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Cea mai proastă investiție a Primăriei
Iași va fi demolată. Telescaunul de la
Ciric montat cu fonduri europene
va avea cu totul altă destinație
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actualitate 8
Miroase ca
Dosarîn Taiwan și este pe bombă, la Iași! Doi
bulevardul Ștefan
polițiști, acuzați că
cel Mare din Iași
au ajutat infractorii
Răzvan Rădeanu, un tânăr din Iași, a deschis
să evadeze!
o afacere inedită chiar în centrul orașului.
eveniment
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Clienții magazinului său pot savura o băutură
care își are originea în Taiwan. Ceaiul cu perle
de tapioca poate fi servit acum și în Iași.
Tapioca este un tip de amidon extras din
rădăcina plantei cassava, denumită "manioc"
sau "yuca" în unele parți ale lumii
Doi agenți de Poliție vor da socoteală în
instanță, după ce au fost acuzați că au
înlesnit evadarea a doi inculpați într-un
dosar. Astfel, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași i-au
trimis în judecată pe agenții Ștefan Lupu și...

Medicii ieșeni speră într-o
minune! Un băiat de 15 ani se zbate
între viață și moarte după ce s-a
urcat pe un tren pentru un selfie.
Starea de sănătate este critică
social
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actualitate 9

Un dezvoltator imobiliar din Iași
demolează vila din Copou ca să facă loc
unui bloc! Traficul rutier este îngreunat
La "Stoicescu Boutique
Apartments" urmează să fie
construit al treilea bloc de
investitorul Corneliu Petrea.
După un an de așteptări,
proiectul a fost inclus pe
ordinea de zi a Comisiei Zonale
a Monumentelor Istorice. Vor fi
amenajate nu mai puțin de...
expres
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Un doctor a fost amenințat cu
cuțitul pentru că a refuzat să se
deplaseze la domiciliul pacientului!
Un individ care a făcut un scandal
cât casa în cabinetul unui medic din
Iași a fost pedepsit de judecători.
Astfel, magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași l-au condamnat
recent pe Andrei Stolniceanu la 1 an
și 6 luni de închisoare, cu
suspendare, pentru amenințare și
distrugere. Anchetatorii spun că...
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O ie[eanc\ s-a trezit cu
locuin]a demolat\. Scandal
uluitor `ntr-o zon\ aflat\ `n
plin\ extindere din
municipiul Ia[i. Cerere-[oc
dup\ 40 de ani de a[teptare
O locuin]` din cartierul Nicolina, din
municipiul Ia[i, demolat` abuziv, a ajuns
motiv de scandal \n instan]`. O femeie din
Ia[i s-a trezit cu locuin]a p`rin]ilor s`i
demolat`, dup` ce i-a fost preluat` de
Statul Român \n baza unui decret de acum
4 decenii
O femeie din Ia[i a cerut Prim`riei plata unei desp`gubiri de
150.000 de euro dup` ce a r`mas f`r` casa din ora[, demolat`
de Statul Român. Vivi Sava a cerut instan]ei ca Prim`ria s`-i
pl`teasc` desp`gubiri dup` demolarea casei pe care o aveau
p`rin]ii s`i \n cartierul Nicolina, mai exact pe [oseaua Tudor
Neculai.
P`rin]ii acesteia au r`mas f`r` locuin]`, luat` de Statul Român
\n perioada regimului comunist pentru sistematizarea zonei. |n
aceste condi]ii, femeia a solicitat instan]ei ca autoritatea local`
s`-i pl`teasc` desp`gubiri \n contul cl`dirii demolate \n mod abuziv
de stat. |n perioada regimului comunist, mai multe cl`diri din
Ia[i au fost demolate.

Imobil din cartierul Nicolina, \n mijlocul
unei dispute \ntre Vivi Sava [i Prim`ria Ia[i
Ie[eanca Vivi Sava a ar`tat c` p`rin]ii s`i au fost expropria]i
\n mod abuziv, pe baza unor decrete emise de Statul Român \n
perioada regimului comunist. Conform Decretului nr. 223 din
1974, cl`dirile private intrau \n proprietatea statului dac` proprietarii
nu mai locuiau \n ]ar` sau urmau s` plece \n str`in`tate definitiv.
Cu toate acestea, Vivi Sava a cerut plata desp`gubirilor respective.
„Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i pe data de 16
aprilie 2021, reclamanta Vivi Sava, în contradictoriu cu pârâta
Prim`ria Ia[i, a solicitat obligarea acesteia la plata de desp`gubiri
pentru imobilul din Ia[i, din [oseaua Tudor Neculai, nr. 14, fost`
4C.
În motivare, reclamanta a ar`tat, în esen]`, faptul c` imobilul
le-a apar]inut p`rin]ilor s`i, care au fost expropria]i, imobilul fiind
demolat abuziv potrivit Decretelor nr. 261/1984 [i 223/1974.
Autorit`]ile au refuzat plata de desp`gubiri motivat de notific`rile
potrivit Legii nr. 10/2001, îns` reclamanta a invocat art. 1 din
Protocolul 1 CEDO”, au men]ionat judec`torii ie[eni.

Procesul pentru casa demolat` din
Nicolina se va muta la alt` instan]`
Magistra]ii de la Judec`toria Ia[i [i-au declinat, \ns`, competen]a
\n favoarea celor de la Tribunalul Jude]ean. „Prin preciz`rile
depuse la data de 7 mai 2021, reclamanta a ar`tat c` în]elege s`
se judece cu municipalitatea [i c` valoarea desp`gubirilor solicitate
este de 150.000 de euro. Potrivit art. 94, pct. 1, lit. k Cod procedur`
civil`, Judec`toriile judec` orice alte cereri evaluabile în bani în
valoare de pâna la 200.000 de lei, inclusiv, indiferent de calitatea
p`r]ilor, profesioni[ti sau neprofesioni[ti. Potrivit art. 95, pct. 1
din acela[i act normativ, Tribunalul judec` în prima instan]` toate
cererile care nu sunt date prin lege în competen]a altor instan]e”,
se arat` \n decizia instan]ei de judecat`. Reprezentan]ii municipalit`]ii
ie[ene nu au oferit un punct de vedere cu privire la acest dosar
aflat pe rolul instan]elor.

Sistematizare masiv` \n cartierele din Ia[i
Regimul comunist a demarat o sistematizare masiv` a cartierelor
Ia[ului \n urm` cu 6-7 decenii. Unele cl`diri istorice din ora[,
monumente afectate dup` Al Doilea R`zboi Mondial, au fost
culcate la p`mânt, \n locul lor fiind ridicate construc]ii noi pentru
muncitorii fabricilor din municipiu.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Comuna Voine[ti
din Ia[i va avea o
re]ea nou` de
canalizare [i de
distribu]ie a apei!
Investi]ia este de
6 milioane de euro
Noi investi]ii sunt anun]ate \n comuna Voine[ti, jude]ul
Ia[i. Prim`ria din localitate organizeaz` pe data de 22.11.2021
licita]ia pentru proiectarea [i execu]ia lucr`rilor aferente extinderii
sistemului de canalizare [i distribu]ie a apei. Valoarea estimat`
a contractului este de 32,2 milioane de lei, f`r` TVA, aproape
6 milioane de euro. Lucrarea este finan]at` din fonduri
guvernamentale, dar [i locale. Investi]iile vor fi realizate \n
satele Schitu Stavnic, Slobozia, Vocote[ti [i Lungani. „Executantul
are obliga]ia de a utiliza \n mod rezonabil drumurile sau
podurile ce comunic` cu sau sunt pe traseul [antierului [i de
a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul
propriu sau al oric`ruia dintre subcontractan]ii s`i. Executantul
va selecta traficul propriu sau al oric`ruia dintre subcontractan]ii
s`i”, se arat` \n caietul de sarcini. Comisia de evaluare va
alege oferta constructorilor cu pre]ul cel mai mic. Conform
documenta]iei, extinderea re]elei de ap` potabil` se va realiza
pe o lungime de 22.144 de metri, \n timp ce re]eaua de
canalizare va fi extins` pe un sector de 19.744 de metri. Vor
fi montate [i sta]ii de pompare, \n num`r 14. „Pe timpul
execu]iei, pl`]ile vor fi f`cute, la cererea executantului, la
valoarea lucr`rilor executate conform contractului. Lucr`rile
executate trebuie s` fie dovedite ca atare printr-o situa]ie de
lucr`ri depuse, verificate [i acceptate de dirigintele de [antier
[i beneficiar. Situa]iile de lucr`ri se confirm` \n termen de 15
zile lucr`toare calculate de la data depunerii. Emiterea facturii
se poate face numai dup` acceptarea situa]iilor de lucr`ri de
c`tre dirigintele de [antier [i achizitor”, se mai arat` \n
documenta]ia procedurii.
ApaVital SA a anun]at investi]ii masive \n jude]ul Ia[i, cu
ajutorul fondurilor europene. Totodat`, ApaVital SA anun]`
investi]ii \n zona metropolitan`, asta [i dup` ce ritmul alert
de dezvoltare imobiliar` a impus extinderea re]elelor edilitare.
Astfel, recent, compania de ap`-canal a organizat licita]ia pentru
extinderea re]elei de ap` potabil` din comuna Valea Lupului
spre comuna Rediu, localitate vecin`. Conductele vor avea o
lungime de aproape 5 kilometri. La procedur` au fost depuse
nu mai pu]in de 5 oferte din partea: Tehnoterm SRL, Europartner
SRL, General Instala]ii SRL, Lucimar SRL [i asocierea Ema
Agro-Construct SRL - ABC - Con International SRL. Comisia
de evaluare va alege oferta firmelor de construc]ii cu pre]ul
cel mai mic. Valoarea estimat` a contractului este de 1.360.956
lei, f`r` TVA, aproape 300.000 de euro. Investi]ii similare sunt
programate [i pentru zona Bucium, din municipiul Ia[i.
Ciprian BOARU
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Garda de Mediu a amendat firmele din Ia[i
cu 358.000 de lei `n luna septembrie 2021.
Cele mai multe sanc]iuni, aplicate pentru
gestionarea necorespunz\toare a de[eurilor
Garda de Mediu a amendat firmele din Ia[i,
\n luna septembrie 2021, cu amenzi \n valoare
de 358.000. Speciali[tii au demarat mai multe
ac]iuni de control \n diverse domenii de activitate,
printre care [i cel al gestion`rii de[eurilor [i al
calit`]ii aerului. Companiile care au fost verificate
de comisarii de mediu [i nu au respectat prevederile
legale \n acest domeniu au primit [apte amenzi
\n valoare de 60.000 de lei.
De asemenea, pentru dezmembr`ri ilegale
de autovehicule, au fost aplicate trei sanc]iuni
\n valoare de 20.000 de lei [i dou` sesiz`ri penale.
|n ceea ce prive[te regimul spa]iilor verzi, comisarii
din cadrul G`rzii Na]ionale de Mediu-Comisariatul
Jude]ean Ia[i au aplicat cinci sanc]iuni \n valoare
de 125.000 de lei. |n continuare cele mai multe
amenzi aplicate companiilor din Ia[i au fost date
pentru gestionarea necorespunz`toare a de[eurilor
- 29 de sanc]iuni \n valoare de 166.500 de lei,
dar [i pentru inciner`ri de[euri - trei sanc]iuni
\n valoare de 1.500 de lei. Un num`r de [apte
avertismente au fost date pentru nerealizarea
m`surilor dispuse de c`tre comisarii de mediu,
iar pentru lipsa actelor de reglementare, speciali[tii

de mediu au aplicat [apte sanc]iuni \n valoare
de 80.000 de lei.

