine! Scandalul a
izbucnit \n urm` cu 2 ani, când un incendiu a
ajuns la anexa vecinului unde erau 8 purcei [i
o scroaf`. Ace[tia au fost ar[i \n propor]ie de 70
la sut`, iar pompierii veni]i la fa]a locului au
reu[it s` opreasc` incendiul care ar fi ajuns [i
la locuin]a vecinului. P`gubitul, Ion Aiftinc`i, \n
vârst` de 46 de ani, a fost afectat emo]ional de
aceast` situa]ie [i a deschis proces, cerând daune
morale. A reu[it s` \l câ[tige, astfel c` Maria
Mihalache (48 ani), femeia din comuna Plugari
care i-a produs paguba, trebuie s`-i achite vecinului
Ion Aiftinc`i 10.000 de lei, desp`gubiri, pentru
c` i-a incendiat porcii din curte. Incendiul ar fi
izbucnit de la ni[te resturi vegetale, iar focul sa extins \n curtea vecin`, ajungând [i \n cl`direa
unde erau porcii. „|n diminea]a zilei de 28 august
2019, în jurul orei 07:00 (ora exact` nu a putut
fi stabilit`), inculpata a dat foc unei gr`mezi de
resturi vegetale, în gr`dina sa, la distan]` mic`
de un ad`post pentru animale apar]inând persoanei
v`t`mate [i a plecat l`sând focul nesupravegheat,
foc care s-a propagat la acel ad`post în care se
aflau 8 purcelu[i [i o scroaf`, ad`post care a ars
în propor]ie de 80 la sut`, iar animalele au fost
sacrificate, fiind afectate de arsuri de gradul 3
pe o suprafa]` de 70 la sut` din corp, cauzând
prin acestuia un prejudiciu în cuantum de 4.055
lei”, se arat` \n decizia Judec`toriei Hârl`u.

Valoarea pagubelor materiale
este de 8.000 de lei, iar 2.000
de lei sunt daunele morale
|n urm` cu doi ani, când s-a produs incendiul,
pompierii [i viceprimarul au ajuns la locuin]a familiei
Iftinc`i [i au g`sit o femel` [i 8 purcei ar[i. „|n
curtea locuin]ei a fost identificat` o porcin` femel`,
cu greutatea de aproximativ 100 de kg, care
prezenta arsuri pe întreaga suprafa]` a corpului.
De asemenea, au fost identifica]i un num`r de opt
purcei cu greutatea de aproximativ 10 kg fiecare,
to]i prezentând arsuri pe întreaga suprafa]` a
corpului. S-a stabilit c` animalele identificate arse
se aflau în [opronul mistuit de incendiu. S-a
constatat c` a ars un perete de 8 metri p`tra]i [i
acoperi[ul în suprafa]` de 6 metri p`tra]i a anexeiad`post pentru animale, fiind afecta]i de flac`r` o
scroaf` [i opt purcei, fiind salvate casa [i restul
anexelor. S-a stabilit c` a ars un [opron construit
din pari de lemn (salcâm) pe care era amplasat
un acoperi[ din pl`ci de azbociment c`ptu[it cu
scândur`. |n propor]ie de 70 la sut`, acoperi[ul a
fost carbonizat, fiind afectate de manifestarea
incendiului atât scândurile, cât [i pl`cile de
azbociment”, se mai arat` \n decizia instan]ei.

Rela]ia dintre cele dou` familii
din Ia[i este tensionat` din
cauza incendiului
din urm` cu 2 ani
Vecinii spun c` cele dou` familii au fost atât
de afectate de aceast` situa]ie, \ncât nu \[i mai
vorbesc de atunci. Mai mult, \n urm` cu jum`tate
de an, so]ul Mariei Mihalache a intrat \n gardul
vecinului c`ruia trebuie s`-i achite 10.000 de lei
pentru porcii omorâ]i. „A fost atunci o situa]ie
aiurea, pentru c` Ion Aiftinc`i abia \[i f`cuse

gardul, iar vecinul lui, cu care deja se certase,
a intrat cu ma[ina \n gard. Nu a fost nimic
inten]ionat nici când a fost focul, nici cu gardul,
v` da]i seama. Dar a[a au interpretat ei, la vremea
aceea”, sus]ine o vecin`. Un alt vecin spune c`
cele dou` familii nu erau conflictuale, dar erau
destul de retrase. „Amândou` familii sunt muncitoare,
oameni buni, gospodari. Nu prea vorbesc cu
vecinii. |[i v`d de treaba lor. Sunt antisociali. Ei
se mai ocup` de vânzarea legumelor [i cred c`
de asta nu sunt acas`. Au plecat s` vând` ce au.
Familia Mihalache e plecat` la munc`, \n Germania.
Nu sunt acas`”, mai spune un vecin. Un hotel
din Ia[i este obligat s` pl`teasc` desp`gubiri dup`
ce a difuzat muzica tare, poveste prezentat` de
reporterii „BZI” \ntr-o edi]ie anterioar`.
Valoarea desp`gubirilor este de 10.000 de lei,
respectiv 8.000 de lei daune materiale [i 2.000 de
lei, daune morale, p`gubitul fiind foarte afectat

