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Spitatele din Iași sunt pline de
pacienții COVID-19, iar analizele
făcute de medici ieri au adus o veste
îngrijorătoare: „Da, este primul caz
din acest an și este doar începutul”
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Schimbare
majoră de trafic în
cel mai blestemat
loc de pe drumul
european spre Iași
eveniment
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Bâtrân de 90 actualitate 9 Sentință șocantă, emisă la Iași, în
de ani, închis ca un cazul unui individ care a convins sute
animal în propria
de fetițe să îi trimită poze deocheate!
casă din Copou!
În loc să ajungă la închisoare,
actualitate 8

un individ din județul Iași va fi
nevoit să meargă la terapie.
Astfel, judecătorii din cadrul
Tribunalului Iași l-au
condamnat ieri pe Liviu Andrei
Hotincă la 2 ani și 6 luni de
închisoare, dar cu suspendare,
pentru pornografie infantilă

Traficul rutier de pe drumul european spre
Iași se va schimba radical. Autoritățile au
demarat o serie de modificări pe șoseaua
cuprinsă între localitățile Bălțați și Sârca,
zonă unde în ultimii 2 ani au murit 20 de
persoane. În zonă vor apărea și insule...
Un bâtrân de 90 de ani, fost profesor, este
terorizat de vecin în propria casă din Copou.
Vecinul a construit un gard care i-a blocat
ieșirea din propria casă. Ieri a fost picătura
care a umplut paharul. Supărat, bărbatul
amenință cu greva foamei. Locuiește în zonă
din anul 1973, perioadă în care a avut...

Orașul Iași, Capitala
Culturală a României! Zile pline de
evenimente speciale în cadrul
Festivalului Internațional de
Literatură și Traducere Iași 2021!
social
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actualitate 8

Enervați peste măsură că nu
găseau haine potrivite pentru nuntă, acest
cuplu a pus bazele unei afaceri de invidiat
Un cuplu de antreprenori din Iași
creează costume cu atitudine
pentru avocați, medici și oameni de
afaceri din toată țara, dar și din
străinătate. Investiția în afacere se
ridică la 90.000 de euro, fonduri
proprii, dar și fonduri europene.
Cifra de afaceri din acest an este
estimată la un milion de lei, după...
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Record de proiecte la
Consiliul Jude]ean Ia[i.
Investi]iile `n s\n\tate
[i drumuri jude]ene
au avut prioritate
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i a avizat \n cursul zilei de
ieri, 19 octombrie 2021, aproape 50 de proiecte de hot`râre
la ultima [edin]` ordinar` a institu]iei. Astfel, consilierii jude]eni
au avizat, printre altele, înfiin]area celei de-a doua linii de
gard` la sec]ia exterioar` Le]cani a Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva”, precum [i alocarea a 261 de mii de lei
pentru plata [i cazarea personalului deta[at la spitalul modular.
Pe ordinea de zi a [edin]ei de plen au ap`rut [i alte proiecte
de hot`râre.

Proiect \n [edin]a de CJ Ia[i: fonduri de
la centru pentru drumurile din jude]
|n plus, ale[ii jude]eni au aprobat, de asemenea, creditele
de angajament pe anul 2021 [i creditele bugetare pe anul
2022 de la Institutul Regional de Medicin` Cardiovascular`
Ia[i [i Spitalul Clinic Integrat de Boli Respiratorii Ia[i, care
se vor realiza ca ac]iuni multianuale. Totodat`, au mai primit
votul consilierilor jude]eni 12 proiecte de hot`râre pentru
aprobarea cererilor de finan]are [i a devizului general estimativ
aferent moderniz`rii unor tronsoane de drum jude]ean, cu o
lungime total` de peste 100 de kilometri, care urmeaz` s`
fie depuse de Consiliul Jude]ean în cadrul Programului „Anghel
Saligny”.
Plenul CJ [i-a dat acordul [i pentru creditele de angajament
pe anul 2021 [i creditele bugetare pe 2022 pentru documenta]ia
privind repara]ii capitale la cl`direa Teatrului pentru Copii [i
Tineret „Luceaf`rul” Ia[i. |n calcul au intrat [i unele proiecte
medicale. „Continu`m dezvoltarea jude]ului nostru prin investi]ii
în sectorul medical, cultural, în infrastructura de transport [i
servicii sociale. Cele 50 de proiecte adoptate în plenul Consiliului
Jude]ean vin în sprijinul ie[enilor pentru a putea moderniza
drumurile jude]ene [i infrastructura medical`. Totodat`, acestea
asigur` mobilitatea cet`]enilor din jude] [i conecteaz` mai
bine comunit`]ile, astfel încât s` asigur`m cre[terea calit`]ii
vie]ii ie[enilor în mod unitar. Aceast` administra]ie r`mâne
dedicat` proiectelor mari pentru jude]ul nostru”, a sus]inut
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.
Conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i a mai precizat [i
faptul c` \n cadrul [edin]ei de plen au mai fost aprobate
proiecte de hot`râre referitoare la Aeroportul Interna]ional
Ia[i, institu]iile de cultur` [i Direc]ia General` de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului (DGASPC). „A mai fost luat` \n
calcul [i documenta]ia de avizare a lucr`rilor de interven]ii,
dar [i a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investi]ii
legat de reabilitarea instala]iilor electrice interioare la pavilioanele
3 [i 4 de la Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase «Sfânta
Parascheva». De asemenea, pentru \nfiin]area centurii u[oare
de ocolire a municipiului Ia[i au fost aprobate creditele bugetare
pentru anul 2022”, a mai spus Costel Alexe, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i.
Vlad ROTARU
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Blocuri cu 10 etaje `n zona
Canta-Dacia! Investitorul
a primit autoriza]ia de la
Prim\ria Ia[i. Are datorii
de 8 milioane de euro
Pe amplasamentul
societ`]ii Comat din zona
Dacia - Canta va fi
construit un cartier
reziden]ial. Nu demult,
terenul a fost achizi]ionat
de societatea Sun
Residence. Prim`ria Ia[i a
autorizat blocuri cu 10
etaje [i \n zona CUG.
Parc`rile vor fi amenajate
\n subsol
Prim`ria Ia[i autorizeaz` noi investi]ii
imobiliare din municipiu. |n luna septembrie
2021 a fost autorizat` investi]ia societ`]ii
Sun Residence SRL, de pe strada Sergent
Grigore Ioan, nr.20, pe amplasamentul din
apropierea Comat, care face leg`tura cu
zonele Canta [i Dacia. Suprafa]a de]inut`
de investitor este de 22.355 de metri p`tra]i.
|n prim` faz` vor fi construite dou` corpuri
de cl`diri cu locuin]e colective. Regimul
de \n`l]ime va fi de 2S<P<M (mezanin)<10E<Eth.
|n total, vor fi amenajate 180 locuri de
parcare, din care 60 cu o camer` [i 120
cu dou` camere. Proiectul prevede 201
locuri de parcare din care 184 \n subteran.
Sun Residence SRL, cu sediul social \n sat
Butea, jude]ul Ia[i, este de]inut` de Mihai
Ioan Mai [i Daniel Mihai. |n 2020, firma
cu obiect de activitate „dezvoltare imobiliar`”
a \nregistrat o cifr` de afaceri de 11,7
milioane lei, profit de 2,3 milioane lei,
datorii de 40,4 milioane lei, aprope 8 milioane
de euro, cu un num`r de 25 de angaja]i.
Terenul a fost cump`rat de la Comat SA,
dup` ce Consiliul Local a avizat proiectul.
Nu departe de amplasamentul amintit, pe
strada Rampei, nr. 9A, a \nceput construc]iile
[i firma Conest SA, de]inut` de controversatul
afacerist Viorel Cozma.

Prim`ria Ia[i a autorizat
dou` blocuri cu
10 etaje \n zona CUG

a locuin]ei individuale numai împreun` cu
locul de parcare achizi]ionat”, se arat` \n
autoriza]ia de construire.

Totodat`, au primit autoriza]ie de construire
[i so]ii Claudia [i Constantin Adumitroaei.
Conform unui Plan Urbanistic Zonal, urmeaz`
s` fie construite dou` blocuri de locuin]e
colective, pe [oseaua Tudor Neculai, nr.77D,
\n zona CUG. Suprafa]a de teren disponibil`
este de 3.202 metri p`tra]i. Regimul de
\n`l]ime propus este de 2S<D<P<10E. |n
total, vor fi amenajate 117 unit`]i locative,
cu una, dou` sau trei camere. Vor fi amenjate
190 de locuri de parcare, fiind luate \n
calcul [i func]iunile de spa]ii comerciale.
„Parcarea se va realiza în subsoluri unde
au fost prev`zute: 190 de locuri de parcare
pentru autoturisme, dintre care 9 locuri
pentru persoanele cu dizabilit`]i, 30 de locuri
echipate cu instala]ii de \nc`rcare ma[ini
electrice. Totodat`, sunt propuse 20 de locuri
de parcare pentru vehicule cu dou` ro]i motociclete [i 110 locuri de parcare pentru
biciclete. Din cele 190 de locuri de parcare,
114 vor fi realizate în sistem multiparking.
Investitorul are obliga]ia de a înstr`ina
unitatea locativ` numai împreun` cu locul
de parcare aferent [i, în mod corelativ, de
a proceda la intabularea dreptului de proprietate

Sunt anun]ate investi]ii [i
\n zona Copou

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

|n zona Viticultori vrea sa construiasc`
[i Maria Busuioc, specializat` în colectarea
de[eurilor. Aici de]ine un teren \n suprafa]`
de 9.000 de metri p`tra]i. |n vârst` de 62
de ani, de]in`toarea societ`]ii Covial CVA
SRL a ob]inut o cifr` de afaceri de milioane
de euro din colectarea de[eurilor feroase.
PUZ-ul a fost depus în cadrul Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului [i
Urbanism (CTATU) format din arhitec]i.
De precizat c` zona este ocupat` cu
preponderen]` de case, dar [i blocuri cu
regim mare de în`l]ime. Afacerista, originar`
din Bac`u, vrea s` construiasc` imobile de
locuin]e colective cu regimul de în`l]ime
P<3. Covial - CVA SRL este un operator
economic autorizat pentru colectarea [i
tratarea vehiculelor scoase din uz, cu puncte
de colectare în mai multe ora[e din regiunea
Moldovei. Totodat`, se ocup` [i de colectarea
plasticului. Pe actualul amplasament se afl`
mai multe construc]ii care vor fi demolate.
Ciprian BOARU
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Disperarea senatorului USR Marius
Bodea! Campanie electoral\ `n sc\rile
de bloc din municipiul Ia[i. {i-a asumat
un proiect de trafic deja implementat
de Prim\rie
Senatorul USR Marius Bodea a
\nceput campania electoral` \n
municipiul Ia[i. Parlamentarul
f`r` realiz`ri \n Senatul
României vrea cu disperare s`
ajung` primarul municipiului.
Bodea a umplut cutiile po[tale
ale ie[enilor cu proiecte
fanteziste tocmai pentru a
câ[tiga capital electoral
Un parlamentar din Ia[i a furat startul campaniei
electorale pentru Prim`rie. Senatorul zero Marius
Bodea ]ine mor]i[ s` \[i fac` reclam` pentru
candidatura la Prim`ria Ia[i. Dup` ce a pierdut
lamentabil scrutinul electoral din 2016 pentru
Prim`ria Ia[i [i cel din 2020 pentru Consiliul
Jude]ean, Marius Bodea continu` s` spere c` va
deveni o alternativ` pentru administra]ia ie[ean`.
Mai nou, Bodea sper` c`-i va prosti pe ie[eni
cu unele idei privind traficul rutier, mai ales \n
contextul \n care ora[ul este unul din ce \n ce
mai sufocat. Marius Bodea a umplut cutiile po[tale
de la blocurile din Ia[i cu o serie de pliante
prin care acesta prezint` un a[a-zis plan pentru
descongestionarea traficului rutier.

