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Întâlnire secretă a dezvoltatorilor
imobiliari din Iași! Afaceristul
britanic Mark Urwin a cinstit medici
și ofițeri de navă în câmpul
din cartierul Mihai Eminescu!
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Strigăt
disperat de ajutor!
Acest puști moare
dacă nu va primi cât
de curând sânge
expres

16

Apel umanitar pentru Dragoș Cernica,
adolescentul de 15 ani care se află în stare
extrem de gravă la Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii "Sfânta Maria" din Iași, după ce a
suferit arsuri pe 80 la sută din suprafața
corpului. Băiatul este internat în secția de
Anestezie și Terapie Intensivă

Fantezii
sexuale incredibile
ale unor indivizi,
îndeplinte forțat
de câteva tinere!
actualitate 7

Șapte indivizi au fost pedepsiți de magistrați,
după ce au fost acuzați de comiterea unor
infracțiuni. Judecătorii ieșeni i-au
condamnat la finele săptămânii trecute pe
Ionuț Răzvan Odobașa, Ionuț Balmuș, Sergiu
Petronel Balmuș, Vasile Mihai Rusu, Iulian
Florentin Sandu-Duca, Ionuț Buzuleac...

Județul Iași a depășit
500.000 de doze de vaccin
anti-Covid administrate! Doar
în ultimele 24 de ore s-au
vaccinat peste 4 mii de persoane
social
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actualitate 8

Domnișoară sexy, cu bichon cu
urechi și codiță roz, îmbrăcată sumar,
după ce ușa casei i-a fost incendiată
Scene incredibile, surprinse la
Iași! În noaptea de sâmbătă
spre duminică a fost dată
alarma după ce casa scării
unui bloc din zona Dacia a fost
cuprinsă de fum. Mai multe
echipaje de pompieri au ajuns
la fața locului. Totul a plecat,
se pare, de la o ușă incendiată
actualitate 9

Imagini de o frumusețe rară,
surprinse la Iași! În inima unei păduri
sunt crescuți 100 de porci mistreți
Singura fermă din Iași unde sunt
crescuți porci mistreți se află în
comuna Sinești. Reporterii "BZI"
au filmat pas cu pas ce se
întâmplă în complexul de creștere
a mistreților "Gheorghițoaia",
respectiv cum se pregătesc
pădurarii pentru momentul când
vin animalele să mănânce

EVENIMENT

Luni, 25 octombrie

Scandal uria[ pe
termenele pentru
lucr\rile la autostrada
A8 Ia[i-Târgu Neam].
Petru Movil\: ıAceste
detalii nu au nicio logic\‰
Termenele prev`zute în lege pentru finalizarea celor dou`
tronsoane sunt astfel, dup` cum urmeaz`: 31 decembrie 2024,
pentru tronsonul Ungheni-Ia[i-Târgu Neam], dar [i 31 decembrie
2026, pentru tronsonul Târgu Mure[-Târgu Neam]. De asemenea,
termenul de realizare a podului peste râul Prut la Ungheni,
inclusiv zona aferent` punctului de trecere a frontierei, va fi
31 decembrie 2030. Aceast` ultim` situa]ie i-a atras \ns` aten]ia
lui Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i [i ini]iatorul Legii
Autostr`zii Unirii A8. Petru Movil` a precizat c` legea A8 a
avut termene clare \nc` de la bun \nceput, \ns` parlamentarii
nu au vrut s` respecte acest lucru.
Petru Movil` sus]ine c` nu este normal ca un tronson
din jude]ul Ia[i s` fie gata \n 2024, iar podul ce face leg`tura
cu Republica Moldova s` fie finalizat mult mai târziu. „Legea
promulgat` de pre[edintele Klaus Iohannis, ca urmare a unei
ini]iative comune a parlamentarilor locali, nu are nicio logic`
\n con]inut. Vedem foarte clar c` por]iunea de autostrad`
Ungheni-Ia[i-Târgu Neam]-Târgu Mure[ este \mp`r]it` \n
dou`.Tronsonul Ungheni-Ia[i-Târgu Neam] are finalitate \n
2024, \n vreme ce podul de la Ungheni ar urma s` fie gata
\n 2030. Care este logica pentru care faci un segment \ntrun an, iar leg`tura cu statul vecin o faci dup` mai mult`
vreme?”, a precizat Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i.

Termene ini]iale pentru Autostrada
Ungheni-Ia[i-Târgu Neam]
Ini]iatorul Legii pentru Autostrada Unirii A8 a ar`tat c`,
timp de mai mul]i ani, parlamentarii nu au f`cut nimic pentru
sus]inerea acestei legi, pentru ca acum s` vin` cu noi termene.
|n plus, Movil` a precizat c` \n legea anterioar` erau stipulate
termene clare. „Ini]iatorii ar trebui s` explice de ce s-a ajuns
la acest lucru. B`ie]ii au vrut s` mai fac` o alt` lege. Când
PSD a fost la putere, nu au f`cut nimic. Când PNL a venit
la putere, iar nimic. Nu au avut niciun fel de reac]ie. Proiectul
de lege pe care l-am depus eu \n Parlament trebuia tratat ca
atare. Termenul de execu]ie era foarte clar. Vorbeam de 4
ani, cu un credit pe 25 de ani de 4 miliarde de euro, cu
dobând` de 1 la sut`. {i toat` suma putea fi achitat` din
exploatarea autostr`zii sau din serviciile conexe. Doar c` nu
au f`cut nimic [i [i-au b`tut joc de tot. Recent, proiectantul
A8 pe tronsonul Ungheni-Ia[i-Târgu Neam] a prezentat varianta
final` de traseu. Documentul prezentat de firma Consitrans
a stârnit \ns` numeroase nemul]umiri printre primarii din zona
metropolitan` Ia[i. Traseul a fost stabilit prin zone de case
[i nu prin por]iuni virane, ceea ce a f`cut ca primarii s` cear`
revizuirea proiectului ajuns pe masa Ministerului Transporturilor.
Pentru acest contract, Guvernul a pl`tit c`tre firma respectiv`
peste 50 de milioane de lei.
Vlad ROTARU
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Investi]ie de 16 milioane de
euro, `n cartierul Dacia!
Schi]a complet\ a noului
proiect pentru transportul
public din municipiul Ia[i
Depoul de tramvaie din
cartierul Dacia va fi
modernizat complet.
Prim`ria a scos \n
dezbatere public` planul
pentru proiectul din
municipiul Ia[i, investi]ie
ce va fi finan]at` cu fonduri
de la Banca European`
pentru Reconstruc]ie [i
Dezvoltare
Proiectul moderniz`rii depoului de
tramvaie din cartierul Dacia a fost lansat
\n dezbatere public`. Planul de urbanism
zonal (PUZ) pentru depoul din municipiul
Ia[i ar urma apoi s` intre \n plenul Consiliului
Local pentru a fi avizat. Proiectul derulat
de Prim`ria Ia[i prevede modernizarea
depoului Dacia pentru tramvaie, troleibuze
[i autobuze electrice.
|n fapt, investi]ia este destinat` unei
baze mixte de \ntre]inere a mijloacelor de
transport \n comun. Suprafa]a terenului
reglementat prin PUZ este de 55.998 de
metri p`tra]i [i va cuprinde 3 sectoare.
Prima unitate teritorial` de referin]` (UTR)
cuprinde o serie de servicii: depou, transporturi,
birouri [i func]iuni complementare, suprafa]a
vizat` fiind de 39.763 de metri p`ra]i.
|n`l]imea maxim` admis` va fi de 18 metri,
iar procentul de ocupare a terenului (POT)
va fi de 55 la sut`.

Investi]ie de 16 milioane
de euro, derulat`
\n municipiul Ia[i
Modernizarea depoului de tramvaie
Dacia va fi derulat` \n baza unui \mprumut
contractat de Prim`ria Ia[i de la Banca
European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare
(BERD). S`pt`mâna trecut`, Prim`ria Ia[i
a semnat contractul de \mprumut \n valoare

de 20,5 milioane de euro cu BERD, credit
ce va fi returnat \n 15 ani, cu o perioad`
de gra]ie de 3 ani. Pe lâng` depoul din
Dacia, Prim`ria se va folosi de ace[ti bani
pentru reabilitarea Cinematografului „Dacia”,
din cartierul Alexandru cel Bun, dar [i
pentru reabilitarea termic` a 14 unit`]i de
\nv`]`mânt din municipiu.

Cum va ar`ta noul depou
de tramvaie din
cartierul Dacia?
A doua UTR se refer` la zona circulat`,
care va fi realizat` pe un teren de 11.333
de metri p`tra]i. Sunt permise construc]ii
edilitare, drumuri, platform`, linie, cale cu
men]inerea [i modernizarea podului existent
de la cap`t Dacia, spre depou. Al treilea
UTR ]ine de transferul serviciilor, lucrarea
urmând a fi realizat` pe un teren de 4.902
metri p`tra]i.
|n`l]imea maxim` \n acest caz va fi de
12 metri, iar procentul de ocupare a terenului
va fi de maximum 50 la sut`. Cl`dirile
amenajate vor fi de maximum P<1. Spa]iile
verzi minime pentru suprafa]a total` de
55.998 de metri p`tra]i au fost calculate la
un procent de 10 la sut` din teren.
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PUZ-ul pentru depoul
Dacia va fi avizat
de Consiliul Local
Schi]ele din noul PUZ arat` c` investi]ia
din cartierul Dacia ar putea s` se conecteze
\n viitor cu drumul european, spre zona
Era. Primele detalii ale noului depou ap`rut
\nc` de anul trecut.
„Investi]ia se va face pe baza unui
proiect unitar. Imobilele propuse pentru
mobilarea terenului sunt legate func]ional
între ele pe moduri de transport. Pentru
fiecare corp de cl`dire se vor asigura utilit`]i
specifice, bazate pe tehnologii [i necesitatea
deservirii modului de transport pentru fiecare
corp de cl`dire, prin intermediul re]elelor
de distribu]ie. Utilit`]ile edilitare majore:
sta]ii de pompare, decantare, posturi trafo,
termice, preluare selectiv` de[euri, preluare
selectiv` hidrocarburi uzate etc. se vor
folosi în comun. Sunt rezervate zone speciale
pentru spa]ii verzi [i dot`ri edilitare. Se
vor aloca spa]ii pentru parcare vehicule
private, angaja]i sau vizitatori. Se vor respecta
normele privind igiena [i PSI”, se arat` în
document.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Detalii de groaz\ din sediul PSD
Ia[i! Iat\ cum [i-a ticluit senatorul
Maricel Popa planul pentru a
sc\pa de deputatul Vasile C`tea
Senatorul Maricel Popa,
actualul lider al PSD
Ia[i, a fost prins cu o
minciun` grosolan`.
Parlamentarul l-a dat
deoparte pe deputatul
Vasile C\tea din fruntea
organiza]iei, dup` ce a
blamat o presupus`
agresiune \n sediul
partidului. Realitatea
din spatele conflictului
este cu totul alta, la
mijloc fiind dorin]a lui
Maricel Popa de a sc`pa
de oamenii incomozi din
partid
Detalii surprinz`toare despre incidentul
din organiza]ia PSD Ia[i, de pe urma
c`ruia deputatul Vasile C\tea a r`mas
f`r` func]ia de secretar general al
organiza]iei. La finalul s`pt`mânii trecute,
la o \ntâlnire a Comitetului Executiv
Jude]ean (CEX) al PSD Ia[i, senatorul
Maricel Popa a cerut \nlocuirea lui
Vasile C\tea din func]ia de secretar
general. Totul a plecat de la o presupus`
b`taie luat` de senatorul Maricel Popa
de la deputatul Vasile C\tea la sediul
organiza]iei din zona central` a municipiului
Ia[i. Realitatea din spatele acestui
conflict este \ns` cu totul alta, la mijloc
fiind doar dorin]a lui Maricel Popa de
a sc`pa de oamenii incomozi din
organiza]ia jude]ean`.

