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Orașele din România care au
rezolvat haosul din urbanismul local
ca prin farmec. Investitorii locali
plâng cu documentele în mână
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Doi miri din
Iași au fost la un
pas de a rata unul
dintre cele mai
importante
momente din viață
din cauza socrilor!
social
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O familie întreagă din Iași era să rateze cel
mai importat moment din viață după ce s-au
infectat cu noul coronavirus! Mirii, socrii mari
și soacra mică au ajuns de urgență la spital,
cu forme ușoare și medii. Doar socrul mic...

Doi milionari actualitate 9 La Iași a fost cultivat cel mai
au venit la Iași cu o scump ardei iute din lume! Un kilogram
afacere ce
are prețul incredibil de 25.000 de dolari
funcționează non- De-a dreptul senzațional, la
Într-o zonă selectă a urbei
stop! Fiecare client Iași!
a fost cultivat cel mai scump
trebuie să plătească ardei iute din lume, un
kilogram având prețul
cel puțin 4 lei
incredibil de 25 de mii de
actualitate 8

dolari! Un cunoscut profesor și
specialist dezvăluie secretele
care-l fac să fie atât de...
actualitate 8

În piețele din Iași au apărut de câteva zile
cinci dozatoare cu lapte proaspăt.
Aprovizionarea se face de la o fermă din
Viișoara, Vaslui și, potrivit directorului fermei,
vor fi amplasate alte șapte astfel de...

Lovitură năucitoare în cazul
pianistului Codrin Nicoară! Soțul
regretatei mezzosoprane Maria
Macsim Nicoară speră să scape de
acuzații. Rudele artistei vor altceva
expres
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Patronul unei firme de instalații a
demolat o cunoscută casă! A făcut loc
unui proiect imobiliar în centrul orașului
Ștefan Enășoaie, un investitor din
zona Neamț, vrea să construiască
un showroom pe bulevardul C.A.
Rosetti. A cumpărat casa de la
vechiul proprietar, care a expus
mai multe sculpturi în curte.
Tranzacția a fost de 60.000 de
euro. Afaceristul încearcă să
întocmească un Plan Urbanistic...
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Lec]ie pentru Prim\ria Ia[i! Ora[ele din
România care au rezolvat haosul din
urbanismul local ca prin farmec. Investitorii
locali plâng cu documentele `n mân\
Mai multe ora[e din România
au luat m`suri care au dus la
deblocarea haosului din
urbanismul local. Fa]` de
Prim`ria Ia[i, municipiile Baia
Mare [i Sibiu au adoptat o
serie de taxe speciale pentru
eliberarea urgent` a
autoriza]iilor de construc]ie.
Cele dou` ora[e elibereaz`,
contra unor taxe, \n maximum
7 zile, autoriza]iile pentru cei
care doresc s` ridice o
locuin]` sau un complex
imobiliar
Câteva municipii din România au reu[it s`
dea o lec]ie celor de la Prim`ria Ia[i. Administra]iile
locale din Sibiu sau Baia Mare au reu[it s`
rezolve haosul din urbanismul local printr-un
simplu proiect de hot`râre. Astfel, au fost adoptate
de consiliile locale respective o serie de proiecte
legate de eliberarea \n regim de urgen]` a
autoriza]iilor de construire. Totul \n baza unei
taxe pe care investitorii sau persoanele fizice
trebuie s` o pl`teasc` dac` vor s` ob]in` documentul
cât mai repede. |n tot acest timp, la Ia[i, situa]ia
pare a fi una extrem de ciudat`, municipiul
neavând nici la aceast` or` avizat un Plan
Urbanistic General (PUG) actualizat. Eliberarea
unei autoriza]ii de construire la Ia[i dureaz` [i
peste termenul legal de 30 de zile, solicitan]ii
fiind nevoi]i s` revin` chiar ei cu adrese la
Direc]ia Arhitect {ef.

Tax` special`, aprobat` \n
Consiliul Local Sibiu
Prim`ria municipiului Sibiu a decis s` aplice
o tax` special` pentru cei care vor s` ob]in` în
regim de urgen]` o autoriza]ie de construire.
Decizia a fost aprobat` de Consiliul Local Sibiu
\nc` de la \nceputul anului 2020. |n urma solicit`rilor
venite de la sibieni, Prim`ria a adoptat un proiect
legat de emiterea autoriza]iei de construc]ie printro plat` de urgen]`. Conform Hot`rârii 36/2020,
adoptat` la 31 ianuarie 2020 cu unanimitate de
voturi, s-a decis aprobarea regulamentului de
instituire a taxei speciale pentru emiterea în
regim de urgen]` a autoriza]iilor de construire
[i a cuantumului acesteia, cu unanimitate de
voturi. Potrivit Legii 50, eliberarea în regim de
urgen]` a unei autoriza]ii de construire se face
în cel mult 7 zile lucr`toare, în condi]ii stabilite
de consiliul local. Propunerea aprobat` de ale[ii
din Sibiu prevede ca aceast` tax` de urgen]` s`
fie calculat` pe baza valorii investi]iei. Odat` cu
plata taxei respective, autoriza]ia se elibereaz`
\n maximum 7 zile.

Tax` special` din valoarea
investi]iei \n municipiul Sibiu
Concret, la Sibiu se va pl`ti o tax` de 1.000
de lei < 10 la sut` din valoarea investi]iei autorizate,
dac` aceasta este de pân` la 1 milion de lei. De
asemenea, la cei 1.000 de lei se adaug` 5 la
sut` din valoarea investi]iei autorizate, dac` aceasta
este de pân` la 5 milioane de lei. Proiectul de
hot`râre prevede [i achitarea unei taxe de 1.000
lei al`turi de 2,5 la sut` din valoarea investi]iei,

dac` aceasta este de peste 5 milioane lei. |n
plus, ale[ii locali din Sibiu au explicat [i cum
s-a ajuns la o asemenea decizie. „De exemplu,
dac` ast`zi sunt dou` sute de apartamente pe
pia]`, vorbim la investitori [i, dac` nu ies
autoriza]iile de construire destul de repede, în
loc s` fie dou` mii de apartamente, sunt numai
dou` sute [i dou` mii de cump`r`tori [i atunci
automat pre]ul la apartament cre[te”, a sus]inut
la vremea respectiv` Adrian-Cosmin Bibu, consilier
local \n Sibiu. La Ia[i, autoriza]iile de urbanism
ridic` chiar probleme pentru cei afla]i \n vecin`tatea
investi]iilor.

Solu]ii pentru Direc]ia
Arhitect {ef de la Sibiu
Cei de la Sibiu au ar`tat c` au fost probleme
la Direc]ia Arhitect {ef, \ns` acestea au fost
rezolvate \n cele din urm`. „Ca organigram` nu
este subdimensionat, este subdimensionat ca
dotare cu personal. Noi am organizat constant
concursuri pentru angajare, rezultatul nu a fost
cel a[teptat. Tocmai pentru c` am constatat c`
lumea nu se prezint`, am spus c` trebuie s`
facem ceva, nu s` st`m doar a[a cu bra]ele
încruci[ate, iar anul trecut am dat dispozi]ie s`
încheiem un contract cu Institutul Kaizen- un
institut japonez cu sediul în România, pentru a
face o analiz` a activit`]ii la Direc]ia Arhitect
{ef [i s` ne propun` solu]ii pentru a îmbun`t`]i
activitatea [i a m`ri ritmul de lucru. Aceast`
analiz` într-adev`r a dat rezultate [i se poate
constata pe documente, pe registru faptul c` în
ultimele luni, la Direc]ia Arhitect {ef, nicio
autoriza]ie de construc]ie [i niciun certficat de
urbanism nu s-au mai emis cu întârziere, deci
din punctul acesta de vedere am f`cut progrese
importante”, sus]inea primarul Astrid Fodor la
[edin]a respectiv` de CL Sibiu.

Tax` special` pentru
autoriza]ii de
construire la Bra[ov
La Bra[ov situa]ia este similar` cu cea de
la Sibiu. Autoritatea local` a lansat anul trecut
\n dezbatere public` un proiect privind impunerea
unei taxe speciale. Cuantumul taxei pentru eliberare
în regim de urgen]` este de 500 lei plus 10 la
sut` din taxa pentru eliberarea autoriza]iei de
construire. Astfel, pân` la 150 mp, inclusiv, taxa
este de 5-6 lei. Pentru un imobil între 151 [i
250 mp, inclusiv, taxa este de 6-7 lei. Pentru un
imobil între 251 [i 500 mp, inclusiv, taxa este
de 7-9 lei. Pentru un imobil de peste 1.000 mp,
se achit` 14 lei plus 0,01 lei/mp, pentru fiecare
mp care dep`[e[te 1.000 mp. La acestea se
adaug` cei 500 lei. „Având în vedere c` se
anticipeaz` existen]a unui num`r foarte mare de
solicit`ri pentru a se elibera, în mod justificat,
autoriza]ii de construire în regim de urgen]`,
respectiv în termen de pân` la 7 zile, calculat
de la data depunerii cererii, raportat la noile
reglement`ri imperative prev`zute de art. 7 alin.
1^6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
execut`rii lucr`rilor de construc]ii, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i la
resursele umane alocate în acest scop de c`tre
autoritatea public` local`, prin serviciul de
specialitate, cuantumul taxei pentru eliberare în
regim de urgen]` este de 500 lei plus 10 la sut`
din taxa pentru eliberarea autoriza]iei de construire”,
se arat` \n proiectul de hot`râre. Reporterii „BZI”

au \ncercat s` ia un punct de vedere de la Allen
Coliban, primarul municipiului Bra[ov, pe aceast`
tem`, \ns` edilul nu a r`spuns \ntreb`rilor.

Taxe speciale \n
municipiul Baia Mare
O alt` situa]ie similar` este [i cea din
municipiul Baia Mare. Conform HCL 360/2020,
pentru emiterea în regim de urgen]` a certificatului
de urbanism vor fi aplicate o serie de taxe
speciale. Astfel, pentru suprafe]e mai mici de
5.000 mp se percepe o tax` de 545 lei. Pentru
suprafe]e mai mari de 5.000 mp se va percepe
o tax` de 1.090 lei. De asemenea, pentru lucr`ri
de construire se va percepe o alt` tax`. Pentru
suprafe]e mai mici de 5.000 mp- o tax` în cuantum
de 1.090 lei. Pentru suprafe]e mai mari de 5.000
mp se va percepe o tax` de 3.260 lei. Pentru
emiterea în regim de urgen]` a autoriza]iei de
construire/ desfiin]are se percepe o tax` în
valoare de sut` la sut` din taxa de autorizare.
Taxele de urgen]` instituite se aplic` numai în
cazul în care persoanele fizice sau juridice solicit`
eliberarea documentului în regim de urgen]`.

Birocra]ie \n Prim`ria Ia[i.
Investitorii a[teapt` cu lunile o
autoriza]ie de construc]ie
Dac` \n alte ora[e din ]ar` s-au g`sit solu]ii
pentru eliminarea birocra]iei, la Ia[i lucrurile bat
\n continuare pasul pe loc. Un certificat de

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

urbanism trebuie eliberat în maximum 15 zile
lucr`toare de la înregistrarea cererii. De[i la
\nceputul anului primarul Mihai Chirica a anun]at
noi reguli \n urbanismul local, situa]ia pare c`
nu s-a schimbat. Afaceri[tii din Ia[i a[teapt` [i
3 luni emiterea unui aviz. Culmea, la Ia[i, banale
acte administrative nu sunt eliberate sau sunt
ob]inute de beneficiari dup` luni de calvar, chiar
dac` este vorba doar de construirea unei locuin]e
individuale. Este [i cazul afaceristului Michael
Nsseir, cel care a [i dat \n judecat` Prim`ria Ia[i
pentru ob]inerea mai rapid` a avizului \n cazul
unui proiect imobiliar. Municipalitatea a dat vina
pe lipsa de personal de la Direc]ia de Urbanism,
direc]ie care \ns` a r`mas \n urm` [i cu digitalizarea.