Start furat de senatorul Marius
Bodea pentru Prim`ria Ia[i
Senatorul USR Marius Bodea a umplut cutiile
po[tale de la blocurile din mai multe cartiere.
De exemplu, ie[enii din zona CUG s-au trezit

cu o serie de pliante asumate de Bodea prin
care acesta prezint` a[a-zise idei inovatoare despre
descongestionarea traficului rutier din ora[. Bodea
sus]ine c` a g`sit solu]ia unui transport public
modern, prin achizi]ia a 40 de tramvaie noi [i
implementarea a dou` axe rutiere \n ora[. Actuala
conducere a Prim`riei Ia[i deruleaz` deja un
proiect cu fonduri europene privind achizi]ia a
32 de tramvaie noi. Dintre acestea, 16 sunt
cump`rate de la produc`torul PESA din Polonia,
iar alte 16 de la firma Bozankaya din Turcia.
Investi]ia este derulat` cu sprijinul Ministerului
Lucr`rilor Publice, Dezvolt`rii [i Administra]iei
(MLPDA). Bodea sus]ine c` mai este nevoie de
alte opt tramvaie, \ns` el \[i face reclam` [i cu
celelalte cump`rate deja de Prim`ria Ia[i.

Gre[eli flagrante f`cute de
Marius Bodea. Nu cunoa[te
termenii din limba român`!
Mai mult, Marius Bodea sus]ine \n pliantul
respectiv c` este necesar` extinderea liniei de
tramvai spre zona Era. {i acest proiect a fost
deja luat \n calcul de Prim`ria Ia[i, proiect ce
ar putea beneficia de finan]are prin Programul
Na]ional de Redresare [i Rezilien]` (PNRR). Pe
lâng` asumarea proiectelor Prim`riei, Marius
Bodea arat` [i faptul c` nu cunoa[te termenii
din limba român`. Astfel, la un moment dat,
Marius Bodea a ar`tat c` \n fruntea comunei
Tome[ti este un edil. Termenul de edil este
folosit \ns` pentru conduc`torul unui ora[ [i nu
al unei comune din mediul rural. Conform
Dic]ionarului Explicativ al Limbii Române, termenul

de edil reprezint` „o persoan` care face parte
din conducerea administrativ` a unui ora[, consilier
municipal”- [i provine din limba francez` „édile”
[i limba latin` „aedilis”. Bodea nu se afl` la
prima tentativ` de a-[i face imagine electoral`
pe proiectele derulate de alte persoane.

Gafe dup` gafe, f`cute de
senatorul USR Marius Bodea
De altfel, nu este pentru prima oar` când
senatorul USR Marius Bodea confund` termenii
din limba român`. |n cursul anului trecut a
\ncercat s` ini]ieze un proiect de trafic asem`n`tor,
\ns` nu a [tiut denumirea corect` a localit`]ii
Dunkerque din Fran]a. Mai mult, Marius Bodea

a sus]inut c` ora[ul Tallin se afl` \n Slovenia.
|n fapt, Tallin este capitala Estoniei. Doar c`
Marius Bodea persist` \n propria prostie [i
continu` s` fac` iar reclam` electoral`, \n speran]a
c` va reu[i s` rup` norii \n al doisprezecelea
ceas.
|ntebat de redactorii „BZI” despre proiectul
respectiv [i despre faptul c` \[i face campanie
electoral`, senatorul Marius Bodea a \ncercat s`
evite un r`spuns clar. „Ce \ntrebare este asta?
Este o solu]ie pentru noi, atât pentru mine, cât
[i pentru dumneavoastr`, pentru solu]ionarea
traficului din Ia[i”, a spus Marius Bodea.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Schimbare major\ de trafic `n cel mai blestemat loc de pe drumul
european spre Ia[i. Noi reguli de circula]ie pe por]iunea dintre
B\l]a]i [i Sârca. Vitezomanii au parte de o surpriz\ de propor]ii
Traficul rutier de pe drumul
european spre Ia[i se va
schimba radical. Autorit`]ile au
demarat o serie de modific`ri
pe [oseaua cuprins` \ntre
localit`]ile B`l]a]i [i Sârca,
zon` unde \n ultimii 2 ani au
murit 20 de persoane. |n zon`
vor ap`rea [i insule pentru
pietoni, proiectul fiind derulat
de cei de la Direc]ia Regional`
de Drumuri [i Poduri
Circula]ia rutier` de pe una din cele mai
blestemate [osele din jude]ul Ia[i ar urma s` se
desf`[oare \n alte condi]ii. Cei 7 kilometri din
drumul na]ional DN 28 (DE 583) \ntre localit`]ile
B`l]a]i [i Sârca se vor transforma radical. Num`rul
mare de accidente rutiere, soldat cu zeci de
mor]i, a f`cut ca autorit`]ile din jude]ul Ia[i s`
cear` luarea unor m`suri radicale. Astfel, Prim`ria

comunei B`l]a]i, Direc]ia Regional` de Drumuri
[i Poduri (DRDP) [i Poli]ia Rutier` au ajuns la
un consens pentru implementarea unor m`suri
de trafic.

Num`r mare de mor]i pe
drumul european spre Ia[i
O statistic` prezentat` de Ministerul Trasporturilor
a ar`tat c` \n 2019 [i 2020, pe por]iunea de 6,4
kilometri dintre Sârca [i B`l]a]i, s-au produs 30
de accidente rutiere, de pe urma c`rora 20 de
persoane au decedat. „Pe sectoarele de drum
na]ional DN 28, de pe raza localit`]ilor B`l]a]i
[i Sârca, s-au produs \n ultimii 2 ani un num`r
de 30 de accidente rutiere grave, cu 60 de
persoane r`nite grav [i 20 de mor]i, ca urmare
a intr`rii vehiculelor pe contrasens [i neacordarea
de prioritate la intrarea pe drumul na]ional de
pe drumurile laterale”, se arat` \ntr-o adres` a
Ministerului Transporturilor. |n aceste condi]ii,
Prim`ria comunei B`l]a]i a cerut luarea unor
m`suri pentru protejarea pietonilor.

Marcaje pentru pietoni pe
[oseaua dintre Sârca [i B`l]a]i
Direc]ia Regional` de Drumuri [i Poduri Ia[i
a \nceput de câteva zile amenajarea zonelor
respective. Astfel, pe zona Sârca a fost realizat
accesul pietonilor pe drumul na]ional. Au fost
aplicate marcaje stradale prin care [oferii sunt
aten]iona]i c` \n zon` sunt pietoni. De asemenea,
\n dreptul prim`riei din comuna B`l]a]i au fost
realizate alte marcaje asem`n`toare. |n cursul
anului viitor vor fi realizate [i insule pentru
pietoni \n aceste zone. „|n baza reviziei comune
efectuate de reprezentan]ii Sec]iei de Drumuri
Na]ionale Ia[i cu cei ai Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean- Serviciul de Poli]ie Rutier`, \n vederea
identific`rii unor solu]ii optime de reducere a
accidentelor rutiere pe sectorul DN 28, s-a hot`rât
amenajarea etapizat` a unor intersec]ii \n localit`]ile
B`l]a]i [i Sârca, pe baza proiectului \ntocmit de
Prim`ria comunei [i aprobat de Direc]ia Regional`
de Drumuri [i Poduri [i IPJ Ia[i- Poli]ia Rutier`”,
au mai transmis cei de la Ministerul Transporturilor.
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Accidente groaznice \n curba
mor]ii de la Sârca
Zona de la Sârca este una dintre cele mai
periculoase din drumul european spre Ia[i. |n
acest loc au avut loc numeorase accidente, atât
din cauza pietonilor, cât [i a [oferilor neaten]i.
|n 20 septembrie 2021, la Sârca a avut loc un
accident soldat cu mai mul]i r`ni]i. Un [ofer a
încercat s` evite un alt [ofer care efectua o
dep`[ire f`r` s` se asigure [i a intrat într-un
cap de pod. |n urma accidentului, dou` persoane
au fost r`nite. Un alt accident ce a avut loc la
Sârca s-a petrecut \n 11 august 2021. Un autoturism,
care circula cu vitez` foarte mare, mergea dinspre
Ia[i spre Târgu Frumos. La un moment dat, a
rico[at peste un gard în curtea unei case. {oferul
a fost proiectat în afara ma[inii. Tân`rul, în vârst`
de 23 de ani, care se afla singur în ma[in`, a
suferit un traumatism cranio-cerebral sever, cu
lips` de substan]` cerebral`, [i nu a mai putut
fi salvat.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Ora[ul Ia[i, Capitala Cultural\ a României!
Zile pline de evenimente speciale `n
cadrul Festivalului Interna]ional
de Literatur\ [i Traducere Ia[i 2021!
|n aceste zile (de miercuri, 20 octombrie,
[i pân` duminic`, 24 octombrie 2021),
ora[ul Ia[i este Capitala Cultural` a
României, prin derularea Festivalului
Interna]ional de Literatur` [i Traducere
Ia[i 2021. Astfel, ast`zi, 21, [i mâine, 22
octombrie 2021, au loc zeci de
evenimente, într-o gam` larg` de
manifest`ri: întâlniri cu vedete ale scenei
literare mondiale, nop]i albe ale poeziei [i
muzicii, ateliere [i mese rotunde
profesionale, concerte, lecturi
La Ia[i, miercuri, 20 octombrie 2021, a debutat cea de-a V-a
edi]ie a consacratului [i valorosului Festival Interna]ional de
Literatur` [i Traducere (FILIT) Ia[i 2021. Este un proiect ce
reune[te în România sute de profesioni[ti din domeniul cultural:
scriitori, traduc`tori, editori, organizatori de festival, critici literari,
librari, distribuitori de carte, manageri [i jurnali[ti. Timp de 5
zile, în cadrul acestuia au loc zeci de evenimente, într-o gam`
larg` de manifest`ri: întâlniri literare cu vedete ale scenei literare
mondiale, nop]i albe ale poeziei [i muzicii, ateliere [i mese rotunde
profesionale, concerte [i lecturi.
Ast`zi, 21, [i mâine, 22 octombrie 2021, au loc zeci de
evenimente, într-o gam` larg` de manifest`ri \n cadrul Festivalul
Interna]ional de Literatur` [i Traducere Ia[i 2021. Important:
Intrarea la toate ac]iunile din program se va face cu respectarea
reglement`rilor sanitare legale privind prevenirea [i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19. Participarea este permis` doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 [i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl` în perioada
cuprins` între a 15-a zi [i a 180-a zi ulterioar` confirm`rii infect`rii
cu virusul SARS-CoV-2. Intrarea este liber` [i se va face în limita
locurilor disponibile.

Cum a debutat prima zi din cadrul
Festivalului Interna]ional de
Literatur` [i Traducere Ia[i 2021

Tot aici au urmat ateliere de jurnalism participativ, iar, la
Casa de Cultur` a Sindicatelor a fost „Casa Fantasy”, cu momentul
„Umanism [i transumanism în literatura fantasy [i science-fiction”,
moderator fiind Dan Dobo[. La Casa de Cultur` „Mihai Ursachi”
a Municipiului (Parcul Copou) au avut loc „Întâlnirile clubului
Logos”, moderatoare fiind Serinella Zara. Spre sear`, dup` ora
20:00, Teatrul Na]ional (TNI) „Vasile Alecsandri”, Sala Mare a
g`zduit „Serile FILIT” sub ideea „Suntem cei mai frumo[i din
ora[ul acesta”, \ntâlnire cu Ion Barbu, Dan Coman [i Viorel Ili[oi.