de incendiul produs \n urm` cu 2 ani. Instan]a a
stabilit 4 luni de \nchisoare cu amânare pentru
femeia din comuna Plugari, pentru distrugere din
culp`. Sentin]a nu este definitiv`. „Astfel, în contextul
în care inclusiv martorul audiat de c`tre instan]`
a apreciat c` partea civil` a parcurs o perioad`
de timp stresant`, a sim]it dezam`gire, întrucât
ceea ce muncise mult timp arsese, a f`cut numeroase
drumuri pentru a remedia situa]ia, dar având în
vedere [i frica pe care aceasta a tr`it-o în sensul
c` oricând se putea extinde focul [i mai mult,
re]ine instan]a c` suma de 2.000 lei este suficient`
[i propor]ional` cu starea emo]ional` a p`r]ii civile,
venind s` compenseze într-o anumit` m`sur` cele
întâmplate”, se mai arat` \n decizia instan]ei.
Reporterii „BZI” au prezentat \ntr-o edi]ie anterioar`
cazul unei familii din jude]ul Ia[i care s-a trezit
cu un proces, dup` ce a r`mas f`r` cas`.
Raluca COSTIN

Mesajul sfâ[ietor al unui medic ie[ean dup` o gard` de 24 de
ore printre pacien]ii infecta]i! Abdalla Bashir \ndeamn`
popula]ia s` se vaccineze. Doctorul: „Nu este timp de pierdut”
Epuizat dup` o gard` de 24 de ore
petrecut` printre zeci de pacien]i
infecta]i, un medic din Ia[i a
r`bufnit [i a postat pe pagina de
Facebook un mesaj prin care \[i
exprim` nemul]umirile. Abdalla
Bashir este medic primar chirurg
de mai bine de 20 de ani la Spitalul
General C.F. Pa[cani, unde a tratat
sute de pacien]i infecta]i cu
COVID-19
Medicul ie[ean Abdalla Bashir a transmis pe
pagina de Facebook un mesaj, imediat dup` ce
a terminat garda de 24 de ore, despre situa]ia
infect`rilor \n spitalul \n care lucreaz` [i num`rul
foarte mic de persoane imunizate. Acesta a mai
r`mas câteva ore la spital dup` program pentru
a-[i ajuta colegii, pentru c` num`rul de bolnavi
este foarte mare. Medicul a mai precizat c` sunt
foarte pu]ini cei care ajung la spital [i sunt
vaccina]i, iar el \ndeamn` popula]ia s` se imunizeze
\mpotriva COVID-19 [i s` nu mai asculte toate
informa]iile false din jur. „Ies din gard` dup` 24
de ore, dar trebuie s` mai intru \n zona ro[ie
de COVID-19 înc` o dat` înainte de plecare, s`

o ajut pe colega care urmeaz` de gard`, pentru
c` dublura înc` nu a venit, propabil din cauza
navetei de la Ia[i. Avem foarte mul]i bolnavi cu
Covid [i majoritatea sunt nevaccina]i. Oameni
buni, v` sf`tuiesc s` v` vaccina]i [i s` nu asculta]i
tot felul de prostii”, a publicat pe pagina de
Facebook Abdalla Bashir, medic primar chirurg
la Spitalul General C.F. Pa[cani. În cadrul Spitalului
C.F. Pa[cani s-au înscris pe listele pentru campania
de imunizare împotriva noului coronavirus circa
200 de angaja]i. Pân` pe data de 8 ianuarie 2021
s-au vaccinat 152 dintre cei înscri[i. Unii dintre
ei s-au r`zgândit ulterior, din diverse motive
personale.

trebui ca toat` lumea s` se imunizeze cât mai
repede. Medicul a trecut prin boal` [i spune c`
s-a imunizat cu primele doze [i urmeaz` [i a
treia. „Eu abia am ajuns de la munc` dup` o
gard` de 24 de ore. Ce am vrut eu s` transmit
prin mesajul postat pe Facebook este c` e normal
s` alegi ce e bine [i ce e r`u pentru tine [i s`
ascul]i ce \]i spun cei din jur, dar \n situa]ia de
acum nu este timp de pierdut. Trebuie s` l`s`m
lumea [tiin]ific` s` vorbeasc`. Sistemul medical
ar trebui s` investeasc` mai mult \n medici, moral,
iar cei care ne conduc s` investeasc` mai mult
\n oameni, pentru c` trebuie educa]i. Dac` li se
spune de 10 ori pe zi la televizor s` nu se
vaccineze, ei cred [i a[a fac. Eu am avut Covid,
m-am vaccinat, iar acum a[tept s` fac [i doza 3.
„Sistemul medical ar
Ca medic, care a trecut prin toate valurile [i care
trebui s` investeasc`
a cunoscut numeroase cazuri, v` spun c` se vede
mai mult \n medici”
diferen]a \ntre un bolnav vaccinat [i unul nevaccinat.
Reporterii „BZI” l-au contacat pe medicul Peste 95 la sut` din pacien]i sunt nevaccina]i, iar
Abdalla Bashir, iar acesta a explicat \n detaliu cei vaccina]i sunt foarte pu]ini. Evolu]ia la cei
ce a vrut s` transmit` prin mesajul pe care l-a imuniza]i este foarte bun`, dar, din p`cate, doar
scris pe re]elele de socializare imediat dup` ce 2-3 sunt imuniza]i, \n rest sunt pacien]i cu forme
[i-a \ncheiat programul de munc`. Abdalla Bashir foarte grave care devin din ce \n ce mai grav.
a precizat c` nu este timp de gândit [i c` ar Eu nu sunt român, dar iubesc ]ara asta mai mult
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

decât ]ara mea natal` [i \mi doresc ca oamenii
s` \n]eleag` c` nu e de joac` cu boala”, a declarat
Abdalla Bashir, medic primar chirurg la Spitalul
General C.F. Pa[cani.