Firmele din Ia[i au fost
amendate cu sute de mii
de lei pentru poluare
Comisarii de mediu au afectuat sute de
controale \n anul 2021, fiind aplicate amenzi de
peste un milion de lei. Numai \n primul semestru
din acest an institu]ia a aplicat amenzi în valoare
de 869.000 de lei.
Inspectorii de mediu au efectuat 440 de
controale, dintre care 344 în domeniul polu`rii
industriale [i 96 în domeniul biodiversit`]ii,
biosecurit`]ii [i ariilor naturale protejate. |n urma
verific`rilor au fost aplicate 106 sanc]iuni în valoare
de 869.000 de lei. De asemenea, inspectorii din
cadrul Garzii Na]ionale de Mediu - Comisariatul
Jude]ean Ia[i au f`cut dou` sesiz`ri penale [i au
confiscat dou` autovehicule care transportau ilegal
de[euri \n primul semestru din acest an. Num`rul
sanc]iunilor aplicate pentru gunoaiele aruncate
ilegal \n diverse zone din Ia[i a crescut \n ultimele
luni.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi,
Str.Zorilor, nr.11, Jud.Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
societăţii debitoare ROMIL SERVICE S.R.L., desemnat de Tribunalul
Iași, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4116/99/2015
(număr în format vechi: 212/2015), prin Sentința Civilă nr.467/02.04.2019,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenţei și de insolvență, coroborat cu prevederile
Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează
în data de 25.10.2021, ora 14: 00, licitaţie publică competitivă, cu
strigare, pentru valorificarea următoarelor active mobile:
Denumire bun; Preț de pornire a licitației (EUR, fără TVA)
Autoturism Alfa Romeo 3 VOL.
203,00
BERLINA 4USI 156 2.4 JTD, nefuncțional
Autoturism Alfa Romeo BERLINA 4USI
203,00
932/A2C00 44E 156, nefuncțional
Autospecializată frigorifica Iveco
497,00
Daily 65C15, nefuncțional
Autoutilitară Iveco Daily 65C15, nefuncțional
497,00
Autoturism Trabant 601 L 3 VOL.
96,00
BERLINA 2USI, nefuncțional
Autoturism M1G SANGYONG AC break
1.392,00
DJ/AEPL/KYRON
Motocicleta 250 cmc Jinlun/Merlyn,
617,00
Motocicleta 150 cmc Jinlun/Merlyn, neînmatriculată, 834,00
Motocicleta 250 cmc Jinlun/Merlyn negru,
759,00
neînmatriculată,
Motocicleta 150 cmc Jinlun/Merlyn, neînmatriculată, 759,00
Motoscuter Oliver City negru, neînmatriculat
403,00
Motoscuter Oliver City, neînmatriculat
473,00
Motoscuter 50, neînmatriculat
802,00
CAROSARE BOX BĂUTURI
490,00
CAROSARE BOX ALUMINIU
1.450,00
CAROSARE BOX CONGELARE
1.890,00
CAROSARE BOX REFRIGERARE
621,00
CAROSARE LADĂ CU PRELATĂ
1.220,00
CAROSARE LADĂ CULISABILĂ
1.760,00
CAROSARE LADĂ CU OBLOANE
481,00
CAROSARE BOX TRANSPORT PÂINE
1.450,00
CAROSARE BOX BĂUTURI
1.590,00
Instalații de măsură, control, reglare
4.725,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente
4.868,00
de protecție și panouri publicitare

Poluarea din Ia[i a sc`zut
cu aproape 50 la sut`
\n ultimii patru ani
|n ceea ce prive[te domeniul calit`]ii aerului,
\n anul 2021 au fost aplicate amenzi de aproximativ
200.000 de lei pentru nerespectarea legisla]iei de
mediu. De asemenea, dac` aproape \n fiecare
lun` au fost \nregistrate dep`[iri ale indicatorului
de calitate a aerului PM10, \n luna iulie din acest

ALEXANDRU CIOBOTARU-"SECUNDAR"
1.039,40
ALIN NEACȘU-"ÎNĂLȚARE", MARMURĂ 81*19*20CM 1.433,66
ALIN NEACȘU-"MUZĂ", MARMURĂ 67*11*19CM
1.164,85
ALIN NEACȘU-"NUD", MARMURĂ, 50*41*19CM
1.433,66
ALIN NEACȘU-"PORTRET", GRANIT, 63*18*15CM
1.075,24
CONSTATIN DURA-"MANTIA LUI TEMPOS"
1.344,06
DAN DANIEL-"RALUCA"
1.612,87
FEHER LASZLO-'OCHII MEI CLARI ȘI LUMINOȘI"
1.361,98
GABRIELA DRINCEANU-"ÎNGER",
1.200,69
LEMN, METAL 75*14.5*68
ÎNGERUL-OȚEL INOXIDABIL, 140*160*56
6.451,47
ION PÂSLARU-"SIMBOL" MARMURĂ,
2.329,70
GRANIT, 77*38*28
MARCEL PAVEL-"COMPOZIȚIE III" 80*90CM
806,43
MARCEL PAVEL-"REGATUL" ACRIL
806,43
PE PÂNZĂ, 120*100 CM
MARCEL PAVEL-"SĂRBATOARE",
806,43
ULEI PE PÂNZĂ 114*120CM
MARCEL PAVEL-"STARE CONFLICTUALĂ",
806,43
ACRIL PE PÂNZĂ 120*100 CM
MARCEL PAVEL-"STRUCTURI VEGETALE" 150*120CM 1.200,69
MIHAIL MEIU-"NUD", MARMURĂ, 92*24*24
1.254,45
OGLINDA-OȚEL INOXIDABIL, 200*128*65CM
7.885,13
TASI IOSIF ȘTEFAN-"LA", LEMN, METAL,
2.688,11
12*22, 5*76 CM
PĂSARARU–“METAL SUDAT”
5.555,43
ZBURĂTOR-“METAL SUDAT”
4.121,77
Licențe programe informatice
624,00
Stoc de piese auto de schimb
110.989,00
Prețurile nu includ TVA.Listele complete pentru Instalații de
măsură, control, reglare, Mobilier, aparatură birotică, echipamente
de protecție și panouri publicitare, Licențe programe informatice,
respectiv Stoc de piese auto de schimb se pot vizualiza pe siteul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, secșiunea vânzări bunuri
mobile.În cazul în care la data fixată licitaţia din 25.10.2021, nu
se va reuși valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei,
se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 08.11.2021,
22.11.2021, respectiv 06.12.2021, ora 14: 00, la sediul lichidatorului
judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor
ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 24.10.2021,
07.11.2021, 21.11.2021, respectiv 05.12.2021, ora 12: 00, la sediul
lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.91, aln.(1),
din Legea nr.85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul

an nu s-a înregistrat niciun episod de poluare
\n municipiu. Doar în jude], în sta]ia de monitorizare
a calit`]ii aerului de la Bosia-Ungheni, au fost
nou` dep`[iri la indicatorul PM10. Principalele
cauze ale dep`[irilor sunt traficul [i lucr`rile la
drumul din apropierea sta]iei de monitorizare a
calit`]ii aerului. Potrivit speciali[tilor de mediu,
poluarea din Ia[i a sc`zut cu aproximativ 50 la
sut` \n ultimii patru ani.
Raluca COSTIN

judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.Modalitatea
de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare,
competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat în
cadrul Adunării Creditorilor din data de 04.10.2021.Pasul de licitaţie
stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform
Regulamentului de valorificare aprobat în ședința Adunării
Creditorilor din data de 04.10.2021. Înscrierea la licitaţie se face
cel târziu cu o zi lucrătoare, ora 16: 00, înainte de data fixată
pentru începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor
prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia de
participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire
a licitației, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în
contul de lichidare al debitoarei nr.: RO41INGB0014000024838911,
deschis la ING Bank, suc. Iași. Garanţia de participare va fi depusă
în lei la cursul BNR din data plăţii.În cazul câştigării licitaţiei
garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare,
până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.
Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni
până vineri, u acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care
acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor
care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui
reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care
au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile
reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la licitații.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării
la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi
descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat
on-line de la lichidatorul judiciar.Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţi.Preţul caietului de sarcini este de
1.190,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi sau
în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pewww.lrj.ro, la tel.:
0733.683.702, 0733.683.703, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro,
maria.dascălu@lrj.ro.
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa, , EuroBusiness LRJ"S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi,
Str.Zorilor, nr.11, Jud.Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei”DASTECO”S.R.L., desemnată prin Sentinţa Civilă
nr.1639/28.10.2015, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a-II-a
Civilă-Faliment, în dosarul nr.8804/99/2013(format vechi 576/2013),
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura
insolvenţei, coroborat cu prevederile Codului de Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii, în ziua de 025.10.2021, ora 14:
00, organizează licitaţie publică, model competitiv, cu strigare,
pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără
TVA)
Mașină Pick Place l00sx 10-SN SMT 6640-013 26.288,00
Băiță cositor
128,00
Motor electric
9,00
Mașină manuală tăiat MAG
73,00
Stație de aspirat cositor FM 204
125,00
În cazul în care la licitaţia din 25.10.2021, nu se va reuși
valorificarea tuturor bunurilor, aparţinând debitoarei, se vor
organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 01.11.2021, respectiv
08.11.2021, ora 14: 00, la sediul lichidatorului judiciar.Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile, ce urmează
a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până 08.11.2020, 31.10.2021, respectiv
07.11.2021, ora 12: 00, la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate
cu prevederile art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile înstrăinate
de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel,
ori măsuri asiguratorii.Modalitatea de valorificare a bunurilor
mobile este licitaţie publică, model competitiv, cu strigare,
conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea
Creditorilor din data de 12.10.2021.Pasul de licitaţie stabilit este
de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului
de vânzare aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din
data de 12.10.2021.Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o
zi lucrătoare, ora 16: 00, înainte de data fixată pentru începerea
licitaţiei, prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,
pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei, nr.: RO72BUCU1032233515020RON, deschis
la Alpha Bank, suc. Iași, în lei, la cursul BNR din data plăţii.
Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de
luni până vinericu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în
care acesta se află.Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în
prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea
bunurilor mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru
participarea la licitații.Detaliile privind documentaţia necesară
în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare
a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse
procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care
include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi
care poate fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar.Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie.Preţul
caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în
contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi.Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe: www.lrj.ro la tel.: 0733.683.702, 0733.683.705, mail
vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro.
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{ase copii diagnostica]i cu
COVID-19 sunt interna]i `n
sec]ia ATI, iar al]i 26 se afl\
`n zona ro[ie
Num`rul paturilor pentru
copiii infecta]i COVID-19 a
dep`[it cifra de 30 la
Spitalul Clinic de Urgen]`
pentru Copii „Sfânta
Maria” din Ia[i, iar rata
cazurilor este \n continu`
cre[tere. Ieri, 17 octombrie
2021, erau interna]i [ase
pacien]i \n sec]ia de
Anestezie [i Terapie
Intensiv` a spitalului
pentru copii, dintre care un
adolescent cu obezitate
morbid` [i o fat` de 17 ani
cu o afec]iune extrem de
grav`, cu risc major de
deces
Ieri, 18 octombrie 2021, peste 30 de
pacien]i erau interna]i la Spitalul Clinic de
Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria” din
Ia[i. Dintre ace[tia, [ase copii se aflau \n
sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv`
(ATI). Printre pacien]i se afl` un sugar de
o lun`, un adolescent cu obezitate morbid`
[i o fat` de 17 ani cu o afec]iune extrem
de grav`, cu risc major de deces. Medicii
sunt \n alert` din cauza ratei tot mai crescute
a infect`rilor \n cazul minorilor.
„La nivelul spitalului pentru copii, \n
zona ATI-Covid, \n zona ro[ie, avem [ase
pacien]i, dintre care unul cu o stare deosebit`.
Este vorba despre o lehuz` \n vârst` de
17 ani, venit` prin transfer de la spitalul
din Foc[ani. Pacienta prezint` un
tromboembolism pulmonar, o afec]iune

extrem de grav`, cu risc de deces major.
|n prezent, este stabil`, nu este intubat`,
nu este ventilat` mecanic, beneficiaz` de
tot tratamentul specific patologiei, sper`m
cu succes. |n leg`tur` cu pacientul de 15
ani de la Suceava cu o obezitate morbid`,
diabet decompensat tip 1, acesta este \ntro stare stabil`, spre ameliorare [i se pare
c` a trecut de momentul critic. |n aceste
moment, niciun pacient din sec]ia ATICovid nu este intubat sau ventilat mecanic.
Cel mai mic pacient este un sugar de o
lun`, iar cel mai mare, o fat` de 17 ani.
Pe zona ro[ie Covid avem 26 de pacien]i,
se men]ine trendul, pe weekend se aglomereaz`,
sper`m s` putem externa, s` fie echilibra]i”,
a declarat Alina Belu, managerul Spitalului
Clinic de Urgen]` pentru Copii „Sfânta
Maria”, Ia[i.