Punctele de atrac]ie ale FILIT 2021 de
ast`zi: de la momente la Casa Muzeelor,
la „Noaptea alb` a poeziei”
- maraton de lecturi
Ast`zi, joi, 21 octombrie, programul FILIT 2021 debuteaz` la
Casa Muzeelor cu momentul „Traduc`torii [i traducerile de
literatur` în limba român` în anul al II-lea al pandemiei”, o
\ntâlnire profesional` a traduc`torilor, cu participarea editorilor [i
managerilor culturali (I), la Colegiul Na]ional fiind organizat un
eveniment din seria Translating Europe Workshops (Comisia
European`).
Pe de alt` parte, la importante colegii [i licee din ora[ au
loc activit`]i interesante, atât pentru profesori, cât [i pentru elevi
sau liceeni. De la 12:30, Casa Muzeelor g`zduie[te o vizionare
Netflix - Nightbooks, captiv în poveste, eveniment organizat în
parteneriat cu Storia Books. Tot aici, de la ora 15:00, continu`

conceptul de „Scriitori în Centru”. Muzeul „Mihai Eminescu”
(Parcul Copou) g`zduie[te o \ntâlnire între traduc`tori din / în
limba român` [i profesori de liceu. Particip` traduc`torii din
literatura român` Jan Willem Bos (neerlandez`), Florica Courriol
(francez`), Jean-Louis Courriol (francez`), Monica Cure (englez`
american`), Andrew Davidson-Novosivschei (englez` american`),
Doina Ioanid (francez`), Serafina Pastore (italian`) [i Júlia Vallasek
(maghiar`).

Diversitate, actualitate, universalitate
literar` [i cultural` la FILIT 2021
Finalul celei de-a doua zile a Festivalului Interna]ional de
Literatur` [i Traducere Ia[i 2021 programeaz` urm`toarele momente:
18:00-19:00, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din
Ia[i (online) - „Cum via]a [i fic]iunea se întâlnesc” - interviu cu
Cornelia Golna, autoarea romanului „Eroi P`ta]i”. De la 18:00, la
19:00, Institutul Francez, Sala „Benjamin Fondane”, este gazda
ineditei clipe intitulate „Pascal Janovjak în dialog cu cititorii
francofoni”.
|ntre 20:00 [i 22:00, Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri”, Sala
Mare, continu` Serile FILIT: „Întâlnire cu José Luís Peixoto”. Pe
de alt` parte, pân` duminic`, 24 octombrie 2021, participan]ii la
festival vor avea prilejul s` asiste, s` interac]ioneze, s` audieze
sau s` dialogheze cu oameni reprezentativi din zona cultural`
contemporan`, moderatori, scriitori sau traduc`tori.
Valentin HU}ANU

Debutul FILIT (de ieri, 20 octombrie 2021) a fost marcat
printr-un program consistent, variat [i de anvergur`. Pot fi
enumerate urm`toarele puncte: la Palatul Copiilor (online) - „Casa
copil`riei”, invitat: Alex Moldovan, Colegiul Na]ional „Costache
Negruzzi” - „Scriitori printre liceeni”, invita]i: Cristina Hermeziu,
Florin Iaru, eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul
{colar Jude]ean (ISJ), Colegiul Na]ional „Emil Racovi]`” - tot,
„Scriitori printre liceeni”, invita]i: Doina Ioanid, Miruna Vlada. {i
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” a organizat un moment similar,
invita]i fiind Monica Cure [i Andrew Davidson-Novosivschei. De
asemenea, la Casa Muzeelor, a avut loc „Atelier de spus pove[ti”,
invitat` fiind Alexandra Popa, un eveniment care a implicat o
sesiune de lectur` [i un joc de story-telling pornind de la povestea
din „Nightbooks”, captiv în poveste.
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A[a ceva se va `ntâmpla cu un celebru
palat din centrul ora[ului Ia[i, fost\
re[edin]\ pentru bog\ta[i. Este pus\
`n joc suma de 1,8 milioane de lei
Dup` 5 ani de
degradare, un celebru
palat din centrul
ora[ului Ia[i, fost`
re[edin]` pentru
bog`ta[ii vremii, va fi
reabilitat [i restaurat!
Administratorul va
investi \n „bijuteria
arhitectural`” 1,8
milioane de lei. Este
vorba despre Corpul B
al Palatului Copiilor, de
pe strada S`ulescu,
actualmente
nefunc]ional pentru
orice activitate de tip
didactic sau
extracurricular. În luna
octombrie 2021 a fost
ob]inut` autoriza]ia de
construire de la
Prim`ria Municipiului
Ia[i, în prezent
organizându-se
[antierul de c`tre
constructor
Palatul Beldiman din Ia[i va fi
reabilitat [i restaurat. Pentru fosta
celebr` cas` boiereasc`, Inspectoratul
{colar Jude]ean (ISJ) a depus, la Direc]ia
Jude]ean` pentru Cultur` (DJC), proiectul

de consolidare a monumentului istoric
\n care func]ioneaz` Palatul Copiilor.
Valoarea total` estimat` pentru lucrare
este de 1,8 milioane de lei. De peste
5 ani, imobilul a fost decopertat [i au
fost puse schele \n jurul construc]iei.
„Începând cu anul 2017, conducerea
Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i a
ini]iat mai multe demersuri, pe lâng`
Parlamentul României [i Ministerul
Educa]iei, în vederea aloc`rii de fonduri
pentru consolidarea Corpului B al Palatului
Copiilor Ia[i, de pe strada S`ulescu,
actualmente nefunc]ional pentru orice
activitate de tip didactic sau extracurricular.
În luna octombrie 2021 a fost ob]inut`
autoriza]ia de construire de la Prim`ria
Municipiului Ia[i, în prezent organizânduse [antierul de c`tre constructor”, arat`
oficialii ISJ Ia[i. Rolul ISJ este cel de
coordonator secundar de credite, iar
atribu]iile sale sunt cele de a monitoriza
[i consilia Palatul Copiilor Ia[i în vederea
reabilit`rii [i moderniz`rii cl`dirii.

Monument istoric,
Palatul Beldiman din
Ia[i va fi reabilitat [i
restaurat
Sediul Corpului B al Palatului
Copiilor Ia[i, cunoscut de c`tre ie[eni
drept Palatul Beldiman, este o cl`dire
de patrimoniu, \nscris` \n Lista
Monumentelor Istorice (LMI) la pozi]ia
1.225, având codul LMI IS II-m-B-04032.
De-a lungul timpului, Palatul Beldiman
a \ndeplinit, pe rând, func]ia de cas`
boiereasc`, cas` de locuit cu spa]iu

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

comercial la parter, c`min [i institu]ie
public`. Folosin]a actual` a imobilului
este cea de sediu al Palatului Copiilor
Ia[i - Corp B, destina]ie care se va
p`stra \n urma consolid`rii.
Suprafa]a construit` actual` este
de 549,07 metri p`tra]i, iar suprafa]a
desf`[urat` este de 1.098,14 metri
p`tra]i. De precizat este faptul c` a
fost depus proiectul, spre analiz`, la
Comisia Zonal` a Monumentelor Istorice
(CZMI), de c`tre Inspectoratul {colar
Jude]ean Ia[i, prin proiectul 356 din
13 august 2020, CU 271, din 30 ianuarie
2019. Obiectivul este „Consolidarea
Corpului B al Palatului Copiilor Ia[i
de pe strada Gheorghe S`ulescu, nr.
10. Num`rul acestuia este 346/2019.
Acesta a trecut [i de proiectul tehnic.
Proiectant este Gabriela Sm`r`ndi]a

Gâlea, elaborator SC Neo Cons SRL.
Regimul de protec]ie este: IS-I-s-A03504, Centru istoric [i Curte Domneasc`,
IS-II-m-B-04032, Casa Beldiman, azi
Clubul Copiilor, municipiul Ia[i, de pe
strada S`ulescu, nr. 10.

Cl`direa, un monument
de arhitectur`
reprezentativ pentru
zona central` a Ia[ului
Cl`direa, fost` cas` boiereasc`, este
monument de arhitectur` reprezentativ
pentru zona central` a Ia[ului prin
caracterul s`u eclectic, fiind prezente
[i numeroase elemente decorative de
inspira]ie baroc` [i gotic`. Construc]ia
existent` are structura de rezisten]`
realizat` din c`r`mid`, plan[ee din

• 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

beton [i lemn, iar funda]iile sunt din
piatr`. |ncepând cu anul 1974, cl`direa
\ndepline[te func]ia de Club al Copiilor.
Ac]iunea cumulat` a evenimentelor
excep]ionale petrecute pe parcursul
existen]ei edificiului, cel pu]in un
incendiu [i mai multe cutremure
puternice, care au culminat cu cel din
1977, dar [i ac]iunea factorilor de mediu
[i-au l`sat puternic amprenta asupra
cl`dirii. De peste 5 ani, imobilul a fost
decopertat [i au fost puse schele \n
jurul construc]iei. Casa Beldiman risc`
s` se degradeze iremediabil dac` nu
se va demara urgent procesul de
reabilitare [i de consolidare. De-a lungul
anilor, aici s-au derulat activit`]i pentru
copii [i tineri \n domeniile arheologie,
telecomunica]ii sau robotic`.
Valentin HU}ANU

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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Tot mai multe
locuri de munc`
vacante \n
domeniul HoReCa
din Ia[i! Cei
interesa]i se pot
angaja ca barmani,
osp`tari, buc`tari
sau cameriste
|n domeniul HoReCa este o continu` criz` de
angaja]i, num`rul de locuri de munc` vacante
fiind \n cre[tere. |n aceast` perioad` sunt
disponibile 45 de posturi \n hotelurile [i
restaurantele din Ia[i. Potrivit AJOFM Ia[i,
angajatorii au nevoie de 904 angaja]i \n
diverse domenii de activitate
Patronii din domeniul HoReCa din Ia[i fac angaj`ri \n
aceast` perioad`. Se caut` barmani, osp`tari, buc`tari sau
cameriste, \n restaurantele [i hotelurile din Ia[i. Salariile oferite
de angajatorii ie[eni sunt cuprinse \ntre 2.000 [i 3.000 de lei,
\n func]ie de experien]` [i vechimea \n câmpul muncii.
Companiile Fadis Time Holding, Gran Panino sau Ses Media
Food caut` ajutor de buc`tar. Hotel Orizont SRL are nevoie
de camerist`, iar Bizantiq SRL - de buc`tar.
Anun]urile de angajare sunt publicate pe site-ul Agen]iei
Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i.
Domeniul HoReCa este unul dintre primele afectate de pandemia
COVID-19, astfel c` patronii din Ia[i s-au confruntat cu o
fluctua]ie de personal. Barmanii, osp`tarii [i buc`tarii care
munceau în restaurantele [i cafenelele din Ia[i au plecat s`
lucreze în str`in`tate ori s-au reprofilat. Nici la Centrul de
Recalificare al AJOFM, unde se fac cursuri de reconversie
profesional`, nu mai sunt cerute aceste meserii. „Nu am mai
organizat cursuri \n ce prive[te aceste domenii, pentru c` nu
s-au cerut. Au sc`zut foarte mult solicit`rile din partea
angajatorilor”, sus]in reprezentan]ii Centrului de Recalificare.
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Ie[ean trimis la temni]\ dup\
ce a fost prins cu o cantitate
impresionant\ de droguri!
Masca]ii l-au pus pe burt\
[i au descoperit canabis
[i pulbere de cocain\
Un ie[ean a fost trimis la temni]` dup` ce a fost prins cu o
cantitate impresionant` de droguri! „Masca]ii” l-au pus pe burt`
[i au descoperit canabis [i pulbere de cocain`. Acum a venit
„nota de plat`” pentru individ. Astfel, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i l-au condamnat ieri pe Costel Iftode, zis „Gâ]”,
la 5 ani de temni]`, pentru trafic de droguri de risc [i de mare
risc în form` continuat` (8 acte materiale).
„Instan]a dispune confiscarea special` a mai multor grame de
canabis [i a unei cantit`]i de pulbere cu cocain`, phenacetin` [i
levamisol”, au men]ionat magistra]ii ie[eni. De remarcat este faptul
c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Costel Iftode,
acuzat de trafic de droguri
Procesul ie[eanului Costel Iftode a \nceput pe data de 8 martie
2021. Procurorii l-au trimis \n judecat` sub acuza]iile de trafic de
droguri de risc [i de mare risc în form` continuat` (8 acte
materiale). Asta, dup` ce individul a fost re]inut [i, mai apoi,
arestat preventiv, de pe 17 decembrie 2020.
Costel Iftode a ajuns dup` gratii în urma unor perchezi]ii
efectuate de anchetatori. „Instan]a admite propunerea de arestare
preventiv` formulat` în ceea ce îl prive[te pe inculpatul Costel
Iftode (nume anterior Gândac, poreclit «Gâ]»). Dispune arestarea
preventiv` a inculpatului Costel Iftode, cercetat sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de trafic de droguri de risc în form` continuat`,
pe o durat` de 30 de zile. Dispune emiterea mandatului de
arestare preventiv` pe numele inculpatului Costel Iftode”, au
precizat atunci judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i.
Anchetatorii au afirmat c` ie[eanul Costel Iftode a fost s`ltat
\n urma unor perchezi]ii. „Oamenii legii au desf`[urat o ac]iune