Conflict inventat de
senatorul Maricel Popa
\n sediul PSD Ia[i.
Parlamentarul \[i
provoac` colegii
Maricel Popa a sus]inut \n fa]a
colegilor din PSD Ia[i c` a fost agresat
de Vasile C\tea [i c` nu mai poate
lucra cu acesta. Astfel, Popa a cerut
schimbarea deputatului din func]ia de
secretar general [i \nlocuirea acestuia
cu Bogdan Cojocaru, unul dintre
aghiotan]ii s`i. Totul ar fi plecat de la
o alterca]ie ce a avut loc \n 15 octombrie
2021 la sediul organiza]iei din bulevardul
{tefan cel Mare [i Sfânt. Martorii au
ar`tat c` Maricel Popa l-a provocat pe
Vasile C\tea, iar cel din urm` l-a \mpins
pe senator. De aici [i pân` la o agresiune
fizic` a fost \ns` cale lung`. De precizat
c` Maricel Popa nu se afl` la primul
conflict cu un coleg de partid. Actualul
senator a ajuns s` mint` pe fa]` pentru
a-[i vedea interesele. Popa este \n stare
s`-[i provoace singur o vân`taie pentru
a ar`ta apoi c` a fost agresat. |n partid
se [tie c` Maricel Popa este capabil
s` inventeze anumite aspecte pentru
a-[i urm`ri interesele.

Regie ieftin` la
vârful PSD Ia[i
Ajutat de câ]iva primari ai PSD
\nc` loiali, Maricel Popa a gândit un
plan de a sc`pa de actualii parlamentari
ai partidului. Astfel, Popa a v`zut cum
poate sc`pa de secretarul general al

organiza]iei, chiar [i cu un astfel de
plan. Pentru a fi credibil, Popa a adus
[i poze cu vân`t`ile [i un certificat
medico-legal. Este grav c` un astfel
de personaj poate face legea \n cea
mai mare filial` din jude]. Popa se
laud` cu rela]ii la Bucure[ti, cu intr`ri
la magistra]i, la generali, la persoane
influente [i sus]ine c` nimeni nu are
ce-i face. Culmea, pe numele s`u sunt
deschise mai multe dosare, \ns` acestea
bat pasul pe loc. Situa]ia de la spitalul
mobil pentru bolnavii de COVID-19
este una extrem de grav`, aceast`
achizi]ie f`cut` de Maricel Popa fiind
suspect` \nc` de la bun \nceput. Totu[i,
ancheta nu a \naintat niciun pas. Nici

Marcel Ciolacu, actualul lider al PSD,
nu a luat vreo m`sur`, \n ciuda semnalelor
tot mai evidente c` Maricel Popa
distruge toat` filiala. Din cauza acestuia,
PSD r`mâne la Ia[i un partid \ncremenit
\n timp, cu acelea[i metehne din perioada
anilor 2000, când organiza]ia era
controlat` de fostul senator Ion Solcanu.

Scandalagiul de
serviciu din
sediul PSD Ia[i
Maricel Popa a \ncercat mereu s`
scape de cei incomozi din jurul s`u
\n PSD Ia[i. |n urma unui conflict cu
C`t`lin Bulgariu, fost director la

Aeroportul Ia[i, cei doi s-au luat la
b`taie \n sediul filialei. Dup` un timp,
Bulgariu a vrut s` demisioneze de la
aeroport. {i nu numai atât. Maricel
Popa a f`cut listele pentru alegerile
locale [i cele parlamentare din 2020.
Dup` ce a avut un conflict cu Mihaela
Ivancia, [efa organiza]iei de femei a
PSD Ia[i, Popa nu i-a mai oferit un
loc eligibil acesteia la Consiliul Jude]ean.
|n plus, scandalagiul din PSD Ia[i a
vrut s`-i scoat` \n afara jocului [i pe
actualii parlamentari ai partidului, \ns`
conducerea central` a fost de alt`
p`rere la vremea respectiv`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Prognoza meteo `n Ia[i pentru perioada 25 - 31 octombrie 2021.
Vreme `n schimbare la finalul lunii `n tot jude]ul. Iat\ anun]ul ANM!
Administra]ia Na]ional` de
Meteorologie a emis
recent prognoza meteo \n
Ia[i pentru perioada 25 31 octombrie 2021. Dac`
\n prima parte a
s`pt`mânii vremea va fi
ceva mai rece, spre finalul
perioadei, temperatura
aerului va cre[te u[or.
Meteorologii au semnalat
[i intensific`ri ale vântului
\n toat` aceast` perioad`
Finalul lunii octombrie 2021 va
aduce la Ia[i o vreme \n schimbare.
Reprezentan]ii Administra]iei Na]ionale
de Meteorologie (ANM) au emis
prognoza meteo pentru aceast` s`pt`mân`
\n Ia[i, perioad` \n care vor ap`rea
unele schimb`ri din punct de vedere
termic.
|n prima parte a s`pt`mânii, vremea
\n Ia[i va fi ceva mai rece, cu valori
de pân` la 14 grade Celsius. Ulterior,

spre finalul s`pt`mânii, vremea se va
\nc`lzi u[or, ie[enii urmând a avea
parte [i de valori de aproape 18 grade
Celsius \n termometre. Ie[enii au avut
parte de o vreme rece, cu valori sc`zute
[i precipita]ii [i la finalul lunii septembrie
2021.

Prognoza meteo \n Ia[i
de s`rb`toarea
Sfântului Dimitrie
Ast`zi, 25 octombrie 2021, ie[enii
vor avea parte de o vreme \nchis`, cu
valori cuprinse \ntre o minim` de 2
grade Celsius [i o maxim` de 11 grade
CaAAelsius.
Cerul va fi par]ial noros, vântul va
sufla slab pân` la moderat, \n timp ce
[ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. Spre sear`, vremea se va
men]ine \nchis`, \n timp ce vântul va
sufla slab pân` la moderat, iar [ansele
de precipita]ii se vor men]ine destul
de sc`zute. Mâine, 26 octombrie 2021,

vremea la Ia[i va fi ceva mai pl`cut`.
De ziua Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir, varemea la Ia[i va fi frumoas`,
similar` cu perioada \n care aici a avut
loc hramul Cuvioasei Parascheva. Cerul
va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla
moderat, \n timp ce valorile din
termometre se vor situa \ntre o minim`
de 4 grade Celsius [i o maxim` de
12 grade Celsius.
Spre sear`, vântul va sufla \n rafale,
\n timp ce [ansele de precipita]ii vor
fi destul de sc`zute.

Prognoza meteo la
mijlocul s`pt`mânii
Miercuri, 27 octombrie 2021, vremea
la Ia[i va fi \n general \nchis`, cu
valori cuprinse \ntre o minim` de 3
grade Celsius [i o maxim` de 14 grade
Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul
va sufla \n rafale, \n timp ce [ansele
de precipita]ii vor fi destul de sc`zute.
Spre sear`, vremea va fi ceva mai

senin`, [ansele de precipita]ii vor fi
destul de sc`zute, \n timp ce umiditatea
aerului va fi ridicat`.
Joi, 28 octombrie 2021, vremea va
fi \nchis`, cu valori cuprinse \ntre o
minim` de 4 grade Celsius [i o maxim`
de 13 grade Celsius. Cerul va fi par]ial
noros, vântul va sufla slab pân` la
moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii
vor fi destul de sc`zute. Spre sear`,
vremea va fi \nchis`, vântul va sufla
slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele
de precipita]ii vor fi destul de reduse.

Vreme pl`cut` la final
de s`pt`mân` \n Ia[i
Vineri, 29 octombrie 2021, vremea
va fi ceva mai frumoas`, cu valori
cuprinse \ntre o minim` de 7 grade
Celsius [i o maxim` de 15 grade
Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit,
vântul va sufla slab, [ansele de precipita]ii
fiind destul de reduse. Spre sear`,
vântul va sufla slab pân` la moderat,
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\n timp ce [ansele de precipita]ii vor
fi destul de sc`zute. Sâmb`t`, 30
octombrie 2021, vremea la Ia[i va fi
\nchis`. Temperatura aerului va fi
cuprins` \ntre o minim` de 7 grade
Celsius [i o maxim` de 14 grade
Celsius. Cerul va fi mai mult noros,
vântul va sufla moderat, \n timp ce
[ansele de precipita]ii vor fi destul de
reduse. Spre sear`, vântul va sufla slab
pân` la moderat, \n timp ce umiditatea
aerului va fi ridicat`.
Duminic`, 31 octombrie 2021, vremea
la Ia[i va fi ceva mai pl`cut`. Temperatura
aerului va fi cuprins` \ntre o minim`
de 8 grade Celsius [i o maxim` de
17 grade Celsius. Cerul va fi mai mult
\nsorit, vântul va sufla slab pân` la
moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii
vor fi desul de sc`zute. Spre sear`,
ie[enii vor avea parte de o vreme ceva
mai \nchis`, cu [anse reduse de
precipita]ii.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Jude]ul Ia[i a dep\[it 500.000 de doze de
vaccin anti-Covid administrate! Doar `n
ultimele 24 de ore s-au vaccinat
peste 4 mii de persoane
Ie[enii au \nceput din nou s` se
imunizeze. La centrele f`r` programare
din Ia[i s-au format cozi lungi \n acest
weekend. Tot mai multe persoane aleg s`
se imunizeze \n urma situa]iei dramatice
\n care se afl` Ia[ul din cauza ratei
crescute de infectare

persoane. De la debutul campaniei de vaccinare cu doza a III-a
s-au vaccinat 31.105 persoane. De la începutul campaniei de
vaccinare, 27 decembrie 2020, s-au înregistrat 473 de reac]ii
adverse u[oare. |n ultimele 24 de ore, echipajele mobile au realizat
433 de recolt`ri la domiciliu: 386 realizate de Direc]ia de S`n`tate
Public` Ia[i [i 47 de Serviciul Jude]ean de Ambulan]` Ia[i.