Patologie sever` postCOVID-19 la copii
Speciali[tii de la Spitalul „Sfânta Maria”
din Ia[i trag un semnal de alarm` pentru
p`rin]i. Un nou sindrom greu de diagnosticat

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

apare la copiii cu vârsta medie de 8 ani
care au fost infecta]i cu COVID-19. Sindromul
inflamator multisistemic post-COVID-19 apare
între 4 [i 6 s`pt`mâni dup` infectare. Copiii
pot prezenta multiple simptome asem`n`toare
altor boli, cum ar fi febra mare [i frisoanele.
P`rin]ii sunt ruga]i s` vin` de urgen]` cu
cei mici la spital. Noul sindrom este greu
de diagnosticat chiar [i de cei mai pricepu]i
medici. Un criteriu de identificare este
num`rul crescut al anticorpilor pozitivi dup`
infectare. La Spitalul „Sf. Maria” s-a prezentat
un caz cu simptome de apendicit` acut`
care ascundea de fapt noua patologie.
Medicii ie[eni au descoperit la timp,
în urma unei interven]ii chirurgicale, noua
patologie la un b`iat de 11 ani, transferat
de la Piatra Neam]. Cel mai întâlnit simptom
al noii patologii este febra mare. Copiii
diagnostica]i cu sindromul multiinflamator
sistemic post-COVID-19 trebuie trata]i în
primele zile de evolu]ie a bolii în sec]ia
ATI. Medicii sus]in vaccinarea adolescen]ilor
[i spun c` aceasta este o solu]ie pentru
evitarea noii patologii.
Andreea PåDURESCU
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Studen]i de la Universitatea de
{tiin]ele Vie]ii din Ia[i, `n practic\
la cea mai mare ferm\ vegetal\ din
Uniunea European\
O nou` oportunitate pentru un
grup de studen]i de la
Universitatea de {tiin]ele Vie]ii
„Ion Ionescu de la Brad”, din
Ia[i! Institu]ia a oferit [ansa ca
19 studen]i s` plece într-un
stagiu de practic` la cea mai
mare ferm` vegetal` din
Uniunea European`, aflat` în
Insula Mare a Br`ilei România. Tinerii sunt în ultimul
an de studii, la specializ`rile
Agricultur` [i Montanologie,
iar ace[tia vor efectua pân` pe
29 octombrie 2021 practica
tehnologic` de specialitate
{ans` important` pentru dezvoltarea \n carier`,
oferit` unui grup de studen]i de la Universitatea
de {tiin]ele Vie]ii (USVIa[i) „Ion Ionescu de la
Brad”, din Ia[i! Facultatea de Agricultur` din
cadrul institu]iei de \nv`]`mânt superior a trimis
19 tineri în stagiul de practic` la cea mai mare
ferm` vegetal` din Uniunea European` (UE),
aflat` în Insula Mare a Br`ilei.
Ace[tia sunt în ultimul an de studii, la
specializ`rile Agricultur` [i Montanologie, [i vor
efectua pân` pe 29 octombrie 2021 practica
tehnologic` de specialitate. Decizia \i apar]ine
conducerii Facult`]ii de Agricultur`, care dore[te,
pentru viitorii absolven]i, familiarizarea cu
tehnologiile de ultim` genera]ie folosite în
agricultur`, pentru a fi cât mai bine preg`ti]i
pentru pia]a muncii.

În Insula Mare a Br`ilei
este cea mai mare
ferm` vegetal` din UE
În Insula Mare a Br`ilei este cea mai mare
ferm` vegetal` din UE, dar [i una dintre cele
mai moderne [i bine administrate companii de
exploatare a p`mântului. Este vorba despre Al
Dahra AGRICOST, care administreaz` mai mult
de 56.000 de hectare de teren agricol [i de]ine
0,6 la sut` din suprafa]a arabil` a ]`rii, fiind cea
mai mare ferm` de cereale [i oleaginoase din
România [i din sud-estul Europei, dup` suprafa]a
cultivat`.
Compania are aproximativ 1,2 la sut` din
produc]ia agricol` a României, iar, cu aproape
800 de angaja]i, are o cifr` de afaceri net` de
peste 375 de milioane de lei, adic` peste 80 de
milioane de euro. În parcul auto al fermei se
reg`sesc ultimele tehnologii în materie de tractoare,
combine [i alte utilaje [i echipamente, 25 de
milioane de euro fiind suma vehiculat` de c`tre
ac]ionari ca fiind investi]ia în tehnica agricol`
necesar` exploat`rii celor peste 56.000 de hectare
din Insula Mare a Br`ilei.

Cei mai buni studen]i,
r`spl`ti]i prin
activit`]i ale USVIa[i
De asemenea, al]i studen]i de la Universitatea
de {tiin]ele Vie]ii din Ia[i care au avut rezultate
remarcabile pe parcursul anului academic trecut
au beneficiat de o excursie timp de o s`pt`mân`,
costurile fiind suportate de c`tre institu]ia de
înv`]`mânt superior. Astfel, 43 de studen]i de la
cele patru facult`]i ale USVIa[i au avut prilejul
de a cunoa[te firme [i ferme de top din zona

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

Moldovei. Totodat`, tinerii au vizitat Parcul
Na]ional C`limani [i au fost caza]i la baza de
practic` a USVIa[i de la Plaiul {arului, jude]ul
Suceava, baz` recent renovat` [i modernizat`.
Ac]iunea face parte dintr-o serie de activit`]i ale
USVIa[i, care a r`spl`tit mereu efortul [i preocuparea
studen]ilor cu performan]e remarcabile, implica]i
[i cu dorin]a de a cunoa[te cât mai multe pe
parcursul devenirii lor.
Pe lâng` recompensele materiale, fie c` este
vorba despre premii, fie despre burse, premian]ilor
de la cele patru facult`]i ale USVIa[i li s-a oferit
[i aceast` excursie inedit`, în care au îmbinat
utilul cu pl`cutul. „Studen]ii premian]i ai USVIa[i
au participat la un stagiu de practic` în care au
luat contact cu unit`]i economice de profil, acestea
reprezentând poten]iali angajatori. Totodat`,
contactul cu ace[ti antreprenori are menirea de
a-i stimula în a demara ini]iative antreprenoriale
proprii, dup` finalizarea studiilor de licen]`”, a
remarcat conf.univ. Daniel Simeanu, de la Facultatea

• 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

de Ingineria Resurselor Animale [i Alimentare,
unul dintre cadrele didactice care a înso]it grupul
premian]ilor.

Studen]ii s-au declarat
încânta]i de experien]ele avute
Studen]ii s-au declarat încânta]i de experien]ele
avute \n perioada excursiei.
„A fost foarte interesant, iar eu, personal,
am apreciat câteva unit`]i care pornesc [i militeaz`
pentru un concept destul de diferit, cel al
agriculturii ecologice, pun pre] pe o calitate care,
din p`cate, nu prea se reg`se[te în momentul
de fa]` în pia]`. Ie[irile de acest fel sunt binevenite,
cel pu]in pentru mine a fost altceva, am v`zut
o alt` parte a agriculturii”, a transmis {tefan
Dohotariu, student în anul IV la Facultatea de
Agricultur` de la USVIa[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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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Fermierii din Ia[i iau bani de la APIA!
Avansul din subven]ii, `n valoare de
peste 50 de milioane de lei, va intra
`n conturile beneficiarilor pân\ la
finele lunii noiembrie
Primii bani care reprezint` avansul din
subven]ii intr` \n conturile a 1.107
fermieri din Ia[i, care administreaz`
terenuri agricole sau de]in ferme cu ovine
sau caprine, \ncepând de ast`zi. Avansul
din subven]ii este \n valoare de 70 la sut`
din suma total` acordat` agricultorilor
care au depus cererile \n acest an

Fermierii ie[eni vor lua 51.138.374 de lei, primii bani ce
reprezint` avansul din subven]ii acordat de Agen]ia de Pl`]i [i
Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) pentru cererile depuse \n
anul 2021. Din num`rul total de 18.800 de fermieri care au depus
cererile unice de plat` \n campania din acest an au fost autoriza]i
la plat` 1.107 agricultori, care primesc cele 51 de milioane de
lei autorizate ieri de speciali[tii APIA. Potrivit directorului institu]iei
din Ia[i, fermierii primesc avansul din subven]ii pân` pe data de
30 noiembrie 2021, iar, de pe 1 decembrie 2021, demareaz` pl`]ile
finale.
„Autorizarea la plat` pentru avansul acordat \n campania din
acest an a \nceput la Centrul Jude]ean APIA Ia[i \n aceast`

Dosar nr. 23D/2021
Subsemnata DARIE ANDREEA, executor judecătoresc în
circumscripţia Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, str. Grigore
Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter,
În conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunoştinţa generală că, în data de 10.11.2021, orele
11.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. Andreea Darie si Cristian
Lupu - Nicolaita din Iasi, Str. Grigore Ureche nr.3, bl. Walter
Maracineanu, parter, jud. Iasi, vânzarea la licitaţie publică a
imobilului situat in Localitatea Iasi, Str. Mitropolit Varlaam
nr. 11, bl. Camin Nr. 1, et. 1, ap. 5, reprezentant de 1 (una)
camera de camin si dependinte cu suprafata utila de 15.52
mp, inscris in Cartea Funciara 125268 - C1 -U 30 UAT Iasi,
avand numar cadastral 10180/1/I/5 impreuna cu cota de
teren de 5.48 mp din suprafata de teren totala de 708.94
mp pe care se afla construit blocul Camin Nr. 1, inscris in
Cartea Funciara Nr. 125268 – UAT Iasi, cu numar cadastral
10180 la preţul de 80.000, 00 lei, proprietatea debitoarei
AZANFIREI GEORGETA
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului
urmărit silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru
vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această
dată să prezinte oferte de cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1lit. l)C. pr. civ., ofertanţii
trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc
la LIBRA INTERNET BANK cont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de
participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei
imobilului în sumă de 8.000, 00 lei.

diminea]`. Num`rul de fermieri autoriza]i pân` \n acest moment
este de 1.107, dintre cei 18.800 care au depus cererile unice de
plat`. Perioada de acordare a avansului din subven]ii este 18
octombrie - 30 noiembrie 2021. |ncepând cu 1 decembrie 2021
vor demara pl`]ile finale”, a declarat Sergiu Jit`reanu, directorul
APIA Ia[i. De remarcat este faptul c` 40.000 de fermieri au fost
autoriza]i \n acest sens \n toat` ]ara.