pentru combaterea traficului de droguri de risc, respectiv canabis.
Astfel, pe data de 17 decembrie 2020, ace[tia au efectuat 5
perchezi]ii domiciliare, în jude]ul Ia[i, într-un dosar de trafic de
droguri de risc, în urma c`rora au fost ridicate 1,8 kilograme de
substan]` vegetal`, 60.000 de lei, 5.000 de euro, instrumente de
cânt`rit, bani fal[i [i o arm` neletal`. De asemenea, o persoan`
a fost dus` la audieri”, au precizat, la acea dat`, anchetatorii ie[eni.
Mai apoi, Costel Iftode a fost re]inut pentru 24 de ore. Ulterior,
ie[eanul a fost propus spre arestare preventiv` pentru 30 de zile,
sub acuza]iile amintite. De remarcat este faptul c` Iftode a sperat
c` va sc`pa de pedeaps` sau c` va primi una mai blând`, dar
acest lucru nu s-a \ntâmplat. Acum, urmeaz` a se vedea dac`
sentin]a emis` de prima instan]` va fi sau nu contestat`. |n
eventualitatea \n care se va \ntâmpla acest lucru, judec`torii din
cadrul Cur]ii de Apel Ia[i vor decide soarta ie[eanului Costel Iftode.
Ciprian NEDELCU

Cre[terea salariilor nu
a fost o m`sur` suficient`
Chiar dac` au m`rit salariile cu 20 la sut` pentru a atrage
angaja]ii, patronii nu au avut succes. Nimeni nu mai vrea s`
lucreze în acest domeniu din cauza nesiguran]ei financiare
generat` de pandemie. Pe de alt` parte, num`rul de locuri
de munc` vacante din Ia[i a crescut \n ultimele 3 luni cu
aproximativ 20 la sut` fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut.
Cele mai multe posturi disponibile \n aceast` perioad`
sunt pentru cei cu studii medii, fiind \nregistrate 905 oferte
de angajare pentru aceste persoane. De asemenea, pentru
persoanele cu studii superioare, patronii din Ia[i ofer` 105
posturi. |n continuare, domeniile servicii [i construc]ii sunt
cele mai ofertante. Astfel, mai mult de jum`tate din num`rul
total de posturi disponibile este destinat sectorului serviciilor.

Zeci de ie[eni s-au angajat în 2021
dup` ce au finalizat cursurile
de reconversie profesional`
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]elele 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`. Una dintre ie[encele care s-a angajat la scurt
timp dup` ce a terminat cursul de coafez` este Elena {tirbu.
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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Pre]urile la terenurile
agricole au explodat! Un
proprietar a scos la vânzare
un teren de 1,1 hectare pentru
care a cerut 200.000 de lei!
Pre]urile cerute de proprietarii de terenuri
agricole scoase la vânzare din Ia[i au
„explodat”. Dac` un hectar a fost scos la
vânzare cu 10.000 de euro, \n anul 2020,
acum proprietarii solicit` [i 40.000 de
euro pentru un hectar de teren agricol.
Cea mai mare suprafa]` scoas` la vânzare
\n Ia[i este un teren de 50 de hectare, din
comuna }ib`ne[ti
Proprietarii de terenuri agricole din Ia[i au scos la vânzare
mai multe suprafe]e, solicitând pentru un hectar pân` [i 40.000
de euro. Un ie[ean din comuna Victoria a solicitat pentru 1,1
hectare 200.000 de lei (40.000 de euro), dar a primit mult mai
pu]in. „Nu mai este valabil anun]ul. Am ob]inut mai pu]ini bani
pentru terenul scos la vânzare. Nici m`car jum`tate din sum` nu
am ob]inut... Terenul este de 15 ani \n proprietatea noastr`, dar
acum l-am scos la vânzare. Oricum, realitatea privind pre]urile e
alta fa]` de ce se speculeaz`”, sus]ine Neculai Mihalachi, fostul
proprietar al terenului din comuna Victoria.
Un alt teren cu o suprafa]` de un hectar a fost scos la vânzare
\n comuna Erbiceni cu suma de 73.950 de lei (14.790 de euro).
Cea mai mare suprafa]` de teren ce este vândut` \n Ia[i e un
teren cu o suprafa]` de 50 de hectare din comuna }ib`ne[ti, scos
la vânzare cu 625.000 de lei, respectiv 125.000 de euro. Hectarul
se vinde cu 2.500 de euro.

Sute de oferte de vânzare
a terenurilor agricole
Sute de oferte de vânzare a terenurilor agricole sunt postate
pe site-ul Direc]iei Agricole Ia[i. Proprietarii de terenuri din
comunele Miroslava, Schitu Duca, Aroneanu sau Probota vând
un hectar cu un pre] de 3.000 pân` la 7.000 de euro. Alte comune
\n care sunt oferte de vânzare a terenurilor agricole din Ia[i sunt:
Mogo[e[ti, Valea Seac`, Vân`tori, Comarna, Podu Iloaiei, {ipote,
Ciurea [i Ciohor`ni, unde pre]urile de vânzare sunt cuprinse între
1.500 [i 6.000 de euro hectarul. De asemenea, în Alexandru Ioan
Cuza, Erbiceni, Grajduri, Voine[ti, Rediu, Strunga, Butea, Vl`deni
[i Andrie[eni, proprietarii vând hectarul cu 2.500, pân` la 5.000
de euro.

Pre]urile practicate pentru vânzarea terenurilor variaz` în func]ie
de zon`, cele mai scumpe fiind cele din apropierea ora[ului Ia[i.
Astfel, dac` terenurile sunt într-o zon` cu un poten]ial agricol sc`zut,
o zon` greu accesibil`, f`r` utilit`]i în apropiere, pre]urile pot s`
scad` pân` la 1.500 - 2.000 de euro hectarul. Tranzac]iile cu terenuri
agricole au fost blocate timp de câteva luni, din noiembrie 2020,
pân` la jum`tatea lunii februarie 2021, din cauz` c` nu au fost
publicate la timp normele metodologice aferente Legii nr. 175/2020.

Terenurile agricole pot fi vândute
doar cu ofert` publicat` pe
site-ul Direc]iei Agricole Ia[i
Potrivit speciali[tilor din cadrul Direc]iei Jude]ene pentru
Agricultur` (DAJ) Ia[i, factorii care influen]eaz` pre]ul terenurilor
agricole din Ia[i sunt mai ales interesul agricol din zon`, situa]ia
funciar` a suprafe]ei (cadastru, intabulare), calitatea solului [i
accesul la respectiva parcel`. Vânzarea terenurilor agricole are
loc doar prin ofert`, cu anun] publicat pe site-ul DAJ [i Ministerul
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, unde sunt publicate [i comunic`rile
de acceptare de ofert`. De remarcat este faptul c` suprafa]a [i
valoarea terenurilor agricole din Ia[i a crescut în ultimii 3 ani.
|n 2020 a avut loc tranzac]ia anului în agricultur`: Ilie Airinei,
un om de afaceri din Ia[i, a cump`rat o suprafa]` de 34 de
hectare de teren agricol cu 1,6 milioane de lei, adic` aproximativ
10.000 de euro la hectar.
Raluca COSTIN

Poli]ia ie[ean\ asigur\
vehiculele din dotare!
Contractul are o valoare
de 80.000 de euro
Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) anun]` noi achizi]ii.
Astfel, pe data de 01.11.2021, este programat` licita]ia pentru
asigurarea serviciilor obligatorii de r`spundere civil` privind
pagubele produse prin accidente rutiere pentru autovehiculele
din dotare. Valoarea estimat` a poli]elor de asigurare este de
412.300 lei, f`r` TVA, aproape 80.000 de euro. „Poli]ele de
asigurare RCA se vor încheia în func]ie de necesit`]i [i de
fondurile bugetare existente, autoritatea contractant` nefiind
obligat` s` execute în totalitate contractul. Autovehiculele
pentru care, din diferite motive, asiguratul (autoritatea
contractant`) nu mai efectueaz` asigurarea, se exclud de la
plata primelor de asigurare f`r` plata unor despagubiri [i/
sau de daune interese, situa]ie în care valoarea contractului
va fi diminuat`”, se arat` \n caietul de sarcini. Firma de
asigur`ri care depune oferta cu pre]ul cel mai mic va fi
declarat` câ[tig`toare.
Autoritatea contractant` a \mp`r]it licita]ia \n dou` loturi:
asigurare pentru parcul auto existent [i pentru parcul auto
viitor. |n total, vor fi comandate peste 600 de poli]e RCA.
„Pentru autovehiculele care vor fi asigurate prin contract [i
care vor fi radiate din circula]ie pe parcursul derul`rii contractului
în perioada de valabilitate a poli]elor de asigurare, asiguratorul
va fi obligat s` restituie autorit`]ii contractante la cererea
scris` a acesteia, înso]it` de documente doveditoare, diferen]a
dintre prima de asigurare pl`tit` [i cea calculat` în conformitate
cu prevederile din Norma nr. 20/ 2017 privind asigurarea
obligatorie de r`spundere civil` pentru prejudicii produse prin
accidente de vehicule”, se arat` \n documenta]ia procedurii.
{i Poli]ia de Frontier` Ia[i a lansat o procedur` pentru achizi]ia
mai multor echipamente de protec]ie.

