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Patronul restaurantului „Odeon”
a vândut vila din Bucium și a
pierdut banii! Petronel Botez a
scăpat de proprietatea plină de
betoane chiar înainte de scumpiri
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Ce a avut de
împărțit domnișoara
sexy cu bichon roz
cu cei care i-au
incendiat ușa
apartamentului?
expres

16

Indivizii care au incendiat ușa tinerei de la
apartamentul din Dacia au fost prinși. O
echipă formată din polițiști ai Serviciului de
Investigații Criminale Iași, ai Poliției
Municipiului Iași și Pașcani efectuează
cercetări într-un dosar penal întocmit sub...

actualitate 8
Blestem pe
Scenariu de film! O soție disperată
capul a mii de șoferi din Iași a fost nevoită să plătească sute
din cartierul care,
de lei pentru a face dragoste cu soțul ei
pe vremuri, lua
Un caz halucinant a ajuns
recent pe mesele magistraților
ochii tuturor
ieșeni. O femeie a dat în

eveniment
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judecată Statul Român,
solicitând daune morale după
ce a fost obligată să plătească
o sumă de bani pentru a putea
face sex cu propriul soț. Elena
Ancuța Costea solicită...
Primăria va solicita câteva zeci de milioane
de lei pentru reabilitarea mai multor străzi din
Iași. Prin Programul Național de Investiții
"Anghel Saligny", municipalitatea va solicita
finanțare pentru refacerea a 20 de străzi din
tot orașul. În calculul municipalității este
inclusă și reabilitarea pasajului Socola

Situație alarmantă la
Spitalul pentru Copii „Sfânta
Maria” din Iași! Aproximativ
30 de micuți sunt internați, iar
numărul acestora este în creștere
social
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A plecat să muncească în Italia,
dar nu s-a acomodat, așa că s-a apucat
de afaceri la Iași. Acum trimite bunătăți
Elena Cocuța Bujor a renunțat la
străinătate pentru satul său natal
din comuna Cotnari, Iași. S-a
apucat de agricultură în urmă cu
cinci ani, iar în 2020 a deschis un
magazin, împreună cu alți trei
producători, unde valorifică tot ce
au în ferme. Cele mai multe
pachete cu bunătățile...
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Justi]iabilii ie[eni care sunt nevaccina]i pot
merge la instan]e [i Parchete! Atât personalul
institu]iilor, cât [i avoca]ii sau martorii sunt
excepta]i de la noile restric]ii impuse
de autorit\]i pentru prevenirea r\spândirii
virusului COVID-19
Odat` cu impunerea unor noi
restric]ii la nivel na]ional, \n
vederea prevenirii r`spândirii
virusului COVID-19, persoanele
nevaccinate / f`r` certificatul
verde sau f`r` un test negativ
nu au voie s` intre \n
institu]iile publice. La nivelul
institu]iilor din Justi]ie a
ap`rut, din acest motiv, o
confuzie
Justi]iabilii ie[eni care sunt nevaccina]i pot
merge la instan]e [i Parchete! Atât personalul
institu]iilor, cât [i avoca]ii sau martorii sunt
excepta]i de la noile restric]ii impuse de autorit`]i
pentru prevenirea r`spândirii virusului COVID19. Amintim c`, odat` cu impunerea unor noi
restric]ii la nivel na]ional, \n vederea prevenirii
r`spândirii virusului COVID-19, persoanele
nevaccinate / f`r` certificatul verde sau f`r` un
test negativ nu au voie s` intre \n institu]iile
publice.
La nivelul institu]iilor din Justi]ie a ap`rut,
din acest motiv, o confuzie. Totu[i, reprezentan]ii
acestor institu]ii din Ia[i sus]in c` ele sunt
exceptate de la reguli. A[adar, avoca]ii, justi]iabilii
sau martorii care particip` la diverse procese /
dosare \n Ia[i nu au nevoie de certificatul verde
pentru a avea acces \n aceste institu]ii.