Abdalla Bashir lucreaz` la
spitalul din Pa[cani
de mai bine de 20 de ani
Abdalla Bashir este de origine israelian` [i
a venit prima dat` \n România \n anul 1976, când
a \nceput studiile de medicin` aici. Dou`zeci [i
trei de ani mai târziu, \n 1999, a \nceput s`
lucreze la Spitalul General C.F. Pa[cani, unde a
r`mas pân` \n ziua de azi. Acesta locuie[te \n
municipiul Pa[cani din jude]ul Ia[i \mpreun` cu
familia sa. |n edi]iile anterioare ale cotidianului
„BZI” a fost prezentat` povestea a [apte medici
str`ini care s-au stabilit \n Ia[i, lucreaz` de mai
mul]i ani \n spitale de aici [i au demonstrat c`
pot face performan]` chiar dac` uneori au fost
privi]i cu scepticism de c`tre colegii români. Unii
dintre ei au ajuns pe vârfurile medicinei ie[ene
[i nu numai.
Andreea PåDURESCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând apartament \n zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Pre]
60000. Rela]ii la telefon:
0772026329.
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.

cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
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.
CARTIER VI{OIANU Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
APARTAMENTE DE LUX.
gresie, faian]`, parchet, CT
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu proprie. Pre]uri de la 1300
apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

|NCHIRIERI
|nchiriez camer` decomandat`
cu acces la buc`t`rie, frigider,
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
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

11

PUBLICITATE

Luni, 18 octombrie

MIC A PUB LIC ITATE
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
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
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.

|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
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
AUTOBASCULANTE 8x4;
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
CONDUCåTOR AUTO
\n fa]` cu magazinul Carrefour PENTRU AUTOCAMION;
Felicia), angajeaz` persoane cu
MECANIC DESERVENT
experien]` [i pensionari la limita
REPARTIZATOR ASFALT;
de vârsta \n meseriile /
MECANIC DESERVENT
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
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.

ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.

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

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.

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.

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 de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL. Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24
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.
Agent de vânz`ri, studii medii,
absolvent dupa 2013 sau [omer,
IACOB’S HOLDING SRL. Rela]ii
la: 0744785947;
iacobsltd@yahoo.com,SAT
HOLBOCA, STR.FIRMELOR
NR.15.
Agent dezinfectie, deratizare,
dezinsectie, studii liceale
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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, SES
MEDIA FOOD SRL, Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
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.
Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL, Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
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 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.
Arhivar, liceu, f`r` experien]`
precizat`, ARHIV YCA SRL,
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Rela]ii la: 0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.
Asistent medical, scoala
postliceala, fara experienta
precizata, CMI DUMITRU
NICOLETA, Rela]ii la:
0745573592;
dr.nicoleta.dumitru@gmail.com,
Tomesti, Bl.44, Parter.
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.
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.
Buc`tar, 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.
Buc`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, SES MEDIA FOOD
SRL, Rela]ii la: 0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
C`lc`toreas` lenjerie, [coal`
general`, f`r` experien]`
precizat`, CURATATORIA
OMNICLEAN SRL, Rela]ii la:
0731334050;
irinafilipescu2005@yahoo.com,
STR.GEORGE ENESCU NR.5B.
Camerista de hotel, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, HOTEL
ORIZONT SRL, Rela]ii la:
0731344110, STR.GRIGORE
URECHEA NR.27.
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.
Casier, studii generale, f`r`
experien]` precizat`, PIB
MARKTSERV SRL. Rela]ii la:
0787512490, COM.MIROSLAVA,
SAT HORPAZ, STR.NOUA
NR.63A.
Casier, studii medii, cu
experien]`, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759,
Sos.Nicolina.