IPJ Ia[i cump`r` autolaboratoare dotate
cu tehnic` criminalistic`
Totodat`, IPJ Ia[i a finalizat [i o achizi]ie \n cadrul
Programului de Cooperare cu Republica Moldova. Recent, a
fost demarat` licita]ia pentru achizi]ia unui num`r de dou`
autolaboratoare (SUV 4x4) dotate cu tehnic` criminalistic`.
Prevederea bugetar` a procedurii este de 275.882 lei, f`r`
TVA, aproximativ 60.000 de euro. La sesiunea de depunere
a ofertelor s-au \nscris dou` societ`]i: Stimpex SA (Bucure[ti)
[i Okura Consult SRL (Bucure[ti). Comisia de evaluare a
stabilit c` prima societate a oferit cea mai bun` ofert`, \n
valoare de 254.800 lei, f`r` TVA. Societatea câ[tig`toare este
controlat` de Marcel Istrate. |n 2019, cifra de afaceri a societ`]ii
a fost de 78,4 milioane lei, profit de 590.903 lei, datorii de
17,9 milioane lei, cu un num`r de 132 de angaja]i. Nu \n
ultimul rând, a fost lansat` alt` licita]ie pentru achizi]ia mai
multor loturi de echipamente pentru investiga]ii criminale.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Enerva]i peste m\sur\ c\ nu g\seau haine
potrivite pentru nunt\, acest cuplu din Ia[i
a pus bazele unei afaceri de invidiat! Zeci
de mii de euro au fost investi]i, `ns\ totul
merge ca pe roate
Ramona [i Alin Andru[, doi tineri antreprenori
din Ia[i, au fondat o afacere de succes, „Costume
cu atitudine”, \n urm` cu aproape 4 ani. Alin este
inginer agronom, care nu a profesat niciodat`,
dar a f`cut „{coala profesional` de textile [i
piel`rie”, iar Ramona a predat „Managementul
organiza]iei”, timp de 2 ani, la FEAA. Ideea de
a avea un business \n acest domeniu i-a venit
Ramonei, care \[i c`uta un costum alb pentru
cununia civil`. „Sunt peste 3 ani de când am
demarat afacerea. Anul viitor, \n februarie, vom
face 4 ani. Totul a pornit de la cununia noastr`
civil`. Eu mi-am dorit foarte mult s` am un
costum alb, cu dou` rânduri de nasturi, \mi
imaginam atunci s` \l fac la comand`. Din p`cate,
nu am g`sit un loc unde s` pot s` fac ce-mi
doream [i am r`mas pu]in intrigat` de faptul c`
pentru b`rba]i se pot face costume pe comand`,
cu materiale calitative, dar \n zona de dam`, mai
pu]in. Totul a plecat, practic, de acolo. Dup` ce
ne-am c`s`torit am \nceput s` vorbesc despre
asta [i \n cele din urm` am demarat afacerea.
Pe vremea aceea predam la FEAA, deci a trebuit
s` \nv`] totul de la zero. Partea de mod`, haine,
era o pasiune pentru mine. Aveam [i un blog
unde scriam despre mod`. Pasiunea s-a transformat
\ntr-un business. Ce am \nv`]at pe partea de
management s-a cumulat cu pasiunea pentru
haine”, poveste[te Ramona Andru[, antreprenoare
\n vârst` de 31 de ani.

Banii ob]inu]i prin programul
Start-Up Nation au fost
investi]i de cuplul de
antreprenori, din Ia[i, \n
echipamente
Dac` ini]ial au investit \n afacere 20.000 de
euro, pe parcurs au reu[it s` ob]in` [i fonduri
prin diverse programe de finan]are. Unul dintre
acestea este Start-up Nation, unde au ob]inut
40.000 de euro. Cu banii primi]i au achizi]ionat

echipamente [i au creat [i cinci locuri de munc`.
„Am accesat banii pe programul Start-Up Nation
cu gândul de a face totul de la zero. Sus avem
echipamentele cu care facem totul. Vii, \]i lu`m
m`surile, facem tiparul [i apoi ne apuc`m de
treab`. |n general, cele mai scumpe echipamente
sunt cele de butoniere, de brodat. Broderia lucreaz`
pe un soft, transferi pe material [i \]i brodeaz`
ce vrei. Am tot vrut s` cre[tem [i s` evolu`m
[i investim constant. Mergem dup` ]es`turi \n
Italia, de la produc`tori cu tradi]ie. Mai sunt \n
Olanda [i Anglia, dar ne trimit mostrele direct
[i le achizi]ion`m prin cataloage”, spune Alin
Andru[, antreprenor \n vârst` de 32 de ani.
Speciali[tii din cadrul Agen]iei pentru IMM-uri
Ia[i au reluat pl`]ile c`tre beneficiarii cu proiecte
nepl`tite din cauza lipsei fondurilor, depuse \n
perioada 2018-2019.

Clien]ii fideli au cump`rat de la
Ramona [i Alin costume \n
valoare de mii de lei bucata
Clien]ii sunt oameni de afaceri, avoca]i, medici,
persoane care achizi]ioneaz` produsele chiar de
la \nceputul afacerii. Sunt persoane din Ia[i, din
jude]ele Moldovei, dar [i din alte jude]e din ]ar`
sau din str`in`tate. „Sunt dou` categorii de clien]i.
Cea de evenimente [i ceremonie [i cea din zona
de business. Nu facem doar costume, ci [i sacouri
separat, pantaloni separat, rochii business. Dar
\n zona asta. Vrem s` cre[tem interna]ional, s`
ne rebranduim. Am \nceput s` livr`m la nivel
na]ional, dar avem [i comenzi din ]`ri precum
Fran]a sau Anglia. De aceea vrem s` ne extindem
interna]ional. Am \nceput cu un spa]iu mai mic,
apoi ne-am mutat aici, pentru c` a crescut cererea.
Vrem s` deschidem puncte de lucru mai \ntâi \n
România, dar poate [i \n alte ]`ri. |n Moldova
merg foarte bine vânz`rile. De exemplu, avem
mul]i clien]i din Vaslui, pentru c` acolo nu se
g`sesc costume din materiale de calitate. Asta

„Noi nu facem doar costume,
ci \i \nv`]`m pe clien]i s` se
\mbrace \n func]ie de
conforma]ia fiec`ruia”

ne-au spus clien]ii c` vor s` achizi]ioneze”, sus]ine
Alin Andru[.

Cifra de afaceri din anul 2021
va ajunge la un milion de lei
Pre]urile sunt cuprinse \ntre 1.800 [i 2.400
de lei, dac` e vorba de produse de pe stoc, iar
la costumele pe comand` costul variaz`. Pre]ul
pentru un costum pe comand` porne[te de la
2.500 de lei.
Cifra de afaceri din acest an va ajunge la un
milion de lei, dup` estim`rile Ramonei [i ale lui
Alin. „E mare varietatea aici [i ne pliem mult pe
clien]i, de aceea pre]urile variaz`. Anul 2020 a
fost dificil [i pentru noi, dar uite c` a crecut
cererea pe interna]ional. Nu a fost u[or, nici cel
mai greu, dar eu cred c` am trecut cu bine peste
asta. Pandemia de anul acesta nu ne-a mai afectat.
Suntem cu o cre[tere cel pu]in tripl` fa]` de anul
trecut, chiar de 4 ori mai mare. |n anul 2020
avem o cifr` de afaceri de 225.000 de lei, iar
anul acesta va fi, dup` estim`rile noastre, de 4
ori mai mare. |ntr-o lun` bun` avem vânz`ri de
minimum 20.000 de euro”, mai spune Ramona
Andru[.

Clien]ii vor, de cele mai multe ori, costume
f`cute pe comand`. „Ceea ce facem noi diferit
este faptul c` ne dedic`m fiec`rui client \n parte.
Lucr`m doar pe baz` de programare, cu materiale
naturale, sustenabile, iar fiecare client prime[te
\n primul rând [i consilierea personalizat`. Noi
nu facem doar costume, ci \i \nv`]`m pe clien]i
s` se \mbrace \n func]ie de conforma]ia fiec`ruia.
Lucrurile acestea sunt foarte importante pentru
ei. Ce [osete, \nc`l]`minte, ce cromatic` \n func]ie
de culoarea ochilor, \n func]ie de culoarea p`rului,
li se potrivesc. Cel pu]in \n Ia[i nu prea se face
asta. Teoretic, asta ne diferen]iaz`. Facem ajust`rile
potrivite pe tot parcursul vie]ii produsului. Tocmai
pentru c` avem \ncredere \n calitatea materialului,
iar scopul nostru este ca produsul s` fie o investi]ie
pe termen lung”, sus]ine Ramona Andru[. O alt`
afacere de succes, dezvoltat` cu banii ob]inu]i \n
programul Start-Up Nation este a inginerului Vlad
Obad`.
Raluca COSTIN

Bâtrân de 90 de ani, \nchis ca un animal \n propria cas`!
Vecinul l-a sufocat cu un gard pân` \n u[`, dup` ce a venit cu
jandarmii. B`rbatul: „Dac` murim, cum ne scoate de aici?”
Scandalul din cartierul Copou continu`.
Mihai Popescu, \n vârst` de 90 de ani,
fost profesor de istorie, acuz` \n continuare
vecinul c` \ncearc` s`-l sufoce dup` ce
a construit un gard \n curtea comun`.
Totul a \nceput pe data de 30.09.2021.
Atunci, jandarmii [i un executor
judec`toresc au venit la adresa din
George Co[buc, nr.18, \n apropierea
sediului Poli]iei de Frontier` Ia[i, pentru
a pune \n aplicare o sentin]` judec`toreasc`.
Casa are o suprafa]` de 186 de metri
p`tra]i, cu un teren aferent de 659 de
metri p`tra]i. |n 1973, Mihai Popescu
a cump`rat dou` treimi din proprietate,
urmând ca cealalt` treime s` fie de]inut`
de Tatiana Pascaru. Acum, mo[tenitorii
Tatianei Pascaru s-au gândit s` \mpart`

[i curtea comun`. A[a c`, la data
amintit`, s-au apucat de construit gardul
[i nu au mai permis accesul lui Mihai
Popescu \n curte. Acesta a fost nevoit
s` sar` gardul pentru a ajunge la
muncitori, \n speran]a c` va opri lucr`rile.
|ns` nu a reu[it. |n trecut a fost prezentat
[i cazul unui dezvoltator imobiliar care
a amenin]at o b`trân`, totul pornind
de la o bucat` de teren.

Filo[, so]ul mo[tenitoarei Mihaela Filo[,
a cerut echipelor de muncitori s`
prelungeasc` gardul chiar pân` \n pere]ii
casei. Mihai Popescu amenin]` c` va
intra \n greva foamei, nemul]umit de
atitudinea vecinului [i a autorit`]ilor. „Au
construit pân` la u[a mea, nu mai am
pe unde ie[i, doar prin spate. Au venit
aceia[i jandarmi [i nu m` l`sau s` m`
opun. Am sunat la 112 [i au zis c` trimit
echipaj, le-am spus s` \ncheie un procesverbal. Au venit la fa]a locului. Vreau s`
Gardul a ajuns \n
fac greva foamei, sunt hot`rât. M` bazez
sc`rile b`trânului,
pe cele 6 hot`râri date de instan]`. Am
acum sechestrat \n
invitat pe judec`tori s` vin` la fa]a locului,
cas`
dar nu au venit. Nu mai avem nicio
|n cursul zilei de ieri, 20.10.2021, perspectiv` \n strad`. E jale aici, exact
filmul s-a repetat. De data asta, {tefan ca la \nchisoare. S-au comportat ca
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

animalele s`lbatice care \[i ocup` habitatul.
Cum se poate a[a ceva? Eu am sentin]e
judec`tore[ti care \mi dau dreptate. Cum
s` \nchizi curtea care tot timpul a fost
a[a?”, a declarat Mihai Popescu.