Reac]ia primarului Mihai
Chirica despre situa]ia din
urbanismul local
Primarul Mihai Chirica a ]inut s` arate care
este [i situa]ia de la Direc]ia Arhitect {ef din
cadrul municipalit`]ii ie[ene [i cum sunt eliberate
autoriza]iile. „Problema nu ]ine de lipsa taxei,
situa]ia nu este chiar a[a cum se tot prezint`.
Din totalul autoriza]iilor care nu au r`spuns, 30
la sut` au documenta]ia incomplet`, iar pentru
15 la sut` oamenii au fost abandona]i de arhitec]i.
Restul proiectelor sunt \n lucru. Vom lua \n calcul
[i o astfel de situa]ie, privind eliberarea documentelor
\n baza unei taxe speciale”, a spus primarul
Mihai Chirica.
Vlad ROTARU
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Und\ verde pentru `mprumutul de 20,5
milioane de euro de la BERD! Prim\ria Ia[i
va returna banii `n 15 ani
Prim`ria Ia[i a semnat
contractul de \mprumut de
20,5 milioane de euro de la
Banca European` pentru
Reconstruc]ie [i Dezvoltare.
Municipalitatea se va folosi de
banii respectivi pentru
modernizarea depoului de
tramvaie din Dacia, pentru
reabilitarea Cinematografului
„Dacia”, dar [i pentru
reabilitarea termic` a 14
unit`]i de \nv`]`mânt din ora[
Banca European` pentru Reconstruc]ie [i
Dezvoltare (BERD) a semnat contractul de
\mprumut cu Prim`ria Ia[i pentru 20,5 milioane
de euro (100 de milioane de lei). Fondurile vor
ajunge \n municipiul Ia[i pentru modernizarea
depoului Companiei de Transport Public din zona
Dacia, reabilitarea, modernizarea, extinderea [i
dotarea Cinematografului „Dacia”, precum [i
reabilitarea termic` a 14 gr`dini]e, [coli [i licee.
„Obiectivele men]ionate fac parte din lista investi]iilor
prioritare care necesit` concentrarea de resurse
financiare proprii considerabile, dar peste posibilit`]ile
actuale de sus]inere din bugetul local. Acestea
acoper` trei domenii prioritare pentru municipalitatea
ie[ean`: mobilitatea verde, educa]ia [i cultura”,
a precizat primarul Mihai Chirica.

Reac]ia primarului Mihai
Chirica despre
\mprumutul de la BERD
Finan]area rambursabil` extern` a fost
contractat` în urm` cu 17 luni de la BERD [i
a fost aprobat` pe 15 martie 2021 [i de Comisia
de Avizare a Împrumuturilor Locale din cadrul
Ministerului Finan]elor. Contractul de credit [i
contractul de garan]ie au fost semnate de primarul
Mihai Chirica. Din partea BERD au participat
Venera Vlad, director asociat Infrastructura Europa,
Susan Goerranson, director Infrastructura Europa,
Elena Kiseleva, manager de proiect, [i al]i
reprezentan]i ai b`ncii. „Este un moment important
pentru municipiul nostru [i vreau s` mul]umesc
pentru receptivitatea cu care BERD a în]eles
necesitatea acestui împrumut. Fondurile europene
nerambursabile sunt prioritare pentru ora[ul
nostru în prezent [i r`mân principalul motor de
dezvoltare. România trebuie s` în]eleag` faptul
c` finan]`rile nerambursabile se vor termina la
un moment dat, iar exerci]iul dezvolt`rii prin
împrumuturi va trebui s` fie bine în]eles din
timp, pentru a ne putea preg`ti pentru o nou`
etap` de dezvoltare”, a spus primarul Mihai
Chirica.

Bani \n tran[e pentru proiectele
derulate de Prim`ria Ia[i
La nivel de \mprumut se vor aloca 13,4
milioane de euro în anul 2022 [i 3,2 milioane

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA DE ACTIVE
Prin prezentul anunț TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. – societate
în insolvență, face cunoscut faptul că organizează licitație publică
în data de 04.11.2021, orele 14:00, pentru vânzarea, în conformitate
cu prevederile art. 154 si următoarele din Legea 85/2014 și cele
ale Regulamentului de vânzare întocmit de către Administratorul
judiciar și aprobat de Adunarea creditorilor din data de 19.04.2021,
a următoarelor autoturisme:
Marca; An de fabricație; Preț pornire licitație (EUR, fără TVA)
HYUNDAI iX35 2.0L CRDI 4WD A/T
2012 7.200,00
TOYOTA HILUX 4X2 SINGLE CAB 2.5L D-4D 2009 4.400,00
PEUGEOT PARTNER VTC 1.6 HDI 92 CP
2011 4.700,00
LEXUS RX 450H PRESIDENT
2009 8.400,00
TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLECAB 3.0 L D-4D 2011 9.300,00
HILUX DOUBLE CAB SILVER METTALIC
2011 9.400,00
TOYOTA HILUX 3.5 ALB
2011 9.200,00
Licitația va avea loc în data de 04.11.2021, orele 14:00 la sediul
Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Mun.
Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Ședința de licitație se va desfășura
in următoarele condiții:
A. Vânzător: TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L., cu sediul social
în Iași, Șos. Păcurari nr. 128, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.
J22/3277/1994, având CUI 6658553, prin administrator judiciar
consorțiul format din KPMG Restructuring S.P.R.L., societate
profesională cu sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești,
nr. 69-71, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăților
Profesionale al U.N.P.I.R. 0499, tel. 40 372 377 800/fax <40 372
377 700, prin reprezentant permanent Mihai Nicoleta și EuroBusiness
LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, număr
de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R.
0022/2006, tel/fax: <40 232 220 777, prin reprezentant permanent
Eduard Pascal, desemnat conform Încheierii de ședință din data
de 12.08.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II - a Civilă
în Dosarul nr. 3516/99/2020.
B. Dată si locație ședință licitație: 04.11.2021, orele 14:00.
Ședința de licitație va avea loc la sediul Administratorului judiciar

euro în anul 2023. Restul sumei va fi repartizat`
dup` semnarea contractului. Conform documentului
men]ionat, perioada de gra]ie este de pân` la
trei ani, urmând ca rambursarea s` poat` fi f`cut`
în urm`torii 12 ani, în 24 de rate semestriale
egale. Din bugetul local al municipiului Ia[i va
fi asigurat` plata serviciului anual al datoriei
publice locale, impozitelor [i taxelor aferente
realiz`rii celor trei proiecte de investi]ii. Marja
dobânzii va fi peste rata interbancar` (Euribor
la 6 luni) de 1,15 la sut` pe an, comision de
acordare de 0,50 la sut` din împrumut, comision
de rambursare avantajos etc. Prim`ria Ia[i a mai
f`cut un împrumut cu rezultate importante de la
BERD, de 67,5 milioane de lei (15 milioane euro,
la acea dat`), cu ajutorul c`ruia au fost achizi]ionate
88 de autobuze ISUZU Citiport, dup` o licita]ie
european` organizat` tot cu asisten]` BERD. Din
ace[ti bani, circa 2 milioane de euro se vor duce

EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud.
Iași. Înscrierea la licitație se face cu cel puțin 24 de ore înainte
de data fixată pentru începerea licitației prin depunerea tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al vânzării,
adică cel mai târziu in data de 03.11.2021, ora 15:00. Documentele
depuse cu depășirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
C. Tip licitație: procedura de vânzare prin licitație publică
cu strigare, cu preț în urcare si scădere.
D. Dosar de prezentare/documente care trebuie să fie incluse
în dosarul de înscriere la licitație:
Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente
și va fi depusă la sediul administratorului judiciar EuroBusiness
LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, în plic închis
pe care vor fi înscrise, datele de identificare ale ofertantului și
mențiunea „Documente de participare la licitație”, data și ora
depunerii documentelor de către ofertant (fără a se depăși data
limită de 03.11.2021, ora 15:00):
(i) Scrisoare de intenție privind participarea la licitație care
va trebui să cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului,
persoanele care reprezintă legal ofertantul, precum și bunul/bunurile
pentru care se înscrie;
(ii) Dovada plății garanţiei de 20% din prețul de pornire fără
TVA (ordin de plată procesat de bancă), în contul de lichidare al
debitoarei, nr.: RO43 BREL 0002 0011 7901 0100, deschis la Libra
Bank, suc. Iași;
(iii) Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant
la ședința de licitație (dacă este cazul);
(iv) Pentru persoanele juridice de naționalitate română,
copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului;
(v) Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
(vi) Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
(vii) Pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport;
(viii) Declarația, în original, a ofertantului in sensul că înțelege
să cumpere bunurile în starea în care se găsesc, după principiul
“unde este, în starea în care este” – nu există un model predefinit.
(ix) Acordul ofertantului de acceptare a prezentului Regulament
(original) – nu există un model

c`tre lucr`rile de la Cinematograful „Dacia” din
cartierul Alexandru cel Bun.

Fonduri pentru modernizarea
depoului din cartierul Dacia
Cei mai mul]i bani se vor duce c`tre modernizarea
depoului din Dacia. Primarul Mihai Chirica a precizat
[i faptul c` gradul de \ndatorare a autorit`]ii locale
este unul extrem de mic. „În prezent, gradul de
îndatorare al municipiului Ia[i este de 4,99 la sut`,
un nivel foarte redus pentru un ora[ în plin`
dezvoltare, în condi]iile în care procentul maxim de
îndatorare prev`zut de lege este de 30 la sut`,
putând urca pân` la 70 la sut` pentru sus]inerea
unor proiecte cu finan]are european`. Maximul de
îndatorare pe care municipiul Ia[i îl va atinge în
urma acestui contract este de 8,35 la sut` în perioada
2024-2025”, a mai spus primarul Mihai Chirica.
Vlad ROTARU

predefinit.
(x) Pentru persoanele juridice declarația că nu este insolvent,
în insolvență sau în perioada de
reorganizare – nu există un model predefinit.
(xi) Declarația că deține fondurile disponibile pentru
cumpărarea activului la cel puțin prețul ofertat –
nu există un model predefinit.
(xii) Pentru persoanele juridice hotărârea AGA/Consiliul de
Administrație privind aprobarea măsurii de achiziționare a
activelor.
Plicul va fi însoțit de intenția de participare la licitație, în
dublu exemplar, pe care vor fi menționate numărul de înregistrare,
data și ora înregistrării. Un exemplar pe care va fi înscris numărul
de înregistrare, data și ora, va fi restituit ofertantului.
E. Alte informații:
- Activele se vând libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori
măsuri asigurătorii, conform dispozițiilor art. 91 din Legea nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență;
- Pasul de urcare/scădere este stabilit la valoarea de 10%
din prețurile de pornire enunțate mai sus;
- Diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă
va putea fi achitată în termen de maxim 10 zile calendaristice de
la data ținerii licitației (considerând garanția plătită de adjudecatar
ca fiind avans din prețul de adjudecare)
Detaliile privind documentația necesară în vederea participării
la licitație și modul de organizare a procesului de vânzare, precum
și descrierea bunurilor supuse procedurii de valorificare pot fi
solicitate administratorului judiciar al TOTALGAZ INDUSTRIE
S.R.L. până cel mai târziu in data de 03.11.2021, ora 15:00. Pentru
informații suplimentare despre activele scoase la vânzare conform
Regulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de
contact sunt:
Anabella Pădurariu - reprezentant al Administratorului Judiciar:
Telefon: 0232.220.777,0733.683.702, Fax: 0232.220.777 E-mail:
office.is@lrj.ro, vanzari@lrj.ro.
Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar:
Telefon: 0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail:
loredanapreda@kpmg.com.

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

SOCIAL

Vineri, 22 octombrie

4

Doi miri din Ia[i au fost la un pas de a
rata unul dintre cele mai importante
momente din via]\ din cauza socrilor!
To]i au ajuns la spital pe mâna
medicilor. ıEu am fost
singurul care a sc\pat‰
O familie \ntreag` din Ia[i era s` rateze
cel mai importat moment din via]` dup`
ce s-au infectat cu noul coronavirus! Mirii,
socrii mari [i soacra mic` au ajuns de
urgen]` la spital, cu forme u[oare [i
medii. Doar socrul mic a sc`pat de
infec]ie ca prin urechile acului. |ntreaga
familie s-a infectat de la socrii mari, \n
timpul preg`tirilor pentru cununie
Doi miri erau s` piard` unul dintre cele mai importante
momente din via]a lor. Ace[tia au ajuns de urgen]` la spital dup`

ce s-au infectat cu noul coronavirus. Totul a pornit de la p`rin]ii
mirilor, nevaccina]i, care au transmis virusul \ntregii familii \n
timpul preg`tirilor pentru cununia civil`. Mirii, \mpreun` cu soacra
mic` [i socrii mari, au ajuns la Spitalul CFR Ia[i, cu forme u[oare
[i medii. Doar socrul mic a fost cel care a sc`pat de infec]ie,
pentru c` nu a participat la preg`tiri. Din fericire, to]i s-au f`cut
bine [i s-au \ntors acas` \nainte de ziua cea mare. „Toata familia
am trecut prin momente grele, dar totul a trecut cu bine. So]ia,
fiica, ginerele [i p`rin]ii ginerelui au fost infecta]i, chiar \nainte
de cununia civil` a copiilor. Socrii fiicei mele erau nevaccina]i [i
ei au fost cei care i-au infectat [i pe ceilal]i. Eu am fost singurul
care a sc`pat. So]ia mea era vaccinat` [i a avut o form` u[oar`,
\ns` to]i au fost interna]i \n spital. Ceilal]i membri ai familiei,
nevaccina]i, au avut forme medii spre grave. |mi povestea so]ia
mea c` medicii din spital erau foarte implica]i [i au avut grij`
de ei \n permanen]`, iar acum sunt to]i bine, acas`. Din fericire,
to]i s-au f`cut bine \nainte de ziua cea mare [i totul a decurs
conform planului. Cununia a avut loc [i totul a fost bine. Fiica
mea chiar a spus c` vrea s` se vaccineze acum, dup` ce a trecut
prin asta. To]i urmeaz` s` se vaccineze”, a declarat Gelu Iorga,
membru al familiei infectate. |n edi]iile anterioare ale cotidianului
a fost prezentat` una dintre cele mai ciudate nun]i din acest an.
Mirele stabilit în Ia[i nu a mai ajuns la nunt`, dar mireasa a
continuat petrecerea ca [i cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Acest virus uciga[ mi-a r`pit
unul dintre cei mai buni prieteni”
|n urm` cu câteva zile, ie[eanul care a trecut prin clipe
dureroase, dup` ce \ntreaga familie era \n spital, infectat`, [i-a