Fermierii din Ia[i primesc
avansul din subven]ii
pentru terenurile
agricole exploatate
Cuantumul pe hectar al pl`]ilor directe care se acord` pentru
anul de cerere 2021 a fost stabilit prin Hot`rârea nr. 1053 din 2
octombrie 2021, privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului
per hectar al pl`]ii unice pe suprafa]`, pl`]ii redistributive [i
intervalelor de suprafa]` pentru care se acord` aceasta. Beneficiarii
primesc banii pentru practici agricole benefice pentru clim` [i
mediu, pentru tinerii fermieri [i schema de sprijin cuplat pentru
m`sura din sectorul zootehnic, speciile ovine [i caprine. Pentru
schema unic` de plat` pe suprafa]` (SAPS) s-a stabilit plata a
95,4751 euro/ha.
Aceast` m`sur` este cea mai accesat` de fermierii ie[eni,
numai pentru anul 2020 ei primind subven]ii \n valoare de 40 de
milioane de euro.
Pentru plata redistributiv`, pentru primul interval, de 1-5 ha,
inclusiv, se acord` 5 euro la hectar, iar, pentru al doilea interval,
respectiv de peste 5 hectare [i pân` la 30 de hectare, inclusiv,
suma pl`tit` este de 48,1457 euro/ha.

|n schema de plat` pentru înverzire se
acord` aproape 58 de euro la hectar
Tinerii fermieri primesc 40,4514 euro la hectar, iar sprijinul
cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine / caprine este
\n valoare de 17,2430 euro pe cap animal. |n conformitate cu
Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru
anul 2021, de la articolul 75, alineatul (1), al treilea paragraf, din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European [i
al Consiliului în ceea ce prive[te nivelul avansurilor pentru pl`]ile
directe [i pentru m`surile de dezvoltare rural` legate de suprafa]`
[i de animale, statele membre pot pl`ti avansuri de pân` la 70
la sut` în cazul pl`]ilor directe indicate în anexa I la Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013 [i de pân` la 85 la sut` în cazul sprijinului
acordat în cadrul dezvolt`rii rurale men]ionat la articolul 67
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
Pentru a primi avansul din subven]ii, fermierii din Ia[i au
fost verifica]i de inspectorii APIA.
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.

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
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O tân\r\ din Ia[i care a muncit `n Italia
ca badant\ s-a `ntors acas\ pentru a
deschide un salon de `nfrumuse]are.
Irina: ıNu am putut s\ m\ adaptez‰
Irina Costina Costandache
este una dintre ie[encele care
a muncit \n Italia [i s-a \ntors
acas` pentru a deschide
propria afacere, un salon de
\nfrumuse]are. Chiar \nainte de
pandemia COVID-19 a ajuns la
Popricani, comuna natal`, [i sa \nregistrat ca [omer
indemnizabil. A urmat cursurile
de reconversie profesional`
organizate de AJOFM Ia[i

Irina Costina Constandache, \n vârst` de 34
de ani, este una dintre ie[encele care a muncit
\n Italia ca badant` [i a decis s` se \ntoarc`
acas` pentru a \nfiin]a propria afacere, un salon
de \nfrumuse]are.
Spune c` a plecat din ]ar` când avea 22 de
ani [i nu s-a adaptat \n str`in`tate, a[a cum au
f`cut al]i români pleca]i \n Italia, de aceea a
decis s` vin` acas`. „La \nceput, când am plecat
\n Italia, am fost badant`, apoi m-am ocupat de
cur`]enie [i dup` aceea am fost asistent la b`trâni.
Aici e cu program fix. La \nceput, când eram
badant` (n.r.- badant` provine din termenul
«badanti», care în italian` înseamn`, aproximativ,
«persoane care îngrijesc alte persoane»), st`team
\n casa italiencei, locuiam acolo, aveam grij` de
ea. Dup` aceea am vrut s` merg la program [i
am \nceput s` lucrez câteva ore. Am stat o
perioad` acolo, apoi am venit acas` [i m-am
angajat la call-center. A fost super ok acolo.
Chiar cei de la firm` s-au comportat foarte bine
[i mi-a pl`cut s` lucrez acolo. Dup` ce a plecat
so]ul din nou \n str`in`tate, am plecat [i eu cu
el. Am mai stat o perioad` de vreun an, doi ani,
iar dup` aceea m-am \ntors acas`, chiar \nainte
de pandemie, [i am devenit [omer indemnizabil.
Faptul c` nu m-am adaptat acolo m-a determinat
s` m` \ntorc acas`”, poveste[te Irina.

Irina Costandache, cursant`:
„Vreau s` \mi deschid un salon
de \nfrumuse]are, ceva al meu”

Tân`ra spune c` vrea s` devin` coafez` [i
s` \[i deschid` un salon de \nfrumuse]are, \n
comuna Popricani, unde locuie[te. De aceea a
urmat cursurile de coafez` organizate de Agen]ia
Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
(AJOFM) Ia[i. „La curs \nv`] despre coafur`,
coloristic` [i vopsit. Vreau s` m` angajez sau
s` \mi deschid un salon de \nfrumuse]are, ceva
al meu. Eu stau la ]ar` [i exist` aceast` posibilitate.
Poate chiar s` iau ni[te fonduri [i s` deschid
salonul. Am f`cut cursul 5 luni [i miercuri am
examenul pentru ob]inerea diplomei. Eu aveam
o pasiune pentru aceast` meserie de ceva timp,
dar era la nivelul de amator. Am vrut s` [tiu
mai multe detalii despre aceast` meserie, coloristic`,
coafor, tipologii de p`r. Erau multe chestii pe
care nu le [tiam [i de asta am vrut s` \nv`] mai
multe. E mai bine s` faci un curs dac` vrei s`
\nve]i mai multe. Vreau s` \mi organizez singur`
timpul, pentru c` stau \n afara ora[ului, depind
de transport, de trafic. Locuiesc la Popricani, iau
maxi-taxi [i apoi mijloacele de transport \n comun”,
mai spune Irina Costandache.

Irina este [omer indemnizabil,
iar pentru a se \ntre]ine
s-a angajat part-time
Pentru c` este [omer indemnizabil, Irina are
posibilitatea s` se angajeze. Experien]a \n callcenter a ajutat-o s` \[i g`seasc` un loc de munc`
part-time la o companie din acest domeniu. „Sunt
la call-center, limba italian`. Vorbesc italiana de
vreo 14 ani. |nainte de a pleca \n str`in`tate am
lucrat la un bar unde patronul era italian [i
pentru c` vorbea \n român` [i italian`, am \nv`]at
de la el limba italian`. Apoi, când am lucrat \n
str`in`tate, am \nv`]at. Eu am experien]` de 7
ani la call-center. Asta munceam când nu eram
\n Italia. E un domeniu ok pentru Ia[i, remunera]ia

e bun`. Depinde de fiecare cât se implic`. Am
f`cut contracte, vânz`ri, cam tot ce e nevoie pe
call-center. De câteva zile sunt angajat` parttime. Pot s` fac asta pentru c` am finalizat cursul
[i acest lucru \mi permite s` m` angajez”, mai
spune Irina. Reporterii „BZI” au prezentat \ntro edi]ie anterioar` povestea Elenei {tirbu, o alt`
tân`r` din Ia[i care a muncit \n str`in`tate [i sa \ntors acas`. A f`cut cursurile organizate de
AJOFM.

Zeci de ie[eni s-au angajat în
2021, dup` ce au finalizat
cursurile de reconversie
profesional` organizate
de AJOFM
AJOFM Ia[i organizeaz`, \n aceast` perioad`,
cursuri de calificare profesional` pentru persoanele
care vor s` se angajeze ca inspector resurse
umane, electrician, manager proiect sau lucr`tor
în cultura plantelor, dar care s` fie [omeri
înregistra]i, ce primesc indemniza]ie. |n func]ie

de cerin]ele din partea angajatorilor, sunt organizate
periodic cursuri pentru diverse meserii cerute
pe pia]a muncii. Potrivit reprezentan]ilor AJOFM
Ia[i, rata succesului acestor cursuri organizate
la Centrul de Calificare Profesional` este de 60
la sut`. Cei mai mul]i dintre ie[enii care ob]in
diplomele recunoscute la nivel european reu[esc
s` se angajeze în timpul practicii sau imediat
dup` ce au finalizat cursurile de reconversie
profesional`. „Avem grupa format` pentru cursul
de coafez`, iar de luna viitoare se va mai organiza
un curs, când se va \ntruni num`rul de cursan]i.
Posturile sunt cerute pe pia]a muncii. De exemplu,
cele de electricieni sunt foarte c`utate. M-a sunat
reprezentantul unei companii din acest domeniu
[i vrea s` angajeze cursan]ii, chiar dac` nu au
finalizat cursurile”, sus]in reprezentan]ii Centrului
de Recalificare din cadrul AJOFM Ia[i. Reporterii
„BZI” au prezentat povestea lui Cristian T`nas`,
ie[eanul care s-a angajat dup` ce a finalizat
cursurile de electrician.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Miroase ca `n Taiwan [i este pe
bulevardul {tefan cel Mare din Ia[i.
Afacere ıspectaculoas\‰, pus\ pe
picioare de un tân\r. Ai consumat
vreodat\ a[a ceva?
R`zvan R`deanu, un tân`r din
Ia[i, a deschis o afacere
inedit` chiar \n centrul
ora[ului. Clien]ii magazinului
s`u pot savura o b`utur` care
\[i are originea \n Taiwan.
Ceaiul cu perle de tapioca
poate fi servit acum [i \n Ia[i.
Tapioca este un tip de amidon
extras din r`d`cina plantei
cassava, denumit` „manioc”
sau „yuca” în unele par]i ale
lumii. Pe scurt, b`utura se
nume[te „Bubble Tea”, adic`
ceai cu bule
Un tân`r \ntreprinz`tor ie[ean a dat lovitura
cu o b`utur` inedit`. Ie[eanul \n vârst` de 22 de
ani a luat prima dat` contact cu aceast` b`utur`
\n Viena, \n urm` cu aproximativ 4 ani. Este
vorba despre ceai. Cel pe care l-a ales \n Viena
\ns` nu l-a impresionat deloc. „Prima dat` am
\ncercat un sortiment de ceai care se nume[te
«Matcha» [i am r`mas cu un gust amar din cauza
aromelor puternice pe care le avea acest ceai
verde. Ulterior, \ntr-o vizit` la Bucure[ti, un prieten
de-al meu m-a convins c` Bubble Tea are mai
multe arome [i c` trebuie s` le \ncerc. Aromele
pe care le-am \ncercat acolo mi-au pl`cut foarte
mult. De atunci a pornit pasiunea mea pentru
acest fel de ceai. Am zis s` \l \ncerc [i \n Ia[i,

dar nu am g`sit localuri cu acest specific, a[a
ca le-am spus prietenilor mei, mai \n glum`, mai
\n serios: «Hai s` deschidem noi unul!»”, a povestit
R`zvan R`deanu, managerul magazinului Tealicious.
Dup` ce a decis c` asta vrea s` fac` cu banii
economisi]i, tân`rul a \nceput s` cerceteze acest
domeniu [i s` caute cât mai multe informa]ii care
s` \l ajute s` deschid` un astfel de local. Dup`
dou` luni de cercetare, ie[eanul a reu[it s`
deschid` un magazin care vinde Bubble Tea \n
Ia[i, mai exact pe bulevardul {tefan cel Mare [i
Sfânt. Localul a fost deschis doar din fonduri
proprii, f`r` a beneficia de vreun fel de finan]are.
O alt` afacere inedit` a unui tân`r din Ia[i se
bucur` de succes datorit` produsului inedit pe
care \l comercializeaz`.