Mihai Popescu este
nevoit s` fac` alt`
poart` \n gard
Singura solu]ie pentru Mihai Popescu
este s` construiasc` alt` poart`. Dar,
acesta refuz`, pe motiv c` nu se simte
\ndrept`]it. Acesta spune c` totul trebuie
s` fie ca \nainte, cas` cu o curte comun`,
f`r` delimitare. „Degeaba fac poart`
dac` am teras` unde intru \n cas`.
Mâine, poimâine m` pot a[tepta s` pun`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

lac`te pe por]ile principale. Dac` murim,
cum ne scoate de aici? E sfâr[itul lumii
pe Co[buc, 18. A[a ceva nu se poate”,
a mai spus Mihai Popescu. Treimea
din cas`, de]inut` de familia Filo[, ar
urma s` fie transformat` \ntr-un birou,
unde \[i va desf`[ura activitatea Cosmin
Filo[. La un moment dat, Mihai Popescu
a fost amenin]at cu internarea la institutul
de Psihiatrie „Socola” din Ia[i dac` se
opune punerii \n aplicare a sentin]ei
judec`tore[ti. R`mâne de v`zut dac`
reclama]ia lui Mihai Popescu va avea
ecou \n institu]iile abilitate s` rezolve
aceast` situa]ie. |n edi]iile trecute ale
„BZI” a fost prezentat alt caz, \n care
doi vecini s-au certat de la un gard.
Ciprian BOARU
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Parc\ nu era suficient! Spitatele din Ia[i
sunt pline de pacien]ii COVID-19, iar
analizele f\cute de medici ieri au adus
o veste `ngrijor\toare: ıDa, este primul
caz din acest an [i este doar `nceputul‰
A fost confirmat primul
caz de grip` la Ia[i din
acest an! Medicii de la
Spitalul de Boli
Infec]ioase „Sfânta
Parascheva” din Ia[i sau confruntat cu primul
pacient cu grip`, care a
prezentat o
siptomatologie
asem`n`toare COVID19. Dup` primele
investiga]ii s-a speculat
c` ar fi infec]ie SARSCoV-2, \ns` toate
testele COVID-19 au
fost negative
Medicii Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva” Ia[i se confrunt`
cu primul caz confirmat de grip` din
acest an. Este vorba despre o pacient`
de peste 50 de ani, din jude]ul Ia[i,
care s-a prezentat la spital cu simptome
asem`n`toare infec]iei cu SARS-CoV-2.
Din primele investiga]ii, cadrele medicale
au suspecat c` este vorba despre un
pacient COVID-19, \ns` testele au ie[it
negative.
„Pacienta s-a prezentat la spital cu
simptome respiratorii, insuficien]`
respiratorie, febr`, oboseal`, dureri
musculare. S-au recoltat analize, s-a
f`cut radiografie [i computer tomograf,

iar rezultatul a fost «imagine \n geam
mat». Aceast` imagine este specific` [i
infec]iei cu SARS-CoV-2. Pacientei i-au
fost recoltate probe pentru testele
COVID-19, toate rezultatele fiind negative,
[i s-a luat \n calcul faptul c` ar putea
fi grip`, astfel c` au fost recoltate probe
pentru teste gripale, iar acestea au ie[it
pozitive. Da, este primul caz din acest
an [i este doar \nceputul. Situa]ia se
agraveaz`, având \n vedere num`rul
foarte mare de infect`ri, [i a ap`rut
acum [i primul caz de grip`. |n consecin]`,
la apari]ia primelor simptome, pacien]ii
sunt ruga]i s` se prezinte la medic
pentru a fi investiga]i \n vederea stabilirii
unui diagnostic [i ini]ierea cât mai
precoce a unui tratament adecvat”, a
declarat dr. Florin Ro[u, managerul
Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta
Parascheva” din Ia[i.

„Recomand vaccinarea
anti-gripal` [i cea
anti-COVID-19,
chiar [i simultan”
Ieri, 20 octombrie 2021, a \nceput
oficial campania de vaccinare anti-gripal`.
La Ia[i, pe data de 14 octombrie 2021,
au ajuns 13.720 de doze de vaccin
antigripal. Este prima tran[`, urmând
ca în perioada urm`toare s` fie repartizate
[i alte doze de vaccin antigripal. |n
aceast` prim` etap`, Direc]ia de S`n`tate
Public` Ia[i va distribui cele 13.720 de
doze de vaccinuri antigripale pentru

imunizarea \mpotriva gripei de sezon
a copiilor înscri[i la cabinetele medicilor
de familie, a copiilor din institu]iile
sociale [i în m`sura în care mai r`mân
doze din aceast` tran[`, acestea vor fi
repartizate personalului medico-sanitar
din unita]ile medicale. „Recomand
vaccinarea anti-gripal` [i cea anti-COVID19, chiar [i simultan, dar este bine
totu[i s` se p`streze o distan]` de
câteva zile \ntre cele dou` doze. Eu
m-am vaccinat ast`zi, anti-gripal. Pân`
\n momentul de fa]` nu am avut niciun
caz care s` fie infectat cu COVID-19

[i s` aib` [i grip` [i nici nu ne dorim.
O astfel de situa]ie ar \ngreuna foarte
mult \ngrijirea [i tratarea pacientului”,
a ad`ugat dr. Florin Ro[u.

Beneficiarii campaniei
de vaccinare \mpotriva
gripei sunt persoanele
cu risc ridicat
de îmboln`vire
Campania de vaccinare gratuit` a
Ministerului S`n`t`]ii împotriva gripei
de sezon vizeaz` reducerea la maximum

a îmboln`virilor prin gripa de sezon.
Ac]iunea se deruleaz` în cadrul cabinetelor
medicilor de familie [i în unit`]i sanitare,
iar beneficiarii sunt persoanele cu risc
ridicat de îmboln`vire, mai precis
personalul medical, persoane cu vârsta
peste 65 de ani, una dintre categoriile
cele mai expuse la viroze respiratorii,
persoane cu boli cronice, în special
boli respiratorii [i cardiovasculare, boli
metabolice, copii [i b`trâni institutionaliza]i,
gravide.
Andreea PåDURESCU

Sentin]` [ocant`, emis` la Ia[i, în cazul unui individ care a
convins sute de feti]e s` îi trimit` poze deocheate!
Judec`torii l-au trimis la terapie \n loc de pu[c`rie!
În loc s` ajung` la închisoare, un individ din jude]ul Ia[i va
Direc]ia de Administrare a Patrimoniului
fi nevoit s` mearg` la terapie. Astfel, judec`torii din cadrul
Public Privat Ia[i”, au precizat ieri
Tribunalului Ia[i l-au condamnat ieri pe Liviu Andrei
magistra]ii ie[eni.
Hotinc` la 2 ani [i 6 luni de închisoare, dar cu suspendare,
pentru pornografie infantil`. Totodat`, magistra]ii l-au
Ie[eanul Liviu Andrei
obligat pe ie[ean s` mearg` la terapie pentru a sc`pa de
Hotinc`, acuzat de
dependen]a de a se uita la imagini deocheate cu minore.
pornografie infantil`
Anchetatorii sus]in c` individul a reu[it s` conving` sute de
feti]e s` îi trimit` imagini indecente cu ele
De remarcat este faptul c` sentin]a
Decizie [ocant` a magistra]ilor ie[eni! unul sau mai multe programe de emis` ieri de judec`tori nu e definitiv`,
În loc s` mearg` la pu[c`rie, un individ reintegrare social` derulate de c`tre aceasta putând fi contestat`. Procesul
care a convins sute de feti]e s` îi trimit` serviciul de proba]iune sau organizate ie[eanului Liviu Andrei Hotinc` a început
poze deocheate a fost trimis la terapie. în colaborare cu institu]ii din comunitate în urm` cu câteva luni. Procurorii l-au
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului apreciate ca adecvate de c`tre Serviciul trimis în judecat` pe ie[ean sub acuza]ia
Ia[i l-au condamnat ieri pe Liviu Andrei de Proba]iune Ia[i - în concret, s` de pornografie infantil`. Asta, dup` ce,
Hotinc` la 2 ani [i 6 luni de închisoare, urmeze un program de terapie psiho- în urm` cu aproximativ un an, individul
dar cu suspendare, pentru pornografie comportamental` pentru tratarea a fost înc`tu[at.
infantil`. Totodat`, magistra]ii l-au obligat dependen]ei de pornografie infantil`.
„Pe data de 21 iulie 2020, procurorii
pe ie[ean s` mearg` la terapie pentru Stabile[te ca inculpatul s` presteze o au dispus re]inerea pentru o perioad`
a sc`pa de dependen]a de a se uita la munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii, de 24 de ore a inculpatului H.A.L., în
imagini deocheate cu minore.
pe o durat` de 100 de zile, la Direc]ia vârst` de 38 de ani, pentru s`vâr[irea
„Inculpatul are obliga]ia s` frecventeze de Asisten]` Comunitar` Ia[i sau la infrac]iunii de pornografie infantil`. În
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

cauz` exista suspiciunea rezonabil` c`,
în perioada 2018-2020, inculpatul H.A.L.,
domiciliat în jude]ul Ia[i, a procedat la
procurarea a mii de materiale pornografice
cu minori, în 3 moduri diferite. S-a
re]inut faptul c`, într-o prim` etap`,
inculpatul a desc`rcat materialele
pornografice de pe diferite aplica]ii
online, iar, ulterior, a efectuat diferite
schimburi de asemenea materiale cu
alte persoane având preocup`ri similare”,
au afirmat anchetatorii.

Peste 1.000 de minore
ar fi fost abordate
de ie[ean
Copilele pe care individul le-ar fi
abordat aveau vârste cuprinse între 10
[i 12 ani. „Inculpatul a intrat în contact,
prin intermediul unor aplica]ii online,
cu fete minore cu vârste cuprinse între
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

10 [i 12 ani, c`rora le cerea în mod
explicit (dup` ce anterior le încuraja
prin trimiterea de materiale similare
înf`]i[ându-l pe inculpat) a-i trimite
materiale pornografice înf`]i[ându-le pe
acestea”, au ad`ugat anchetatorii. Peste
1.000 de feti]e au fost abordate de
individ, îns` nu toate au c`zut în plas`.
Totu[i, unele dintre acestea au trimis
materiale pornografice.
Individul ar fi abordat feti]e din
România, dar [i din alte ]`ri. „Inculpatul
a abordat mai mult de 1.000 de persoane
minore, multe dintre acestea urmândui solicit`rile. În urma cercet`rilor efectuate
în cauz` s-a constatat c` cele mai multe
minore contactate de c`tre inculpat î[i
au domiciliul în ]`ri precum Rusia,
Ucraina [i România”, au încheiat oamenii
legii.
Ciprian NEDELCU
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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.
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 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.
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.
Operator ma[ini [i instala]ii, studii
medii, absolvent dup` 2013 sau
[omer, IACOB’S HOLDING SRL.
Rela]ii la: 0744785947;
iacobsltd@yahoo.com, Str.
Holboca, str.Firmelor, nr.15.
Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
studii [i experien]` precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator ma[ini unelte CNC \n
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INNOVATE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.

Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Profesor \n \nva]`mântul primar,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, NAVIGATOR UNU
SRL. Rela]ii la: 0799798688;
mariana.andries@certic.ro,
Str.Stihi Nr.2A.
Peisagist, 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.
Proiectant arhitect, 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.

PIERDERI
SCP Casa de Insolventa
Homoranu IPURL, cu sediul în
Lunca Ceta]uii, str. Drepta]ii, nr.
4, bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud.
Ia[i, declar` pierdut certificatul
constatator original [i certificatul
de înregistrare original pentru
societatea OZONTEH SRL cu
sediul în sat Tome[ti, com.
Tome[ti, str. Stupinelor nr. 33,
corp construc]ii C1, încaperea nr.
5A, Ia[i, J22/2240/2015, CUI
35331104.