pierdut [i unul dintre cei mai buni prieteni. Ovidiu Ciubotaru,
unul dintre cei mai cunoscu]i pictori de biserici din jude]ul Ia[i,
a decedat la Spitalul CFR, sâmb`t`, 16 octombrie 2021, din cauza
noului coronavirus. Potrivit amicului s`u, acesta nu credea în
virus [i nici nu a vrut s` lupte pentru via]a sa, chiar dac` medicii
au f`cut toate eforturile. Pictorul, în vârst` de 54 de ani, era
c`s`torit din anul 2019 [i avea doi copii. „Acest virus uciga[ mia r`pit unul dintre cei mai buni prieteni. |n urm` cu câteva zile,
Ovidiu Ciubotaru, unul dintre cei mai talenta]i pictori din Ia[i, a
murit la spital, infectat cu COVID-19. Era un om deosebit, doar
c` nu a mai vrut, el nu a vrut deloc s` mai lupte. S-a f`cut totul,
medicii au depus eforturi enorme s` \l salveze, \ns` el nu a mai
vrut. A murit pur [i simplu, dintr-o dat`. Nu v` pute]i da seama
cât de greu este s` vezi cum totul se spulber`, familie, tot. Nu
este o glum` ceea ce se \ntâmpl` [i trebuie s` facem noi ceva,
dac` vrem s` ne p`zim, c` nu o s` fac` nimeni pentru noi”, a
ad`ugat Gelu Iorga.
Andreea PåDURESCU
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Noi 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, mâine, 23, [i
duminic`, 24 octombrie, 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, lecturi.
Festivalul se va \ncheia
duminic`, pe 24 octombrie
La Ia[i, s`pt`mâna aceasta a debutat cea dea V-a edi]ie a consacratului [i valorosului, pe
plan intern, dar [i extern, 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,
lecturi.
Mâine, 23 [i duminic`, 24 octombrie 2021,
au loc noi zeci de evenimente, într-o gam` larg`
de manifest`ri \n cadrul Festivalului 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 SARS-CoV-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 SARSCoV-2. Intrarea este liber` [i se va face în limita
locurilor disponibile.

Provoc`ri culturale [i literare
la Festivalul Interna]ional
de Literatur` [i
Traducere Ia[i 2021
FILIT este marcat printr-un program consistent,
variat [i de anvergur`. Pot fi enumerate urm`toarele
puncte care se vor derula mâine, sâmb`t`, 23
octombrie: orele 10:00-12:00, la Biblioteca Central`
Universitar` (BCU) „Mihai Eminescu”, sub egida
„Traduc`torii [i traducerile din literatura român`
în anul al II-lea al pandemiei”, o \ntâlnire
profesional` a traduc`torilor, cu participarea
editorilor [i managerilor culturali. La prânz, la
Casa Muzeelor, au loc „|ntâlnirile Alecart Junior”.
La Muzeul „Mihai Eminescu” (Parcul Copou),
Atelier de Re-design în cadrul proiectului educa]ional
#PREZENT. La Institutul Francez, Sala „Benjamin
Fondane”, Atelier francofon de band` desenat`:
„BD et intermédialité”. La Casa Muzeelor are
loc momentul „Scriitori în Centru”. Casa de
Cultur` a Sindicatelor g`zduie[te „Casa Fantasy”
cu momentul „Umanism [i transumanism în
literatura fantasy [i science-fiction”. Ziua a III-a
FILIT se va \ncheia, \ntre orele 20:00-22:00, la
Teatrul Na]ional (TNI) „Vasile Alecsandri”, Sala
Mare, cu o activitate inclus` \n Serile FILIT,
„Procentul convenabil. Cum scriem când scriem
despre noi”. Invitate: Simona Go[u, Mihaela
Miroiu, Alina Nelega, Ioana Nicolaie, Miruna
Vlada. Gazda serii: Elena Vl`d`reanu. Eveniment

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

organizat în colaborare cu Zilele „Sofia N`dejde”,
edi]ia a IV-a.

Care sunt momentele ultimei
zile din cadrul edi]iei
2021 a FILIT de la Ia[i
Ultima zi a edi]iei 2021 a FILIT propune, de
asemenea, un variat [i special program. Astfel,
duminic`, 24 octombrie 2021, sunt propuse: 10:0012:00 - Casa Muzeelor „Live Q&A”, invitat`:
Krystal Sutherland, autoarea c`r]ilor „Inimi Chimice”
[i „O list` semidefinitiv` a celor mai îngrozitoare
co[maruri”. |ntre 11:00-13:00, Muzeul „Mihai
Eminescu”, Atelier de Re-design în cadrul proiectului
educa]ional #PRESENT, 11:30-13:30, Casa de
Cultur` „Mihai Ursachi” a Municipiului Ia[i (Parcul
Copou), \ntâlnirile clubului Logos, invita]i: Cornelia
Golna, Pascal Janovjak, moderatoare: Serinella
Zara. |ntre 12:00-14:00, Palatul Copiilor (on-line),
Casa copil`riei, 12:30-14:00, Casa Muzeelor, Scriitori
în Centru, invita]i: Radu Andriescu, Florin Iaru,
Lucian Vasiliu. |ntre 13:00-15:00, Casa de Cultur`
a Sindicatelor, Casa Fantasy [i Dialoguri Fantasy.

• 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

La fel ca \n fiecare zi, de la 18:00 la 20:00,
activitatea se \ncheie la Teatrul Na]ional „Vasile
Alecsandri”, Sala Mare. Aceasta face parte din
Serile FILIT. Evenimentul cuprinde: decernarea
„Premiului liceenilor pentru cea mai îndr`git`
carte”. Coordonatori: prof. Lavinia Ungureanu,
prof. Mihaela Dobo[, prof. Irina Nechifor, prof.
Monica Iosub, prof. Eugenia Dri[cu, prof. Cristina
Chiprian, prof. Alla Apopei, prof. Daniela Zaharia,
prof. Narcisa Adochiei, prof. {tef`nica }ugui,
prof. Lumini]a Agache, prof. Traian Fîntînaru [i
„Întâlnire cu Ana Blandiana”, gazda serii: Svetlana
Cârstean. Prezint`: C`t`lin Sava.
Cea de-a V-a edi]ie a Festivalului Interna]ional
de Literatur` [i Traducere Ia[i 2021 continu`
astfel munca \nceput` acum câ]iva ani de echipa
Muzeului Na]ional al Literaturii Române [i cu
finan]area Consiliului Jude]ean (CJI). Pe de alt`
parte, FILIT a devenit un reper select [i consistent
al Literaturii [i Traducerii pe plan european [i
mondial atât prin invita]ii care au particpat, cât
[i prin dezbatere [i idei schimbate.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în
meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
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Ie[enii care s-au `nscris `n programul
ıCasa Verde Fotovoltaice‰ primesc primii
bani de la AFM! Vor monta panourile pe
acoperi[urile caselor din mediul rural
Un sfert din ie[enii care au depus dosare
\n programul „Casa Verde Fotovoltaice”
primesc fiecare 20.000 de lei, primii bani
fiind acorda]i de Administra]ia Fondului
pentru Mediu pân` la finalul acestui an.
Un sfert din cei peste 300 de ie[eni care
au solicitat banii \i vor avea \n conturi
pân` la finalul anului 2021
O parte din ie[enii care s-au \nscris \n programul „Casa Verde
Fotovoltaice” vor primi banii de la Administra]ia Fondului pentru
Mediu (AFM) pân` la finalul anului 2021. Din cei peste 300 de
ie[eni \nscri[i \n program vor primi banii un sfert dintre ace[tia.
Beneficiarii primesc 20.000 de lei, fiecare, pentru a monta panourile
fotovoltaice pe acoperi[urile propriet`]ilor din mediul rural. Potrivit
noilor prevederi, este permis` modificarea amplasamentului prin

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei
Mold Agrimin SRL, cu sediul în Iaşi, str. A. Panu, nr. 56, bl. B1,
sc.B, et.3, ap.11 , jud. Iaşi, CUI 16009472 J22/2354/2003 - societate
în faliment, Dosar nr. 2408/99/2016 (162/2016) - Tribunalul Iaşi,
Secţia II civilă - Faliment, în temeiul Legii nr.85/2014, vinde prin
licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri:
w Teren extravilan în suprafață de 4.500 mp având
categoria de folosință ”arabil”, cu număr cadastral 204,
identificat în parcela 1 (532/56), înscris în Cartea Funciară
62686/ Alexandru Ioan Cuza, situat în sat. Șcheia, com.
Alexandru I. Cuza, jud. Iași – preț 7.585 lei
w Teren extravilan în suprafață de 2.900 mp având
categoria de folosință ”arabil” cu număr cadastral 205,
identificat în parcela 1 (532/57) înscris în Cartea Funciară
62685/Alexandru Ioan Cuza, situate în sat. Șcheia, com.
Alexandru I. Cuza, jud, Iași – preț 4.888 lei.
Licitaţiile vor avea loc în data de 01.11.2021, 08.11.2021
și 15.11.2021, orele 13.00, la biroul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str.Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud Iaşi, putând
participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o
cerere ce va conţine:
o cerere de participare la licitaţie,
o dovada achitării caietului de sarcini de 500 lei,
o dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul
de pornire al licitației,
o dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire
al licitaţiei;
o actele de identificare a persoanei juridice/fizice,
împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea
cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de
sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul nr. RO13BRDE380SV52587673800
deschis pe numele debitoarei SC Mold Agrimin SRL la BRDGSG. Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap. 12,
jud.Iaşi, cel mai târziu cu o zi înainte de ziua şi ora licitaţiei.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit (30 zile calendaristice de la data
licitaţiei) duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea
bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina
cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor
scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu
cu 3 zile înainte de ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la
biroul lichidatorului judiciar -telefon: 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL

montarea panourilor în incinta propriet`]ii, indiferent de loc (dac`
a solicitat montarea pe o cl`dire [i dore[te montarea pe alt`
cl`dire, dac` a solicitat montarea pe cl`dire [i dore[te montarea
pe teren etc.). Cererile de decontare se depun exclusiv online
prin intermediul e-mail-ului/aplica]iei informatice. Beneficiarii [i
instalatorii valida]i au obliga]ia de p`strare/arhivare a documentelor
pe perioada de valabilitate a contractelor încheiate cu AFM. Ghidul
programului „Casa Verde Fotovoltaice” a fost modificat în acest
an pentru ca beneficiarii s` aib` mai mult timp la dispozi]ie pentru
montarea panourilor fotovoltaice.

A crescut num`rul beneficiarilor ie[eni
interesa]i de montarea panourilor
fotovoltaice, prin intermediul programului
|n perioada 2015-2020 au fost finan]ate 128 de dosare depuse
la Agen]ia pentru Protec]ia Mediului (APM) Ia[i, institu]ia care a
verificat dosarele pân` în anul 2019. Ulterior, AFM a preluat
programul. Beneficiarii acestor fonduri de la stat au primit 6.000
de lei pentru fiecare proiect aprobat. Cu banii ob]inu]i au montat
pe locuin]e panouri fotovoltaice cu ajutorul c`rora reu[esc s`
economiseasc` energie electric`. Scopul programului „Casa Verde
Fotovoltaice” îl reprezint` cre[terea eficien]ei energetice, îmbun`t`]irea
calit`]ii aerului [i reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` prin
producerea de energie electric` din surse regenerabile la locuin]ele
situate la cel pu]in 2 kilometri fa]` de re]eaua na]ional` de distribu]ie
a energiei electrice [i prin reducerea utiliz`rii combustibililor
conven]ionali. Unul dintre beneficiarii din Ia[i ai programului derulat
de stat este Aurel Bârs`niuc, din comuna Aroneanu.