Bubble Tea nu este tocmai
un ceai tradi]ional
Ceaiul tradi]ional este o b`utur` mult mai
simpl` fa]` de acest Bubble Tea. Dac` ceaiul
clasic este servit simplu, f`r` prea multe ingrediente,
b`utura preparat` \n stil taiwanez are doar la
baz` ceai, \n rest fiind plin` de alte arome [i
topping-uri. „Bubble Tea duce ceaiul tradi]ional
la un alt nivel”, mai afirm` R`zvan R`deanu,
tân`rul antreprenor ie[ean. B`utura nou` \n Ia[i
este, de fapt, un amestec de ceai verde sau negru
cu lapte, fructe, piureuri sau alte tipuri de arome.
La b`utura final`, ob]inut` din acest amestec, se
adaug` topping-uri precum perlele de tapioca sau
bilu]e cu suc. Cele mai populare tipuri de perle
folosite \n b`uturi sunt cele de tapioca, care se

reg`sesc [i \n re]eta clasic` a acestui ceai. Ele
sunt ob]inute din f`in` de tapioca, aceste perle
fiind g`tite [i \nsiropate chiar \n localul tân`rului.
„Celelalte tipuri de perle sunt umplute cu suc [i
«explodeaz`» când sunt consumate”, a mai spus
R`zvan R`deanu.
|n mod tradi]ional, aceste tipuri de b`uturi
sunt reci, \ns`, \n localul tân`rului din Ia[i, se
reg`sesc \n meniu [i re]ete de b`uturi calde,
care, dup` spusele acestuia, sunt delicioase. O
alt` afacere a fost deschis` recent de un tân`r
din Ia[i din fonduri proprii. Acesta a reu[it s`
strâng` suma necesar` din alt job, pe care l-a
avut \nainte s` ajung` manager.

Cum privesc ie[enii
acest tip de local
Conceptul este unul destul de nou \n Ia[i,
localul fiind deschis recent, mai exact pe 28 august

2021. Ie[enii au primit cu bra]ele deschise acest
nou concept de local. R`zvan a reu[it s` se plieze
pe cerin]ele clien]ilor [i, astfel, ofer` [i b`uturi
f`r` ceai, pe care le recomand` mai ales copiilor
sau femeilor \ns`rcinate. Tân`rul antreprenor import`
toat` materia prim` direct din Taiwan. „Taiwan-ul
reprezint` originea acestui produs pe baz` de ceai,
deoarece acolo sunt cei mai mul]i produc`tori de
ingrediente”, a mai spus R`zvan R`deanu.
Clien]ii \[i arat` interesul pentru afacerea
tân`rului \n mediul online, acolo unde au oportunitatea
de a evalua afacerea. „Ne \ndrept`m mereu aten]ia
spre a le oferi clien]ilor mai \ntâi o experien]`
pe care s` doreasc` s` o repete”, a spus R`zvan,
managerul localului. Pre]urile b`uturilor sunt
cuprinse \ntre 16 [i 22 de lei, \n func]ie de
licoarea aleas` [i topping-urile pentru aceasta.
Localul ofer` [i posibilitatea de a comanda online,
prin intermediul unui serviciu de livr`ri.
George POPA

Dosar-bomb`, la Ia[i! Doi poli]i[ti, acuza]i c` au ajutat
infractorii s` evadeze! Incidentul s-a petrecut chiar
\n curtea Palatului de Justi]ie din zona Târgu Cucu
Doi agen]i de Poli]ie vor da
socoteal` \n instan]`, dup` ce au
fost acuza]i c` au \nlesnit
evadarea a doi inculpa]i \ntr-un
dosar. Astfel, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i i-au trimis \n
judecat` pe agen]ii {tefan Lupu [i
Adrian Vasile Florea, sub acuza]ia
de \nlesnirea evad`rii. Anchetatorii
ie[eni au sus]inut c` incidentul
extrem de grav \n care au fost
implica]i cei doi agen]i de Poli]ie a
avut loc \n martie 2015
Caz exploziv, pe rolul instan]elor ie[ene! Doi
poli]i[ti sunt acuza]i c` au u[urat munca unor
inculpa]i care au evadat! Incidentul s-a petrecut
chiar \n curtea Palatului de Justi]ie din zona
Târgu Cucu. Acum, cei doi agen]i de Poli]ie vor
da socoteal` \n instan]`, dup` ce au fost acuza]i
c` au \nlesnit evadarea celor doi infractori.
Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de
pe lâng` Judec`toria Ia[i i-au trimis \n judecat`
pe agen]ii {tefan Lupu [i Adrian Vasile Florea,

sub acuza]ia de \nlesnirea evad`rii. La primul
termen al procesului penal al celor doi agen]i
din cadrul IPJ Vaslui, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au decis amânarea cauzei.

Poli]i[tii {tefan Lupu [i
Adrian Vasile Florea, acuza]i
de procurorii ie[eni de
\nlesnirea evad`rii

aplicând c`tu[ele pe obiectele de îmbr`c`minte
[i l`sând escorta de]inu]ilor constituit` dintr-o
singur` persoan`, în afara cl`dirii Cur]ii de Apel
Ia[i, c`tre autospeciala de Poli]ie, de[i trebuiau
[i puteau s` prevad` c` neaplicarea corect` a
c`tu[elor [i deplasarea în afara cl`dirii, f`r` ca
escorta s` fie constituit` corespunz`tor, poate
avea ca rezultat evadarea acestora, situa]ie care
a înlesnit astfel ac]iunea de evadare a persoanelor
aflate în stare legal` de de]inere. Preciz`m c`
toate persoanele beneficiaz` de prezum]ia de
nevinov`]ie pân` la pronun]area unei hot`râri
judec`tore[ti definitive”, a declarat ieri Drago[
Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i.

Anchetatorii ie[eni au afirmat c` agen]ii de
Poli]ie {tefan Lupu (52 de ani) [i Adrian Vasile
Florea (46 de ani) au intrat \n vizorul lor \n urm`
cu aproximativ 6 ani.
„În fapt, s-a re]inut c`, pe data de 16 martie
2015, inculpa]ii {.L. [i A.V.F., în calitate de agen]i
în cadrul C.R.A.P. al Inspectoratului de Poli]ie
Un incident extrem de grav,
Jude]ean Vaslui [i formând escorta pentru dou`
chiar \n curtea Palatului
persoane arestate, care au fost prezentate la
de Justi]ie din Ia[i
Curtea de Apel Ia[i în vederea îndeplinirii procedurii
Amintim c`, pe 16 martie 2015, doi indivizi
judiciare de extr`dare în state europene \n care
erau condamnate pentru s`vâr[irea unor infrac]iuni, au reu[it s` evadeze de sub escort`, când erau
având îndatorirea de a le p`zi pe acestea, nu au \n curtea din spatele Palatului de Justi]ie din Ia[i.
respectat procedura privind paza [i escortarea, La data respectiv`, autorit`]ile ie[ene au fost
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

alertate cu privire la acest grav incident, iar
oamenii legii s-au pus \n mi[care pentru a-i prinde
pe cei doi evada]i.
A[adar, agen]ii ie[eni au instituit filtre [i au
efectuat mai multe controale, dup` ce cei inculpa]ii
au evadat în timp ce se aflau la sediul Palatului
de Justi]ie din Ia[i. Cei doi inculpa]i, Ion }ig`nescu
[i Ion Nica, fuseser` prin[i cu câteva zile în
urm`, în timp ce încercau s` fug` din ]ar` prin
Vama Albi]a. Cei doi, originari din Republica
Moldova, erau înc`tu[a]i în momentul evad`rii,
dar s-au f`cut nev`zu]i dup` ce au s`rit un gard.
Unul era c`utat în Elve]ia, iar cel`lalt - în Portugalia,
pentru furturi din locuin]e [i societ`]i comerciale.
Cei doi b`rba]i, unul de 35, altul de 44 de ani,
erau îmbr`ca]i atunci cu pantaloni tip jeans [i
pulovere închise la culoare. |n cele din urm`, cei
doi au fost prin[i de oamenii legii din Ia[i. Pe
de alt` parte, Inspectoratul de Poli]ie al Jude]ului
Vaslui a anun]at atunci c` a demarat o anchet`
în cazul agen]ilor care i-au înso]it la Curtea de
Apel Ia[i pe cei doi b`rba]i care au reu[it s`
evadeze.
Ciprian NEDELCU
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Cea mai proast\ investi]ie a Prim\riei Ia[i
va fi demolat\. Telescaunul de la Ciric
montat cu fonduri europene va avea cu totul
alt\ destina]ie. Ie[enii au pl\tit 1,5
milioane de euro pentru abera]ia din p\dure
Telescaunul de la Ciric,
investi]ie de 1,5 milioane de
euro derulat` \n urm` cu mai
mul]i ani \n Ia[i, ar putea s` fie
mutat. Prim`ria Ia[i a b`tut
palma cu o firm` din jude]ul
Bihor pentru realizarea unui
studiu privind mutarea
telescaunului pe pârtia de schi
din zona S`r`rie
O investi]ie ratat` din municipiul Ia[i prime[te
o nou` [ans`! Prim`ria Ia[i a b`tut palma cu o
firm` din jude]ul Bihor pentru realizarea unui
studiu legat de investi]ia \n telescaunul din P`durea
Ciric. Firma Canalpin SRL va beneficia de 90.000
de lei (18.000 de euro) pentru a \ntocmi studiul
privind valorificarea telescaunului din zona Ciric.
Investi]ia a fost derulat` de Prim`ria Ia[i cu
fonduri europene \nc` de acum 8 ani.
|ns`, de atunci [i pân` \n prezent, telescaunul
ridicat cu 9 milioane de lei (1,5 milioane de euro)
a fost mai mult \nchis, \ncas`rile fiind derizorii.
Astfel, [efii administra]iei ie[ene au decis s`-i
g`seasc` o utilizare telescaunului, acesta urmând
a fi mutat la pârtia de schi din S`r`rie.

Studiu pentru mutarea
telescaunului de la Ciric
Conducerea Prim`riei Ia[i a ar`tat c`, \n cazul
\n care studiul de fezabilitate va ar`ta c` telescaunul
poate fi mutat, investi]ia va fi relocat` tocmai la
pârtia de schi din zona S`r`rie.
„Este vorba despre mutarea telescaunului de
la Ciric pe pârtia din S`r`rie. Vom demara un
studiu pentru a vedea dac` este posibil` mutarea

telescaunului acolo sau trebuie s` vedem cum
putem continua investi]ia de la Ciric”, a men]ionat
Daniel Juravle, viceprimarul municipiului Ia[i.
Municipalitatea a luat \n calcul \nc` de acum mai
mul]i ani unele scenarii legate de investi]ia din
P`durea Ciric.