Judec`tor ie[ean: „Nu poate fi
\nc`lcat un drept
constitu]ional!”
Reporterii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i” au
contactat mai multe persoane care fac parte din
sistemul juridic. Astfel, reprezentan]ii instan]elor
de judecat` au sus]inut c` toate persoanele
implicate \n bunul mers al Justi]iei sunt exceptate

de la ultimele restric]ii impuse de autorit`]ile
centrale [i de cele locale.
„Pentru a fi respectat dreptul oric`rei persoane
de a participa la proces, indiferent de calitatea
pe care o are, fiind vorba despre un drept
constitu]ional ce nu poate fi \nl`turat, noi suntem
excepta]i de la prezentarea unui certificat verde
COVID-19 sau a unui test PCR negativ ori a
unui test antigen negativ. Regulile de intrare \n
institu]ii r`mân cele de pân` acum, respectiv cu
masc` de protec]ie, se verific` temperatura
corporal`, cu dezinfectant. Pentru c` oamenii
sunt implica]i \ntr-o procedur` judiciar`, ei trebuie
s` participe la procese”, a declarat ieri judec`torul
Cristina V\lcu, purt`torul de cuvânt al Judec`toriei
Ia[i. Acela[i lucru a fost confirmat de c`tre
judec`torul Diana Micu Cheptene, pre[edintele
Cur]ii de Apel Ia[i, care a sus]inut c` hot`rârea
de Guvern nu este aplicabil` \n Justi]ie.

Ce au spus reprezentan]ii
Consiliului Superior al
Magistraturii
Reprezentan]ii Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM) au afirmat c` prevederile H.G. nr. 1130/2021
pentru modificarea anexelor nr. 2 [i 3 la H.G. nr.
1090/2021, privind prelungirea st`rii de alert` pe
teritoriul României începând cu data de 10 octombrie
2021, precum [i stabilirea m`surilor care se aplic`
pe durata acesteia pentru combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, justificate în contextul
pandemic existent în România, nu vizeaz` activitatea
instan]elor [i Parchetelor de pe lâng` acestea.
„În urma analizei, atât direc]ia intern` a CSM,
la solicitarea pre[edintelui CSM, cât [i Ministerul
Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situa]ii
de Urgen]` au apreciat c` prevederile H.G. nr.
1130/2021 nu intr` în conflict [i nu sunt aplicabile
domeniului Justi]iei, odat` ce legiuitorul a stabilit
printr-un demers legislativ special organizarea [i
desf`[urarea activit`]ii instan]elor [i Parchetelor de
pe lâng` acestea în contextul pandemiei de COVID-

19. În consecin]`, activitatea instan]elor [i Parchetelor
se va desf`[ura în acelea[i condi]ii ca [i cele
anterioare H.G. nr. 1130/2021 atât în ceea ce
prive[te actul de judecat` [i de urm`rire penal`,
cât [i \n ceea ce prive[te accesul justi]iabililor în
sediile acestora, cu respectarea strict` a regulilor
de protec]ie luate de autorit`]i în scopul limit`rii
efectelor pandemiei. CSM respinge [i pe aceast`
cale specula]iile publice în sensul împotrivirii fa]`
de m`surile restrictive luate prin H.G. nr. 1130/2021,
subliniind c` aplicabilitatea acestui act normativ nu
vizeaz` activit`]ile specifice desf`[urate de instan]e
[i Parchete [i recomand`, în continuare, respectarea
tuturor m`surilor luate de autorit`]i în scopul limit`rii
efectelor pandemiei”, au subliniat cei de la CSM.

Care sunt noile restric]ii
impuse de autorit`]i
– interzicerea, pentru o perioad` de 30 de
zile, a circula]iei persoanelor în afara locuin]ei
/ gospod`riei în intervalul orar 22:00-05:00, cu
anumite excep]ii;
– interzicerea, pentru o perioad` de 30 de
zile, a desf`[ur`rii activit`]ii operatorilor economici
care activeaz` în domeniul comer]ului/prest`rilor
de servicii în spa]ii închise [i / sau deschise,
în intervalul orar 21:00-05:00;
– activitatea restaurantelor, cafenelelor etc.
în interiorul cl`dirilor [i la terase s` fie permis`
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pân` la 50 la sut` din capacitatea maxim` a
spa]iului, în intervalul orar 5:00 - 21:00;
– interzicerea activit`]ii în baruri, cluburi [i
discoteci pentru o perioad` de 30 de zile, precum
[i organizarea [i desf`[urarea evenimentelor
private (nun]i, botezuri, mese festive etc.), a
concertelor [i spectacolelor;
– interzicerea particip`rii spectatorilor la
competi]iile sportive;
– accesul la toate activit`]ile [i evenimentele
organizate în perioada de 30 de zile conform
acestei hot`râri s` fie permis doar persoanelor
vaccinate sau trecute prin boal`;
– organizarea programului de lucru în regim
de telemunc` sau munc` la domiciliu pentru cel
pu]in 50 la sut` dintre angaja]i;
– accesul vizitatorilor în toate institu]iile
publice centrale [i locale, operatorilor economici,
care func]ioneaz` în cl`diri de birouri private,
s` fie permis doar persoanelor care fac dovada
vaccin`rii, trecerii prin boal` în ultimele 180 de
zile sau test`rii;
– abilitarea Ministerului Educa]iei în vederea
emiterii ordinului de ministru privind modificarea
structurii anului [colar 2021-2022;
– instituirea obligativit`]ii purt`rii m`[tii de
protec]ie, în toate spa]iile publice închise [i
deschise, precum [i la locul de munc` [i în
mijloacele de transport în comun.
Ciprian NEDELCU
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Imagini de groaz\ cu cele mai distruse str\zi
din Ia[i! Blestem pe capul a mii de [oferi
din cartierul care, pe vremuri, lua ochii
tuturor. Nicio strad\ nu a sc\pat de dezastru