Casier, scoal` profesional`, f`r`
experien]` precizat`, THE JOP
SRL. Rela]ii la: 0757588096,
LUNCA CETATUII, BL.13,SC.A,
AP.42, 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.
Conduc`tor auto transport rutier
de marfuri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, II
URSACHE PETRU. Rela]ii la:
0746168181;
ursvolvo@yahoo.com,
Com.Victoria, Jud.Ia[i.
Confec]ioner, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
BEBE&MOMMY SRL. Rela]ii la:
0744548191; 0743586429;
contact@hbebe.ro, LETCANI,
SOS.PRINCIPALA NR.612A.
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18.
Confec]ioner, 1 an experien]`,
studii medii, KATTY FASHION
SRL. Rela]ii la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
Controlor calitate, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro,IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL. Rela]ii la:
0744868055;
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,
Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
Botosani.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata. SMART
PROCENT SRL. Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Decorator interioare, studii medii
calificare, f`r` experien]`
precizat`, BSR ESTATE SRL.
Rela]ii la: 0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, str.Piata Unirii, nr. 9-11.
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.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,
STR.FANTANILOR NR.37,
BL.37, BL.B2.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, SPIROCA SA. Rela]ii
la: 0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
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, cursuri de
specialitate, experien]` 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Electrician de \ntre]inere si
repara]ii, studii medii de
specialitate, f`r` experien]`
precizat`, CARREFOUR
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0754204535,Str. Bucium, nr.36.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232/231088;
electricinstalsrl@yahoo.com,
str.Cazancilor, nr.2A.
Electrician intretinere si reparatii,
studii medii, fara experienta
precizata, CEREALCOM SA.
Rela]ii la: 0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Electrician \ntre]inere [i repara]ii,
studii medii; cu experien]` min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Electrician montator aparataj [i
cabluri de joas` tensiune, studii
medii f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator linii electrice
aeriene, studii medii, fara
experien]`, ELECTRIC INSTAL
SRL. Rela]ii la: 0232/231088;
electricinstalsrl@yahoo.com,
str.Cazancilor, nr.2A.
Electromecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
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
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,
f`r` experien]` precizata,
ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BL.339, TR.I [i TR.II. Rela]ii la:
0767122889, STR.PROF.PAUL
NR.13, BL.339/I, SC.D, P-U.
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 Timi[oara,
restaurant Fenice Palas, FADIS
TIME HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Femeie de serviciu, gimnaziu,
f`r` experien]` precizat`,
FARMACIA ADRIANA SRL.
Rela]ii la: 0723233175;
farmaciaadriana2006@yahoo.co
m,STR.G.MUZICESCU NR.6.
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.
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.
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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.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
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 custo de sala, studii
de specialitate, experien]` 1 an,
SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
SOS.MOARA DE FOC NR.4
Gestionar depozit, studii liceale,
experienta 4 ani, CASA LEBADA
SRL. Rela]ii la: 0729292089;
hr@casalebada.ro, Sos.Bucium
Nr.23.
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,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,STR.F
ANTANILOR NR.37, BL.37,
BL.B2.
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 \n informatic`,
studii superioare, limba engleza,

franceza, cuno[tin]e MATLAB,
SIMULINK, HW,SW, AUTO,
EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba englez`
avansat, proiectare [i realizarea
circuitelor imprimate, altium
designer, microcontrolere, PREH
ROMANIA SRL, 0372319856;
tudosa.alina@preh.ro;
iasi@preh.ro, Brasov.
Inginer ecolog, 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 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.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,STR.
PALAT NR.1, ETJ.3.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, experien]` 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Inginer tricotaje, confec]ii, 1 an
experien]`, studii superioare,
engleza nivel mediu, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, Ia[i, calea Chi[in`ului,
nr.57.

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.

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.

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.

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.

L`c`tu[ mecanic, cururi de
specialitate, f`r` experien]`
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

Lucr`tor gestionar, studii liceale
cu bacalaureat, cuno[tin]e office,
FRAROM INTERNATIONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.

Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, VEROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro, CALEA
CHISINAULUI NR.33.

Lucr`tor \n buc`t`rie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
BSR ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, Str. Piata Unirii, nr.1.

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, str. Piata Unirii, nr.9-11.
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 frigotehnist, [coal`
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, ANDIULIS SRL. Rela]ii
la: 0762210108
office.andiulis@gmail.com,
Bd.Regele Ferdinand I, NR.33A,
cladirea ELSACO.
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.
Instalator re]ele termice, cursuri
de specialitate, autorizare ISCIR,
TERMO-SERVICE SA.Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
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, 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, fara studii si
experienta precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com,B-DUL
CHIMIEI NR.14.

Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
Lacatus mecanic, fara studii si
CLEAR SRL. Rela]ii la:
experienta precizate, SPIROCA
0722346878;
S.A.. Rela]ii la: 0232/231950;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Nr.4-6.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

L`c`tu[ mecanic \ntre]inere,
cururi de specialitate, f`r`
experien]` precizate, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Leg`tor manual, [coala ucenici,
f`r` experien]` precizat`, ARHIV
YCA SRL. Rela]ii la:
0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Librar, studii umaniste,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Lucrator bucatarie, studii medii,
experienta, CUPTORUL
MOLDOVENCEI SRL. Rela]ii la:
0746271583;
financiarcuptorulmoldovencei@g
mail.com, Sos.Nicolina Nr.5.
Lucrator bucatarie, studii
gimnaziale, fara experienta
precizata, cazare, engleza, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas, FADIS
TIME HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Lucrator bucatarie, studii medii,
fara experienta precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.
Lucrator bucatarie, fara studii si
experienta precizate, ADVICE IS
SRL. Rela]ii la: 0749980450, Sat
Hlincea, Com. Ciurea, Str. Ioan
Matei, Nr.43, Parter, Incaperea
1, Cam.2, Jud Ia[i.
Lucr`tor buc`t`rie, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, MAGIC PIZZA LAND
SRL. Rela]ii la: 0722204429,
STR.MITROPOLIT IOSIF NR.6.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizate, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
Lucrator comercial, studii medii,
experien]` 6 luni, AMERICAN
GRAND SHOP SRL. Rela]ii la:
0758374836;
marianaflorea64@yahoo.com, BDUL CHIMIEI NR.2 BIS.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Lucr`tor pentru salubrizare, f`r`
studii [i experien]` precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Rela]ii
la: 0759137189;
office@sabcont.ro,
COM.VICTORIA, STR.GEORGE
COSBUC, POZITIA 173, VOL.IV.
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.
Manger energetic, studii
superioare, experien]` 3 ani,
atestat ANRE, TERMO-SERVICE
SA.Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Manager financiar, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, II URSACHE PETRU.
Rela]ii la: 0746168181;
ursvolvo@yahoo.com, Str.
Com.Victoria, Jud.Ia[i.
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 marf`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt [i pentru
persoanele cu dizabilit`]i,
CARREFOUR ROMANIA SA.
Rela]ii la: 0754204535,
STR.BUCIUM NR.36.
Manipulant marfa, f`r` studii [i
fara experienta precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL. Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
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SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.
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.
Montator placaje interoare [i
exterioare, studii de specialitate,
experien]` 1 an, AXE BUSINESS
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0723568449;
birouaxe@gmail.com, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL. Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, COVO
SOLUTION SRL. Rela]ii la:
0755686871;
covosolutions@gmail.com, BDUL SOCOLA NR.134.
Muncitor necalificat, studii
generale, experien]`, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Municitor necalificat, studii medii,
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ROXEMA
SRL. Rela]ii la: 0745526794;
roxema_srl@yahoo.com,
Com.Miroslava, Sat Valea
Adanca.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
R & R SRL. Rela]ii la:
0744516673; 0232/270611;
oanafilip34@yahoo.com,
Str.Ciurchi Nr.108.
Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, f`r` studii [i