Peste 4 mii de persoane, imunizate \ntr-o singur` zi la Ia[i!
La centrele de vaccinare \mpotriva COVID-19, f`r` programare,
din municipiul Ia[i s-au format cozi lungi \n acest weekend.
Num`rul imuniz`rilor \mpotriva COVID-19 a \nceput s` creasc`
din nou, dup` ce medicii au f`cut apeluri disperate c`tre popula]ie
s` se vaccineze. În cadrul campaniei de vaccinare împotriva
COVID-19, desf`[urat` la nivelul jude]ului Ia[i, pân` ieri, 24
octombrie 2021, au fost administrate 536.878 de doze de vaccin
anti-Covid. Din acest num`r total de persoane vaccinate, 262.708
au fost vaccinate cu doza I [i 199.191 cu doza II, iar la 43.874
de persoane a fost administrat vaccinul Johnson&Johnson, din
care 1.069 de doze au fost administrate în ultimele 24 de ore.
Pe data de 23 octombrie 2021 au fost vaccinate 4.109 persoane,
dintre acestea 2.891 au primit doza I, 381 de persoane s-au
prezentat pentru rapel, iar cu doza a treia s-au imunizat 837 de

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

La finalul lunii septembrie 2021
a \nceput administrarea dozei 3

Unde sunt deschise cele 20 de centre
de vaccinare [i care este
programul de func]ionare
|n prezent, \n jude]ul Ia[i func]ioneaz` 20 de centre de
vaccinare, unde se administreaz` toate cele 4 seruri \mpotriva
COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca [i Johnson&Johnson.
Dintre acestea, 4 se afl` \n jude]ul Ia[i [i celelalte 16 \n municipiu.
|n aceste centre nu este obligatorie programarea. Programul de
func]ionare a celor 16 centre de imunizare din municipiul Ia[i
este urm`torul: centrele unde se administreaz` serul Pfizer: Spitalul
Clinic de Obstetric` Ginecologie „Elena Doamna” - 4 ore, 3

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

Punctele de imunizare din jude]
cu serul Pfizer
Programul centrelor de vaccinare din jude] unde se administreaz`
doar serul Pfizer este urm`torul: la Prim`ria Pa[cani- 4 ore, 3
zile/s`pt`mân`- Luni, Mar]i, Joi, 15:00 - 19:00; C`min cultural
Popricani - 4 ore, 3 zile/s`pt`mân` - Mar]i, Joi, Duminic`, 14:30
- 18:30; Casa de cultur` Târgu Frumos - 4 ore, 3 zile/s`pt`mân`
- Luni, Joi, Sâmb`t`, 8:00 - 12:00; Cl`dire cabinete medicale
Tome[ti - 4 ore, zilnic, 09:00-13:00. |n alte 13 centre, activitatea
a fost suspendat` din cauza num`rului mic de cereri. Acestea vor
fi redeschise în func]ie de adresabilitatea popula]iei.
Andreea PåDURESCU
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Universitatea ıAlexandru Ioan Cuza‰ din
Ia[i demareaz\ aniversarea a 161 de ani de
existen]\ a primei institu]ii de `nv\]\mânt
superior modern a României
Prima institu]ie modern` de \nv`]`mânt superior
modern a României, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i, demareaz` aniversarea a
161 de ani de existen]`. |ncepând de ast`zi, 25
octombrie 2021, [i pân` duminic`, 31 octombrie
2021, institu]ia deruleaz` evenimente speciale. |n
prim-plan este ceremonia dedicat` momentului
inaugural, activit`]i speciale pe fiecare facultate,
respectiv „Expozi]ia de flori, fructe [i semin]e
din colec]iile [tiin]ifice ale Gr`dinii Botanice
«Anastasie F`tu»”, care se va deschide sâmb`t`,
30 octombrie 2021, de la ora 11:00

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i organizeaz` ast`zi, 25 octombrie 2021,
de la ora 11:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”,
ceremonia dedicat` momentului inaugural.
Evenimentul poart` înc`rc`tura simbolic` a unei
vechi tradi]ii intelectuale [i celebreaz` cei 161
de ani de existen]` a Universit`]ii din Ia[i.
Evenimentul va fi transmis live pe pagina unit`]ii
de \nv`]`mânt [i pe contul de YouTube al UAIC.
Astfel, pân` duminic`, 31 octombrie 2021, institu]ia
deruleaz` evenimente speciale.
|n prim-plan este ceremonia dedicat` momentului
inaugural, activit`]i speciale pe fiecare facultate,
respectiv „Expozi]ia de flori, fructe [i semin]e
din colec]iile [tiin]ifice ale Gr`dinii Botanice
«Anastasie F`tu»”, care se va deschide sâmb`t`,
30 octombrie 2021, de la ora 11:00.

„Expozi]ia de flori, fructe [i
semin]e” din colec]iile
[tiin]ifice ale Gr`dinii Botanice
„Anastasie F`tu” din Ia[i
Un moment aparte va fi „Expozi]ia de flori,
fructe [i semin]e” din colec]iile [tiin]ifice ale
Gr`dinii Botanice „Anastasie F`tu” din Ia[i. Aceasta
este programat` \ntre 30 octombrie, ora 11:00,
[i 21 noiembrie 2021, ora 17:00. Evenimentul a

debutat în anul 1976, ajungând acum la cea dea XLV-a edi]ie, dedicat` anivers`rii a 165 de ani
de la fondarea la Ia[i a primei gr`dini botanice
din România. În spa]iile expozi]ionale vor fi
prezentate colec]ii reprezentative de crizanteme,
varz` ornamental`, ardei [i dovleci decorativi,
precum [i e[antioane de fructe [i semin]e care
apar]in unor specii de plante indigene [i exotice.
De asemenea, vor fi expuse forme topiare vegetale.
„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.

Pe 26 octombrie 1860 a fost
înfiin]at` „Universitatea din
Ia[i”, prima institu]ie de
\nv`]`mânt superior
modern din România
La 26 octombrie 1860 a fost înfiin]at`
„Universitatea din Ia[i”, prima institu]ie de
\nv`]`mânt superior modern` din România, în
atmosfera de s`rb`toare a Unirii }`rii Române[ti
[i a Moldovei într-un singur stat.
„Ast`zi, institu]ia poart` numele Domnitorului
c`ruia i se datoreaz` acest act fundamental de
cultur` româneasc`: Alexandru Ioan Cuza. De la
înfiin]are [i pân` în prezent, structura Universit`]ii
din Ia[i a fost într-o continu` schimbare, în
armonie cu spiritul vremurilor prin care a trecut

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

[i cu evolu]ia societ`]ii, culturii române[ti [i
europene. La început, Universitatea a cuprins
doar 3 facult`]i: de Filosofie, Drept [i Teologie,
urmând s`-[i diversifice profilul, s`-[i m`reasc`
num`rul de sec]ii, departamente, materii predate
[i activit`]i [tiin]ifice. Ast`zi, prima institu]ie de
înv`]`mânt superior a României are 15 facult`]i
[i un Institut de Cercet`ri Interdisciplinare”, a
men]ionat prof.univ.dr. Tudorel Toader.

La 1 octombrie 1860,
Alexandru Ioan Cuza semna
decretul de înfiin]are a primei
[coli de înv`]`mânt superior
De reamintit este faptul c`, la 1 octombrie
1860, Alexandru Ioan Cuza semna decretul de
înfiin]are a primei {coli de înv`]`mânt superior
din }`rile Române - {coala de Muzic` [i
Declama]iune de la Ia[i. Dup` 26 de zile, iau
fiin]` {coala de Sculptur` [i Pictur` [i Muzeul
Na]ional de Pictur`. Din 1931, Academia de
Muzic` [i Art` dramatic` poart` numele marelui
compozitor George Enescu. Celebrarea celor 161

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

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică
de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul de

de ani constituie un prilej de a medita la rolul
pe care l-a jucat ca formatoare de valori în via]a
societ`]ii române[ti. De-a lungul celui peste un
secol [i jum`tate de existen]`, numeroasele
genera]ii de studen]i [i profesori au reu[it s`
impun` UAIC ca institu]ie de referin]` pentru
întreaga societate româneasc`.
Mul]i dintre absolven]i s-au afirmat ca
personalit`]i de seam`: profesori [i cercet`tori
în universit`]i din întreaga lume, membri ai
Academiei Române sau ai altor Academii din
Europa, compozitori, pictori, scriitori, actori,
diploma]i, înal]i prela]i etc. A[adar, celebrarea
celor 161 de ani de la înfiin]area Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i constituie un
prilej de a medita la rolul pe care l-a jucat ca
formatoare de valori în via]a societ`]ii române[ti,
dar [i un prilej de bucurie pentru continuitatea
[i recunoa[terea dobândite de înva]`mântul superior
ie[ean.
Continuarea pe www.Bzi.ro
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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Rectorul Universit\]ii de {tiin]ele Vie]ii din
Ia[i, prof. univ. dr. ing. Gerard Jit\reanu,
ales pre[edinte al Academiei de {tiin]e
Agricole [i Silvice ıIon Ionescu Sise[ti‰
Important moment pentru \nv`]`mântul
academic agronomic din România,
organizat la Ia[i. Cu acest prilej,
prof.univ.dr.ing. Gerard Jit`reanu,
rectorul Universit`]ii de {tiin]ele Vie]ii
„Ion Ionescu de la Brad”, a fost ales
pre[edinte al Academiei de {tiin]e
Agricole [i Silvice „Ion Ionescu Sise[ti”,
filiala din Capitala Moldovei. |n acest
context, se preconizeaz` realizarea unor
protocoale de colaborare din care s`
beneficieze ambele institu]ii, dar în primul
rând cercet`torii. S-a invocat [i o mai
bun` comunicare între sta]iuni [i
universit`]i, printr-o perfec]ionare a
prezent`rii acestora pe site-uri mai
elaborate a rezultatelor cercet`rii
Prof.univ.dr.ing. Gerard Jit`reanu, rectorul Universit`]ii de
{tiin]ele Vie]ii (USVIa[i) „Ion Ionescu de la Brad”, a fost ales
pre[edinte al Academiei de {tiin]e Agricole [i Silvice „Ion Ionescu
Sise[ti”(ASAS), filiala Ia[i. La [edin]a statutar` (derulat` la Agronomia
ie[ean`), a participat ca invitat de onoare pre[edintele ASAS
România, academician prof.univ. dr. Valeriu Tab`r`. Dintre institu]iile

Aten]ie, fermieri! Mai
ave]i doar câteva zile
s\ depune]i actele,
dac\ vre]i fonduri
europene de la AFIR
Ia[i pentru pierderile
provocate de vreme!
Agricultorii din Ia[i care nu au reu[it s` depun` cererile
pentru ob]inerea fondurilor europene de la AFIR se mai pot
\nscrie pe site-ul institu]iei pân` la 31 octombrie 2021. Fermierii
au solicitat pân` \n prezent fonduri nerambursabile \n valoare
de 60.000 de euro pentru pagubele provocate de \nghe]ul de
prim`var` sau grindin`. Pentru a putea ob]ine fondurile europene,
fermierul trebuie s` fie activ, s` încheie cu o societate de
asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prev`zute
de subm`sura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, plantelor
[i animalelor - , dar [i s` se angajeze s` pl`teasc` valoarea
integral` a primei de asigurare în cuantumul [i la termenele
prev`zute în contract.
Principalele riscuri eligibile care pot face obiectul contractului
de asigurare acoper` fenomenele climatice nefavorabile, inclusiv
seceta. De asemenea, sunt acoperite la finan]are fenomene
precum ar[i]a, inunda]iile, grindina, înghe]ul (timpuriu de
toamn`, de iarn` sau târziu de prim`var`), ploile toren]iale
sau ploile excesive [i de lung` durat`, furtuna, vijelia, uraganul
sau tornada.
|n schema derulat` de Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor
Rurale (AFIR) au fost depuse 28 de cereri, din Ia[i. Suma
disponibil` a fost epuizat` înainte de termen. Fondurile solicitate
în cadrul subm`surii 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri - , din
cadrul Programului Na]ional de Dezvoltare Rural` (PNDR) au
ajuns la un procent de peste 150 la sut` din totalul celor
alocate pentru perioada de tranzi]ie 2021-2022.
Continuarea pe www.Bzi.ro
Raluca COSTIN

participante fac parte cinci universit`]i (dou` din Ia[i [i alte trei
din Suceava, Bac`u [i, respectiv, Gala]i), precum [i reprezentan]i
din cele 19 sta]iuni de cercetare, membre ale filialei Ia[i a ASAS,
cu un total de 38 de membri.