Un alt program de succes derulat
în Ia[i este „Iluminatul Public”,
unde prim`riile au depus proiecte
în valoare de 18 milioane de lei
Prim`riile din Ia[i vor investi 18 milioane de lei în modernizarea
iluminatului public. Lista final` cu prim`riile din Ia[i care vor

primi banii în programul „Iluminat Public” a fost publicat` pe
site-ul AFM. Printre comunele unde primarii vor investi fondurile
de la stat se num`r`: {ipote, Horle[ti, Valea Seac`, Bal[, Miroslava,
Belce[ti, Scobin]i, Cucuteni, Comarna, Ciorte[ti, Costuleni, Ipatele,
T`t`ru[i, {ipote, Gropni]a, O]eleni, Andrie[eni, Pope[ti, Hele[teni,
Mirce[ti, Ion Neculce, Mo]ca, Erbiceni, Groze[ti, Cepleni]a [i
Vân`tori. Cea mai mic` sum` accesat` de o prim`rie din Ia[i
este de 409.000 lei, iar cea mai mare, de 1,1 milioane de lei.
Astfel, pentru unit`]ile administrativ-teritoriale care au o popula]ie
de pân` la 4.000 de locuitori, se acord` maximum 500.000 de lei,
iar pentru cele care au peste 4.001 locuitori, se acord` un ajutor
financiar de peste un milion de lei. Printre prim`riile cu finan]are
maxim` se num`r` Miroslava, Comarna, Vân`tori, Erbiceni, T`t`ru[i,
Pope[ti, Mo]ca.
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

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Compania de Transport Public r\mâne
f\r\ angaja]i! Vatmanii [colariza]i trebuie
s\ r\mân\ `n companie timp de 5 ani.
Cel mai lung traseu din Ia[i va fi scurtat
Compania de Transport Public
(CTP) Ia[i are nevoie de
vatmani. Personalul poate fi
[colarizat gratuit, cu condi]ia
s` r`mân` \n companie.
Reprezentan]ii societ`]ii au
anun]at c` va fi scurtat [i cel
mai lung traseu din municipiul
Ia[i
Lips` important` de personal la Compania
de Transport Public (CTP) din Ia[i. Asta \n ciuda
faptului c` [colarizarea este gratuit` pentru
persoanele care vor s` se angajeze \n cadrul
companiei. Au fost stabilite [i o serie de criterii
pentru ocuparea postului de vatman. „Noi, cei
de la CTP, mereu am c`utat s` angaj`m vatmani,
pentru c` mereu am avut nevoie. Nu este o
situa]ie recent`, cauzat` de tramvaiele noi care
au ajuns la Ia[i. Noi oferim [colarizare pentru
to]i cei care \ndeplinesc cerin]ele postului de
vatman [i doresc s` se angajeze \n cadrul
companiei noastre. {colarizarea este gratuit` dac`
persoanele care aplic` pentru acest post semneaz`
un contract pe o perioad` determinat` de 5 ani
cu noi”, a spus Andreea Luca Barna, purt`torul
de cuvânt al CTP Ia[i. Condi]iile minime pe care
trebuie s` le \nteplineasc` candidatul pentru
postul de vatman sunt urm`toarele: 10 clase
finalizate [i curs calificare/[coal` profesional`,
s` aib` minimum vârsta de 24 de ani [i s` fie
apt medical [i pshilogic. O femeie este unul
dintre cei mai vechi vatmani din Ia[i. Aceasta a
condus primul tramvai nou.

Ce se \ntâmpl` cu tramvaiele
noi ajunse \n Ia[i
|n prezent, pe liniile de tramvai din Ia[i
circul` 7 garnituri noi, cu 3 mai multe fa]` de
luna trecut`. |ns` acestea nu pot fi v`zute pe
toate liniile. Noile vagoane de la compania polonez`
„PESA” circul` la momentul actual pe liniile cele

mai aglomerate. „A mai ie[it un tramvai nou de
la firma «PESA» pe str`zile ora[ului, acum sunt
7 astfel de tramvaie care circul`. |n acest moment,
tramvaiele circul` pe rutele 1, 13 [i 9, iar
dispecerul de la cap`tul de linie din rondul din
Copou decide \n func]ie de grafic pe care rut`
s` circule tramvaiele noi [i dac` trebuie sau nu
s` suplimenteze num`rul de tramvaie pe una
dintre linii. Pe liniile 7 [i 8 vor urma s` circule
tramvaiele noi imediat dup` finalizarea lucr`rilor
de reabilitare din zona }u]ora”, a declarat purt`torul
de cuvânt al CTP.
|n ceea ce prive[te situa]ia tramvaielor
„Bozankaya”, ajunse \n Ia[i, acestea mai au de
a[teptat pân` s` poat` transporta c`l`tori. „|n
acest moment, reprezentan]ii companiei „Bozankaya”
din Turcia se afl` \n depourile din Ia[i [i efectueaz`
teste de func]ionalitate a garniturilor ajunse la
noi. Din câte [tim, nu sunt probeleme cu tramvaiele
noi pân` acum, \ns` testele sunt obligatorii,
acestea sunt efectuate conform caietului de sarcini.
Tramvaiul va ie[i pe linii in func]ie de deciziile
reprezentan]ilor Bozankaya”, au mai ad`ugat
reprezenta]ii CTP. Primele tramvaie „PESA” au
intrat pe traseu luna trecut`.

Cum se circul` \n
prezent cu mijloacele
de transport \n comun
Situa]ia pandemic` actual` din ]ar` impune
unele restric]ii cet`]enilor, restric]ii care vizeaz`
[i mijloacele de transport \n comun. „|n acest
moment nu exist` nicio m`sur` nou` a comitetului
local \n vederea restric]ion`rii num`rului de
c`l`tori \n tramvaie. M`surile sunt acelea[i ca
cele de pân` acum. Dar, pân` la urm`, este [i
interesul c`l`torilor s` se protejeze [i s` respecte
regulile de distan]are [i cele care privesc purtarea
corect` a m`[tii de protec]ie \n mijloacele de
transport \n comun”, au mai ad`ugat reprezentan]ii
CTP. |n cazul \n care aceste m`suri nu sunt
respectate, c`l`torii pot fi sanc]iona]i conform
legii.
„Facem verific`ri zilnice \n mijloacele de

transport \n comun din Ia[i pentru a verifica
respectarea regulilor impuse de situa]ia actual`
din ]ar`. Oamenii care nu se supun acestor reguli
pot fi sanc]iona]i conform legii 55 din 2020 [i
risc` amenzi cu o valoare cuprins` \ntre 500 [i
2.500 de lei. Din fericire, am observat c` sunt
foarte rare \n ultimul timp situa]iile \n care
oamenii s` nu respecte regulile de distan]are
sau s` refuze purtarea m`[tii de protec]ie. Ne
bucur`m s` vedem c` responsabilitatea cet`]enilor
a crescut de la \nceputul pandemiei [i pân`
acum”, a declarat Liviu Zanfirescu, comandatul
poli]iei locale din Ia[i.

Unele rute r`mân totu[i foarte
aglomerate. Ce solu]ie
aduce Compania de
Transport Public Ia[i (CTP)
pentru aceast` situa]ie
La orele de vârf, traficul din Ia[i devine un
„calvar”. Autorit`]ile recomand` utilizarea transportului
public pentru remedierea, sau cel pu]in, pentru
ameliorarea problemei traficului. |n schimb, cei
care aleg s` plece diminea]a la locul de munc`
cu autobuzul sau tramvaiul este posibil s` se

confrunte cu aglomera]ia din acestea sau cu
timpii mari de a[teptare, mai ales pentru traseele
foarte lungi. Traseul autobuzului 20 este unul
dintre cele mai lungi trasee din Ia[i. Acesta
circul` pe ruta T`t`ra[i Sud-Metro. „Traseul 20
este unul dintre traseele foarte lungi. Aceast`
situa]ie se afl` deja \n analiza responsabililor
pentru regândirea h`r]ii de transport public Ia[i
\n vederea scurt`rii traseului 20. Din motive de
trafic foarte aglomerat \n zonele pe care le
tranziteaz` \ntâmpin`m probleme mari cu
predictibilitatea timpului de a[teptare. Din pricina
acestei situa]ii nu putem preconiza num`rul de
minute \n care autobuzul ajunge \n sta]ie, uneori
acesta se poate dubla sau chiar tripla. |n momentul
\n care vom reu[i s` ob]inem aprobare pentru
scurtarea traseului, o vom face [i, cu siguran]`,
va avea un timp mai mic de parcurgere a traseului.
Pân` atunci \ns`, apel`m la c`l`tori pentru a
evita aglomerarea autobuzelor sau tramvaielor,
dac` ace[tia observ` c` este prea aglomerat
mijlocul de transport \n care vor s` se urce, \i
sf`tuim s` a[tepte urm`torul autobuz sau tramvai,
dup` caz”, au mai spus reprezentan]ii CTP.
George POPA

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Doi milionari au venit la Ia[i cu o afacere ce
func]ioneaz\ non-stop! Fiecare client
trebuie s\ pl\teasc\ cel pu]in 4 lei. Produsul
poate fi g\sit `n doar câteva locuri din ora[
|n pie]ele din Ia[i au
ap`rut de câteva zile
cinci dozatoare cu lapte
proasp`t.
Aprovizionarea se face
de la o ferm` din
Vii[oara, Vaslui [i,
potrivit directorului
fermei, vor fi amplasate
alte [apte astfel de
automate cu lapte, dac`
exist` interes din partea
clien]ilor
Un nou tip de afacere, bazat pe
cre[terea vacilor de lapte, a \nceput s`
prind` contur \n pie]ele din Ia[i.
Dozatoarele cu lapte amplasate \n cinci
pie]e din Ia[i au devenit atractive pentru
clien]ii care vor s` achizi]ioneze lapte
natural. „Avem cinci automate \n Pia]a
Independen]ei, Hala Central`, CUG,
Pia]a Alexandru [i Nicolina. A[tept`m
documentele de la Prim`rie pentru a
putea fi amplasate [i pe domeniul public
alte dozatoare. Vor fi \n total \n jur de
12 automate, \n tot ora[ul. Laptele este
adus cu tancuri cu o capacitate de 200
de litri. Laptele e foarte bun, calitativ.
Am montat de o s`pt`mân` dozatoarele
[i am avut primii clien]i, nu foarte
mul]i, pentru c` nu prea [tie lumea de
ele. Dac` stau la aparat, vând o cantitate
mai mare, pentru c` \i explic clientului
despre ce e vorba. Vom face o campanie
de informare, vom pune panouri. La
fiecare 48 de ore se schimb` laptele.
Dac` nu ajunge laptele \n 48 de ore,

dozatoarele \n spa]iul public. Am stat
3 luni cu aparatele \n magazie pentru
c` am a[teptat toate autoriz`rile, de[i
am trimis documentele cu dou` luni
\nainte. E mai dificil pentru c` nimeni
nu-[i mai asum` absolut nimic, fiind
nevoie de multe autoriza]ii. {tiu c` al]i
colegi au renun]at la dozatoare din
diverse motive”, sus]ine Adrian Scânteie,
directorul fermei din Vaslui. Reporterii
„BZI” au prezentat \ntr-o edi]ie anterioar`
controalele efectuate de Protec]ia
Consumatorilor la dozatoarele de cafea.

Compania PlantagroCom care de]ine
dozatoarele cu lapte a
avut o cifr` de afaceri
de 414 milioane de lei
\n anul 2020
\nchid automatul. E lapte crud, natural,
iar la fiecare aparat dac` sunt 200 de
clien]i, e foarte bine. Eu m` ocup de
aparate pe partea de \ntre]inere, igienizare,
vânzare”, sus]ine Romeo Leahu,
reprezentantul companiei PlantagroCom, cea care de]ine dozatoarele de
lapte.

Ie[enii pot achizi]iona
lapte proasp`t din cinci
pie]e, \ns` dozatoarele
vor fi amplasate
\n tot ora[ul
Clien]ii pl`tesc pentru un litru de
lapte 4 lei [i dac` achizi]ioneaz` [i
sticla din plastic, pl`tesc \n plus un
leu. Primesc bonul, dac` \l solicit`.
„Aparatele sunt foarte inteligente.

Igienizarea se face automat dup` fiecare
client, fiind un aparat foarte performant.
Facem [i igienizarea cu anumite substan]e
care nu afecteaz` laptele, substan]e
aprobate de DSVSA (n.r.- Direc]ia Sanitar
Veterinar` [i Pentru Siguran]a Alimentelor).
|nainte de a comercializa laptele fac o
prob` s` v`d cum sunt gustul, culoarea.
Automatul d` bon de cas` dup` ce
clientul apas` un buton. |mi spune cât
lapte s-a vândut, dac` temperatura cre[te
la peste 4 grade, se \nchide automat.
Dac` apare vreo problem`, imediat m`
aten]ioneaz` aparatul”, mai spune Romeo
Leahu. Comerciantul este \nscris [i pe
platforma „Gust de Ia[i”, destinat`
promov`rii produc`torilor locali. |n Ia[i
au ap`rut primele automate \n anul
2012, fiind ale unui produc`tor din
comuna Miroslava.