experien]` precizate, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii
la:0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Munictor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizate,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

MEDIU
S.C. EXTENSIVE NETWORK
S.R.L titular al proiectului
“Construire imobil cu func]iunea
de locuin]e, spa]ii comerciale,
birouri [i parcare subteran`conform PUZ aprobat cu HCL
344/29.10.2014 ”, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii
deciziei etapei de încadrare de
c`tre APM Ia[i, în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului: nu se
supune evalu`rii impactului
asupra mediului [i nu se supune
evalu`rii adecvate., pentru
proiectul mai sus men]ionat,
propus a fi amplasat în municipiul
Ia[i, strada Sf. Andrei nr. 52A-54.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul APM
Iasi, 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
adres` de internet
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
APM Iasi.

comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
APM Iasi.

LICITA}II
SC” CORIMAR FASHION” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr. crt.1; Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
1.buc. autoturism marca chrylsler
sebring; Valoare de pornire:
6.750 lei (tva inclus) (30% din
valoarea de evaluare). Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 21.10.2021, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile lupu, nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 22 octombrie 2021, ora
16:00 [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
25.04.2017. Pentru participarea
la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43,
jud. Ia[i, pân` la data de
22.10.2021 ora 15:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, p~n` la
termenul de v~nzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desf`[urare a licita]iei), la
Tribunalul Iasi-Judecator Sindic,
Consiliul Local Iasi precum [i la
locul de dispunere a activului.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109899, Fax 0232/240890.

S.C. SC OFFICE & LOGISTIC
SRL, S.R.L titular al proiectului
“Demolare imobile cu numar
cadastral 160641-C1, 160641C2, 160641-C3, 160643-C1,
160643-C3, 160643-C4,
160643-C5, 160643-C6,
160643-C7, 160642-C1,
160642-C2, 160642-C3,
160642-C4, 158154-C1,
157255-C1, 148537-C1,
148537-C2, 157258-C1,
125719-C1.”, anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare de c`tre
APM Iasi, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului: nu se supune evalu`rii
impactului asupra mediului [i nu
se supune evalu`rii adecvate.,
pentru proiectul mai sus
SC ”SMART PRODUCTION”
men]ionat, propus a fi amplasat
SRL, prin lichidator judiciar
Calea Chisinaului nr. 29,
EVOPLAN INSOLV IPURL(fosta
municipiul Ia[i. Proiectul deciziei
CII POHRIB IONELA), anun]`
de încadrare [i motivele care o
scoaterea la vânzare, a activelor
fundamenteaz` pot fi consultate
societ`]ii debitoare, si anume
la sediul APM Iasi, Calea
mijloace fixe- GRAVATOR
Chi[in`ului. nr. 43, \n zilele de
LASER- 903,2 lei; GRAVATOR
luni-joi \ntre orele 8:00 – 16:30 [i
MECANIC- 827,2 lei; LAPTOP
vineri \ntre orele 8:00 – 14:00,
PB EASY- 64,8 lei; MAC BOK
precum [i la urm`toarea adres`
WHITE- 91,2 lei; GRAVATOR
de internet apmis.anpm.ro.
LASER- 481,6 lei; LAPTOP
Publicul interesat poate înainta
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

SONY- 85,6 lei; CAMERA VIDEO
HIGH- 60,8lei; SURSA LASER50,4lei; MASINA ROLUIT TEAVA180 lei; APARAT SUDURA- 840
lei; MASINA TAIERE CIRCULAR240 lei; MASINA TAIERE
BANZIC- 360 lei; LAPTOP
ACER- 50,4lei; PRESA
MECANICA- 156 lei;
AUTOTURISM DACIA 1310- 288
lei- la pretul total de 4.680 lei 80% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 21.10.2021, ora15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidator in data de 22
octombrie 2021 ora 16:00, [i se
va desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2014
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 14.07.2021. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
22.10.2021, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, p~n` la
termenul de v~nzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desf`[urare a licita]iei), la grefa
Tribunalului Iasi-Judecator
Sindic, Consiliul Local Iasi
precum [i la locul de dispunere a
activului. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.
S.C. BERNINI ELECTRONICS
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL (fosta
C.I.I. POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: ACTIVUL NR.1: bunuri
mobile conform inventar
(componente electronice)
vânzarea se va face prin licitatie
publica cu strigare, cu pre]ul de
pornire de 60%, de 102.804 lei.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt înainte cu minim 5(cinci) zile
raportat la data stabilit` pentru
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

vânzare sub sanc]iunea
dec`derii, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile lupu nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 22.10.2021
ora 16:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
28.06.2018. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei., Regulament ce poate fi
consultat at~t la dosarul cauzei
c~t [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, p~n` la
termenul de v~nzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
incepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, STR.
VASILE LUPU NR. 43, jud. Ia[i,
pân` la data de 22.10.2021 ora
15:00. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine: - EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890,
Fax 0232/240890

CONDOLEAN}E

U

SERVICIUL DE
AMBULANTA JUDETEAN
IASI îsi exprima
profundul regret pentru trecerea
în nefiin]` a domunului
ambulantier Anghel Gabriel [i
transmite sincere condolean]e
familiei îndurerate. Dumnezeu s`
\l odihneasc` \n pace!