Pre[edintele filialei din Ia[i a ASAS, prof.
univ. dr. Gerard Jit`reanu, membru
titular al Academiei de {tiin]e
Agricole [i Silvice, a deschis [edin]a
Pe acest plan, pre[edintele filialei din Ia[i a ASAS, prof. univ.
dr. Gerard Jit`reanu, membru titular al Academiei de {tiin]e
Agricole [i Silvice, a deschis [edin]a. |n alocu]iunea sa, acesta a
prezentat pentru discu]ii în plen un raport de activitate al tuturor
membrilor acestei academii de ramur`: membri de onoare, membri
titulari, membri coresponden]i [i membri asocia]i, cadre didactice
sau cercet`tori din cele 24 de institu]ii amintite. Au fost aduse,
în cuvântul celor 9 intervenien]i, aspecte legate de func]ionarea
cercet`rii în sta]iunile de cercetare-dezvoltare.
„Se constat` nevoia de o sus]inere financiar` mai consistent`
din partea autorit`]ilor, chiar dac` s-a amintit de o revigorare
care a fost binevenit` în ultimii doi ani. Au fost, de asemenea,
discu]ii despre integrarea cadrelor tinere - doctoranzi [i masteranzi
- în procesul cercet`rii, atât de necesar` la începutul unei cariere
de acest fel, directorii de Sta]iuni dorind s` aloce o mai bun`
colaborare cu universit`]ile pentru a beneficia de cei mai buni
cercet`tori forma]i în [coal` ca doctori în [tiin]` sau masteranzi
cu studii finalizate în domeniu”, a transmis prof. univ.dr. Gerard
Jit`reanu, pre[edintele filialei din Ia[i a ASAS.

Se preconizeaz` realizarea unor
protocoale de colaborare din care s`
beneficieze ambele institu]ii,
dar în primul rând cercet`torii
Pe de alt` parte, se preconizeaz` realizarea unor protocoale
de colaborare din care s` beneficieze ambele institu]ii, dar în
primul rând cercet`torii. S-a invocat [i o mai bun` comunicare

între sta]iuni [i universit`]i, printr-o perfec]ionare a prezent`rii
acestora pe site-uri mai elaborate a rezultatelor cercet`rii. S-a
prezentat activitatea exemplar` a Sta]iunii de la Secuieni [i a
Sta]iunii Pomicole Ia[i. |n încheiere, universitarul [i academicianul
Valeriu Tab`r` [i-a exprimat satisfac]ia de a avea în zona Moldovei
aceste sta]iuni de cercetare-dezvoltare între primele din coordonarea
ASAS, cu rezultate remarcabile nu doar în publicistica de specialitate,
dar [i cu brevete, soiuri sau m`rci de legume, fructe sau plante
tehnice, care pot aduce [i beneficii financiare pentru autorii
acestora. Au fost 20 de astfel de brevete, prezentate pentru raportul
din perioada 2017-2021, elaborate fie de cadre didactice din
universit`]i, fie de cercet`torii din sta]iuni.
Componen]a noului birou de conducere este completat` de:
vice-pre[edinte-prof.univ.dr. Vasile V\ntu, pre[edinte Senat USVIa[i,
vice-pre[edinte, dr.ing. Elena Trotu[, Director al Sta]iunii de
Cercetare Dezvoltare Agricol` Secuieni, Neam], secretar - prof.univ.dr.
Liviu Miron, membri: prof. univ. dr. Benonie P`s`rin, dr.ing. Gelu
Corneanu - director al Sta]iunii de Cercetare Dezvoltare pentru
Pomicultur` Ia[i [i dr.ing. Doina Silstru, pre[edintele Comisiei
pentru Agricultur` [i Dezvoltare Rural` din Senat.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019
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Fantezii sexuale incredibile
ale unor indivizi, îndeplinte
for]at de câteva tinere!
Nicio pl\cere nu a r\mas
nepedepsit\: zeci de ani de
pu[c\rie

Antreprenorii din Ia[i
au primit banii ceru]i `n
programul Start-Up
Nation, pentru
proiectele din perioada
2018-2019. Pl\]ile
restante au fost reluate
`n prim\vara acestui an

{apte indivizi au fost pedepsi]i de
magistra]i, dup` ce au fost acuza]i de
comiterea unor infrac]iuni. Judec`torii
ie[eni i-au condamnat la finele s`pt`mânii
trecute pe Ionu] R`zvan Odoba[a, Ionu]
Balmu[, Sergiu Petronel Balmu[, Vasile
Mihai Rusu, Iulian Florentin Sandu-Duca,
Ionu] Buzuleac [i Flavius Cristian Zabulic`
Fantezii sexuale incredibile ale unor indivizi, îndeplinite for]at
de câteva tinere. Îns` nicio pl`cere nu a r`mas nepedepsit`. {apte
indivizi au fost condamna]i de magistra]i, dup` ce au fost acuza]i
de comiterea unor infrac]iuni. Astfel, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i l-au condamnat la finele s`pt`mânii trecute pe
Ionu] R`zvan Odoba[a la 10 ani [i 8 luni de închisoare, pentru
pornografie infantil` în form` continuat`, trafic de minori [i viol
în form` continuat`, în vreme ce Ionu] Balmu[ a primit m`sura
educativ` privativ` de libertate a intern`rii într-un centru de
de]inere pentru o perioad` de 2 ani [i 8 luni.
Totodat`, Sergiu Petronel Balmu[ a primit m`sura educativ`
a intern`rii într-un centru de de]inere pentru o perioad` de 3
ani, Vasile Mihai Rusu - 2 ani [i 7 luni de închisoare, Iulian
Florentin Sandu-Duca - 4 ani [i 2 luni de închisoare, pentru
folosirea serviciilor unei persoane exploatate, viol [i viol în form`
continuat`, Ionu] Buzuleac - 1 an de închisoare, cu suspendare,
pentru [antaj, iar Flavius Cristian Zabulic` - 1 an [i 9 luni de
închisoare.

Obliga]i de judec`torii ie[eni
s` pl`teasc` desp`gubiri
În ceea ce îi prive[te pe al]i 2 tineri, D`nu] Valentin Moro[anu
[i Andrei Liviu Bînc`, dosarul a fost disjuns. De asemenea, cei
7 condamna]i au fost obliga]i [i la plata unor desp`gubiri totale
de 30.000 de euro [i 17.000 de lei.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`. Procesul ie[enilor a început pe data de 8

ianuarie 2021. Dar, de fapt, indivizii au intrat în vizorul anchetatorilor
ie[eni la mijlocul lunii august 2020.

Antreprenorii din Ia[i cu proiecte din perioada 2018-2019,
\n programul Start-Up Nation, au primit banii solicita]i. Fiecare
beneficiar a \ncasat 40.000 de euro, fonduri care \i ajut` s`
\nfiin]eze afaceri de succes \n domenii precum IT, produc]ie,
alimenta]ie sau textile. Potrivit speciali[tilor din cadrul Agen]iei
pentru IMM-uri, beneficiarii din cele 6 jude]e din Moldova,
arondate institu]iei, au primit 23 de milioane de lei. Cei mai
mul]i bani au fost vira]i \n conturile beneficiarilor din Ia[i.
Agen]ia pentru IMM-uri este institu]ia care gestioneaz`
acordarea banilor de la bugetul de stat c`tre beneficiarii din
jude]ele Suceava, Boto[ani, Bac`u, Vaslui, Neam] [i Ia[i. Pl`]ile
restante au fost reluate \n prim`vara acestui an, dup` ce sau alocat noi fonduri pentru deblocarea pl`]ilor c`tre beneficiarii
programului derulat de Ministerul Economiei. Acesta a prezentat
interes pentru antreprenorii din Ia[i chiar de la lansarea lui,
\n anul 2017. Pân` \n prezent, oamenii de afaceri din Ia[i au
dezvoltat afaceri cu aproape 40 de milioane de lei.

Programul nu va fi lansat din cauza
aloc`rii fondurilor c`tre alte domenii

Tinerii ie[eni, ridica]i de „masca]i”,
în urma unor perchezi]ii
În cursul anului trecut, doi fra]i adolescen]i din comuna ie[ean`
Bal[ s-au crezut regizori de filme porno [i au crezut c` î[i pot
bate joc de o copil`, pe care ar fi violat-o. Ionu] Balmu[ [i Sergiu
Petronel Balmu[ sunt fra]i [i fac parte dintr-o familie modest`.
P`rin]ii lor au fost pleca]i în str`in`tate, iar cei doi b`ie]i au
crescut pe la rude. Conform anchetatorilor, ambii au abordat o
minor` din vecini [i ar fi obligat-o în repetate rânduri s` între]in`
raporturi sexuale. Mai mult decât atât, scenele au fost filmate.
Cei doi tineri în vârst` de 19 [i 16 ani ar fi determinat-o pe
victim` s` nu spun` nimic despre cele întâmplate. În plus, cei
doi fra]i ar fi ar`tat filmule]ele cu acea minor`. Dup` ce povestea
a ie[it la iveal`, a fost deschis` o anchet` [i autorit`]ile locale
au intrat pe fir, asistentul social de la Prim`ria Bal[ a mers în
ambele familii [i a f`cut o anchet` social`. De asemenea, cei doi
fra]i s-au trezit cu poli]i[tii la u[` [i au ajuns atunci în spatele
gratiilor. Mai apoi, procurorii ie[eni au continuat ancheta [i au
ajuns [i la ceilal]i [apte b`rba]i, suspecta]i c` au profitat de
naivitatea unor copile. Oamenii legii au constatat c`, în total, nou`
tinere au fost luate drept juc`rii sexuale în acest caz.
Ciprian NEDELCU