Automatele sunt cump`rate de la
cel mai mare produc`tor din Italia. Au
costat 16.000 de euro, automatul, [i
8.000 de euro, distribuitorul de PETuri. „Este o investi]ie foarte mare. Ferma
este \n Vii[oara, Vaslui. Avem 200 de
vaci care produc lapte [i 600 de capete,
tineret. Mai construim un grajd pentru
c` vrem s` m`rim efectivul, s` fim
independen]i de subven]iile acordate de
stat [i de Uniunea European`, s` fim
mai eficien]i [i asta se poate cu un
efectiv mai mare. Un procent de 95 la
sut` din produc]ie ajunge la procesatorul
Almera, respectiv Big Panda. Restul
ajunge \n dozatoarele din Vaslui, Bârlad
[i Ia[i. Am \nceput s` punem dozatoare
\n Vaslui prima dat`, \n anul 2016.
Acum, pentru Ia[i, a[tept`m de o
s`pt`mân` documentele pentru a monta

Compania Plantagro-Com, care de]ine
[i ferma cu bovine la Vii[oara, Vaslui,
de unde provine laptele adus \n dozatoarele
din Ia[i, este administrat` de Constantin
Nechifor [i Daniel Nicolae {erban. Cifra
de afaceri \nregistrat` \n anul 2020 a
fost de 414 milioane de lei. Afacerea
Plantagro-Com a fost demarat` în urm`
cu 20 de ani [i a activat ini]ial în
domeniul achizi]ion`rii de cereale.
Treptat, s-a dezvoltat de la câteva hectare
de teren la peste 5.000 de hectare de
teren agricol cultivat în prezent. PlantagroCom activeaz` în mai multe sectoare,
precum producerea [i comercializarea
de material s`ditor, comer] cu cereale
[i plante tehnice, dar [i distribu]ia de
inputuri pentru agricultur` sau servicii
de transport rutier, ferm` cu bovine.
Raluca COSTIN

Patronul unei firme de instala]ii a demolat o cunoscut` cas`!
A f`cut loc unui proiect imobiliar, chiar \n centrul ora[ului.
{tefan En`[oaie a \ncheiat afacerea cu doar 60.000 de euro
{tefan En`[oaie, un investitor din
zona Neam], vrea s` construiasc`
un showroom pe bulevardul C.A.
Rosetti. A cump`rat casa de la
vechiul proprietar, care a expus
mai multe sculpturi \n curte.
Tranzac]ia a fost de 60.000 de
euro. Afaceristul \ncearc` s`
\ntocmeasc` un Plan Urbanistic
Zonal
Noi investi]ii sunt anun]ate \n zona central`
a Ia[ului. Mai precis, pe bulevardul C.A. Rosetti,
chiar vizavi de sediul Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie
(DNA) Ia[i, patronul mai multor magazine de
instala]ii a achizi]ionat un teren \n suprafa]` de
574 de metri p`tra]i, pe care se afla [i o cas`
b`trâneasc`. Casa era cunoscut` ie[enilor dup`
sculpturile expuse \n curte de fostul proprietar,
Leonard Istrate. Dup` vânzare, acestea au fost
recuperate de proprietar. Noul proprietar, {tefan
En`[oaie, patronul societ`]i Ena Grup Construct
SRL, inten]ioneaz` s` \ntocmeasc` un Plan Urbanistic

Zonal (PUZ) pentru construirea unei locuin]e
individuale, dar [i a unui showroom. De precizat
c`, pe lâng` magazinele cu solu]ii complete \n
instala]ii din Roman, jude]ul Neam], dar [i cartierul
Alexandru cel Bun, din Ia[i, {tefan En`[oaie este
interesat [i de afacerile din domeniul mobilei.

Investitorul {tefan En`[oaie se
gânde[te s` \nchirieze

de \nchiriat pentru birouri. |n dou`, trei luni voi
afla mai multe. Deocamdat` nu pot s` spun mai
multe. Sculpturile respective au fost „, a precizat
{tefan En`[oaie.
Afaceristul are calitatea de asociat \n dou`
societ`]i: Ena Grup Construct SRL [i Ena Tehnic
SRL. |n cazul primei societ`]i, a fost declarat` o
cifr` de afaceri de 164.505 lei, profit de 114.411
lei, cu un num`r de doi angaja]i. Investitorul se
afl` la prima investi]ie imobiliar`. |n acest context
nu a luat \n calcul construirea unui bloc de
locuin]e colective. De precizat c` investitorii
vâneaz` [i terenurile din spatele Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei.

Proprietatea situat` la intersec]ia cu strada
Patria a fost achizi]ionat` \n 2018, contra sumei
de 60.000 de euro. |n um` cu câteva zile, vechea
cl`dire a fost demolat` de o echip` de muncitori.
Imobilul se afla \ntr-un stadiu avansat de degradare.
Contactat telefonic, {tefan En`[oaie a precizat c`
Pe bulevardul C.A. Rosetti a
\nc` nu s-a hot`rât \n leg`tur` cu destina]ia
vrut s` construiasc` [i
viitoarei cl`diri. Deocamdat`, proiectul nu are
patronul firmei INBIT
avizele comisiilor de specialitate din cadrul Prim`riei
Ia[i. „|n acest moment depun pentru PUZ. Cred
Un alt proiect imobiliar din zona C.A. Rosetti
c` dureaz` cel pu]in doi ani, indiferent de ce apar]ine lui Andrei Târnovanu, patronul firmei de
vreau s` fac. Vreau s` v`d ce m` las` s` fac \n construc]ii INBIT SRL. La num`rul 57, la intersec]ie
zon`. Merg pe ideea unui showroom sau spa]ii cu strada Brându[a, nr. 61, afaceristul a solicitat
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

avizarea unui proiect imobiliar pe o suprafa]` de
teren de 729 de metri p`tra]i. De precizat c`
zona este aglomerat` \n special de case, iar traficul
auto este intens. Inten]ia afaceristului este de a
ridica un bloc de locuin]e colective cu regimul
de \n`l]ime P+4. |n prim`vara anului 2021, proiectul
a fost analizat \n cadrul Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului [i Urbanism (CTATU),
format` din arhitec]i. Ace[tia au considerat c`
proiectul nu este oportun pentru zona amintit`,
motiv pentru care au eliberat un aviz nefavorabil.
Totodat`, [i Gheorghe Negru], patronul pensiunii
„Villa Grande”, din cartierul T`t`ra[i, vrea s`
construiasc`. Vizavi de pensiune, afaceristul de]ine
o suprafa]` de teren de 3.254 de metri p`tra]i,
amplasat` pe strada G`l`]eanu, nr.2. Aici a propus
un PUZ pentru construirea unui bloc de locuin]e
colective cu regimul de \n`l]ime de S+P+3.
Imobilul presupune amenajarea unui num`r de
40 de apartamente care nu vor fi mai mari de
3 camere. Recent, proiectul a fost avizat de
CTATU.
Ciprian BOARU
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Senza]ional! La Ia[i, `ntr-o zon\ select\, a
fost cultivat cel mai scump ardei iute din
lume! Un kilogram are pre]ul incredibil de
25.000 de dolari! Un cunoscut profesor [i
specialist dezv\luie secretele care-l fac s\
fie atât de valoros
De-a dreptul senza]ional, la
Ia[i! |ntr-o zon` select` a urbei
a fost cultivat cel mai scump
ardei iute din lume, un
kilogram având pre]ul
incredibil de 25 de mii de
dolari! Un cunoscut profesor [i
specialist dezv`luie secretele
care-l fac s` fie atât de
valoros. Mai mult, ie[enii \l vor
putea admira, \ncepând cu 30
octombrie 2021, \ntr-o
expozi]ie unic` derulat` \n
Gr`dina Botanic` „Anastasie
F`tu” a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza”.
Interesant este c`, \n faimoasa
gr`din` ie[ean`, se afl` [i
primele trei cele mai iu]i soiuri
de ardei la nivel mondial
Punct de atrac]ie senza]ional pentru mii [i
mii de oameni, organizat la finalul acestei luni
la Ia[i! |ntr-o zon` select` a urbei a fost cultivat
cel mai scump ardei iute din lume, un kilogram
având pre]ul incredibil de 25 de mii de dolari!
Un cunoscut profesor [i specialist, prof. univ. dr.
C`t`lin T`nase (membru al Academiei Române),
dezv`luie secretele care-l fac s` fie atât de valoros.
Ie[enii \l vor putea admira, \ncepând cu 30
octombrie 2021, \ntr-o expozi]ie unic` derulat` \n
Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu” a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC). Interesant este
c`, \n faimoasa gr`din` ie[ean`, se afl` [i primele
trei cele mai iu]i soiuri de ardei, la nivel mondial.
„Ceea ce este interesant, la fel ca \n edi]iile
anterioare, ]inând cont de gradul de iu]eal` legat
de unit`]ile Scoville, noi prezent`m acei ardei
«campioni mondiali», anume cei mai iu]i! {i avem
\n continuare primele trei locuri la nivel mondial,
la noi \n Gr`dina Botanic` din Ia[i. Recordurile
noastre nu au fost detronate [i aici vorbim de 2
milioane de unit`]i Scoville, grad de iu]eal`, a[a
cum se m`soar` cu tehnicile de acum”, a precizat
prof.univ.dr. C`t`lin T`nase, directorul Gr`dinii
Botanice „Anastasie F`tu” din Ia[i.

„Vedeta” din acest an a
expozi]iei „Flori de Toamn`”,
organizat` \n Gr`dina
Botanic`, este cel mai scump
ardei din lume ca pre], la nivel
de kilogram, anume
25 de mii de dolari
Pe de alt` parte, „vedeta” din acest an a
expozi]iei „Flori de Toamn`”, organizat` \n Gr`dina
Botanic` din Ia[i, este cel mai scump ardei din
lume ca pre], la nivel de kilogram, anume 25 de
mii de dolari. „Noutatea, la edi]ia de anul acesta
a expozi]iei, este prezentarea celui mai scump

ardei din lume ca pre], la nivel de kilogram,
anume 25 de mii de dolari. Acesta se nume[te
Aji Charapitas [i este un soi creat \n Republica
Peru, dar care nu este atât de iute precum este
soiul Carolina Reaper. El este, undeva, apreciat
la 30 - 40 de mii de unit`]i Scoville. Acesta re]ine
prin gustul cu totul [i cu totul special, un gust
dulceag, anume o arom` de citrice, u[or acri[or.
|n Peru se consum` proasp`t, ca atare, sau pentru
condimentarea unor meniuri, se \n]elege, poate
[i tradi]ionale, dar [i extrem de rafinate”, a
dezv`luit, \n exclusivitate pentru Cotidianul „BZI”,
prof. univ. dr. C`t`lin T`nase.

Un kilogram din acest soi de
ardei Aji Charapitas con]ine
aproximativ 75 de mii de buc`]i
Un detaliu interesant este c` un kilogram din
acest soi de ardei Aji Charapitas con]ine aproximativ
75 de mii de buc`]i. „Provenien]a materialului
nostru nu este din Peru, ci de la Gr`dina Botanic`
din Essen - Germania. Astfel, noi am reu[it s`-l
cultiv`m, deoarece am primit doar 4-5 semin]e,
pentru c` a[a se face schimbul cu aceste specii.
Ca idee, pentru cei interesa]i, un kilogram din
acest soi de ardei con]ine aproximativ 75 de mii
de buc`]i. Sunt atât de multe pentru c` diametrul
acestor ardei nu dep`[e[te 0.5 centimetri. V` da]i
seama migala pentru toate aceste opera]ii care
sunt executate la o astfel de plant` [i, dup` aceea,
recoltarea ei, conservarea [i, sigur, condi]ionarea
ei când este vorba de a fi consumat` pe termen
lung”, a mai explicat prof. univ. dr. C`t`lin T`nase,
director al Gr`dinii Botanice „Anastasie F`tu” din
Ia[i. Cea de-a 45-a edi]ie a expozi]iei „Flori de
toamn`” din Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu”
va fi deschis` zilnic, între orele 9:00-16:00, de pe
30 octombrie pân` pe 21 noiembrie 2021. Pre]ul
unui bilet este de 15 lei, iar pentru grupurile
organizate - de 5 lei. Taxa intrare pentru elevi,
studen]i, pensionari, grupuri formate din cel pu]in
10 persoane la expozi]ii florale este de 8.00 lei.
Fotografiatul este liber.

de flori, fructe [i semin]e, sub genericul „Flori
de Toamn`”, în sec]ia ornamental` sunt expuse
peste 6.000 de plante care apar]in la 108 soiuri
de dalii sau gherghine, între care 92 de soiuri
cu port înalt peste 1.70 metri, respectiv 16 soiuri
pitice, cu în`l]imi care variaz` între 30 [i 60
centimetri. „Cu prilejul acestei edi]ii aniversare,
când se s`rb`toresc 165 de ani de la fondarea
primei gr`dini botanice din România, vor fi
prezentate soiuri ale genului Chrysanthemum,
atât cele pentru floare t`iat` «Chrysanthemum
grandiflorum», care reunesc 215 variet`]i horticole
cultivate în sere [i solarii, dar [i soiuri de tuf`nele
sau dumitri]e «Chrysanthemum indicum» în num`r
de 210 variet`]i, cultivate în exterior. De asemenea,
vor fi expuse 25 de specii, atât din flora spontan`
a diferitelor continente, cât [i soiuri decorative
prin flori sau frunze, anuale sau perene”, arat`
prof. univ. dr. C`t`lin T`nase, directorul Gr`dinii
Botanice din Ia[i.