Cine va decide mutarea
telescaunului la pârtia
de schi din S`r`rie?
Pe de alt` parte, Radu Petru], administratorul
firmei Canalpin SRL din localitatea Sânmartin,
jude]ul Bihor, nu a oferit \ns` foarte multe detalii
legate de noul proiect. „Nu pot da foarte multe
detalii, pentru c` nu am confirmat toate aspectele
\nc`”, a precizat Radu Petru], administratorul
firmei bihorene. Societatea respectiv` are ca obiect
de activitate zona de arhitectur` [i inginerie,
activit`]i de test`ri [i analiz` tehnic`.
Firma din Bihor a avut \n anul 2020 o cifr`
de afaceri de 552.009 lei, cu un profit de 338.632
de lei. Societatea a \nregistrat datorii de 292.078
de lei, iar, \n cursul anului trecut, a avut un
singur angajat. |n luna noiembrie 2020, societatea
\n cauz` a \ncheiat un contract cu Prim`ria Zlatna,
jude]ul Alba, pentru elaborarea documenta]iei
privind construc]ia noului domeniu schiabil din
zona Fene[.

Un ales local PNL a cerut
mutarea telescaunului
Propunerea de mutare a telescaunului de la
Ciric la pârtia din S`r`rie a venit de la Silviu
Apostol, consilier local PNL. Acesta a ar`tat c`
Ia[ul are nevoie de o pârtie de schi la standarde
moderne, iar investi]ia din P`durea Ciric poate
fi refolosit` \n S`r`rie, \n loc s` stea abandonat`.

„Am remarcat situa]ia ca practicant al sporturilor
de iarn`. |n Ia[i nu prea sunt zone \n care s`
poat` fi practicate aceste sporturi, \n afara unui
patinoar din zona central`. Am propus mutarea
telescaunului de la Ciric. Sunt 400 de metri de
pist` pe pârtia din S`r`rie, iar telescaunul are
aproximativ 400 de metri. Ar trebui valorificat
pentru ca ie[enii s` se poat` bucura de acest
lucru. La Ciric este nefunc]ional, iar, pe pârtia
din S`r`rie, se preteaz`. Z`pada persist` pe S`r`rie,
fiindc` pârtia este mai mereu \n afara razelor
soarelui”, a precizat Silviu Apostol, consilier local
PNL. Amintim c`, la un moment dat, a fost propus
ca telescaunul s` traverseze [i lacul Ciric.

Cea mai inutil`
investi]ie din Ia[i
Telescaunul a fost proiectat pe o lungime de
371 de metri, iar durata transportului este de 6
minute [i 11 secunde. Viteza de operare este de
1 m/s, iar capacitatea de transport este de 370

de persoane pe or`. Toate aceste date tehnice
nu mai sunt, \ns`, de actualitate, pentru c` nimeni
nu se mai \ncumet` s` se plimbe pe o distan]`
de câteva sute de metri pentru a cobor\ tot \n
p`dure. Lucr`rile la aceast` investi]ie au început
în februarie 2011, instala]ia fiind, \ns`, montat`
un an mai târziu. Culmea, proiectul a avut de la
bun \nceput probleme. Telescaunul a fost inclus
\ntr-un proiect de revitalizare a zonei Ciric, proiect
cu o valoare total` de 46,1 milioane de lei.
Telescaunul a fost inclus \n proiectul general
de reabilitare a zonei Ciric, lucr`rile fiind realizate
de firma Iasicon SA. Când a fost realizat proiectul
telescaunului, a fost prev`zut un culoar de 7,5
metri, \ns` firma austriac` Leitner, care a livrat
instala]ia, a impus un culoar de 15 metri. A[a
se face c` a fost nevoie de o defri[are mai mare
\n jurul telescaunului. Apoi, la câteva zile de la
inaugurare, acesta s-a defectat, iar, de atunci, au
\nceput problemele.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Un dezvoltator imobiliar din Ia[i demoleaz\ vila din Copou ca s\ fac\ loc
unui bloc! Proiectul lui Corneliu Petrea, ıStoicescu Boutique Apartments‰,
este la mâna arhitec]ilor. Traficul rutier din zon\ se desf\[oar\ cu greutate
La „Stoicescu Boutique Apartments” urmeaz` s`
fie construit al treilea bloc de investitorul
Corneliu Petrea. Dup` un an de a[tept`ri,
proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice. Vor fi
amenajate nu mai pu]in de 20 de apartamente

Istorice (CZMI) a Direc]iei Jude]ene pentru Cultur` Ia[i. R`mâne
de v`zut dac`, \n perioada urm`toare, arhitec]ii vor aviza proiectul.

Corneliu Petrea: „Materialele
s-au scumpit ca la balamuc”

ce nu pot sus]ine fluxul zilnic. |n zona Copou au fost anun]ate
mai multe proiecte pentru construirea unor cartiere reziden]iale.

Dezvoltatorul imobiliar finalizeaz`
al doilea bloc

Nu departe de amplasamentul de pe Stoicescu, nr.6, investitorul
Contactat de reporterii „BZI”, investitorul Corneliu Petrea s-a
Dezvoltatorii imobiliari din Ia[i valorific` [i cele mai mici plâns c` avizarea proiectului merge foarte greu. Astfel, de mai bine finalizeaz` al doilea bloc din portofoliul din zon`. „Achizi]ionând
suprafe]e de teren, cu condi]ia s` fie amplasate \n cele mai bune de un an, a[teapt` s` primeasc` avizul de oportunitate. „Dup` cum apartamentele din cadrul imobilului Stoicescu Boutique Apartments
zone ale ora[ului. Este [i cazul afaceristului Corneliu Petrea, care se vede, nu se mi[c` nimic. De anul trecut, din august, a[tept s` 2 ve]i dispune de dot`ri [i finisaje de calitate: gresie [i faian]`
vrea s` construiasc` un imobil de locuin]e colective \n zona Copou, primesc avizul de oportunitate, de[i a fost aprobat. La \nceput m` Visaria, u[i interioare lemn, u[i exterioare antiefrac]ie, parchet Visaria,
pe strada Lt. Stoicescu, nr. 6. |n aceea[i zon` a edificat deja dou` enervam. Ne chinuim, e greu, nu cum spun al]ii c` ba]i din palme radiatoare aluminiu, Ariston, balustrad`, teras`, sticl`, b`i echipate
blocuri de locuin]e colective, sub denumirea „Stoicescu Boutique [i faci blocul. {i materialele s-au scumpit ca la balamuc. O plac` Visaria, tâmpl`rie PVC, 7 camere. Infrastructura include locurile de
Apartments”. |n urm` cu un an a reu[it s` ob]in` un certificat de OSB costa 30 - 40 lei, acum a ajuns la 100. Polistirenul a crescut parcare supraterane amenajate [i delimitate în incinta ansamblului
urbanism pentru extinderea proiectului. Pe amplasamentul men]ionat de la 40 de lei la 80 de lei. Am fost la Dedeman [i nici m`car ce vor fi oferite spre vânzare separat fa]` de imobil”, se arat` în
este construit` o vil`, care este propus` pentru demolare, ca s` nu mai aveau polistiren. Betonul nu s-a scumpit foarte tare. Cred oferta Stoicescu Boutique Apartments 2. Conform datelor financiare
fac` loc noului proiect imobiliar. Terenul \n suprafa]` de 1.500 de c` ajung \n 1.000 de euro pentru un metru p`trat util construit. disponibile, Corneliu Petrea apare ca unic asociat în Abracomp SRL,
metri p`tra]i este identificat \n proximitatea c`minelor „Al.I.Cuza” Nu [tiu cu cât voi vinde. Sunt care vând apartamente din stadiul firm` înfiin]at` în 1994. Din 2008, firma cu obiect de activitate
din Târgu[or. Cu un coeficient de utilizare a terenului de 1.2, noul de autoriza]ie, dar eu nu a[ avea curaj s` iau avans. Orice se poate „comer] cu ridicata al altor bunuri de uz gospod`resc” nu mai este
bloc va beneficia de un num`r de aproximativ 20 de apartamente. \ntâmpla, s` creasc` pre]urile [i s` vii cu bani de acas`. Vor fi activ`. În schimb, HMT Company SRL este mult mai prolific`. În
Locurile de parcare vor fi dispuse pe suprafa]a terenului de]inut` apartamente premium, \n zona Copou, unde se [tie c` sunt alte firm` mai apare cu 50 la sut` din p`r]ile sociale [i Gabriela Petrea.
de investitor. Regimul de \n`l]ime propus este de P<3. Acum, pre]uri”, a declarat Corneliu Petrea. De precizat c` zona este destul Investitorii atac` [i Aleea Sadoveanu cu proiecte imobiliare.
Ciprian BOARU
proiectul este inclus pe ordinea de zi a Comisiei zonale a Monumentelor de afectat` de num`rul mare de autoturisme [i str`zi subdimensionate
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând 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
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, SPIROCA
S.A.. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
Lacatus mecanic, scoala
experienta precizata, ALFA
generala, fara experienta
CLEAR SRL. Rela]ii la:
precizata, permis cat.b,
0722346878;
ATELIERUL BIL PLASTS SRL.
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi.
Nr.4-6.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.

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.
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.
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
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.
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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.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, 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.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, SABINI
COMPANY INVEST SRL.Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie reducere
transport pe numele Catana
Beatrice-Georgiana, emis de
Universitatea de Medicina [i
Farmacie Grigore T. Popa Ia[i,
Facultatea de Farmacie. Se
declar` nul`.

CONCURSURI
{coala de Formare Ini]ial` [i
Continu` a Personalului Poli]iei
de Frontier` Ia[i organizeaz`
concurs în baza H.G. 286 din
23.03.2011 si H.G. 1027 din
11.11.2014, la sediul institu]iei
din municipiul Ia[i, str. G.
Co[buc nr.3 - 5, jude]ul Ia[i, în
data de 19.11.2021, ora 10.00
proba practic` [i în data de
24.11.2021 ora 10.00 interviul,
pentru ocuparea postului vacant
de personal contractual,
respectiv muncitor calificat IV-I
(buc`tar), prin încadrare direct`,
cu contract individual de munc`
pe durat` nedeterminat`. Condi]ii
de participare: - nivelul studiilor:
s` fie absolvent de studii
generale, cu certificat de
capacitate/absolvire a
înva]`mântului de 8 ani; - pentru
specialitatea buc`tar: s` fie
absolvent al unei [coli
profesionale / al înv`]`mântului
liceal, în domeniul alimenta]iei
publice cu calificare de buc`tar /
al unui curs de formare în calitate
de buc`tar; - vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocup`rii postului: 1an. Dosarele
de înscriere la concurs se depun
la sediul [colii de Formare Ini]ial`
[i Continu` a Personalului Poli]iei
de Frontier` Ia[i pân` la data de
27.10.2021, ora 13.00. Condi]iile
de participare la concurs [i
bibliografia stabilit` se afi[eaz` la
sediul [colii de Formare Ini]ial` [i
Continu` a Personalului Poli]iei
de Frontier` Ia[i [i pe pagina de
internet:
www.politiadefrontiera.ro ([coala
de Formare Ini]ial` [i Continu` a
Personalului Poli]iei de Frontier`,
Sec]iunea-Carier`). Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine în
zilele lucr`toare, între orele 09.00
– 14.00, la telefon 0232/460211.