Programul Start-Up Nation nu va fi lansat în anul 2021
din cauza lipsei fondurilor, \ntrucât cei mai mul]i bani au fost
direc]iona]i c`tre firmele afectate de pandemia de COVID-19.
Unul dintre aceste programe este reprezentat de M`sura 2,
unde se fac pl`]ile c`tre beneficiarii care s-au \nscris anul
trecut.
Pân` în prezent au fost virate în conturile beneficiarilor
din jude] granturi în valoare de 132 de milioane de lei. Ia[ul
este în topul jude]elor din Moldova în ceea ce prive[te pl`]ile.
|n M`sura 2 sunt acordate granturi pentru capital de lucru,
pentru pierderile provocate de pandemia de COVID-19. Sumele
ce pot fi acordate sunt cuprinse între 2.000 [i 150.000 de
euro. Dintre cele 22.000 de firme \nscrise din toat` ]ara \n
M`sura 2, 700 sunt din Ia[i. Pân` la finalul acestui an, to]i
beneficiarii vor primi banii solicita]i.
Pentru a se \nscrie \n aplica]ia lansat` pe site-ul Ministerului
Economiei, ie[enii cu profesii liberale, persoanele fizice autorizate
[i întreprinderile individuale [i-au creat profilul, cu user [i
parola, în aplica]ia https://granturi.imm.gov.ro/auth/login.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Imagini explozive de la `ntâlnirea secret\ a
dezvoltatorilor imobiliari din Ia[i! Afaceristul
britanic Mark Urwin a cinstit medici [i
ofi]eri de nav\ `n câmpul din cartierul Mihai
Eminescu! Dup\ petrecere, clien]ii s-au
retras din afacere
Nu mai pu]in de 240 de case
de lux au fost anun]ate de
dezvoltatorul imobiliar Mark
Urwin. Totul urma s` aib` loc
\n cartierul Bucium. Afacerea
s-a r`suflat dup` ce nu a pl`tit
datoriile c`tre asocia]i. Clien]ii
erau ale[i pe sprâncean`, de la
medici pân` la [efi de
corpora]ie
Un proiect imobiliar din Ia[i este reactivat
de afaceristul britanic Mark James Urwin, \n
vârst` de 60 de ani. Este vorba despre cartierul
Mihai Eminescu din zona Bucium, cu acces din
strada {t. O. Iosif, unde terenul are o suprafa]`
de 114.429 de metri p`tra]i, adic` aproximativ 11
hectare. Proiectul prevedea construirea unui num`r
de 240 de locuin]e cu regimul de \n`l]ime P+1+M
[i P+M. Terenul a fost achizi]ionat de la primul
proprietar, Eugen Klein, cu suma de 1.000.000
de euro. Ulterior, \n 2019, \ntreaga suprafa]` a
ajuns \n proprietatea lui Mark Urwin, dar [i a
so]iei acestuia, Sandra. Vilele urmau s` fie vândute
cu sume cuprinse \ntre 130.000 de euro [i 180.000
de euro, \n func]ie de suprafa]`. Afacerea urma
s` genereze profituri de zeci de milioane de euro,

mai ales c` cererea era foarte mare. Atât de
mare, \ncât s-a organizat special o petrecere a
clien]ilor cu care s-au semnat antecontracte.

Petrecere cu bucate alese pe
câmpul din zona Bucium
|n luna mai 2018, dezvoltatorul imobiliar a
organizat o petrecere pentru cel pu]in 70 de
familii cu care s-au semnat antecontracte. Evenimentul
a fost organizat pe amplasamentul cartierului
Mihai Eminescu. Au fost comandate meniuri
selecte de la fostul restaurant „La Cupola”, care
au venit la pachet cu tot cu osp`tari. Organizatorii
nu s-au zgârcit [i au oferit invita]ilor [ampanie
Moet, care poate s` ajung` [i la 1.000 de lei
sticla. Majoritatea invita]ilor proveneau din zona
medical` din Ia[i sau erau ofi]eri de nav` sau
[efi de corpora]ii. Sloganul evenimentului a fost
„Un pom, un copil, o cas`”. Imaginile de la
eveniment au intrat [i \n posesia „BZI”. |ns`,
dup` petrecere, mai mul]i clien]i s-au retras din
afacere, dar au fost coopta]i al]ii \n loc. |ntre
timp, Mark Urwin a dat de gustul banilor [i a
\nceput s` nu mai pl`teasc` datoriile c`tre asocia]i,
care au ajuns la 250.000 de euro. Recent, proiectul
a fost reactivat, dup` ce a fost solicitat un certificat
de urbanism, document eliberat de Prim`ria Ia[i,
pentru introducerea terenului \n intravilanul

municipiului. |n zona Bucium au fost situa]ii \n
care clien]ii au primit promisiunea c` se va rezolva
problema utilit`]ilor. Dup` vânzarea parcelelor,
dezvoltatorii imobiliari nu mai r`spundeau la
telefon.

S-au f`cut investi]ii \n
utilit`]i pe o lungime
de mai mul]i kilometri
|n acest moment, terenul de]inut de Mark
Urwin este \mprejmuit. Parcela beneficiaz` de ap`
curent`, canalizare, gaz metan, curent electric.
Mai mult, au fost construite drumuri \ntre parcele,
cu o l`]ime de 7 metri, cu rigole [i borduri.
Parcelele din cartierul Mihai Eminescu au o

suprafa]` cuprins` \ntre 300 [i 1.000 de metri
p`tra]i. Intr`rile \n cartier au fost prev`zute cu
bariere auto, dar [i camere de supraveghere. Un
gard de protec]ie a fost instalat pe o lungime de
1.800 de metri.
S-au montat [i re]elele de fibr` optic`, telefonie
[i televiziune. |n urm` cu trei ani, un metru
p`trat de teren se vindea cu 30 de euro, dar
acum pre]ul s-a dublat. |n cartier, canalizarea are
o lungime de 5 kilometri, \n timp ce re]eaua de
gaz s-a \ntins pe o lungime de aproximativ 8
kilometri. Zona este cunoscut` pentru panorama
exclusivist`. |n perimetrul zonei Bucium au fost
anun]ate mai multe proiecte imobiliare care se
afl` \n diferite etape de avizare.
Ciprian BOARU

Domni[oar\ sexy, cu bichon cu urechi [i codi]\ roz, `mbr\cat\ sumar
[i cu t\lpile goale, `n miez de noapte, pe lâng\ bloc, dup\ ce
u[a apartamentului i-a fost incendiat\. Fostul iubit a vrut s\ o ard\!
Scene incredibile, surprinse la
Ia[i! |n noaptea de sâmb`t`
spre duminic` a fost dat`
alarma dup` ce casa sc`rii
unui bloc din zona Dacia a fost
cuprins` de fum. Mai multe
echipaje de pompieri au ajuns
la fa]a locului. Totul a plecat,
se pare, de la o u[` incendiat`.
Mai precis, u[a unei tinere a
fost cuprins` de fl`c`ri dup`
ce ar fi fost stropit` din bel[ug
cu benzin`. Mai mul]i locatari
au avut nevoie de \ngrijiri
medicale, iar oamenii legii au
intrat pe fir pentru a afla ce sa \ntâmplat
Scene de co[mar, \n noaptea de sâmb`t` spre
duminic`, la Ia[i! U[a unei tinere a fost cuprins`
de fl`c`ri. Povestea \ncepe \n jurul orei 00:00,
când pompierii au fost solicita]i s` intervin` la
un incendiu \n zona Dacia. Sosi]i la fa]a locului,
salvatorii au g`sit casa sc`rii cuprins` de fum.
Imediat au c`utat sursa [i au descoperit o u[`

de acces \ntr-un apartament incendiat`. Mai multe
persoane au fost evacuate, iar unele dintre acestea
au avut nevoie de \ngrijiri medicale. Din fericire,
\n urma incendiului, nimeni nu a fost r`nit grav,
dar s-ar fi putut petrece o tragedie. Pe fir au
intrat oamenii legii, care au deschis o anchet`.
„Poli]i[tii au fost sesiza]i despre un incendiu
izbucnit \ntr-un bloc din municipiul Ia[i, \n urma
c`ruia a fost distrus` u[a unui apartament. |n
cauz` a fost \ntocmit un dosar penal sub aspectul
comiterii infrac]iunii de distrugere, iar cercet`rile
continu` pentru stabilirea \ntregii situa]ii de fapt”,
au precizat reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i.

R`zbunare din dragoste, la Ia[i?

deplasat la un imobil aflat în Ia[i [i a incendiat
u[a de acces într-un apartament situat la etajul
al doilea al imobilului. Ulterior, b`rbatul a fost
re]inut [i a fost prezentat judec`torilor cu propunere
de arestare preventiv`.

Reporterii cotidianului „BZI” au aflat c` u[a
distrus` prin incendiere \i apar]ine unei tinere.
Aceasta a coborât speriat` din apartament, \mbr`cat`
sumar [i cu t`lpile goale. Nu-[i putea lua, \ns`,
Un ie[ean a luat benzin`
ochii de la un bichon cu urechi [i coada vopsite
[i a incendiat
roz. Din câte se pare, totul ar fi o r`zbunare din
proprietatea v`rului s`u
dragoste, \ns` asta trebuie s` l`mureasc` anchetatorii
ie[eni.
Un alt caz este cel al unui ie[ean care a luat
Din p`cate, \n ultimii ani, astfel de cazuri au benzin` [i a incendiat cl`direa propriului v`r!
devenit din ce \n ce mai des \ntâlnite \n municipiul Culmea, scandalul a izbucnit dup` ce victima iIa[i. Astfel, pe 1 august 2020, Corneliu S. s-a a g`sit piromanului un job în Germania! Piromanul
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

era sup`rat c` ruda lui a luat un comision pentru
angajare!
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Hârl`u au dispus condamnarea lui Gheorghe
Fudulache la 2 ani [i 6 luni de închisoare, cu
suspendare, pentru distrugere prin incendiere.
„Instan]a admite în parte ac]iunea formulat` de
partea civil` [i îl oblig` pe inculpat la plata c`tre
acesta a sumei de 8.300 de lei, din care 7.300
de lei cu titlu de daune materiale, iar 1.000 de
lei – cu titlu de daune morale”, au precizat
judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c`
sentin]a nu e defintiv`, aceasta putând fi contestat`.
Sorin PAVELESCU
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Imagini de o frumuse]e rar\, surprinse
la Ia[i! ~n inima unei p\duri, departe
de ochii curio[ilor, sunt crescu]i 100
de porci mistre]i. Un singur om are
voie s\ intre la ei [i s\-i hr\neasc\

Singura ferm` din Ia[i
unde sunt crescu]i porci
mistre]i se afl` în
comuna Sine[ti.
Reporterii „BZI” au
filmat pas cu pas ce se
\ntâmpl` \n complexul
de cre[tere a mistre]ilor
„Gheorghi]oaia”,
respectiv cum se
preg`tesc p`durarii
pentru momentul când
vin animalele s`
m`nânce. Imagini
inedite, surprinse \n
ferma din Ia[i
Complexul de cre[tere a mistre]ilor
„Gheorghi]oaia”, din comuna Sine[ti,
Ia[i, are o suprafa]` de 460 de hectare,
fiind singura ferm` de acest fel din
jude]. A fost \nfiin]at` \n anul 2003 la
solicit`rile pasiona]ilor de vân`toare,
dar din cauza pestei porcine africane,
efectivul a fost redus semnificativ, \n
ferm` fiind acum aproximativ 100 de
exemplare. Complexul are o împrejmuire
de aproximativ 13 km, din plas` de
sârm` îngropat` la baz` în pamânt,
prins` pe stâlpi din lemn de stejar [i
salcâm.
Gardul are o în`l]ime de 1,5-1,7 m,
iar pe interiorul gardului, la o în`l]ime
de 30 de cm de la sol, este amplasat
un fir de sârm` prin care trece curent
electric de un amperaj de 18 vol]i, care
are rolul s` îndep`rteze mistre]ii de
gard pentru ca ace[tia s` nu evadeze.
Reporterii „BZI” au fost \n p`durea din
localitatea Sine[ti pentru a surprinde
mistre]ii crescu]i de ani de zile \n acest
complex. Preg`tirea pentru „cina”
mistre]ilor este una laborioas`, iar dac`
un pas este gre[it, animalele simt

imediat c` ceva este \n neregul` [i nu
vin s` m`nânce.