În Gr`dina Botanic` din Ia[i,
cultura crizantemei se
practic` de cinci decenii

În Gr`dina Botanic` din Ia[i, cultura crizantemei
se practic` de cinci decenii [i urmeaz` tendin]a
general` de expansiune a tehnicilor noi de
ameliorare, fiind create la Ia[i noi soiuri române[ti
cu o valoare [tiin]ific` [i decorativ` deosebit`.
„Astfel, exist` în cultur` soiuri ob]inute în cadrul
Gr`dinii Botanice, omologate [i men]inute de-a
lungul timpului în aceast` colec]ie reprezentativ`
la nivel na]ional [i interna]ional - 14 soiuri de
tuf`nele [i 23 de crizanteme. Pe lâng` soiurile
române[ti de Chrysanthemum indicum - tuf`nele
(Armonie, Autumnal`, Bicolor, Paloma etc.) [i
Chrysanthemum x grandiflorum (Lucian Corneliu,
Carmen, Asfin]it, Anica, Tamara, Romic`, Profira
etc.) vor fi expuse ini]ial [i alte soiuri timpurii
de crizanteme din sortimentul interna]ional”, a
mai completat prof.univ.dr. C`t`lin T`nase. Prin
caracteristicile deosebite ce ]in de port, tip de
inflorescen]`, culoare, crizantemele se preteaz`
la realizarea diferitelor forme de cultur`, prin
tehnici speciale însu[ite [i practicate înc` de la
Flori de toamn` 2021 începutul organiz`rii colec]iei de crizanteme: forme
expozi]ie de flori, fructe [i
de pom, cascad`, piramid`, bonsai, evantai etc.
semin]e, a XLV-a edi]ie
care sunt expuse pentru a eviden]ia aceste calit`]i
Pân` în ultima decad` a lunii octombrie, când [i perspectivele de utilizare a crizantemei în
se va inaugura cea de-a XLV-a edi]ie a expozi]iei practicile horticole.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Printre nout`]i se num`r`
zârna de catifea, originar` din
Argentina, ale c`rei fructe
sunt surse de pigmen]i
violet, planta de kerosen
originar` din America de Sud,
toxic` pentru om
În cadrul serelor expozi]ionale va fi prezentat`
colec]ia de ardei iu]i decorativi care reune[te 10
specii [i subspecii, cu 125 de soiuri [i hibrizi,
dintre care 12 soiuri vor fi expuse pentru prima
cu prilejul acestei edi]ii.
În acelea[i spa]ii vor fi prezentate 16 specii
[i soiuri ale genului Solanum, taxoni cu importan]`
[tiin]ific` [i economic`, specii toxice [i medicinale,
printre nout`]i num`rându-se zârna de catifea,
originar` din Argentina, ale c`rei fructe sunt surse
de pigmen]i violet, planta de kerosen originar`
din America de Sud, planta toxic` pentru om
dac` este ingerat` [i iritant` dac` este atins` [i
zârna african`, specie ale c`rei frunze sunt bogate
în vitamine [i minerale. „De asemenea, în sere
vor fi expuse 200 de soiuri de dovleci decorativi,
dar [i soiuri de castrave]i ]epo[i africani [i
mexicani, bure]i vegetali, tigve, insulina vegetal`
sau castravetele amar, dovleacul de cear` sau
pepenele de iarn` [i t`rt`cu]a [arpe, specii care
cu origini geografice în diferite zone din America
de Sud, Africa sau Asia. {i la aceast` edi]ie se
va remarca în spa]iile exterioare colec]ia de varz`
cu valoare decorativ`, alimentar` [i medicinal`
cu diferite origini, care reune[te 76 de taxoni,
între care 8 soiuri [i hibrizi vor fi expuse în
premier`”, a completat directorul Gr`dinii Botanice,
prof. univ. dr. C`t`lin T`nase.
Cu ocazia acestui eveniment vor fi expuse [i
e[antioane de fructe [i semin]e provenind de la
specii de plante cultivate în spa]iile exterioare [i
în serele Gr`dinii Botanice din Ia[i, care invit`
publicul s` exploreze rolul biologic al acestora
[i semnifica]ia acestora pentru diferite culturi ale
globului. Gr`dina Botanic` din Ia[i, înfiin]at` la
10 august 1856, poart` numele fondatorului s`u,
medicul [i naturalistul Anastasie F`tu. În acest
an, aniverseaz` 165 de ani de transform`ri istorice
pe diferite amplasamente din Municipiul Ia[i, fiind
prima gr`din` botanic` universitar` româneasc`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând apartament \n zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Pre]
60000. Rela]ii la telefon:
0772026329.
Vând garsonier` \n zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Pre] 25000 euro, u[or negociabil.
Rela]ii la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.

cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
CARTIER VI{OIANU Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
APARTAMENTE DE LUX.
gresie, faian]`, parchet, CT
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu proprie. Pre]uri de la 1300
apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i

11

PUBLICITATE

Vineri, 22 octombrie

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

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

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

lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

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

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

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

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

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

Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.

Agent servicii clienti, studii
superioare, limba
germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL. Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24
Agent de turism, studii
superioare in domeniu /
cunostinte operare pc / limba
engleza, EUROPA TRADE SRL.
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent de vânz`ri, studii medii,
absolvent dupa 2013 sau [omer,
IACOB’S HOLDING SRL. Rela]ii
la: 0744785947;
iacobsltd@yahoo.com,SAT
HOLBOCA, STR.FIRMELOR
NR.15.
Agent dezinfectie, deratizare,
dezinsectie, studii liceale
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ajutor bucatar, studii gimnaziale,
fara experienta precizata,
engleza, cazare, masa, posturile
sunt pentru timisoara, restaurant
fenice palas, FADIS TIME
HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Ajutor bucatar, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.
Ajutor bucatar, fara studii
precizate, experienta, SES
MEDIA FOOD SRL, Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
Ajutor ospatar, studii medii, fara
experienta precizata, engleza,
cazare, masa, posturile sunt
pentru timisoara, restaurant
fenice palas, FADIS TIME
HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL, Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist informatii, studii
superioare, experienta 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Arhivar, liceu, f`r` experien]`
precizat`, ARHIV YCA SRL,
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Rela]ii la: 0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.
Asistent medical, scoala
postliceala, fara experienta
precizata, CMI DUMITRU
NICOLETA, Rela]ii la:
0745573592;
dr.nicoleta.dumitru@gmail.com,
Tomesti, Bl.44, Parter.
Asistent medical generalist, studii
de specialitate, experienta 3 ani,
CMI DR.GRIGORAS SIMONA,
Rela]ii la: 0745374186;
mihaelacucorada@yahoo.com,
Str.T.Vladimirescu Nr.11, Bl.P12,
Sc.B, Ap.3.
Asistent relatii publice si
comunicare, studii medii, fara
experienta precizata, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com,
Str.Luca Arbore Nr.12, Bl.404,
Sc.A, Etj.7, Ap.30.
Buc`tar, studii medii, fara
experienta precizata, BIZANTIQ
SRL. Rela]ii la: 0749 311 155;
ionut.cretu@bizantiq.ro,
Com.Rediu, Sat Rediu,
Sos.Valea Rediului Nr.19,
Mansarda.
Buc`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, SES MEDIA FOOD
SRL, Rela]ii la: 0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
C`lc`toreas` lenjerie, [coal`
general`, f`r` experien]`
precizat`, CURATATORIA
OMNICLEAN SRL, Rela]ii la:
0731334050;
irinafilipescu2005@yahoo.com,
STR.GEORGE ENESCU NR.5B.
Camerista de hotel, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, HOTEL
ORIZONT SRL, Rela]ii la:
0731344110, STR.GRIGORE
URECHEA NR.27.
Camerista de hotel, studi medii,
fara experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Casier, fara studii si experienta
precizate, ADVICE IS SRL. Rela]ii
la: 0749980450, Sat Hlincea,
Com. Ciurea, Str. Ioan Matei,
Nr.43, Parter, Incaperea 1,
Cam.2, Jud Iasi.
Casier, studii generale, f`r`
experien]` precizat`, PIB
MARKTSERV SRL. Rela]ii la:
0787512490, COM.MIROSLAVA,
SAT HORPAZ, STR.NOUA
NR.63A.
Casier, studii medii, cu
experien]`, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759,
Sos.Nicolina.

Casier, scoal` profesional`, f`r`
experien]` precizat`, THE JOP
SRL. Rela]ii la: 0757588096,
LUNCA CETATUII, BL.13,SC.A,
AP.42, JUD. IASI.
Conducator auto transport rutier
de marfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Rela]ii la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Conduc`tor auto transport rutier
de marfuri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, II
URSACHE PETRU. Rela]ii la:
0746168181;
ursvolvo@yahoo.com,
Com.Victoria, Jud.Ia[i.
Confec]ioner, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
BEBE&MOMMY SRL. Rela]ii la:
0744548191; 0743586429;
contact@hbebe.ro, LETCANI,
SOS.PRINCIPALA NR.612A.
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18.
Confec]ioner, 1 an experien]`,
studii medii, KATTY FASHION
SRL. Rela]ii la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, studii
medii, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, scoala
generala, fara experienta
precizata, permis cat.b,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL,
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi.
Confectioner prelucrator in
industria textila, studii medii, fara
experienta precizata, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoasterea unei limbi de
circulatie internationala nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR
MICI SI MIJLOCII. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51 C,
Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promotia 2021, limba
engleza mediu, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL,.Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experienta 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor
Nr.5.
Contabil junior, studii superioare,
cunostinte operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro,IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL. Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Curier, fara studii si experienta
precizate, pentru persoane cu
dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, studi medii, fara
experienta precizata. PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.

Curier, studii medii, fara
experienta precizata.
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
Botosani.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata. SMART
PROCENT SRL. Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Decorator interioare, studii medii
calificare, f`r` experien]`
precizat`, BSR ESTATE SRL.
Rela]ii la: 0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, str.Piata Unirii, nr. 9-11.
Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,
STR.FANTANILOR NR.37,
BL.37, BL.B2.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, SPIROCA SA. Rela]ii
la: 0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Electrician, cursuri de
specialitate, experien]` 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Electrician de \ntre]inere si
repara]ii, studii medii de
specialitate, f`r` experien]`
precizat`, CARREFOUR
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0754204535,Str. Bucium, nr.36.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232/231088;
electricinstalsrl@yahoo.com,
str.Cazancilor, nr.2A.
Electrician intretinere si reparatii,
studii medii, fara experienta
precizata, CEREALCOM SA.
Rela]ii la: 0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Electrician \ntre]inere [i repara]ii,
studii medii; cu experien]` min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Electrician montator aparataj [i
cabluri de joas` tensiune, studii
medii f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator linii electrice
aeriene, studii medii, fara
experien]`, ELECTRIC INSTAL
SRL. Rela]ii la: 0232/231088;
electricinstalsrl@yahoo.com,
str.Cazancilor, nr.2A.
Electromecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL.
Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizata,
ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BL.339, TR.I [i TR.II. Rela]ii la:
0767122889, STR.PROF.PAUL
NR.13, BL.339/I, SC.D, P-U.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Femeie de serviciu, studii
generale, fara experienta
precizata, engleza, cazare, masa,
posturile sunt pentru Timi[oara,
restaurant Fenice Palas, FADIS
TIME HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Femeie de serviciu, gimnaziu,
f`r` experien]` precizat`,
FARMACIA ADRIANA SRL.
Rela]ii la: 0723233175;
farmaciaadriana2006@yahoo.co
m,STR.G.MUZICESCU NR.6.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL.
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Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Geograf, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Gestionar custo de sala, studii
de specialitate, experien]` 1 an,
SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
SOS.MOARA DE FOC NR.4
Gestionar depozit, studii liceale,
experienta 4 ani, CASA LEBADA
SRL. Rela]ii la: 0729292089;
hr@casalebada.ro, Sos.Bucium
Nr.23.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, fara experienta
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468, Com.Miroslava
Str.C-Tin Langa Nr.81A.
Inginer cai ferate drumuri si
poduri, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer ccia, studii superioare,
fara experienta precizata, ELMAR
SRL. Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Inginer CCIA, studii superioare,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,STR.F
ANTANILOR NR.37, BL.37,
BL.B2.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer constructii hidrotehnice,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba engleza,

franceza, cuno[tin]e MATLAB,
SIMULINK, HW,SW, AUTO,
EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.