SC DELGAZ GRID SA prin SC
EXIMPROD GRUP SRL, anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Buclare LEA M.T.
deriva]ie 20kV Osoi Cotârgaci
(din LEA 20kV Tg. Frumos
M`dârje[ti) cu LEA 20Kv
}ib`ne[ti - M`dârjac”, propus a fi
amplasat în satele: Osoiintravilan, M`dârjac, extravilan
comunele: Sinesti, M`dârjac,
jude]ul la[i. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, jud.
Ia[i, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i.

NOTIFICARI
Pentru urm`toarelor societ`]i
comerciale din jud.Ia[i, dizolvate
conform Legii nr.31/1990, a fost
numit lichidator CII Nechifor
Eduard-Emanuel, cu sediul
profesional în Ia[i, bdul Chimiei,
nr.2, bl.C1, parter, sp.comercial
3, biroul 7, jud.Ia[i, tel
0745258193. Administratorii
statutari ai societ`]ilor
comerciale enumerate mai jos,
sunt invita]i s` se prezinte pân`
la data de 30.10.2021 la sediul
lichidatorului, cu documentele
necesare opera]iunii de
lichidare, conform Legii
nr.31/1990: 1. BALESTRAM
TRADING SRL, J22/1008/2016,
CUI 31466788, 2. BARIN &
MARIO SRL, J22/1233/2018,
CUI 39345234. Creditorii
acestor societ`]i comerciale se
pot înscrie la masa credal` prin
adresarea unei cererii c`tre
lichidator CII Nechifor EduardEmanuel, pân` la data de
30.10.2021.

LICITA}II

Subscrisa: CII HOTEA MARIA LILY cu sediul social în Ia[i, bdul
Primaverii nr.13, bl. D1-A et1,
Operator ma[ini [i instala]ii, studii
ap.6, în calitate de administrator
medii, absolvent dup` 2013 sau
judiciar al SC APETREI
[omer, IACOB’S HOLDING SRL.
BUILDING CONSTRUCT SRL
Rela]ii la: 0744785947;
numit prin Incheierea de sedinta
MEDIU
iacobsltd@yahoo.com, Str.
din data de 31.01.2018 a
Holboca, str.Firmelor, nr.15.
Tribunalului Iasi,Sec]ia II Civil` SC DELGAZ GRID SA prin SC
Faliment,Dosar nr.284/99/2017,
EXIMPROD GRUP SRL,anun]`
Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
f.v nr.11/2017, in temeiul art. 57
publicul interesat asupra
studii [i experien]` precizate,
alin.2) din Legea nr.85 /2014 depunerii solicit`rii de emitere a
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
privind procedurile de prevenire
acordului de mediu pentru
0745114857;
a insolventei si de insolvent` , a
proiectul „Buclare LEA medie
elena.spiridon@allpedia.ro,
Adunarii creditorilor din data de
tensiune LEA 20 Kv sta]ia FAI SOS.UNGHENI NR.12.
Le]cani cu LEA 20 kv sta]ia Podu 21.06.2021 cu nr. 8493 si a
Regulamentului de vânzare
lloaiei - Banu”, propus a fi
Operator ma[ini unelte CNC \n
aprobat de adunarea
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i amplasat în intravilan municipiul
creditorilor, privind vinzarea
la[i [i sat Br`tuleni, comuna
experien]` precizat`, INNOVATE
activului
Pojorita, jud. Suceava
Miroslava,
jude]ul
la[i.
Informa]iile
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
in valoare de 330.200 euro (fara
privind proiectul propus pot fi
elena.spiridon@allpedia.ro,
TVA)
,respectiv
1.626.466 lei
consultate
la
sediul
Agen]iei
SOS.UNGHENI NR.12.
(fara TVA). Activul va fi vindut la
pentru Protec]ia Mediului Ia[i din
Operator siloz, studii medii, f`r`
pret redus de 95% din valoarea
Calea Chi[in`ului nr. 43, mun.
experien]` precizat`,
de evaluare: de 313.690 euro
Ia[i, jud. Ia[i, în zilele de luni CEREALCOM SA. Rela]ii la:
respectiv 1.545.143 lei (pretul
vineri, între orele 9:00 – 14:00.
0752656656;
Observa]iile publicului se primesc nu contine TVA). Organizeaz` \n
radu.mironescu@cerealcomacest sens: 5 [edin]e de licita]ii
zilnic la sediul Agen]iei pentru
consecutive \n zilele: bacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Protec]ia Mediului Ia[i.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

27.10.2021, 28.10.2021,
29.10.2021, 01.11.2021,
02.11.2021 –orele 14.00.
Licita]ia va avea loc cinci zile
consecutiv începând cu data de
27.10.2021 la sediul din Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 29, corp
C/41/2/2. Persoana care
pretinde vreun drept asupra
activului ce urmeaza a fi scos la
vânzare au obligatia, sub
sanctiunea decaderii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la
data 27.10.2021 ora 12.00 la
sediul administratorului judiciar.
Vânzarea se va face conform
Regulamentului de vânzare.
Poate participa la licita]ie orice
persoan` fizic` sau juridic` care
depune pân` la data de
27.10.2021 ora 12.00 la sediul
administratorului judiciar cererea
de participare la licitatie însotita`
de documentele anexe conform
Regulamentului de vinzare, plata regulamentului de vânzare
- în suma de 2.000,00 lei, dovada depunerii garan]iei de
participare în valoare de 10%
din valoarea de pornire a licitatiei
în contul de lichidare deschis la
RAIFEISENBANK RO
IBANRO17RZBR000006001624
1476. Neplata activului la
termenul stabilit prin procesulverbal de activul va fi scos iar la
licita]ie. Accesul la vizitarea a
activului se va face prin
programare la telefon:
0749080477, 0754066661.

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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Dup\ aproape 35 de ani, un faimos imobil
din Ia[i, punct de atrac]ie [i simbol pentru
mii [i mii de copii, tineri [i p\rin]i, ar putea fi
schimbat total!
Un faimos imobil, inaugurat \n 1987 la
Ia[i, ar putea fi transformat [i modernizat!
Acesta este un punct de atrac]ie pentru
mii [i mii de copii, tineri [i p`rin]i

{ans` important` pentru modernizarea [i derularea de repara]ii
la cl`direa Teatrului pentru Copii [i Tineret „Luceaf`rul” Ia[i!
Consiliul Jude]ean, entitatea ce administreaz` imobilul, a lansat
un proiect de hot`râre ce vizeaz` suma de 143,34 de mii de lei.
Aceasta este aferent` obiectivului de investi]ii „Repara]ii capitale
la cl`direa Teatrului pentru Copii [i Tineret «Luceaf`rul Ia[i»”,
pentru actualizarea / elaborarea documenta]iei tehnico-economice
(Expertiz` Tehnic`, DALI - Documenta]ia de Avizare a Lucr`rilor
de Interven]ie - [i Certificat de performan]` energetic` [i audit
energetic).

Proiectul ce vizeaz` modernizarea total` a
Teatrului „Luceaf`rul” este de peste 2,3
milioane de euro
Este vorba despre probarea creditelor bugetare pe anul 2022
pentru acest obiectiv de investi]ii care se va realiza ca ac]iune
multianual`, \n vederea ob]inerii de finan]are nerambursabil`, \n
cadrul Programului privind cre[terea eficien]ei energetice, gestionarea
inteligent` a energiei \n cl`dirile publice ce se va derula prin
Administra]ia Fondului pentru Mediu. „Acum, banii ace[tia sunt
necesari pentru a actualiza DALI-ul. Noi am f`cut, acum peste 5
ani, proiectul mare ce viza reabilitarea [i modernizarea cl`dirii.
Dar, \n timp, documenta]ia a expirat [i e nevoie de o reactualizare
a proiectului. Acest DALI e necesar pentru contractarea luc`rilor,
ca s` refacem [i s` izol`m termic pere]ii exteriori, pentru refacerea
terasei, iar asta - cu fonduri europene nerambrusabile”, arat` Ioan
Holban, directorul Teatrului „Luceaf`rul” din Ia[i. Pe de alt` parte,

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor nr.11, Jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Societăţilor
Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr.RFO II 0022/2006,
Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator
judiciar al societăţii debitoare MOBILI BRIANZA S.R.L., desemnat
prin Sentinţa Civilă nr. 565/2013, pronunţată de Tribunalul Iaşi
Secţia a II a Civilă-Faliment, în dosarul nr.7865/99/2012 (format
vechi: 536/2012), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006,
privind procedura insolvenţei, coroborat cu prevederile Codului
de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în
ziua de 25.10.2020, ora 14: 00, licitaţie publică, model competitiv,
cu strigare, pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără
TVA)
SILOZ 100 MC MARTINI IMPIANTI
13.206, 00
CABINĂ DE VOPSIT SUB PRESIUNE CEFLA
3.723, 00
USCĂTOR CHERESTEA BASCHILD
4.255, 00
În cazul în care la licitaţia din 25.10.2021, nu se va reuși
valorificarea tuturor bunurilor mobile aparţinând debitoarei, se
vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de 01.11.2021,
respectiv 09.11.2021, ora 14: 00, la sediul lichidatorului
judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data
24.10.2020, 31.10.2021, respectiv 08.11.2021, ora 12: 00, la sediul
lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.53, din
Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar
sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere
de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau
drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea
de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie publică, model
competitiv, cu strigare, conform Regulmentului de vânzare
aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de

managerul arat` c`, pentru a schimba toate geamurile, repara]ii
la interior, schimbarea scaunelor [i a face lucr`ri de modernizare,
ar fi nevoie, conform vechilor estim`ri, de 2,3 milioane de euro.
„Aceste lucr`ri sunt esen]iale, trebuie s` refacem design-ul la
sal`, s` actualiz`m totul. Din fericire, nu trebuie s` intervenim
la funda]ie, dar s` nu uit`m c` la Teatrul «Luceaf`rul» din Ia[i,
din 1987, nu au fost f`cute interven]ii majore, ci doar «cârpeli»”,
a completat Ioan Holban.