U

Comunitatea academic` a
Universit`]ii Apollonia din
Ia[i a luat act, cu
stupoare, de decesul celui care a
fost Prof. univ. dr. Costel Ostin
Mungiu, personalitate marcant` a
medicinii ie[ene [i române[ti,
cadru didactic de elit` [i
cercet`tor înn`scut. Regret`m
dispari]ia acestuia [i transmitem
condolean]e familiei, tuturor celor
dragi, care l-au cunoscut [i
pre]uit. Universitatea Apollonia
din Ia[i

U

Prof. univ. dr. Vasile Burlui
î[i exprim` surprinderea [i
regretul în leg`tur` cu
pierderea celui care a fost Prof.
univ. dr. Costel Ostin Mungiu,
dasc`l de excep]ie, pre]uit de
genera]ii de medici care i-au fost
studen]i, fire deschis` [i
prietenoas` [i excelent
coordonator a unor institu]ii
[tiin]ifice [i de înv`]`mânt, pe
care, el însu[i, le-a imaginat [i
realizat. Transmitem familiei [i
tuturor celor care l-au cunoscut,
condolean]e, iar pentru el, un
gând pios! Prof. univ. dr. Vasile
Burlui
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Primul Creative Business Lab,
deschis la Universitatea ıAlexandru
Ioan Cuza‰ din Ia[i

S-a lansat primul Creative Business Lab
din cadrul Universit`]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i. Inaugurarea proiectului s-a
f`cut în prezen]a prof. univ. dr. Mihaela
Onofrei - prorector [i a prof. univ. dr.
Teodora Roman - decan al Facult`]ii de
Economie [i Administrarea Afacerilor, a
reprezentan]ilor companiilor partenere,
precum [i a unui num`r limitat de
profesori [i studen]i

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, prin
Facultatea de Economie [i Administrarea Afacerilor (FEAA), a
lansat primul Creative Business Lab din cadrul institu]iei, un
proiect realizat cu suportul mediului de afaceri ie[ean. Inaugurarea
proiectului a avut loc în prezen]a prof. univ. dr. Mihaela Onofrei
- prorector [i a prof. univ. dr. Teodora Roman - decan al Facult`]ii
de Economie [i Administrarea Afacerilor, a reprezentan]ilor
companiilor partenere, precum [i a unui num`r limitat de profesori
[i studen]i, pentru a respecta restric]iile impuse de situa]ia
pandemic`. Acesta a fost realizat prin contribu]ia financiar` [i
implicarea a patru companii: Amazon Development Center, Canopy,
Iulius [i Hindawi. Dedicat studen]ilor [i profesorilor din cadrul
FEAA, laboratorul B618 (corp B, et. 3) a fost transformat întrun spa]iu modern [i dotat la standarde actuale, prin contribu]ia
financiar` [i implicarea a patru companii: Amazon Development
Center, Canopy, Iulius [i Hindawi. Proiectul a fost gândit pentru

a facilita integrarea de activit`]i creative în procesul educa]ional
[i se dore[te a fi o invita]ie la o strâns` colaborare între mediul
academic [i cel privat, urmând a fi utilizat atât pentru cursuri [i
seminarii, cât [i pentru workshopuri [i evenimente sus]inute de
companiile fondatoare, precum [i de al]i actori ai mediului de
afaceri.

Pe lâng` un spa]iu inovativ [i prietenos,
laboratorul pune la dispozi]ia
profesorilor [i studen]ilor material
didactic pentru metodologii
Conceptul arhitectural a fost realizat de echipa Mora.architects
pornind de la [ase concepte dezvoltate de echipe mixte studen]i,
profesori [i absolven]i în cadrul unui workshop de Design Thinking
pentru inovarea spa]iilor educa]ionale organizat de lect. dr. Patricea
Bertea. Pe lâng` un spa]iu inovativ [i prietenos, laboratorul pune
la dispozi]ia profesorilor [i studen]ilor material didactic pentru
metodologii precum Lego Serious Play [i Design Thinking,
cunoscute [i utilizate în mediul corporate pentru sus]inerea
procesului de inova]ie. Proiectul B618 - Creative Business Lab
este [i beneficiar al primei biblioteci de Neuro[tiin]` [i Business,
prin parteneriatul încheiat de FEAA cu Mind Architect.