Prim`ria va solicita câteva zeci de
milioane de lei pentru reabilitarea mai
multor str`zi din Ia[i. Prin Programul
Na]ional de Investi]ii „Anghel Saligny”,
municipalitatea va solicita finan]are
pentru refacerea a 20 de str`zi din tot
ora[ul. |n calculul municipalit`]ii este
inclus` [i reabilitarea pasajului Socola.
Cea mai mare parte a str`zilor respective
arat` ca dup` r`zboi, durata de exploatare
fiind dep`[it` de ani buni. |n plus, \n list`
apare [i o investi]ie de la Spitalul de
Recuperare din Ia[i
Plenul Consiliului Local Ia[i a avizat ieri, 25 octombrie 2021,
\n cadrul unei [edin]e extraordinare, o serie de proiecte de
hot`râre legate de ob]inerea unei finan]`ri privind refacerea str`zilor
din ora[. |n calcul au intrat 20 de str`zi, cele mai multe din zona
Copou, dar [i din Bucium sau T`t`ra[i. Toate aceste artere ar
putea beneficia de finan]are prin Programul Na]ional de Investi]ii
„Anghel Saligny”, program aprobat \n urm` cu câteva s`pt`mâni
Aleea Copou (280 de metri) - 1 milion de lei
Teodor V`sc`u]eanu (319 metri) - 1,3 milioane de lei
Victor Babe[ (242 de metri) - 1 milion de lei
Nicolae Istrati (81 de metri) - 473.000 de lei
Titu Maiorescu (223 de metri) - 2,2 milioane de lei
Ion Roat` (230 de metri) - 1,5 milioane de lei
Turcu (223 de metri) - 813.000 de lei
Doctor Nicolae Vicol (706 metri) - 3,3 milioane de lei
George Co[buc (771 de metri) - 3,6 milioane de lei
Alexandru Vlahu]` (264 de metri) - 841.000 de lei
Dumitra[cu Cantacuzino (242 de metri) - 975.000 de lei
{oseaua Munteni (477 de metri) - 3,6 milioane de lei
Simion B`rnu]iu (1.488 de metri) - 5,5 milioane de lei
Sofia N`dejde (315 metri) - 5 milioane de lei
Varianta {oseaua Rediu (596 de metri) - 2,5 milioane de
lei
Strada Lupi]ei (466 de metri) - 2,1 milioane de lei
Strada Albine] (939 de metri) - 4,3 milioane de lei
Strada Hotin (769 de metri) - 2,8 milioane de lei
Aurel Vlaicu (2.900 de metri) - 16 milioane de lei
{oseaua Bucium (3.500 de metri) - 28,7 milioane de lei
Sistem de colectare a apelor uzate Spital Recuperare - 1,53
milioane de lei
Reabilitare Pasaj Socola (464 de metri) - 38 de milioane
de lei

de c`tre Guvernul României. Fiecare autoritate local` poate ob]ine
finan]`ri pentru diverse obiective prin acest program, Prim`ria
Ia[i solicitând sume pentru reabilitarea unor str`zi. {i Consiliul
Jude]ean Ia[i a cerut recent fonduri pentru mai multe drumuri
din jude] prin acest program.