Pe Andrei, cel care
hr`ne[te animalele,
porcii mistre]i \l
recunosc dup` miros
Reporterii „BZI” au ajuns \n p`durea
din Sine[ti, la complexul „Gheorghi]oaia”,
pe la ora 16:40. La intrarea \n complex
sunt dezinfectate ma[inile [i t`lpile celor
care intr` \n p`dure, fiind limitat accesul
str`inilor, \ntrucât poate fi r`spândit`
pesta porcin` african`, iar un singur
caz ar \nchide aceast` ferm`. Reporterii
„BZI” au mers \mpreun` cu doi ingineri
care se ocup` de fondul de vân`toare
la unul din cele 6 puncte de observa]ie
din cadrul complexului. La intrarea \n
punctul de observare \i a[teptau un
p`durar care se ocup` de acest complex
de câteva decenii, al`turi de el fiind [i
cel care se ocup` de obicei de hrana
animalelor. „Dac` le pune altcineva
mâncare [i nu Andrei, imediat \[i dau
seama. |l recunosc dup` miros. S-au
obi[nuit cu el”, spune p`durarul. Animalele
au mirosul foarte dezvoltat [i parfumurile
puternice \i alung`. „Când ne-am dat
cu spray anti]ân]ari, nu au mai venit
la punctul de observa]ie. Nu le-a pl`cut
mirosul. Dac` sunte]i da]i cu parfumuri
puternice, simt imediat”, spune unul
dintre inginerii care se ocup` de complex
[i organizarea partidelor de vân`toare.

[i seri când nu vin deloc. „Dac` g`sesc
hran` \n p`dure, nu vin. Acum e perioada
cu fructe pu]ine [i de aceea \n ultimele
zile au venit s` m`nânce. |n ultimele
dou` seri au venit pe la 16:38, 17:00”,
mai spune inginerul. De la intrarea \n
foi[or pân` la punctul de observa]ie
sunt \n jur de 50 de metri. Reporterii
„BZI” au coborât pe un drum forestier
[i au ajuns la un turn, bordeiul de
pând` [i un ]arc unde sunt captura]i
mistre]ii vii. Au intrat \n bordeiul unde
se st` la pând` pentru a surprinde
mistre]ii când vin s` m`nânce. Cu ei
a venit [i Andrei, cel care de obicei
le pune mâncarea. A aruncat pe jos
dou` g`le]i cu gr`un]e \n zona unde
este punctul de observa]ie [i a plecat.
„De acum trebuie s` a[tept`m \n lini[te,
s` nu-i speriem. Ei se sperie foarte
u[or dac` v`d oameni sau aud pa[i”,
spune unul dintre ingineri.

Primul mistre] [i-a
f`cut apari]ia \n punctul
de observa]ie
\n jurul orei 18:00

De la ora 16:50, reporterii „BZI”,
\mpreun` cu cei doi ingineri, au stat
la pând` \n punctul de observa]ie. Prin
cele trei gemule]e din stânga, dreapta
[i fa]` puteau fi observa]i mistre]ii,
indiferent de unde veneau. |n lini[tea
p`durii se mai auzeau din când \n când
câteva p`s`ri, \ns` nici urm` de mistre].
Câteva fo[nete ale frunzelor se mai
Mistre]ii vin de cele mai auzeau [i d`deau impresia c` fac g`l`gie
multe ori s` m`nânce
mistre]ii, \ns` niciunul nu s-a ar`tat
pân` la ora 18:00. Primul mistre] a
boabe de porumb
seara, \ntrucât sunt mai venit suspicios, adulmecând mereu aerul.
F`cea câ]iva pa[i, se oprea s` mai
activi, iar perioada
adulmece, apoi venea spre zona unde
aceasta este s`rac` \n
era mâncarea. „Ocole[te, deci e suspicios.
hrana provenit`
A sim]it c` suntem aici”, spune \n
din p`dure
[oapt`, unul dintre ingineri. |n timp ce
De cele mai multe ori, mistre]ii ocolea zona cu mâncare, \n partea
apar pe la orele 17:00-18:00, \ns` sunt stâng` a punctului de observa]ie au
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

venit al]i mistre]i. Vreo 16 exemplare,
pui cu femele, masculii au venit s`
m`nânce. „Vierul, cel care e singur, \n
dreapta, e mascul. Se vede dup` p`rul
de sub burt`, dup` organul genital.
Uita]i-v` cu binoclul”, explic` \n [oapt`
inginerul. Mistre]ii erau la 20 de pa[i
de punctul de observa]ie.

„E un mit faptul c`
porcii mistre]i atac`
oamenii. Ei se sperie
de oameni”, spune
unul dintre ingineri
Masculul care era suspicios s-a
apropiat de punctul de observa]ie [i a
\nceput s` m`nânce. Femelele [i puii
au \nceput s` m`nânce lini[ti]i. La un
moment dat se \mpingeau pentru a-[i
ap`ra zona cu mâncare, \ns` \n cele
din urm` [i-au stabilit teritoriul. Pe la
ora 18:45 [i-a f`cut apari]ia un alt
mistre], singuratic, f`r` turm`. A adulmecat
[i s-a apropiat \ncet de un alt mistre].
„Nu cred c` e din aceea[i turm`. Are
vreo 3-4 ani. E mai mare. Uneori se
mai bat. Acum s-au \n]eles”, spune unul
dintre ingineri. Mistre]ii au mâncat pân`
la ora 19:00. Când am ie[it din punctul
de observa]ie era deja \ntuneric, iar
mistre]ii care au auzit fo[netul frunzelor
de la pa[i [i ne-au sim]it mirosul au
fugit \n p`dure. „E un mit faptul c`
porcii mistre]i atac` oamenii. Ei se
sperie de oameni. |i atac` doar dac`
se simt \n pericol”, spune unul dintre
ingineri.

Mistre]ii au mirosul
[i auzul foarte
bine dezvoltate
Potrivit directorului Gabriel Doncean,
mistre]ii sunt îngriji]i non-stop de angaja]ii
Direc]iei Silvice Ia[i. „|n interiorul
]arcului sunt construite [ase hr`nitori,
unde se administreaz` hrana la purceii
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

mici [i la mistre]i, foi[oare [i bordeie
de pând`. Pentru popularea ]arcului, în
anii 2004, 2005 [i 2006 au fost captura]i
mistre]i vii de pe fondurile de vân`toare
gestionate de Direc]ia Silvic` Ia[i, de
la Ciurea, Dobrov`], P`dureni [i
R`duc`neni, un num`r de aproximativ
25-30 exemplare din toate categoriile
(purcei, femele [i masculi). Zilnic li se
administreaz` hran`, în special porumb,
ra]ia zilnic` fiind de 0,300 kg pe exemplar.
Ace[tia consum` ghind`, jir, r`d`cini
de la tot felul de plante”, sus]ine Gabriel
Doncean, directorul Direc]iei Silvice
Ia[i. Pesta porcin` african` a f`cut
ravagii \n fermele din Ia[i [i din toat`
]ara, atât \n cele gospod`re[ti, cât [i
\n p`durile unde frecvent sunt g`si]i
mor]i porci mistre]i. Un nou focar de
PPA a izbucnit \n Ia[i \n comuna Vl`deni.

Ie[enii care vor s`
consume carne de
mistre] crescut` în
ferma din Ia[i pot s`
cumpere de la
Direc]ia Silvic`
|ncepând cu anul 2012, angaja]ii
din cadrul Direc]iei Silvice Ia[i au
început capturarea mistre]ilor din ]arc
[i au fost livra]i vii pentru popularea
altor fonduri de vân`toare din ]ar`,
respectiv Bac`u, Covasna, Arge[ [i
Sibiu, fiind livrate aproximativ 100 de
exemplare/an.
Potrivit speciali[tilor din domeniul
silvic, ace[tia organizeaz` vân`toarea
la pând`, contra cost, la bordeie, cu
vân`torii autoriza]i. Regia Na]ional` a
P`durilor-Romsilva are la nivel na]ional
un num`r de 12 ]arcuri din care numai
7 sunt populate cu mistre]i. Exist`
cerere pentru carnea de mistre], \ns`
aceasta nu poate fi acoperit` momentan,
potrivit speciali[tilor, din cauza num`rului
redus de mistre]i.
Raluca COSTIN
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingrijitor cladiri, studii medii, fara
experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.

Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba englez`
avansat, proiectare [i realizarea
circuitelor imprimate, altium
designer, microcontrolere, PREH
ROMANIA SRL, 0372319856;
tudosa.alina@preh.ro;
iasi@preh.ro, Brasov.

Ingrijitor spatii hoteliere, studi
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.

Inginer ecolog, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, str. Piata Unirii, nr.9-11.

Inginer energetician, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer geodez, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA.Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,STR.
PALAT NR.1, ETJ.3.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, experien]` 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Inginer tricotaje, confec]ii, 1 an
experien]`, studii superioare,
engleza nivel mediu, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, Ia[i, calea Chi[in`ului,
nr.57.

Instalator, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator apa canal, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Instalator frigotehnist, [coal`
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, ANDIULIS SRL. Rela]ii
la: 0762210108
office.andiulis@gmail.com,
Bd.Regele Ferdinand I, NR.33A,
cladirea ELSACO.
Instalator instalatii sanitare, fara
studii si experienta precizate,
CHV CONTAINER RO SRL.Rela]ii
la: 0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Instalator re]ele termice, cursuri
de specialitate, autorizare ISCIR,
TERMO-SERVICE SA.Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Lacatus confectii metalice,
scoala profesionala/curs
calificare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Lacatus mecanic, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com,B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, SPIROCA
S.A.. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

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

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

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

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

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

L`c`tu[ mecanic \ntre]inere,
cururi de specialitate, f`r`
experien]` precizate, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Leg`tor manual, [coala ucenici,
f`r` experien]` precizat`, ARHIV
YCA SRL. Rela]ii la:
0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Librar, studii umaniste,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Lucrator bucatarie, studii medii,
experienta, CUPTORUL
MOLDOVENCEI SRL. Rela]ii la:
0746271583;
financiarcuptorulmoldovencei@g
mail.com, Sos.Nicolina Nr.5.
Lucrator bucatarie, studii
gimnaziale, fara experienta
precizata, cazare, engleza, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas, FADIS
TIME HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Lucrator bucatarie, studii medii,
fara experienta precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.
Lucrator bucatarie, fara studii si
experienta precizate, ADVICE IS
SRL. Rela]ii la: 0749980450, Sat
Hlincea, Com. Ciurea, Str. Ioan
Matei, Nr.43, Parter, Incaperea
1, Cam.2, Jud Ia[i.
Lucr`tor buc`t`rie, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, MAGIC PIZZA LAND
SRL. Rela]ii la: 0722204429,
STR.MITROPOLIT IOSIF NR.6.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizate, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
Lucrator comercial, studii medii,
experien]` 6 luni, AMERICAN
GRAND SHOP SRL. Rela]ii la:
0758374836;
marianaflorea64@yahoo.com, BDUL CHIMIEI NR.2 BIS.
Lucrator comercial, studii medii,
absolvent sau persoane peste 45
ani, GMB FOREVER SRL. Rela]ii
la: 0775344341; bogdanonu@yahoo.com, Sos.Nicolina
Nr.16, Bl.939.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Lucr`tor pentru salubrizare, f`r`
studii [i experien]` precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Rela]ii
la: 0759137189;
office@sabcont.ro,
COM.VICTORIA, STR.GEORGE
COSBUC, POZITIA 173, VOL.IV.
Macaragiu pentru macarale,
scoala profesionala atestat iscir,
fara experienta precizata, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Manger energetic, studii
superioare, experien]` 3 ani,
atestat ANRE, TERMO-SERVICE
SA.Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Manager financiar, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, II URSACHE PETRU.
Rela]ii la: 0746168181;
ursvolvo@yahoo.com, Str.
Com.Victoria, Jud.Ia[i.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marf`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt [i pentru
persoanele cu dizabilit`]i,
CARREFOUR ROMANIA SA.
Rela]ii la: 0754204535,
STR.BUCIUM NR.36.
Manipulant marfa, f`r` studii [i
fara experienta precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL. Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.
Manipulant marfa, studii medii,
experienta 2 ani, TEXTILA SA.
Rela]ii la: 0744453064;
marketing@textilais.ro, B-Dul
Chimiei Nr.12.
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Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Montator placaje interoare [i
exterioare, studii de specialitate,
experien]` 1 an, AXE BUSINESS
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0723568449;
birouaxe@gmail.com, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL. Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, COVO
SOLUTION SRL. Rela]ii la:
0755686871;
covosolutions@gmail.com, BDUL SOCOLA NR.134.
Muncitor necalificat, studii
generale, experien]`, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ROXEMA
SRL. Rela]ii la: 0745526794;
roxema_srl@yahoo.com,
Com.Miroslava, Sat Valea
Adanca.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Muncitor necalificat \n Municitor
necalificat, studii medii, cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
construc]ii, f`r` studii [i
experien]` precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
R & R SRL. Rela]ii la:
0744516673; 0232/270611;
oanafilip34@yahoo.com,
Str.Ciurchi Nr.108.
Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, f`r` studii [i
experien]` precizate, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii
la:0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Munictor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizate,

RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, SABINI
COMPANY INVEST SRL.Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Profesor \n \nva]`mântul primar,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, NAVIGATOR UNU
SRL. Rela]ii la: 0799798688;
mariana.andries@certic.ro,
Str.Stihi Nr.2A.
Peisagist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer geodez, 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.

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.
Iasi, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii 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 Iasi \n
termen de 15 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

proiectului de plan [i a finaliz`rii
raportului de mediu pentru
acesta. Documentele pot fi
consultate la sediul APM IASI din
Iasi-str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
mun. Ia[i, în zilele de luni-joi,
între orele 9.00-14.00 [i vineri
între orele 9.00-12.00. |n data de
13.12.2021 ora 14:00 se va
desf`[ura \n sistem
videoconferinta [edin]a de
dezbatere publica a proiectului
de plan si a RAPORTULUI DE
MEDIU aferent acestuia.
Documenta]ia supusa dezbaterii
se regase[te la urm`toarea
adresa de internet:
http://apmis.anpm.ro. Publicul
poate trimite comentarii [i
propuneri scrise la sediul APM
IASI din Iasi-str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, mun. Ia[i, sau on-line la
adresa office@apmis.anpm.ro
pâna la data de 13.12.2021.
FISCHER ANISIA- SEBASTIANA
reprezentat` legal de tutore
POPESCU VASILICA, titular al
planului „Amenajamentul silvic al
fondului forestier proprietate
privat` apar]inând persoanei
fizice FISCHER ANISIASEBASTIANA”, organizat în U.P.I.
Fischer }ib`ne[ti, jud. Ia[i,
anun]` publicul interesat asupra
disponibiliz`rii proiectului de plan
[i a finaliz`rii raportului de mediu
[i a studiului de evaluare
adecvat` aferente acestuia.
Documentele pot fi consultate la
sediul APM IASI din Iasi-str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, mun.
Ia[i, în zilele de luni-joi, între orele
9.00-14.00 [i vineri între orele
9.00-12.00. In data de
08.12.2021 ora 12:00 se va
desf`[ur` ON-LINE în sistem
videoconferin]`, [edin]a de
dezbatere public` a proiectului
de plan, a raportului de mediu [i
a studiului de evaluare adecvat`
aferente acestuia. Documenta]ia
supus` dezbaterii se reg`se[te la
urm`toarea adres` de internet:
http://apmis.anpm.ro. Publicul
poate trimite comentarii si
propuneri scrise la sediul APM
IASI din Iasi-str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, mun. Ia[i, sau on-line la
adresa office@apmis.anpm.ro
pân` la data de 08.12.2021.

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
Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
fi consultate la sediul comunei
studii [i experien]` precizate,
RO{CANI,
jud. Ia[i si la sediul
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
APM din Iasi-str. Calea
0745114857;
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, în
elena.spiridon@allpedia.ro,
zilele de luni-joi, între orele 9:00SOS.UNGHENI NR.12.
SC ROMIND PROJECT SRL prin
14:00 [i vineri între orele 9:00COJOCARU CRISTINEL, SC
12:00. In data de 10.12.2021 ora
Operator ma[ini unelte CNC \n
12:00 la Prim`ria comunei
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i REAL TRADE SRL prin
PANZARU COSTEL [i SC
RO{CANI, se va desf`[ura
experien]` precizat`, INNOVATE
OBITORY CONSTRUCT prin
[edin]a de dezbatere public` a
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
POPESCU GABRIEL-FLORIN,
Planului Urbanistic General al
elena.spiridon@allpedia.ro,
titulari ai PUZ - „Elaborare
comunei RO{CANI, jud. Ia[i si a
SOS.UNGHENI NR.12.
P.U.Z<R.L.U în vederea
RAPORTULUI DE MEDIU
Operator siloz, studii medii, f`r`
construirii de locuinte, anexe
întocmit pentru plan. Publicul
experien]` precizat`,
aferente si racord utilit`]i” propus interesat poate transmite în scris,
CEREALCOM SA. Rela]ii la:
a fi implementat în sat Lunca
comentarii/ opinii/ observa]ii
0752656656;
Cetatuii, str.DJ 248, nr.6,
privind documentele men]ionate,
radu.mironescu@cerealcomcom.Ciurea, anun]` publicul
la sediul prim`riei comunei
RO{CANI [i la sediul APM Ia[i [i
bacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
interesat asupra disponibilizarii
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Operator ma[ini [i instala]ii, studii
medii, absolvent dup` 2013 sau
[omer, IACOB’S HOLDING SRL.
Rela]ii la: 0744785947;
iacobsltd@yahoo.com, Str.
Holboca, str.Firmelor, nr.15.

pe adresele de mail:
primaria_roscani@yahoo.ro [i
office@apmis.anpm.ro pân` la
data de 10.12.2021.
Florescu Carmen, Florescu
Mihail-Barbu-George, Florescu
Ionel, Florescu Barbu, Florescu
Doina-Gabriela-Lumini]a,
Mihalexe Lumini]a-AlexandraMaria [i Turliu Claudia,
reprezentate de Turliu Claudia delegat proprietari, titulari ai
planului „Amenajamentul fondului
forestier proprietate privat`
apar]inând persoanelor fizice
Florescu Carmen, Florescu
Mihail-Barbu-George, Florescu
Ionel, Florescu Barbu, Florescu
Doina-Gabriela-Lumini]a,
Mihalexe Lumini]a-AlexandraMaria [i Turliu Claudia” constituit
în U.P. I Dagâ]a, jud. la[i,
administrat` de Ocolul Silvic
B`ce[ti (D.S. Vaslui), anun]`
publicul interesat asupra
disponibiliz`rii proiectului de plan
[i a finaliz`rii raportului de mediu
[i a studiului de evaluare
adecvat` aferente acestuia.
Documentele pot fi consultate la
sediul APM IASI din Ia[i-str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, mun.
Ia[i, în zilele de luni-joi, între orele
9.00-14.00 [i vineri între orele
9.00-12.00. In data de
08.12.2021 ora 11:00 se va
desf`[ura ON-LINE în sistem
videoconferin]`, [edin]a de
dezbatere public` a proiectului
de plan, a raportului de mediu [i
a studiului de evaluare adecvat`
aferente acestuia. Documenta]ia
supus` dezbaterii se reg`se[te la
urm`toarea adres` de internet:
http://apmis.anpm.ro. Publicul
poate trimite comentarii [i
propuneri scrise la sediul APM
IASI din Iasi-str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, mun. Ia[i, sau on-line la
adresa office@apmis.anpm.ro
pân` la data de 08.12.2021.

CONDOLEAN}E

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.

U

Profesorii Liceului Teoretic
de Informatic` ,,Grigore
Moisil” Ia[i, aduc un ultim
omagiu celei care a fost un
profesionist des`vâr[it [i un om
cu alese calit`]i suflete[ti,
doamna profesor doctor Irina
Capraru de la Colegiul „Costache
Negruzzi” Ia[i. Dumnezeu s-o
odihneasc`! In aceste momente
cumplite suntem al`turi de familia
\ndoliat`!
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Spitalul modular COVID-19 de la Le]cani se
`nchide din nou! Bolnavii tremur\ de frig `n
containere. Pacien]ii vor fi transfera]i la
Spitalul de Recuperare din Ia[i
Spitalul modular Le]cani urmeaz` s` fie
din nou \nchis. La doar dou` s`pt`mâni de
la „marea redeschidere”, administratorii
se confrunt`, din nou, cu aceea[i
problem`: pacien]ii tremur` de frig \n
containere. Instala]ia de \nc`lzire creeaz`
mari b`t`i de cap celor care ar trebui s`
ofere condi]ii optime de cazare bolnavilor.
To]i cei peste 80 de pacien]i care se afl`
interna]i la unitatea mobil` din Le]cani vor
fi transfera]i la Spitalul de Recuperare din
Ia[i
Au trecut abia dou` s`pt`mâni de la redeschiderea fastuoas`
a Spitalului mobil de la Le]cani, dup` ce func]ionase doar câteva
luni \n anul 2020, iar acum unitatea medical` urmeaz` s` fie, din
nou, \nchis`. Neregulile au \nceput s` apar`, iar via]a pacien]ilor
este pus` \n pericol. |n containere a \nceput s` se resimt` frigul
de afar`, astfel s-a propus \nchiderea unit`]ii mobile. Surse din
cadrul spitalului au precizat c` to]i pacien]ii interna]i acum vor
fi transfera]i la Spitalul de Recuperare din Ia[i. Acolo au \nceput
deja preg`tirile pentru primirea pacien]ilor, vor fi opera]ionalizate
40 de noi paturi de Anestezie [i Terapie Intensiv`. Dup` cum au
spus medicii de specialitate, la Spitalul de Recuperare se vor face
mai multe modific`ri pentru extinderea instala]iei de oxigen [i
crearea condi]iilor optime pentru extinderea num`rului de paturi
la terapie intensiv`. Astfel, Spitalul de Recuperare din Ia[i va
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deveni sut` la sut` unitate COVID-19, unde va fi nevoie [i de
un stocator de oxigen, pentru num`rul mare de pacien]i dependen]i
de oxigen. Pe lâng` vechea problem` a frigului, la spitalul de la
Le]cani au fost descoperite [i alte nereguli.

Spitalul modular de la Le]cani a fost
redeschis pe data de 12 octombrie 2021
Dup` multe luni \n care Unitatea mobil` de la Le]cani a fost
\nchis`, medicii ie[enii au solicitat redeschiderea ei deoarece
num`rul pacien]ilor infecta]i COVID-19 era tot mai mare, iar \n
spitale nu mai erau locuri. |ntr-un timp foarte scurt de la solicitarea
redeschiderii, acesta a fost opera]ionalizat cu \ntârziere \n cursul
nop]ii de mar]i, 12 octombrie 2021, din cauza lipsei stocatorului
de oxigen. Mar]i noaptea, \n jurul orei 21:00, la Spitalul Mobil
de la Le]cani au ajuns primii patru pacien]i, doi cu forme medii
[i al]i doi cu necesitate de oxigen, iar \n cursul nop]ii au mai
ajuns al]i [apte. Ieri, la Spitalul mobil de la Le]cani erau ocupate
peste 40 de paturi ATI [i al]i 40 de pacien]i erau interna]i cu
forme medii.