1987), iar numele complet a devenit Teatrul pentru Copii [i Tineret
„Luceaf`rul” Ia[i. O institu]ie emblematic` pentru ora[, România
[i Europa, „Luceaf`rul” este un centru cultural activ, cu produc]ii
de toate genurile, pentru toate categoriile de public, de la pre[colari,
la adul]i [i seniori, în num`r de peste 53.000 pe sezon, organizând
evenimente de amploare interna]ional`, precum Festivalul Interna]ional
de Teatru pentru Publicul Tân`r Ia[i (FITPTI).
Valentin HU}ANU

La 1 martie 1950 - data de na[tere a ceea
ce ast`zi este Teatrul „Luceaf`rul” Ia[i
Ca dat` istoric`, de reliefat este faptul c`, pe 1 martie 1950,
un înscris oficial consemna data de na[tere a ceea ce ast`zi este
Teatrul „Luceaf`rul” Ia[i. „Str`bunicul” acestuia se numea Teatrul
de P`pu[i de Stat Ia[i, iar sediul era, de fapt, o s`li]` din curtea
Bisericii Catolice de-atunci, un fost cinematograf cu 200 de locuri.
În 1973, numele institu]iei s-a schimbat în Teatrul pentru Copii [i
Tineret Ia[i, iar, în 1977, dup` cutremur, trupa s-a mutat la Casa
de Cultur` a Studen]ilor. Un deceniu mai târziu, arti[tii s-au instalat
în cl`direa care a fost construit` special pentru ei (decembrie

11.10.2021. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de
pornire al licitaţiei, conform Regulmentului de vânzare aprobat
în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 11.10.2021.
Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi lucrătoare, ora 16:
00, înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea
tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare
al licitaţiei.Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de
10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare bun în parte,
sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.:
RO48BUCU1032234508025RON, deschis la Alpha Bank, suc.Iași,
în lei la cursul BNR din data plăţii.În cazul câştigării licitaţiei
garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului.Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare,
până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea
şi prezentarea bunurilor mobile se poate face doar în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri,
cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acesta se află.
Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor
achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant
al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o
programare în acest sens.Reprezentanţii lichidatorului vor furniza
toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au
achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea bunurilor mobile
reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la licitații.Detaliile
privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia
publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea
bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse
în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de
organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on-line de la
lichidatorul judiciar.Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării
caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind
participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,
00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro, la tel. 0733.683.702,
0733.683.705, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro.

www.bzi.ro î]i spune în timp real ce se întâmpl` în Ia[i, în ]ar` [i în lume
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Bursa bârfelor

Una dintre cele mai mari bombe sexy ale
Ia[ului a \mp`r]it pumni \n mutra iubitului [i
a vrut s`-i strice cu o bordur` BMW-ul X6.
Diva de Bahlui este preferata maneli[tilor.
S-a prelins lasciv pe câ]iva dintre ei!
Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi cu o povestioar` scurt`
de prin lumea „monden`”. Zilele trecute, la Ia[i, avea s` se
petreac` o scen` desprins` parc` din filmele de ac]iune, cele
pu]in tragi-comice. Actorii principali din film, spunem film pentru
c` totul a fost \nregistrat de camerele video, sunt doi tineri, un
el [i-o ea, care se pot reg`si des prin cluburile de fi]e de prin
Târg. Pe nume Onutza, domni]a preferat` de maneli[ti pentru
videoclipurile „la valoare”, a f`cut o criz` de nervi \n parcarea
subteran` a unui complex reziden]ial de lux din Ia[i. Babele au
v`zut cu ochii lor filmarea [i au \ncremenit când au aflat de ce
este capabil`. De ce spun babele astea? P`i v` explic`m imediat.
Este noapte când Onu]a coboar` la parcare [i se \ntâlne[te cu
un tinerel pe nume Florinel. Cei doi se ceart` zgomotos, iar la
un moment dat Onu]a \l „p`le[te” ca la Vaslui. Jbaaang un pumn
\n fa]`, jbaaaang altul, [i tot a[a. |n tot acest timp, Florinel, un
crai de Bahlui ce pozeaz` prin insule exotice [i-[i etaleaz` pe
feisbuc bolizii, st` [i \ncaseaz`. De ce face asta e greu des spus,
dar nu e treaba babelor. Cearta [i b`taia continu` câteva minute,
pân` când Onu]a, s`tul` de \mp`r]it pumni, se gânde[te s`-i dea
o lec]ie ca la carte lui Florinel. De unde naiba a g`sit, de unde
nu, pe filmare se observ` cum Onu]a pune mâna pe o bordur`
[i o \ndreapt` c`tre Bemveul lui Florinel, o ma[in` frumu[ic`
de câteva jde-mii. Florinel o implor` s` nu-i strice ma[inu]a [i
probabil \i promite marea cu sarea ca s` nu se aleag` cu paguba.
Deh, unii de prin Târg [tiu foarte bine despre ce personaje
vorbesc babele, iar al]ii poate c` nu. Oricum, ne mai gândim
dac` s` public`m filmarea, nu de alta, dar e o atingere grav` a
demnit`]ii b`rbatului! Dar vedem ce-om face. Parc` merit` s` o
vad` lumea pe Onutza care bate ca Doroftei \n copil`rie!

Se laud` cu ei, se laud` cu 3. Doamne
fere[te c` omu-i plecat de acas`!
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Momente de groaz\ `n cabinetul unui medic!

Doctorul a fost amenin]at cu
cu]itul pentru c\ a refuzat s\
se deplaseze la domiciliul
pacientului! ~ntreg scandalul,
surprins de camerele de
luat vederi
Un individ care a f`cut un scandal cât
casa \n cabinetul unui medic din Ia[i a
fost pedepsit de judec`tori. Astfel,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i lau condamnat recent pe Andrei
Stolniceanu la 1 an [i 6 luni de \nchisoare,
cu suspendare, pentru amenin]are [i
distrugere
Momente de groaz` \n cabinetul unui medic din Ia[i! Un doctor
veterinar ie[ean a fost amenin]at cu cu]itul \n propriul cabinet!
Agresorul a \nceput s` dea cu arma \n birou [i \n laptop. |ntreg
scandalul a fost surprins de camerele de luat vederi. Astfel, un
individ care a f`cut un scandal cât casa \n cabinetul unui medic
din Ia[i a fost pedepsit de judec`tori. Magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i l-au condamnat recent pe Andrei Stolniceanu la 1 an [i 6 luni
de \nchisoare, cu suspendare, pentru amenin]are [i distrugere.
„Instan]a \l oblig` pe inculpat s` \i pl`teasc` p`r]ii civile Paula
C.P. suma de 3.000 de lei, cu titlu de daune materiale. Ia act c`
persoanele v`t`mate T.U. [i E.U. nu au formulat preten]ii civile
în cauz`. Confisc` de la inculpatul Andrei Stolniceanu cu]itul
folosit la s`vâr[irea infrac]iunii, ridicat de c`tre agen]ii de Poli]ie”,
au afirmat judec`torii ie[eni.

Andrei Stolniceanu, acuzat c`
a f`cut scandal \n cabinetul
unui medic veterinar din Ia[i

de pe lâng` Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat` pentru amenin]are
[i distrugere. |n ceea ce prive[te acuza]ia de tulburarea ordinii
[i lini[tii publlice, anchetatorii au dispus clasarea cauzei. Asta,
dup` ce ie[eanul fusese re]inut, timp de 24 de ore, \ntre 29 [i
30 ianuarie 2021.
„În ziua de 29 ianuarie 2021, în jurul orei 12:45, inculpatul a
intrat în sediul cabinetului veterinar apar]inând SC Sante Vet SRL
[i a amenin]at cu moartea [i cu acte de violen]` fizic` persoanele
v`t`mate, având asupra sa un cu]it cu care gesticula violent,
lovind cu acesta într-un birou [i într-un laptop [i cauzând astfel
un prejudiciu de aproximativ 3.000 de lei”, au men]ionat procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.

Ie[eanul, b`ut bine, a mers
chitit s` fac` t`r`boi

La scurt timp de la incident, oamenii legii au fost chema]i
la locul scandalului, pentru a aplana conflictul. Poli]i[tii ajun[i la
fa]a
locului au identificat agen]ii de securitate care îl re]inuser`
|n continuarea rubricu]ei de azi, babele v` mai povestesc
pe autorul faptei, respectiv pe Andrei Stolniceanu, aflat \n stare
câte ceva despre nea Ar`g`zel Pompa, marele pulitician al
avansat`
de ebrietate [i care, v`zând oamenii legii, a încercat s`
Ia[ului. Omul, bolnav dup` influen]` [i dornic de a fi pupat
arunce cu]itul pe care-l avea asupra lui. Dus la audieri, ie[eanul
\n cur mereu, \ncearc` s`-[i creeze un fel de cult al personalit`]ii
a
recunoscut
comiterea faptelor.
[i \[i caut` adep]i. Prin Târg mai are 3. Unul e Pruceanu,
„Inculpatul a declarat c` este client al cabinetului veterinar
altul B`puli[cu, iar al treilea este Corojcaru. Cu ei se laud`
[i c`, în ziua de 29 ianuarie 2021, a încercat s`-l sune pe medicul
[i pe la Bucure[ti [i spune c` `ia sunt oamenii lui de baz`.
veterinar la num`rul pe care l-a primit de la acesta, îns` nu i sCe uit` Ar`g`zel s` spun` este c` `i mai sus men]iona]i sunt
a r`spuns. Pentru c` era sub influen]a b`uturilor alcoolice, s-a
singurele slugi. Deh, despre Ar`g`zel se pot spune multe, dar
enervat foarte tare. A mers la cabinetul veterinar pentru a-i cere
cu siguran]` toat` lumea s-a s`turat de el [i nu merit` ca
socoteal` [i a luat asupra sa [i cu]itul pe care l-a g`sit pe o
babele s` v` mai povesteasc`. Totu[i, asta cu cultul personalit`]ii
banc` pe care a consumat b`uturi alcoolice. Acesta i-a repro[at
ne-am gândit s` v-o spunem pentru c` este amuzant`. Pe calea
persoanei v`t`mate c` nu i-a r`spuns la apelurile telefonice, a
aceasta, babele s-au gândit s` dea a[a de veste prin giude].
adresat amenin]`ri cu moartea [i cu acte de violen]` persoanelor
Cine vrea s` intre \n cult, o poate face. Mare aten]ie, trebuie
v`t`mate [i a lovit cu cu]itul \n birou [i \ntr-un laptop. În timpul
s` se mi[te rapid, zilele lui Ar`g`zel sunt num`rate !
agresiunii, persoana v`t`mat` a reu[it s` apese butonul de panic`,
care era conectat la firma de securitate. Întreaga activitate
Ce mai fac mili]ienii \n timpul liber.
infrac]ional` desf`[urat` de c`tre inculpat a fost surprins` de
Bani frumo[i se adun`!
camerele de supraveghere amplasate în interiorul cabinetului
La final de rubricu]`, babele v` mai spun câteva vorbe
veterinar”, au mai spus oamenii legii.
despre ce mai fac mili]ienii prin timpul liber. Dac` unii au
De altfel, \n timpul procesului, ie[eanul a recunoscut s`vâr[irea
afaceri pe diferite nume, al]ii se afi[eaz` [i profit` de func]ie
faptei a[a cum este descris` în actul de sesizare, [i-a exprimat
ca s`-[i fac` treaba. {ti]i voi, recomand`ri [i alte alea. Mul]i
acordul de a presta munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii
mili]ieni de pe la ]ar` au deschise magazine, iar cei de prin
[i de a desp`gubi partea civil` cu suma solicitat` [i a cerut ca
Târg se lipesc la adus ma[ini din str`in`tate, la cândtat [i de
judecata s` aib` loc pe baza probelor adunate \n cursul urm`ririi
ce nu la pozat [i filmat la evenimente [i nu numai. Dup` cum
penale. Contactat telefonic, medicul veterinar ie[ean a spus c`
[ti]i, exist` o autoritate care ar trebui s` controleze mili]ienii,
\ntreg scandalul a izbucnit de la o c`]elu[` gestant`.
\ns` nimeni de acolo nu o face. De ce? P`i e simplu. E unul
„Domnul respectiv era client al cabinetului [i avea o c`]elu[`
de exemplu c`ruia i se spune mai \n glum` mai \n serios
gestant`. Atunci, eu nu eram \n cabinet. Dumnealui s-a enervat
„camaramanul”, care nu doar c` merge la nun]i, dar are [i
pentru c` medicul care era atunci acolo a refuzat s` mearg` la
firm`. Deh, ce s` mai vorbim, dac` [i `ia care trebuie s`
domiciliul s`u. Doctorul i-a explicat c` nu se poate deplasa, deoarece
controleze fac afaceri [i tac mâlc... |n edi]iile viitoare vin babele
avea clien]i \n cabinet”, a spus ieri medicul veterinar Paula C.P.
cu exemple mai concrete.
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`. Procesul lui Andrei Stolniceanu (37 de ani)
a \nceput pe data de 1 martie 2021. Procurorii din cadrul Parchetului