Imaginile unui dezastru pe str`zile din Ia[i
Multe dintre str`zile din Ia[i prinse \n aceast` cerere de
finan]are se afl` \n zona Copou, una dintre cele mai c`utate zone
din tot ora[ul. |n program au fost incluse Aleea Copou, strada
V`sc`u]eanu, Victor Babe[, Nicolae Istrati, Titu Maiorescu, Dr.
Vicol sau George Co[buc. Aceste str`zi au fost prinse de Prim`rie
\ntr-un program de reabilitare, \ns` municipalitatea sper` s` ob]in`
banii de la Guvernul României pentru a le reabilita. {oselele din
Copou arat` ca dup` r`zboi, durata acestora de exploatare fiind
dep`[it` de câ]iva ani. Primarul Mihai Chirica a ar`tat [i ce
\nseamn` reabilitarea acestor str`zi. „Sunt str`zi cu cel mai crescut
nivel de maturitate. Sunt proiecte tehnice f`cute, cu detalii de
execu]ie [i autoriza]ie de construire deja emise [i sunt \ntr-un
proces de licita]ie public`. Vom putea merge foarte repede la
rambursare cu acest proiect aprobat. Am introdus [i modernizarea
[oselei Bucium [i pasajul Socola. Vorbim [i despre sta]ia de
epurare de la Spitalul de Recuperare din Ia[i. Este nevoie de o
conformare a unit`]ii medicale la normele de mediu, iar aceasta
are nevoie de o astfel de sta]ie”, a spus primarul Mihai Chirica.

Scandal \n Consiliul Local pe banii
de la Guvernul României
Proiectele de hot`râre au stârnit, \ns`, nemul]umiri \n plenul
Consiliului Local Ia[i. |ntre consilierii USR [i cei ai PNL s-au
iscat noi contre, odat` cu adoptarea acestor proiecte. Consilierii
USR au preferat s` se ab]in` de la vot, decizie care a stârnit
nemul]umirea celorlal]i ale[i locali ai municipiului Ia[i. „Toate
proiectele propuse au fost aprobate de Consiliul Local, toate
detaliile tehnice fiind aprobate deja. Sunt 20 de str`zi, iar, \n
propunerea de finan]are, au fost trecute toate cheltuielile eligibile.
Ministerul Dezvolt`rii finan]eaz` aceste proiecte prin limita actului
normativ emis de minister”, a mai spus Mihai Chirica.
Consilierii USR au sus]inut c` nu au avut la map` notele de
fundamentare ale proiectelor [i nu pot aproba aceste investi]ii.
Primarul Mihai Chirica a explicat c` aceste proiecte au deja note
de fundamentare la baz` [i c` municipalitatea trebuie s` se
gr`beasc` cu depunerea cererii de finan]are. „Dorin]a noastr` este
de a scoate cât mai mult dintr-o resurs` pus` la dispozi]ie de
c`tre Guvernul României [i nu las` foarte multe [anse la depunerea
proiectului. De aceea ne afl`m \ntr-o [edin]` extraordinar`. Trebuie
s` ne gâdim [i la cet`]enii care stau pe aceste str`zi”, a mai
spus primarul Mihai Chirica. |n cadrul [edin]ei de Consiliu Local
au fost aprobate [i alte proiecte de hot`râre.
Vlad ROTARU

Dosar de executare/Dosar penal nr. 40D/P/2018
Nr. A_EIS 6904/13.10.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de de
11, luna noiembrie, anul 2021, ora 12,00, LICITAŢIE (a-III-a) pentru
vânzarea, către antrepozite fiscale de producţie autorizate,
numai în vederea procesării*, a următoarelor bunuri mobile,
în vederea confiscării în dosarul nr. 40/D/P/2018 al D.I.I.C.O.T
- Biroul Teritorial Ialomiţa de la numitul BUCEVSCHI C MIHAIMARIAN:
1. Motorină în cantitate de 10.608 litri, conform certificatelor
de analiză motorina dispune de două tipuri de marcaj, respectiv:
- Solvent Yellow 124
- Solvent Blue 35
2. Combustibilul de tip motorină este depozitat în rezervoare
de plastic de culoare de alb, prevăzute cu grilaj metalic de
susţinere tip “CUB” (rezervoare tip IBC cu capacitate de stocare
de 1.000 litri), conform inspecţiei realizată în data de 26.03.2021
de S.C. GMT - Evaluări şi Consultanţă S.R.L - membru corporativ
ANEVAR.;
Stocul de motorină se află în custodia comisionarului vamal
RIDIA SERV S.R.L., din localitatea Dorneşti, judeţul Suceava .
Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 5.001 lei neimpozabil.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din mun. Iaşi, str.
Anastasie Panu, Nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iaşi, et. 1, jud.
Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţii, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID-19.
Şef serviciu executări silite cazuri speciale regional Iaşi,
Oana IAŢCO
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Situa]ie alarmant\ la Spitalul pentru Copii
ıSfânta Maria‰ din Ia[i! Aproximativ 30 de
micu]i sunt interna]i, iar num\rul acestora
este `n cre[tere. Managerul Alina Belu: ıSuntem
preg\ti]i pentru cea mai sumbr\ perioad\‰
Rata infect`rilor \n rândul copiilor se
men]ine crescut`. Aproximativ 30 de
pacien]i se aflau interna]i ieri, 25
octombrie 2021, la Spitalul Clinic de
Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria”, Ia[i.
Din num`rul total de paturi ocupate, 6
erau \n sec]ia ATI-COVID-19
Ieri, 25 octombrie 2021, 29 de copii infecta]i, care prezentau
forme medii [i u[oare erau interna]i la Spitalul Clinic de Urgen]`
pentru Copii „Sfânta Maria” din Ia[i. Dintre ace[tia, [ase copii
se aflau \n sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv` (ATI), niciunul
necesitând intubare. |n continuare ajung la spital [i nou-n`scu]i
infecta]i. Cel mai grav este o adolescent` de 16 ani, care \n urma
infect`rii a dezvoltat o complica]ie. Aceasta nu prezint` comorbidit`]i.
Medicii sunt \n alert` din cauza ratei tot mai crescute a infect`rilor
\n cazul minorilor. „Pe zona ATI-Covid avem interna]i 6 pacien]i.
Exact ca la \nceput, domin` vârstele extreme, avem nou-n`scu]i,
la care probabil mecanismul de infectare este de la fra]i sau
surori mai mari, nevaccina]i [i copii de vârst` [colar`. |n acest