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 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.

PIERDERI
Subscrisa societate
PHYSIOREHAB SRL cu sediul \n
sat Sculeni, jud.Ia[i, num`r de
ordine la registrul comer]ului
J22/3299/2018, CUI: 40249850,
declar nule acte \nfiin]are
societate: certificat \nregistrare,
statut, certificat constatator.

MEDIU
SC RZA DEVELOPMENT SRL,
beneficiar` a lucrarii Elaborare
PUZ < RLU \n vederea construirii
de locuin]e colective [i racord
utilit`]i, situat` \n sat Hlincea,
comuna Ciurea, NC 64375, jud.
Ia[i, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
ob]inere a avizului de mediu.
Prima versiune a proiectului de
plan propus poate fi consultat` la
sediul APM Ia[i - Calea
Chisinaului nr. 43 \n zilele de lunijoi (orele 8-16.30) [i vineri (orele
8-14.00). Observa]iile publicului
se primesc la sediul APM Ia[i \n
termen de 15 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

IA{I, Comuna Baltati, anunta
publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul AMENAJARE DRUMURI
DE EXPLOATARE ÎN COMUNA
BAL}A}I, JUDE}UL IA{I, propus
a fi amplasat în intravilanul si
extravilanul Comunei Baltati.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului Ia[i, Calea
Chisinaului nr. 43 [i la sediul
Comunei Baltati, în zilele de Luni
- Vineri între orele 08.00 – 14.00
.Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului filiala Ia[i.
COMUNA RO{CANI jud. Ia[i,
titular al proiectului de PLAN
URBANISTIC GENERAL al
comunei RO{CANI, anun]`
publicul interesat asupra
disponibiliz`rii planului [i a
finaliz`rii raportului de mediu
pentru acesta. Documentele pot
fi consultate la sediul comunei
RO{CANI, jud. Ia[i si la sediul
APM din Iasi-str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, în
zilele de luni-joi, între orele 9:0014:00 [i vineri între orele 9:0012:00. In data de 10.12.2021 ora
12:00 la Prim`ria comunei
RO{CANI, se va desf`[ura
[edin]a de dezbatere public` a
Planului Urbanistic General al
comunei RO{CANI, jud. Ia[i si a
RAPORTULUI DE MEDIU
întocmit pentru plan. Publicul
interesat poate transmite în scris,
comentarii/ opinii/ observa]ii
privind documentele men]ionate,
la sediul prim`riei comunei
RO{CANI [i la sediul APM Ia[i [i
pe adresele de mail:
primaria_roscani@yahoo.ro [i
office@apmis.anpm.ro pân` la
data de 10.12.2021.

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar CII Nechifor
Eduard-Emanuel cu sediul în Ia[i,
bdul Chimiei, nr.2, bl.C1, parter,
sp.com.3, birou 7, jud.Ia[i,
tel.0745258193, notific`
deschiderea procedurii
simplificate de faliment a
debitorului ROTARY-GROUP
S.R.L., CIF: 22146750,
J22/2091/2007, cu sediul social
in Ia[i, {os.Tudor Neculai, nr/9,
camera 17, et.1, jud.Ia[i, in
dosar nr. 4550/99/2021,
Tribunalul Ia[i. Termen depunere
crean]e: 03.12.2021, Termen
tabel preliminar al crean]elor:
13.12.2021, Termen tabel
definitiv al crean]elor:
07.01.2022, Adunare creditori:
17.12.2021 ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar.

insolven]ei pentru debitorul “ SC
ANIS BUILDING GROUP SRL”,
cu sediul \n com. Miroslava, str.
Olga Sturza nr.42, camera 6,
Jud.Iasi Cod de identificare
fiscal` 38513100, J22-34662017, având urm`toarele
TERMENE : -19.11.2021
depunerea cererilor de crean]e; 29.11.2021 verificarea
crean]elor, \ntocmirea [i
publicarea tabelului preliminar al
crean]elor; -06.12.2021, prima
[edin]a a adun`rii creditorilor; 27.12.2021 afi[area tabelului
definitiv al crean]elor;

CONCURSURI
1.Prim`ria Comunei Fântânele,
jude]ul Ia[i, organizeaz` concurs
de recrutare pentru ocuparea
unui post contractual vacant în
cadrul Compartimentului
Între]inere [i Paz`, cu norm`
întreag`, pe durat`
nedeterminat`: • 1 post de
[ofer/buldoexcavatorist –
Prim`ria comunei Fântânele,
compartimentul Între]inere [i
Paz`. Conditii specifice de
participare la concurs: • Nivelul
studiilor:studii generale sau
medii; • Vechimea în
specialitatea studiilor necesare
ocup`rii postului: nu se solicit`; •
Permis de conducere categoria
B,C [i D < atestat transport
persoane; Probele stabilite
pentru concurs: Selec]ia
dosarelor:12.11.2021. Proba
scris`:15.11.2021.
Interviul:16.11.2021. Probele
concursului se vor desf`[ura în
sala de [edin]e a Prim`riei
comunei Fântânele, jude]ul Ia[i.
Data limit` pân` la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs: -11.11.2021, ora 16:00.
Date de contact:Petrea
Alexandru-Ionu],
tel.0755162144. Anun]ul detaliat
privind desf`[urarea concursului,
precum [i bibliografia de concurs
sunt afi[ate la avizierul Prim`riei
comunei Fântânele, jude]ul Ia[i.

CONVOCARI
ERATA; La convocarea SCC DE
GRAD I CONSUMCOOP ORAS
TG FRUMOS publicat` \n ziarul
BUNA ZIUA IASI din data de
29.09.2021 \n loc de ADUNAREA
GENERALA ORDINARA se vaciti
ADUNARE GENERALA
EXTRAORDINARA.PRESEDINTE.

LICITA}II

S.C.C. gradul 1-CONSUMCOOP
Belcesti cu sediul \n sat, comuna
Belce[ti, jude]ul Ia[i, având CUI:
15539446, vinde prin licita]ie
public`, spa]iul comercial situat
Cabinet individual de insolven]`
HOLICOV P CRISTINA, \n calitate \n sat Belce[ti, comuna Belce[ti,
jude]ul Ia[i, parter, bloc 7, tr.D,
de lichidator judiciar \n dosarul
cu o suprafa]` construit` de
5301/99/2021 numit prin
Intrare/ Iesire Nr. 6427/
167,88 mp. Rela]ii privind caietul
\ncheierea de sentin]` civil`
21.10.2021, Anun] public privind
de sarcini, pre]ul de pornire,
nr.83/2021 emis` de c`tre
depunerea solicitarii de emitere a
cererea de \nscriere la licita]ie [i
Tribunalul Iasi Sec]ia Civila
acordului de mediu AMENAJARE Faliment, judecator Oana
achitarea garan]iei de participare
DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN
la licita]ie , la sediul S.C.C. de
Pipernea, notific` deschiderea
procedurii simplificate a
gradul 1-CONSUMCOOP
COMUNA BAL}A}I, JUDE}UL
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Belcesti [i la telefon :
0743.912.516. Licita]ia va avea
loc pe data de 08.11.2021, ora
10.00 [i se va ]ine la sediul
UJCC Ia[i din mun.Ia[i, str.Sf.
Lazar, nr.39-41, telefon :
0232/230.548.
C.I.I.FILIP A. SANDA- cu sediul
social în Ia[i, str.Frumoasa nr.16,
bl.639, sc.A, et.1, ap.1, Ia[i, în
calitate de lichidator judiciar al
SC Leul Company Srl Ia[i anun]`
vânzarea prin licita]ie public` cu
strigare a imobilului - a Spa]iului
comercial situat în comuna
Belce[ti, jude]ul Ia[i-Activ-descris
conform C`r]ii Funciare: -CC extravilan T52, nr. cadastral
60478, CF – 60478/Belce[ti,
suprafa]a de 420,00 mp; -C2 spa]iul comercial P<1, nr.
cadastral – 60478, CF – 60478/,
suprafa]a 554,00 mp, SU
estimat` – 465,89mp, SC277,00 mp, Terasa – 22,15mp,
aflat \n proprietatea privat` a SC
Leul Company Srl Iasi. Pre]ul de
pornire reprezinta 85% din pre]ul
raportului de evaluare [i este
convertibil pl`tibil în lei la cursul
de schimb BNR din ziua
adjudec`rii. TVA-ul se aplic` în
func]ie de Codul Fiscal învigoare
la data vânz`rii. Se consider` c`
ofertantul-poten]ialul cump`r`tor
accept` pre]ul activului pentru
care a depus documenta]ia,
condi]iile stipulate în
Regulamentul de vânzare [i
Caietului de sarcini a activului.
Vânzarea activului prin licita]ie
public` cu strigare va avea loc în
datele de 18.10.2021;
01.11.2021; 15.11.2021si
29.11.2021 la sediul lichidatorului
judiciar [i se va desf`[ura
conform prevederilor Legii
nr.85/2014 privind procedura
insolven]ei. Vânzarea se va face
în conformitate cu Regulamentul
de vânzare [i Caietul de sarcini
cu precizarea expres` ca pre]ul
oferit nu poate fi mai mic decât
pre]ul de pornire stabilit prin
Raportul de evaluare Informa]ii
suplimentare privind descrierea [i
vizionarea activului imobil,
condi]iile de participare [i
organizarea vânz`rii, pute]i
solicita pe adresa de e-mail:
sandafilip@yahoo.com sau
telefon mobil: 0742671391 sau
tel: 0232241596.

CONDOLEAN}E

U

Colectivul
Departamentului de
Geologie este al`turi de
domnul Matei Cristinel, pentru
pierderea suferit` [i transmite
sincere condolean]e familiei.

U

Pios omagiu, Doamnei
Profesor Doctor Ileana
Antohe reper de
profesionalism [i noble]e! Sincere
condolean]e Domnului Profesor
Doctor Dan {tefan Antohe!
Solange Ro[u

U

Sincere condolean]e
Doamnei Doctor Doina
Mihaila! Colectivul Unita]ii
de Primire Urgen]e Spitalul Clinic
de Urgen]e pentru Copii „Sfânta
Maria” Ia[i.
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Sistem de notificare a locurilor de parcare
din Ia[i. {oferii vor vedea `n ce zone pot
parca autoturismele
Prim`ria a pus la punct un sistem de
notificare a locurilor de parcare
disponibile din municipiul Ia[i. Printr-un
astfel de sistem, [oferii pot vedea \n timp
real ce locuri disponibile mai sunt \n
parc`rile din municipiul Ia[i. Aplica]ia
ofer` [i posibilitatea achit`rii locului de
parcare respectiv din cartierele Ia[ului

Un proiect nou destinat locurilor de parcare din municipiul
Ia[i a fost luat \n calcul de autoritatea local`. Serviciul Administrare
Parc`ri, aflat \n coordonarea Direc]iei Exploatare Patrimoniu, va
derula un proiect prin care conduc`torii auto vor afla \n timp
real ce locuri de parcare sunt disponibile \n zonele publice din
ora[. Proiectul vine \n completarea unui sistem derulat prin SMS,
de pe urma c`ruia [oferii sunt notifica]i de restan]ele pe care le
au la bugetul local. |n primele 8 luni din 2021, Prim`ria Ia[i a
colectat circa 1,5 milioane de euro din taxele provenite din parc`rile
publice [i cele de re[edin]`.

Sistem prin SMS pentru
locurile de parcare din Ia[i
Prim`ria \i notific` pe [oferii din Ia[i prin SMS despre ce
sume datoreaz` ace[tia la bugetul local de pe urma parc`rilor de
re[edin]` din cartierele ora[ului. „Prim`ria municipiului Ia[i, prin
Serviciul Administrare Parc`ri, va achizi]iona un sistem de notificare
prin SMS care va permite informarea de]in`torilor de contracte
de închiriere a locurilor de parcare de re[edin]` privind debitele
de plat`. Prin acest sistem mai pot fi semnalate eventuale modific`ri
ale valorii minime a chiriei, emiterea unor acte adi]ionale etc.
Suma maxim` disponibil` pentru aceast` achizi]ie este de 12.500
lei, f`r` TVA”, au transmis cei de la Prim`ria municipiului Ia[i.