Alumni organizeaz` în mod gratuit pentru studen]ii de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i seria de traininguri on-line menite
s` deschid` drumul spre o carier` [i s` ajute la adaptarea
mai bun` la situa]iile noi din via]a de student. „D` start dezvolt`rii
tale al`turi de Serviciul pentru Studen]i, Orientare în Carier`,
Inser]ie Profesional` [i Alumni [i porne[te în aventura descoperirii
punctelor tale tari”, arat` cei de la UAIC.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

UAIC deruleaz` seria de traininguri on-line
menite s` deschid` drumul spre o carier`
Pe de alt` parte, \n perioada 18 - 28 octombrie 2021, Serviciul
pentru Studen]i, Orientare în Carier`, Inser]ie Profesional` [i

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam.
108, telefon 0232/ 213332,int.2110 sau 2236 – Maxim A.
Nr. 210933/ 14.10.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 luna octombrie ziua 28
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28, luna octombrie,
anul 2021, ora 10, în localitatea Iasi , str.A.Panu, nr.26, se vor
vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorilor:
I. SC.F&B BUSINESS OPPORTUNITIES.SRL CUI 38170860
din Iasi; str.Voinesti nr.46; bl.C; et.1; ap.11.
Denumirea bunului mobil; Descriere sumară; Dosar executare
nr.2124 – licitatia I; Drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude pornire
al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Sistem HP6300 INTEL-I5-3200MHz up to 3600MHz/ 4GB,
DD3/320HDD+dvd+rw, video 1GB; (4buc); A.J.F.P. Iasi; 1.250;
19%
2. Calculator portabil Apple-MacBook Air 13’15 DC 1.8GHz/
8GB/ 128GB SSD/ Intel HD Graphics 6000 ROM KB; (1 buc);
A.J.F.P. Iasi; 2.450
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam.
108, telefon 0232/ 213332,int.2111 sau 2113 – Grigoras M.
II. SC.DIN 2015.SRL CUI34288448 din Iasi; str.Aeroportului
nr.1D; bl.IV; et.3; ap.22.
Denumirea bunului mobil; Descriere sumară; Dosar executare
nr.2694 – licitatia I; Drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude pornire
al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1.Calandru FAGOR PS35/ 200MP (an ul PIF 2006 - functionala);
A.J.F.P. Iasi; 23.352; 19%

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin
o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei
sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi –
Administratia Judeteana a Finanțelor Publice Iasi,cod de
identificare fiscală 4540909 deschis la Trezoreria Municipiului
Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta prin mandatari
care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala
autentica.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană
interpusă.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de
conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
Bunurile se afla in custodia debitorilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon afisat.
Data afişării: 14.10.2021.
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Bursa bârfelor

Un patron se d` lovit
ca s` scape de dosare
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una despe
D`nu] Panatescu, `la care are afaceri cu vinoase, cu un fel
de bor[ de Bohotin. Nu demult, pe un teren al afaceristului
de pe la Mo[na, un tractorist s-a accidentat pe planta]ia
combinatorului. Nu doar s-a accidentat, ci a ajuns chiar la cele
ve[nice, dup` ce a r`mas strivit sub utilaj. Numai c` omul era
\n timpul programului [i presta pentru Panatescu. Dar, patronul
a avut grij` s` mu[amalizeze totul, doar ca s` ias` basma
curat`. A zis c` angajatul era b`ut, dar familia avea cu totul
alt` p`rere. Cic` Panatescu va trebui s` scoat` bani frumo[i
din buzunar, pentru c` familia vrea s` ob]in` desp`gubiri. Toat`
lumea din comun` [tia c` terenul e foarte accidentat, dar
patronul nu a luat nicio m`sur`. R`mâne de v`zut cum se va
termina pentru patron \n toat` aceast` t`r`[enie.

Lag`rul din supermarket
Babele bârfitoare continu` rubrica cu una de prin multina]ionalele
astea care au poposit prin târg. Tura asta este vorba despre
supermaketurile Ledel, unde românii sunt trata]i ca ni[te sclavi.
Indiferent dac` e femeie sau b`rbat, muncile sunt acelea[i.
Sunt pu[i s` care cu spinarea pe tot parcursului programului,
dar f`r` s` ia m`car un minut pauz`. Au interdeci]ii [i la
telefoane. Dac` au o urgen]` personal`, pot vorbi la telefon
doar dup` terminarea programului. Cine mi[c` \n front, zboar`
de la locul de munc`, f`r` nicio explica]ie. Angaja]ii se gândeau
s` o pun` de un protest, dar au aflat [efii [i au spart greva.
Culmea este c` aceste m`suri \ntâlnite doar pe planta]ii sunt
puse \n practic` chiar de [efii români. De aici [i ciuda angaja]ilor,
care se lupt` pentru supravie]uire de pe o zi pe alta.

Personaj misterios, cu marf`
de 1 milion de euro
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una despre
un mic afacerist care trece nev`zut prin lumea combinatorilor.
Chiar \n centrul târgului, lâng` sediul prim`riei, \n subsolul
unei cl`diri, se \ntâmpl` chestii necurate. Babele au aflat c`
\n subsolul cl`dirii afaceristul depoziteaz` tot felul de m`rfuri
care, cic`, la prima strigare, valoreaz` cel pu]in 1 milion de
euro. B`rbatul combin` parfumuri [i produse de cur`]enie
tocmai din Alemania. Cum le ciorde[te, nimeni nu [tie \nc`.
|ns`, cert este c` omul face lovele multe. Zi di zi, car` produsele
\n geant` [i le vinde angaja]ilor din prim`rie. Func]ionarii
\nchid ochii pentru c` produsele sunt originale, la un pre]
mult mai mic. Nici gaborii nu-l deranjeaz`, dar despre acest
subiect, mai multe \n edi]iile viitoare.