MEDIU
RUSU ALEXANDRU anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul ,,Schimbarea destinatiei
din anexa agricola in sala de
functiuni mixte, amenajare cale
de acces si parcaje’’ propus a fi
amplasat în satul Poiana cu
Cetate, NC 60845, comuna
Grajduri, judetul Iasi. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului Iasi, str. Calea
Chisinaului nr. 43, si la sediul
beneficiarului din mun. Iasi, ale.
Mihail Sadoveanu nr. 44P,
jude?ul Iasi în zilele de luni-vineri,
între orele 8.00-16.00.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului din mun. Iasi, str. Calea
Chisinaului nr. 43, in zilele de
luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si
vineri intre orele 8:00 – 14:00,
precum si la urmatoarea adresa
de internet apmis.anpm.ro.

Operator siloz, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
CEREALCOM SA. Rela]ii la:
0752656656;
Florescu Carmen, Florescu
radu.mironescu@cerealcomMihail-Barbu-George, Florescu
bacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Ionel, Florescu Barbu, Florescu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Doina-Gabriela-Lumini]a,
Mihalexe Lumini]a-AlexandraMaria [i Turliu Claudia,
reprezentate de Turliu Claudia delegat proprietari, titulari ai
planului „Amenajamentul fondului
forestier proprietate privat`
apar]inând persoanelor fizice
Florescu Carmen, Florescu
Mihail-Barbu-George, Florescu
Ionel, Florescu Barbu, Florescu
Doina-Gabriela-Lumini]a,
Mihalexe Lumini]a-AlexandraMaria [i Turliu Claudia” constituit
în U.P. I Dagâ]a, jud. la[i,
administrat` de Ocolul Silvic
B`ce[ti (D.S. Vaslui), anun]`
publicul interesat asupra
disponibiliz`rii proiectului de plan
[i a finaliz`rii raportului de mediu
[i a studiului de evaluare
adecvat` aferente acestuia.
Documentele pot fi consultate la
sediul APM IASI din Iasi-str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, mun.
Ia[i, în zilele de luni-joi, între orele
9.00-14.00 [i vineri între orele
9.00-12.00. |n data de
08.12.2021 ora 11:00 se va
desf`[ura ON-LINE în sistem
videoconferin]`, [edin]a de
dezbatere public` a proiectului
de plan, a raportului de mediu [i
a studiului de evaluare adecvat`
aferente acestuia. Documenta]ia
supus` dezbaterii se reg`se[te la
urm`toarea adres` de internet:
http://apmis.anpm.ro. Publicul
poate trimite comentarii [i
propuneri scrise la sediul APM
IASI din Ia[i-str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, mun. Ia[i, sau on-line la
adresa office@apmis.anpm.ro
pân` la data de 08.12.2021.

a SC INTERIMA RO SERVICII
SRL, cu sediul \n Ia[i, str.Popauti
nr.2-4, bl.ICI/2/1, et.2, vest,
cam.14, jud.Ia[i, numar de
înregistrare în Registrul
Comer]ului-J22-470/2014,
Cui:23932568. Cererea de
admitere a crean[elor se va
depune la Tribunalul Ia[i,
str.El.Doamna nr.1A pân` data
de 08.11.2021. La cerere vor fi
anexate documentele
justificative, dovada taxei de
timbru de 200 lei.Termenul de
publicare a tabelului preliminar
este 28.11.2021.Contesta]iile
\mpotriva tabelului preliminar se
vor depune \n termen de 7 zile
de la data public`rii tabelului
preliminar \n Buletinul
procedurilor de
insolven]a.Termenul de verificare
a definitiv`rii tabelului de crean]e
[i publicare \n BPI -17.12.2021.
Adunarea creditorilor va avea loc
la data de 02.12.2021, ora 9 la
sediul lichidatorului judiciar-Ia[i,
Sos.Nationala nr.47, bl.C4, sc.B,
et.1, ap.7, jud.Ia[i, cu
urm`toarea ordine de zi:
prezentarea situa]iei debitorului;
desemnarea Comitetulului
creditorilor [i a pre[edintelui
acestuia, confirmarea(înlocuirea)
[i stabilirea remunera]iei
lichidatorului judiciar judiciar;
propuneri concrete privind
continuarea procedurii, cu
obliga]ia avans`rii cheltuielilor de
procedur` prevazute de lege sau
\nchiderea procedurii. Rela]ii
suplimentare: 0742.148.886

FISCHER ANISIA- SEBASTIANA
reprezentat` legal de tutore
POPESCU VASILICA, titular al
planului „Amenajamentul silvic al
fondului forestier proprietate
privat` apar]inând persoanei
fizice FISCHER ANISIASEBASTIANA”, organizat în U.P.I.
Fischer }ib`ne[ti, jud. Ia[i,
anun]` publicul interesat asupra
disponibiliz`rii proiectului de plan
[i a finaliz`rii raportului de mediu
[i a studiului de evaluare
adecvat` aferente acestuia.
Documentele pot fi consultate la
sediul APM IASI din Iasi-str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, mun.
Ia[i, în zilele de luni-joi, între orele
9.00-14.00 [i vineri între orele
9.00-12.00. |n data de
08.12.2021 ora 12:00 se va
desf`[ura ON-LINE în sistem
videoconferin]`, [edin]a de
dezbatere public` a proiectului
de plan, a raportului de mediu [i
a studiului de evaluare adecvat`
aferente acestuia. Documenta]ia
supus` dezbaterii se reg`se[te la
urm`toarea adres` de internet:
http://apmis.anpm.ro. Publicul
poate trimite comentarii [i
propuneri scrise la sediul APM
IASI din Iasi-str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, mun. Ia[i, sau on-line la
adresa office@apmis.anpm.ro
pân` la data de 08.12.2021.

CONDOLEAN}E

NOTIFICåRI
Administratorul judiciar desemnat
de Tribunalul Ia[i -Judec`tor
sindic notific` deschiderea
procedurii generale a insolven]ei
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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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Cercet\ri de impact [tiin]ific, la Universitatea
de {tiin]ele Vie]ii ıIon Ionescu de la Brad‰,
din Ia[i, `n cadrul Congresului {tiin]ific
Interna]ional ıLife sciences
today for tomorrow‰
Timp de dou` zile, comunitatea academic` a Universit`]ii de
{tiin]ele Vie]ii (USVIa[i) „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i
organizeaz` Congresul {tiin]ific Interna]ional „Life sciences today
for tomorrow”.
Astfel, în perioada 21-22 octombrie 2021, al`turi de cadrele
didactice, cercet`torii [i doctoranzii din institu]ia de \nv`]`mânt
superior, vor fi aproximativ 300 de participan]i din România [i
str`in`tate la sesiunile online organizate de c`tre Facult`]ile de
Agricultur`, Horticultur`, Ingineria Resurselor Animale [i Alimentare
[i de Medicin` Veterinar`. Din str`in`tate, la conferin]a virtual`
vor sus]ine prelegeri speciali[ti din Germania, Fran]a, Italia, Cehia,
Spania, Turcia, Ungaria, Lituania, Grecia [i Republica Moldova.

Rectorul USVIa[i, prof.univ.dr. Gerard
Jit`reanu, [i pre[edintele Senatului,
prof.univ.dr. Vasile Vîntu,
vor adresa câte un mesaj
În prima zi a evenimentului (ast`zi, joi, 21 octombrie 2021),
în deschiderea oficial`, rectorul USVIa[i, prof.univ.dr. Gerard
Jit`reanu, [i pre[edintele Senatului, prof.univ.dr. Vasile Vîntu, vor
adresa câte un mesaj invita]ilor, iar participan]ii vor avea prilejul
s` audieze vorbitori din str`in`tate, dup` cum urmeaz`: Facultatea
de Agricultur` - Unravelling the genetics and physiology of crop

yield stability - Rod Snowdon (Justus Liebig University Giessen,
Germania); Facultatea de Horticultur` - Simulating the impact of
climate change in various european vineyards - PhD, Senior
researcher Cyril Tissot (French National Centre for Scientific
Research, Fran]a); Facultatea de Ingineria Resurselor Animale [i
Alimentare - Challenges that faces the egg in the next decade Research director Joël Gautron (L’Institut National de Recherche
pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environement, Fran]a); Facultatea
de Medicin` Veterinar` - Diagnostic Imaging in Exotic Pets - PhD,
Prof. Leonardo Meomartino (Interdepartmental Centre of Veterinary
Radiology, University of Naples Federico II, Napoli, Italia).

Congresul {tiin]ific Interna]ional
„Life sciences today for tomorow”
se va desf`[ura virtual
Manifestarea, care se va desf`[ura virtual, cu sesiuni interactive,
va fi un excelent prilej pentru cercet`torii din întreaga lume de
a se conecta, prin schimbul de experien]e [tiin]ifice, idei [i
concepte inovatoare. Vor fi abordate, în prezent`rile care vor avea
loc în cadrul acestui congres, aspecte din domeniile bioeconomiei,
politicii agricole comune, biotehnologii impuse de schimb`rile
climatice, agricultura ecologic`, dar [i ale patologiei animalelor
[i biosecurit`]ii alimentare.

Astfel, Congresul {tiin]ific Interna]ional „Life sciences today
for tomorow” completeaz` seria de activit`]i academice, [tiin]ifice
[i de cercetare ce au rolul de a dezbate consistent domenii
esen]iale din zona {tiin]elor Vie]ii. Totul, pe fondul importan]ei
vitale a dezvolt`rii zonelor pe care de dezvolt` USVIa[i \n lumea
contemporan` [i necesit`]ile pe care le are aceasta. Viziunea
institu]iei de \nv`]`mânt superior agricol din Ia[i este aceea de
a strânge cât mai mul]i speciali[ti, atât de pe plan na]ional, cât
[i interna]ional, astfel \ncât s` se \mbun`t`]easc` aspectele ce ]in
de zona agricol`, horticol` sau a medicinei veterinare.
Valentin HU}ANU

Doar dac\ te ui]i la aceste imagini cu un puternic
impact emo]ional din sec]ia ATI a Spitalului
Mobil de la Le]cani `]i po]i da seama
ce `nseamn\ aceast\ pandemie COVID-19!
Peste 20 de pacien]i COVID-19 se zbat
\ntre via]` [i moarte \n sec]ia ATI a
Spitalului Mobil de la Le]cani! Reporterii
„BZI” au intrat \n câteva saloane ale
spitalului \n care pacien]ii reu[esc cu greu
s` respire, url` de durere [i disperare.
Imaginile sunt greu de descris \n cuvinte. O
femeie dependent` de oxigen \[i g`se[te cu
greu cuvintele [i spune c` cel mai mare
regret este c` nu s-a vaccinat, iar o alt`
pacient` ]ipa de disperare [i spunea c` \[i
dore[te s` moar`
Imagini greu de descris \n cuvinte. Zeci de pacien]i infecta]i
cu noul coronavirus se zbat \ntre via]` [i moarte \n sec]ia de
Anestezie [i Terapie Intensiv` (ATI) a Spitalului Mobil de la
Le]cani. |n lini[tea asurzitoare care cuprinde intrarea \n spital se
aud doar sunetele emise de aparatele care \i ]in \n via]` pe
pacien]ii afla]i \n stare foarte grav`. Pu]ini sunt cei care sunt
con[tien]i [i pot vorbi, s` spun` prin ce dureri trec. Reporterii
„BZI” au intrat \n câteva saloane, unde suferin]a, oboseala medicilor
se vedea dincolo de masca care le acoperea \ntreaga fa]`. O
pacient` dependent` de oxigen cu greu [i-a g`sit cuvintele [i cu
lacrimi \n ochi a transmis: „Cel mai r`u \mi pare c` nu m-am
vaccinat, iar dac` o s` ies de aici vie, o s` le spun [i nepo]ilor,
[i tuturor s` se vaccineze. Nu e de glum`! România arde!”. Aceast`
femeie mai are o speran]` c` \[i va reveni, \ns` la salonul al`turat
o alt` pacient` urla de disperare [i suferin]`. Peste tot se auzea
strig`tul ei de disperare: „M-am s`turat! Vreau s` mor!”. Minute
la rând a ]ipat femeia, pân` a r`mas f`r` puteri. Este internat`
\n sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv`. Ieri, la Spitalul Modular
de la Le]cani erau ocupate 28 de locuri ATI [i urma s` mai fie
opera]ionalizate alte 24. Ambulan]ele veneau [i plecau \ntr-un flux
continuu.