Spitalul de la Le]cani a fost
preluat de ISU Ia[i

noul administrator al spitalului mobil a ar`tat c`, \n cel mai scurt
timp, unitatea medical` va fi deschis` pentru pacien]i. Cu toate
acestea, unitatea nu va fi opera]ional` pân` când nu se vor face
toate testele la echipamentele medicale. Amintim c` spitalul a
fost deschis \n urm` cu un an, dar din cauza mai multor nereguli,
acesta a fost \nchis \n luna ianuarie 2021, iar \n cele câteva luni
de activitate au fost \ngriji]i 450 de pacien]i.
Andreea PåDURESCU

Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i a preluat
spitalul mobil de la Le]cani de la Asocia]ia Euronest. Unitatea
medical` destinat` trat`rii bolnavilor de COVID-19 a r`mas cu
u[ile \nchise \nc` de la \nceputul anului 2021. Valul 4 al pandemiei
a f`cut ca num`rul de cazuri de coronavirus s` creasc` \n jude]ul
Ia[i, iar paturile din spitale s` fie insuficiente. |n aceste condi]ii,
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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.
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Bursa bârfelor

Arde mocnit rutiera! Plan de amenzi
[i vorbe dubioase despre
viitorul [ef. Oare s` fie a[a?!...
Iaca \ncep babele rubrica de azi cu o povestioar` de prin
meli]ie. Dup` ce Ghiorghi]` Baciu a plecat de la butoane dup`
dosarul cu pizza, a ajuns \n locul lui alt mili]ian, dar interimar.
Acum se anun]` concurs [i to]i stau cu sufletul la gur`. Discu]iile
din rutier` sunt aprinse [i se zvone[te c` deja se preg`tesc
unii dintre b`ie]i de manevre. Nu este clar dac`-i a[a, dar unul
de acolo se vede deja [`f [i cere plan de amenzi. Da, a]i auzit
bine, la rutier` e ca pe vremea lui Cea[c`! Fiecare mili]ian
trebuie s` vin` cu vreo 11 buc`]i pe zi. Acum, babele nu pot
s` bage mâna \n foc c` este a[a, dar au auzit [i ele discu]ia
dintre doi g`bora[i care-l bârfeau pe un altul. Din toat` combina]ia
aiasta, Cioric pare parfum. Dac` pân` nu demult erau mul]i[ori
care spuneau de Cioric c` e arogant [i c` nu-i coleg, iaca acum
Cioric e mai mult decât b`ie]a[ fa]` de cel care se preg`te[te
de func]iunea de la beroul rutier. Deh, l-am b`gat pe Cioric
\n discu]ie pentru c` unii dintre b`ie]ii care se plâng acum de
poten]ialul [ef au lucrat [i cu el... Vedem cum o fi treaba!

Of, m`i, Cepuloi, iar o dai de gard!
Las` pe altul, dac` nu mai po]i!
|n continuarea rubricii de azi, babele v` mai spun câteva
vorbe despre un nene pe nume Vasilic` Cepuloi, [eful de la
desepeu. Bre, babele \l \n]eleg [i [tiu c` este b`trân [i
moronc`nos, dar, dac` tot s-a ]inut cu ghearele de scaun pân`
acum, ar trebui s` mai fac` un efort [i s` mi[te m`car un
deget \n plin` pandemie. Recent a spus c` el nu mai face
nicio stratagem` pentru bolnavii de covid [i pot sa moar` c`
e vina lor c` nu s-au vaccinat [i las` totul \n voia sor]ii. Carei de murit, s` moar`, care-i de tr`it, s` traiasc`! Deh, m`i,
‚nea Cepuloi, oare n-ar fi mai bine, totu[i, s` la[i matale pe
altul acolo? Ne gândim [i noi la binele lu’ matale [i al târgului...

Dup` ce a comis gaf` dup` gaf`
[i s-a îmbuibat r`u, acu’ vrea
s` prosteasc` iar pe t`t` lumea!
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una nou` despre acela[i Ar`g`zel Pompa, care a cam fost în
centrul aten]iei opiniei publice în ultimele zâle. Gurile rele
spun c` endevidu’a scos la iveal` în ultima perioad` ne[te
strategii gheolb`ne[ti. Cic`, dup` chiflele cu haeroportul, cu
drumurile [i catastrofa de la Fle]cani (b`noase pentru el, dar
p`guboase r`u pentru giude?), el vrea sa r`mân` în c`r]i la
partidoi prin t`t felul de jnapani f`r` nume sau caracter. Din
p`cate, cic` Ar`g`zel a cam reu[it s` prosteasc` unii bremari,
cu saco[a plin` [i cu deschis u[ile pe la Bucale. Cic`, acu’,
Pompa încearc` s` prosteasc` primarii de pe la Târgu Mi[to
cu intratul la guvernare. A[adar, recent, la Târgu Mi[to chiar,
Ar`g`zel a reu[it de a mazilit un adversar de temut pentru el
cu ajutorul unor bremari vându]i, care î[i urm`resc propriile
interese, punându-l în loc pe un ciumete f`r` loc de munc`,
dar bun la c`rat servieta. Acu’, babetele cele bârfitoare nu [tiu
cât va mai ]âne vr`jeala aiasta ieftin` a lui Ar`g`zel, dar ne
gândim c`, prin partidoi, pren t`t giude]ul, or fi [i bremari cu
capetele pe umeri, nu doar [tiule]i de porumb!
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Strig\t disperat de ajutor!
Acest pu[ti moare dac\
nu va primi cât de curând
sânge. Se afl\ `n stare
grav\ dup\ ce a suferit
un accident cumplit!
Apel umanitar pentru Drago[ Cernica,
adolescentul de 15 ani care se afl` \n
stare extrem de grav` la Spitalul Clinic de
Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria” din
Ia[i, dup` ce a suferit arsuri pe 80 la sut`
din suprafa]a corpului. B`iatul este
internat \n sec]ia de Anestezie [i Terapie
Intensiv` de o s`pt`mân` [i a suferit mai
multe interven]ii chirurgicale, care au
necesitat cantit`]i mari de sânge
Drago[ Cernica, b`iatul de 15 ani din Bac`u care a suferit
arsuri pe o suprafa]` de 80 la sut` din corp, dup` ce s-a electrocutat
pe un vagon de tren, are urgent` nevoie de sânge.
Via]a lui este \n mare pericol [i doar a[a poate primi o nou`
[ans` la via]`. Familia [i medicii fac un apel c`tre toate persoanele
doritoare s` doneze sânge la orice centru de transfuzii, specificând
numele b`iatului. Este urgent` nevoie de sânge pentru acest copil,
deoarece a suferit mai multe interven]ii chirurgicale [i vor mai
fi [i altele, iar, pentru a fi efectuate cu succes, este nevoie de
sânge.
„Vin cu o rug`minte c`tre toat` comuna Sascut, din jude]ul
Bac`u, [i la toat` lumea. Nepo]elul meu este \n stare grav`,
internat la un spital din Ia[i, [i are nevoie mare de sânge. Nu
conteaz` grupa, doar c` v` rog din suflet ajuta]i-ne s` ne salv`m
puiul de om! Pentru dona]ii trebuie s` merge]i la centrul de
transfuzii din Ia[i sau la cel din Bac`u [i s` spune]i c` vre]i s`
dona]i pentru Cernica Drago[. V` rog din inim` s` fi]i lâng` noi!
V` mul]umesc din suflet”, a precizat Loredana Cipriana Bursuc,
m`tu[a adolescentului.

Medicii sper` \ntr-o minune
pentru acest b`iat
Medicii ie[eni sunt re]inu]i \n ceea ce prive[te starea b`iatului,
deoarece, dup` numeroase interven]ii, adolescentul nu d` semne
c` \[i revine. Ieri, 24 octombrie 2021, b`iatul se afla tot pe masa
de opera]ie. Ultima interven]ie chirurgical` care a avut loc miercuri,
20 octombrie, a durat 17 ore, \n care medicii au depus eforturi
supraomene[ti, \ns` ace[tia au precizat c` arsura de 80 la sut`
este o patologie extrem de grav`.
„Starea pacientului de 15 ani este la fel, \n continuare extrem
de grav`. |n aceste momente se afl` pe masa de opera]ie, a[tept`m
s` ias` dr. Sidonia Susanu cu ve[ti bune. {i aceast` opera]ie poate
dura 17 ore. Arsurile suferite de acest copil sunt extrem de grave,
electrocu]ia face o dubl` distrugere, este atât distrugerea de
suprafa]`, cât [i distrugerea ]esutului \n profunzime. Pacientul are
nevoie de sânge, \n continuare”, au declarat reprezentan]ii Spitalului
pentru Copii „Sfânta Maria”, din Ia[i, ieri \n jurul prânzului.

Adolescentul a ajuns \n urm`
cu o s`pt`mân` la Spitalul
pentru Copii „Sfânta Maria”

Amintim c` un adolescent \n vârst` de 15 ani a fost transferat
de urgen]` cu elicopterul de la Bac`u, c`tre Spitalul Clinic de
Urgen]` „Sfânta Maria”, din Ia[i, dup` ce s-a electrocutat pe un
vagon de tren. B`iatul a ajuns \n stare extrem de grav`, cu arsuri
pe 80 la sut` din supraf]a corpului, iar medicii au intrat imediat
\n sala de opera]ie, reu[ind \n 12 ore s` \nl`ture o suprafa]` de
15 la sut` din arsur`. Au urmat alte interven]ii, \ns` arsura este
una extrem de profund` [i grav`. Astfel de accidente sunt tot
mai des \ntâlnite \n rândul adolescen]ilor. Medicii trag un semnal
de alarm` cu privire la aceste accidente. Ei au precizat c` [i
p`rin]ii trebuie s` fie foarte aten]i [i s` le explice copiilor riscul
la care se expun [i c` o singur` secund` de neaten]ie le poate
aduce sfâr[itul. Speciali[tii au mai transmis c`, \n cazul \n care
scap` cu via]`, copiii pot r`mâne cu amputa]ii, iar ceea ce p`rea
normal [i banal se poate transforma \ntr-o suferin]` enorm`.
„Pe aceast` cale, facem din nou un apel, având \n vedere c`
sunt cazuri lunare de câte un copil, un adolescent care urc` pe
câte un vagon de tren, o locomotiv`. Electrocu]ia cu voltaj mare
poate duce la deces! Pentru o secund` de «faim`», po]i s` \]i
pierzi via]a! Dac` supravie]uie[ti, r`mâi cu amputa]ii, iar ceea ce
p`rea normal [i banal pân` la acest moment, poate deveni un
lux: de exemplu, s` mergi, s` ie[i cu prietenii. Facem un apel
c`tre p`rin]i s` avertizeze copiii cu privire la ceea ce \nseamn`
urcarea pe un vagon sau o locomotiv` [i atingerea unui fir care
are tensiune cu voltaj mare”, a subliniat Alina Belu, managerul
Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”, din Ia[i.
Andreea PåDURESCU
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