Un maior SRI, implicat
`ntr-un scandal la Ia[i!
Totul s-a l\sat cu o
condamnare. Victima a
avut nevoie de peste 100
de zile de `ngrijiri medicale
Un angajat al Serviciului Român de
Informa]ii a fost pedepsit recent de
magistra]ii ie[eni, dup` ce a fost acuzat
de comiterea unui accident rutier cu
victim`. Astfel, judec`torii din cadrul
Tribunalului Militar Ia[i l-au condamnat pe
Bogdan Silviu Leonte la o amend` penal`
de 8.000 de lei, cu amânarea aplic`rii
pedepsei, pentru infrac]iunea de
v`t`mare corporal` din culp`.
Un maior din cadrul Serviciului Român de Informa]ii (SRI) a
fost pedepsit la Ia[i! Totul, dup` ce acesta a fost acuzat de
comiterea unui accident rutier cu victim`. Astfel, judec`torii din
cadrul Tribunalului Militar Ia[i l-au condamnat recent pe Bogdan
Silviu Leonte la o amend` penal` de 8.000 de lei, cu amânarea
aplic`rii pedepsei, pentru infrac]iunea de v`t`mare corporal` din
culp`. De fapt, instan]a a admis acordul de recunoa[tere a vinov`]iei
\ncheiat de procurori cu maiorul SRI. „Instan]a oblig` inculpatul
la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunit`]ii, pe
o durat` de 60 de zile”, au precizat judec`torii ie[eni. De remarcat
este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Maiorul SRI, acuzat de producerea
unui accident rutier cu victim`
Procesul maiorului SRI Bogdan Silviu Leonte (de 38 de ani)
a \nceput pe data de 15 septembrie 2021. Procurorii militari ie[eni
au trimis la instan]` acordul de recunoa[tere a vinov`]iei \ncheiat
cu angajatul SRI Bucure[ti, pentru comiterea infrac]iunii de
v`t`mare corporal` din culp`.

„Pe data de 21 august 2019, la ora 18:10, \n Câmpulung
Moldovenesc s-a produs un accident soldat cu v`t`marea corporal`
din culp` a unei persoane, conduc`torul autovehiculului fiind
militar. Atunci, Poli]ia municipiului Câmpulung Moldovenesc a
fost sesizat` cu privire la faptul c` s-a produs un accident rutier
soldat cu v`t`mare corporal` din culp` a unei persoane în calitate
de pieton. Poli]i[tii au constatat c` inculpatul, din municipiul
Bucure[ti, în timp ce conducea autovehiculul marca Audi A3, în
care se aflau mai multe persoane, dinspre municipiul Vatra Dornei,
spre municipiul Suceava, la un moment dat, ajuns în dreptul unei
treceri pentru pietoni marcat` corespunz`tor, nu ar fi acordat
prioritate de trecere, surprinzând-o [i accidentând-o pe persoana
v`t`mat` în vârst` de 50 de ani, din municipiul Câmpulung
Moldovenesc, care se angajase în traversarea regulamentar` a
drumului public pe marcajul pietonal”, au afimat anchetatorii ie[eni.

Victima, proiectat` pe capota
ma[inii, apoi pe strad`

Oamenii legii au ad`ugat c` victima a fost proiectat` pe capota
autovehiculului, iar, mai apoi, pe carosabil, ulterior fiind transportat`
la Spitalul Municipial Câmpulung Moldovenesc. „Atât conduc`torul
autovehiculului, cât [i persoana v`t`mat` au fost testa]i cu aparatul
alcooltest, rezultatul fiind negativ. Accidentul s-a produs pe timp
de zi, carosabilul fiind perfect uscat. La locul accidentului se
constat` c` partea carosabil` este compus` din covor asfaltic f`r`
denivel`ri sau obstacole care s` obtureze vizibilitatea asupra p`r]ii
carosabile, aflat în stare foarte bun`, uscat, cerul fiind senin la
momentul producerii accidentului, sectorul de drum fiind unul în
aliniament”, au mai subliniat anchetatorii ie[eni.
Martorii au declarat c` ma[ina condus` de maiorul SRI nu
se deplasa cu vitez`, dar [i c` victima accidentului rutier ar fi
privit \n alt` parte \n momentul \n care a decis s` traverseze
strada. |n urma impactului, victima a fost transportat` la spital,
iar medicii au constatat c` aceasta avea o fractur` cu înfundare
[i cu interesare intra-articular` la nivelul platoului tibial medial
[i o fractur` condil-femural medial, hematoame [i echimoze,
leziunile s-au putut produce prin lovire de c`tre un autovehicul
în postura de pieton. Persoana v`t`mat` a avut nevoie, pentru
vindecare, de 55-60 de zile de îngrijiri medicale, ca urmare a
leziunilor suferite. „De asemenea, persoana v`t`mat` mai prezint`
o întârziere în consolidare a fracturii de platou tibial drept, o
fractur` peroneu stâng, fractur` subcondral` f`r` deplasare condil
medial genunchi stâng [i, conform recomand`rilor medicale, se
prelunge[te timpul de îngrijiri cu înc` 45 de zile. În total, aceasta
necesit` 100-105 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, au
subliniat anchetatorii. La audieri, maiorul SRI a recunoscut comiterea
faptei, sus]inând, \ns`, c` ma[ina nu avea vitez`.
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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