Nr. de înregistrare 14046 din 21.10.2021

Sistem inteligent de notificare
\n parc`rile publice din Ia[i

|n prezent, \n municipiul Ia[i sunt circa 9.400 de locuri de
parcare trecute ca re[edin]`. Alte 1.000 sunt disponibile \n cele
16 parc`ri publice din municipiul Ia[i. „Num`rul locurilor de
parcare de re[edin]` aflate în administrarea Serviciului Administrare
Parc`ri este în prezent de circa 9.400, din care în jur de 8.500
au contracte de închiriere sau sunt atribuite persoanelor cu
handicap, iar 900 sunt înc` neadjudecate. Suma încasat` de
municipalitate din contractele de închiriere a locurilor de parcare
de re[edin]` este de circa 5 milioane lei pe an. În ceea ce prive[te
cele circa 1.000 de locuri de parcare din parc`rile publice din
municipiul Ia[i, acestea sunt în prezent gestionate printr-un sistem
inteligent gra]ie c`ruia [oferii pot [ti în timp real unde pot g`si
cel mai apropiat loc liber”, au mai precizat cei de la Prim`ria
Ia[i.

Tarife diferen]iate \n func]ie
de ore \n parc`rile din Ia[i
Reprezentan]ii municipalit`]ii au explicat [i cum func]ioneaz`
acest sistem nou. „Sistemul const` în tot atâ]ia senzori wireless
monta]i în parc`rile publice [i sta]ii de interconectare a echipamentelor.
De asemenea, sistemul include o aplica]ie de server pentru
gestionarea locurilor de parcare, care integreaz` informa]ii de la
toate tipurile de sisteme de detec]ie a st`rii locurilor de parcare
utilizate [i permite analizarea [i gestionarea tuturor datelor în
timp real. Aplica]ia permite tarifarea orarelor diferen]iate. Totodat`,
aplica]ia afi[eaz` harta locurilor de parcare în timp real [i permite
conduc`torilor auto s` vad` unde sunt locurile de parcare disponibile,
oferindu-le [i o func]ie de navigare spre acestea. Astfel, conduc`torul
auto î[i va putea optimiza traseul, implicit consumul de combustibil,
câ[tigând timp [i protejând mediul”, au mai spus reprezentan]ii
municipalit`]ii ie[ene.

Parc`ri pl`tite prin SMS la Prim`ria Ia[i
|n cursul anului trecut, Prim`ria a adoptat un proiect de
hot`râre privind noi tarife pentru locurile de parcare din Ia[i.
Acestea pot fi achitate [i prin SMS. „Plata locurilor de parcare
se poate face prin aplica]ie, prin SMS la num`rul 7442 sau prin
parcometrele amplasate în zonele senzorilor. Totodat`, plata la
parcometre este integrat` în aplica]ie pentru o mai bun` verificare
a achit`rii taxei de parcare. Sistemul include [i Uppark, o aplica]ie
mobil` pentru afi[area locurilor de parcare libere [i navigarea
c`tre acesta. Aplica]ia pentru smartphone ofer` posibilitatea de
plat` electronic` imediat`”, au mai transmis reprezentan]ii
municipalit`]ii ie[ene.
Vlad ROTARU

Nr. de înregistrare 14047/21.10.2021
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COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşiorganizează selecție
în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi
autobuz.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
- absolvenţi de şcoală profesională sau 8 clase şi curs
calificare;
- permis de conducere cat.Tv pentru vatmani și permis de
conducere cat.D şi atestat profesional transport persoane
pentru șoferi;
-apt medical şi psihologic.
Oferim :
Motivare financiară pentru activitate în trafic aglomerat
sau muncă suplimentară, inclusiv tichete masă;
Stabilitatea locului de muncă;
Sprijin în diverse situații sau evenimente de viață;
Posibilitatea dezvoltării profesionale;
Planificarea anuală a vacanțelor.
Criteriile de selecţie sunt:
Cunoştinţe specifice activităţii;
Abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
Identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate, flexibilitate;
Echilibru psihic şi emoţional;
Punctualitate, disponibilitate, politeţe, spirit de ordine şi
disciplină;
Alte aptitudini: comunicativitate, îndemînare, operativitate;
Motivaţia candidatului.
Dosarul de înscriere la selecţie va conţine: cerere de
participare la selecţie, CV, recomandări, cazier rutier (ultimii
5 ani), cazier judiciar, precum şi xerocopii după: cartea de
identitate, certificat de naştere, diploma de studii, certificat
de calificare, permis de conducere cat.Tv/D și atestat profesional
transport persoane.

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie
în vederea ocupării posturilor vacante de:
Electricieni exploatare centrale și stații electrice;
Condiţiile de participare la selecţie sunt:
10 clase şi curs calificare/ şcolă profesională în domeniu;
apt medical şi psihologic
Oferim :
Motivare financiară pentru activitate în trafic aglomerat
sau muncă suplimentară, inclusiv tichete masă;
Stabilitatea locului de muncă;
Sprijin în diverse situații sau evenimente de viață;
Posibilitatea dezvoltării profesionale;
Planificarea anuală a vacanțelor.
Criteriile de selecţie sunt:
- experienţă în activitate;
- cunoştinţe specifice activităţii;
- abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
- responsabilităţi asumate, identificarea soluţiilor optime,
adaptabilitate, flexibilitate;
- disponibilitate pentru lucrul în echipă;
- punctualitate, spirit de ordine şi disciplină ;
- alte aptitudini: acurateţe, îndemînare, operativitate,
creativitate;
- motivaţia candidatului.
Dosarul de înscriere la selecţie va conţine CV, actele de
stare civilă şi studii, certificat calificare şi cazier judiciar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str.
Silvestru nr.5 sau la telefon 0372-148608.

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

Halal primar! I-a dat ha[ul nevestei
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una despre
primarul Gelu]u Paiuc, `la care se crede mare [ef pe la
]`r`noaia, \n comuna cu S`r`]ele. Din gre[eal`, babele au aflat
de la veri[oarele din comun` c` \n localitatea cu pricina
deruleaz` o telenovel` mai ceva decât alea turce[ti. Cic` to]i
]`ranii \[i dau coate când \l v`d pe primar, dar mai ales pe
viceprim`ri]`, care e nevasta [efului. |ntr-o perioad`, Doini]a,
consoarta primarului, a z`cut la pat din cauza covidu]ului. Dup`
cum vorbea la telefon, apropia]ii au crezut c` se pr`p`de[te
timpuriu, de[i avea mai mul]i ani de tr`it. Dar, minunea s-a
petrecut. Femeia s-a \nzdr`venit, a reu[it s` calce \n p`mânt
[i s` se duc` dup` o can` cu ap`. Apoi, u[or, u[or, s-a g`tit
[i s-a dus la prim`rie. Angajatele au primit-o cu bra]ele deschise,
moment \n care a v`rsat o lacrim`. Nu s-a mai putut ab]ine
[i a spus tot adev`rul. De fapt, nu a stat acas` din cauza
covidu]ului, ci pentru c` era toat` vân`t` pe la ochi dup` ce
primarul i-a dat ha[ul \ntr-o criz` de furie. De fapt, primarul
era cam beat [i nu i-a pl`cut c` mâncarea era rece. Acum,
babele nu se bag` \n familiile oamenilor, nu au decât s`-[i
scoat` ochii, dar dac` se mai \ntâmpl`, subiectul va ajunge la
colegii din gazeta bâzâitoare.

Un patron cu covidu] a
pus biciul pe angajate
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una despre
conducerea unei brut`rii de prin târg, aia de pe lâng` Podu
de Fier. Babele au auzit o dum` care arat` cam cât de hr`p`re]i
sunt patronii. Da, este vorba de [eful de la brut`ria cu produse
rustice. |ntr-o zi, o angajat` s-a dus s` se plâng` c` nu are
gust [i miros, simptom clar de covidu]. Nervos c` femeia ar
fi vrut s` stea acas`, patronul s-a r`stit ca un ghiolban [i i-a
spus c` [i el nu are gust [i miros, dar vine la treab`. Cum
vine treaba asta, nici babele nu [tiu. Babele au mai auzit c`
cei de la Desepeu au aflat de situa]ia asta [i c` vor comanda
un control, a[a ca s`-i mai treac` figurile parvenitului. Babele
[tiu mai multe despre acest personaj, dar le vor da pe goarn`
\n edi]iile viitoare.

Pe cine vrea s` bage la \naintare \n
partidoi... Râd unii [i cu dosul!
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele cele hâtre v` prezint`
una nou` despre vechiul Ar`g`zel Pompa, `l mai hanalfabet
[`f din univers. Gurile rele spun c`, \n ultima vreme, Ar`g`zel
a pus la cale un plan, prin care s` bage la \naintare pe un
nene, pre numele s`u Bogd`nel Cojocel. Cic` Ar`g`zel umbl`
peste t`t, pren partidoi, pe la Bucale, [i-l prezint` pe Cojocel
ca un viitor lider de filial` la muni]ip. Mai mult, spun oamenii
r`i, cic` Pompa i-a f`cut abonament lui Bogd`nel [i-l poart`
peste t`t, pe la t`]i [`fii de organiza]ii de pren ]`ri[oar`, [i
spune c` e catindat eligibil la Brem`ria din târg. Oamenii r`i
mai spun c` Pompa pluseaz` [i le spune tuturor c`, f`r` el
[i f`r` Cojocel, partidoiul nu are nicio [ans` \n giude]ul nostru
frumos [i drag. Acu’, babetele bârfitoare au aflat c`, de fapt,
Bogd`nel joac` la dou` capete, iar, la final, s-ar putea ca
Ar`g`zel s` ias` ars din t`t` „afacerea” aiasta! Dar, despre
aiasta, babetele v` vor povesti mai multe \n edi]iile viitoare!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Lovitur\ n\ucitoare în
cazul pianistului Codrin
Nicoar\! So]ul regretatei
mezzosoprane Maria
Macsim Nicoar\ sper\ s\
scape de acuza]ii. Rudele
artistei vor altceva

Dosarul în care este acuzat pianistul
Codrin Constantin Nicoar` continu`.
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i au amânat ieri, din nou, procesul
penal al acestuia. În cadrul procesului,
so]ul regretatei mezzosoprane Maria
Macsim Nicoar` este acuzat de l`sare
f`r` ajutor a unei persoane aflate în
dificultate
Procesul pianistului ie[ean Codrin Nicoar` continu`! So]ul
regretatei mezzosoprane Maria Macsim Nicoar` st` cu sufletul la

gur`! Poate ajunge în pu[c`rie dup` ce a fost acuzat c` a a[teptat
ca so]ia lui s` moar` în cas`! Astfel, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au amânat ieri, din nou, procesul penal.
Amintim c`, în urm` cu câteva luni, anchetatorii ie[eni au
dispus trimiterea în judecat` a pianistului Codrin Constantin
Nicoar` în dosarul mor]ii so]iei sale, pentru l`sarea f`r` ajutor a
unei persoane aflate în dificultate.
La finele anului trecut, îndr`gita artist` Maria Macsim Nicoar`
a murit, dup` mai multe luni petrecute în spitalele din Ia[i.
„Inculpatul a fost trimis în judecat`. Ini]ial, în acest caz fusese
întocmit un dosar penal pentru tentativ` de omor, dar solu]ia a
fost de clasare acolo. Ulterior, s-a dispus extinderea urm`ririi
penale sub acuza]ia de l`sare f`r` ajutor a unei persoane aflate
în dificultate”, a ar`tat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i.

O moarte care a l`sat în urm` o serie
de întreb`ri f`r` r`spunsuri
La sfâr[itul anului trecut, mezzosoprana Maria Macsim Nicoar`
s-a stins din via]`. Artista s-a chinuit vreme de câteva luni dup`
ce a ajuns la spital în com`. La începutul lunii mai 2020, ea
fusese dus` la spital. „Pacienta de 52 de ani avea un traumatism
cranio-cerebral, fiind în com`, cu scor de com` Glasgow 5, cu
hematom temporal stâng. Ea a fost preluat` de echipajul SMURD,
care a intubat-o [i a transportat-o la Sec]ia de Neurochirurgie, în
sala de opera]ie. Rudele au declarat c` pacienta a c`zut pe scar`
seara [i s-a lovit la cap”, au spus atunci reprezentan]ii SMURD
Ia[i.

Martori audia]i de procurorii ie[eni
Oamenii legii au declan[at o anchet`, pentru a vedea dac` a
fost vorba sau nu despre un accident. A[adar, au fost audia]i mai
mul]i martori, rude ale artistei, dar, deoarece Maria Macsim
Nicoar` nu a putut vorbi, cercet`rile au b`tut pasul pe loc. Dup`
decesul îndr`gitei artiste, cercet`rile au continuat.
Dup` accidentul suferit, Maria Macsim Nicoar` a fost dat`
în grija unei surori, în dauna so]ului artistei, Codrin Constantin
Nicoar`. Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au admis cererea
formulat` de E.H., sora artistei. Procesul intentat de sora artistei
Maria Macsim Nicoar` so]ului acesteia, pianistul Codrin Constantin
Nicoar`, a început pe data de 1 iulie 2020. Femeia, care locuie[te
în jude]ul Bac`u, le ceruse judec`torilor ie[eni s` o lase pe artist`
în grija ei.
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