18 decese [i peste 700 de noi cazuri \n Ia[i
Doar \n ultimele 24 de ore au fost \nregistrate 716 noi cazuri
de COVID-19 [i 18 decese \n rândul persoanelor infectate. Acestea
sunt persoane care au prezentat o form` grav` a bolii [i au fost
internate \n sec]iile ATI. De la debutul pandemiei COVID-19 [i
pân` ieri, num`rul deceselor provocate de infectarea cu SARSCoV-2 a ajuns la 1.320 \n jude]ul Ia[i. Ieri erau interna]i 880 de
pacien]i, iar 117 dintre ace[tia se aflau \n sec]iile ATI, prezentând
forme grave. Cele mai multe locuri ocupate \n ATI erau la Spitalul
de Neurochirurgie, 19 paturi, urmat de Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i, 17, care este spital exclusiv COVID-19. Totodat`, au mai
fost identificate [apte paturi ocupate la Spitalul Municipal Pa[cani,
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie - [ase, Spitalul „Sfântul Spiridon”
- 12, Spitalul Clinic CF Ia[i - [apte, Spitalul de Recuperare Ia[i
- [apte, Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” - [ase, trei la Spitalul
Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Elena Doamna” Ia[i [i cinci
paturi ATI la Spitalul Clinic de Urgen]` pentru Copii „Sfânta
Maria” Ia[i. Tot ieri au fost externa]i 85 de pacien]i [i al]i 97 au
fost interna]i.

Trei noi focare de COVID-19 \n Ia[i
|n acest an, la Ia[i au fost depistate aproximativ 30 de focare
COVID-19. Direc]ia de S`n`tate Public` a raportat apari]ia a trei
noi focare de infec]ie la trei unit`]i de \nv`]`mânt. Un focar este
la {coala Gimnazial` „Otilia Cazimir” Ia[i, unde 28 de persoane
sunt infectate, dintre care 19 elevi [i nou` persoane din personalul
unit`]ii de \nv`]`mânt. |n acest caz s-au luat urm`toarele m`suri:
izolarea pacien]ilor pozitivi la domiciliu [i dou` în spital, plus
suspendarea activit`]ii unit`]ii pentru 14 zile. Un alt focar se afl`
la {coala Gimnazial` NR. 41 – Penitenciar, cu [apte elevi infecta]i,
activitatea a fost suspendat` pentru 14 zile. Cel de-al treilea focar
este la Liceul Special „Moldova”, Tg. Frumos, cu 11 persoane
infectate. Persoanele pozitive au fost izolate la domiciliu, iar ca
\n celelalte cazuri, activitatea a fost suspendat` pentru 14 zile.
Andreea PåDURESCU

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

Bremarele, acuzat c` [i-a boxat
consoarta! Cic` s-a pus batista
pe ]ambal pân` la urm`
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v`
prezint` una nou` despre un bremare dintr-o comun` primitiv`
de pe lâng` târg, pre numele lui Cipiric` Grosieru. Gurile rele
spun c`, \nainte de ultimele alegeri, cele din 2020, Cipiric` [ia cam boxat nev`stuica, pe motiv de [mecher, dup` ce femeia
[i-a permis s` se pun`-n gur` cu el. Dup` incident, nev`stuica
ar fi mers ]int` la Puli]ie, cu jalba-n pro]ap. Numai c`, \ntre
timp, Grosieru ar fi insistat pe lâng` ea s` renun]e la plângere,
iar, \n timp, femeia a fost convins`. Acu’, unii oameni r`i spun
c` victima ar fi fost convins` [i cu ne[te lovele, nu pu]ine. |n
orice caz, marele bremare de la Redioaia a sc`pat pân` la
urm` de acuza]ia de boxare. Din experien]ele anterioare,
babetele bârfitoare \i pot spune femeii s` aib`, totu[i, grij`,
pentru c`, \n general, lupul \[i schimb` p`rul, dar n`ravul ba!

Dom’ doftor gonea cu bolidul lui
americ`nesc? Doi [oferi de TIR,
la un pas de le[in la volan!
|n continuarea rubricu]ei de azi, babetele cele hâtre v`
prezint` una despre un doftor de pren târg, pre numele s`u
Adi]u Covid. Zâlele trecute, babetele au constatat cum bolidul
sport, de provenien]` americ`neasc`, al doftora[ului se deplasa
cu vitez` mare, nu glum`, pe o [osea. Din câte ne aducem
aminte, ma[inu]a a fost [i pe un site de vânz`ri auto, asta
probabil pentru c` Adi]u s-a cam s`turat de ea. Astfel, babetele
bârfitoare nu [tiu dac` la volan era Covid sau nu, dar stilul
de condus era similar cu cel al doftora[ului. Ideea e c`, v`zând
cum se deplaseaz` bolidul, doi [oferi de TIR au fost la un
pas de a le[ina la volan. De asemenea, babetele nu [tiu dac`
[oferul a reu[it \n cele din urm` s` agiung` sau nu la destina]ie,
având \n vedere modul de a conduce...

Cam ce se \ntâmpl` când \i
dai putere prostului!
La final de edi]ie, babetele bârfitoare v` prezint` una despre
un nene dereftor de la un magazin pre numele s`u Megasauvage. Gurile rele spun c`, la l`n]i[orul ista de unit`]i,
amploaia]ii sunt schimba]i ca pe [osete. Cic` motivul principal
ar consta \n faptul c`, la l`n]ucul ista, exist` un nene [`f de
magazin care are o pl`cere sadic` din a-i face la psihic pe
t`]i amploaia]ii, adic`telea \i umile[te, le vorbe[te foarte urât,
iar, \n cele din urm`, oamenii \[i iau boccelu]ele [i se duc
unde v`d cu ochii, numai s` scape de cet`]ean. Acu’, fiind
vorba despre un biznis privat, e cam treaba patronilor dac` \l
]in sau nu pe fonc]ie pe b`e]a[. |ns` babetele [tiu cazuri [i
pe la enstetu]iile publice unde pro[tii au pus mâna pe putere
[i au [i complexe de inferioritate / superioaritate, adic` re]eta
e complet`!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII
TIPOGRAFICE
COMPLEXE,
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Fantezii sexuale ciudate,
`ndeplinite de tinere din Ia[i!
Totul avea loc `n apartamente
de lux, din centrul ora[ului!
O femeie era `n spatele
afacerii necurate!

Trei indivizi au fost pedepsi]i definitiv de
magistra]ii ie[eni, dup` ce au fost acuza]i
c` au pus minore „la produs”. Curtea de
Apel Ia[i a admis apelurile formulate [i a
diminuat pedepsele aplicate celor 3
inculpa]i din acest caz. Astfel, Mariana
Hurdui a primit o condamnare definitiv`
de 7 ani [i 8 luni de pu[c`rie, Romeo
Constantin Hurdui a fost condamnat la 6
ani [i 10 luni de temni]`, \n timp ce
Alexandru Trufea a primit o pedeaps` de
4 ani [i 4 luni de \nchisoare. Oamenii legii
spun c` cei 3 ar fi ademenit minore [i lear fi pus s` practice prostitu]ia
Fantezii sexuale ciudate, \ndeplinite de tinere din Ia[i! Totul
avea loc \n apartamente de lux, din centrul ora[ului! Victimele
au fost ademenite prin metoda „loverboy”. |n urma acestei activit`]i,

3 indivizi au fost pedepsi]i definitiv de magistra]ii ie[eni, ei fiind
acuza]i c` au pus minore „la produs”.
A[adar, Curtea de Apel Ia[i a admis apelurile formulate [i a
diminuat pedepsele aplicate celor 3 inculpa]i din acest caz. Mariana
Hurdui a primit o condamnare definitiv` de 7 ani [i 8 luni de
pu[c`rie, Romeo Constantin Hurdui a fost condamnat la 6 ani [i
10 luni de temni]`, \n timp ce Alexandru Trufea a primit o
pedeaps` de 4 ani [i 4 luni de \nchisoare, sentin]a fiind definitiv`.

Mariana Hurdui, Romeo Constantin Hurdui
[i Alexandru Trufea, acuza]i
de trafic de minori
Amintim c` judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i au condamnato ini]ial pe Mariana Hurdui la 9 ani [i 4 luni de pu[c`rie, pentru
trafic de minori în form` continuat`. În acela[i dosar, Romeo
Constantin Hurdui a primit o pedeaps` de 8 ani [i 2 luni de
temni]`, sub aceea[i acuza]ie. De asemenea, Alexandru Trufea a
fost condamnat la 6 ani de deten]ie. Sentin]a aceasta a fost
contestat`.
Procesul ie[enilor Mariana Hurdui, Romeo Constantin Hurdui
[i Alexandru Trufea a început pe 19 ianuarie 2021. Procurorii iau trimis atunci în judecat` pe cei trei pentru trafic de minori.
Asta, dup` ce indivizii au fost înc`tu[a]i de pe 29 septembrie
2020, respectiv 1 octombrie 2020. Mariana Hurdui, Romeo Constantin
Hurdui [i Alexandru Trufea au intrat în vizorul anchetatorilor
ie[eni la finele lunii septembrie 2020.
„Pe 29 septembrie 2020, procurorii au dispus re]inerea pe o
perioad` de 24 de ore a unui num`r de doi inculpa]i, pentru
s`vâr[irea infrac]iunii de trafic de minori. În cauz` s-a re]inut
faptul c` o grupare infrac]ional`, condus` de c`tre o inculpat`,
a recrutat [i a exploatat sexual mai multe victime minore aflate
într-o situa]ie material` precar` [i lipsite de suport familial”, au
spus oamenii legii.

Fantezii sexuale, \ndeplinite
\n locuin]e \nchiriate

Anchetatorii au mai ar`tat c` recrutarea victimelor s-a realizat
prin metoda „Loverboy”. Anchetatorii au spus c` victimele au fost
exploatate intens, pe parcursul mai multor luni, ele fiind transferate
în diverse imobile închiriate în regim hotelier. În acest mod,
membrii grup`rii ar fi ob]inut venituri substan]iale de pe urma
lor.
„Pe 29 septembrie 2020, anchetatorii au efectuat 3 perchezi]ii
domiciliare în jude]ul Ia[i, în urma c`rora au fost ridicate diferite
sume de bani, telefoane mobile [i bijuterii. Inculpa]ii re]inu]i
urmeaz` a fi prezenta]i Tribunalului Ia[i, cu propunere de arestare
preventiv` pentru o perioad` de 30 de zile”, au mai afirmat atunci
anchetatorii ie[eni. La acea dat`, Mariana Hurdui [i Alexandru
Trufea au fost aresta]i, iar, ulterior, a fost \nc`tu[at [i Romeo
Constantin Hurdui.
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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