moment, cea mai problematic` pacient` este o tân`r` de 16 ani,
care a f`cut o complica]ie, tromboz` cerebral`. Aceasta este stabil`,
da necesit` supraveghere \n sec]ia ATI [i nu prezint` alte complica]ii.
Starea nou-n`scu]ilor este stabil`, dar \n general conduita este
s`-i supraveghem pân` la 6-7 zile, când practic sunt cele mai
problematice zile \n aceast` infec]ie. Am avut copii cu o evolu]ie
bun` sub tratamentul anti viral, dar la 9 zile au dezvoltat complica]ii
infec]ioase. Exist` o nevoie acut` de vaccinare [i promovare a
acestui mod de a stopa pandemia. Dac` iarna trecut` inciden]a
era mult mai mic` la copii, aceast` nou` tulpin` probabil are un
alt efect pentru pacientul padiatric, iar rata de infectare este mare.
La adolescen]i simptomele sunt asem`n`toare adultului, iar la
sugari principalele simptome sunt cele digestive”, a declarat dr.
Lavinia Ionescu, purt`tor de cuvânt al Spitalului pentru Copii
„Sfânta Maria”, Ia[i.

Alina Belu: „Nu [tim la ce s` ne a[tept`m”
Medicii ie[eni se a[teapt` la ce e mai r`u \n ceea ce prive[te
rata de infectare \n rândul copiilor, chiar dac` \n urm`toarele
dou` s`pt`mâni ace[tia nu vor mai merge fizic la [coal`, iar
num`rul infect`rilor ar trebui s` scad`. Trebuie precizat c` \n
fiecare weekend adresabilitatea la spital este mult mai mare decât
\n timpul s`pt`mânii.
„La nivelul sec]iei, zonei ro[ii COVID-19, pe zona non-ATI,
avem 23 de pacien]i. Momentan, avem locuri libere, vedem care
din pacien]i pot fi externa]i, \n func]ie de adresabilitate vom
extinde zona ro[ie. Pe zona ATI-Covid avem 6 locuri ocupate
din cele 9. Pacien]i intuba]i pe ATI nu sunt [i sper`m s` aib`
evolu]ii favorabile [i s` nu \nregistr`m decese. Noi sper`m c`
odat` cu vacan]a elevilor s` scad` [i num`rul intern`rilor [i al
infect`rilor. |nc` nu [tim la ce s` ne a[tept`m, dar suntem
preg`ti]i pentru cea mai sumbr` perioad`, având \n vedere c`
exist` o cre[tere foarte mare la adul]i. Sunt cazuri \n care
pacientul vine cu o patologie, alta decât Covid [i este negativ,
iar apar]in`torul este pozitiv. Nu am avut o inciden]` atât de
mare \n valul 3”, a precizat Alina Belu, managerul Spitalului
pentru Copii „Sfânta Maria”, Ia[i.

Patologie sever` post-COVID-19 la copii
Speciali[tii de la Spitalul „Sfânta Maria” din Ia[i trag un
semnal de alarm` pentru p`rin]i. Un nou sindrom greu de
diagnosticat apare la copiii cu vârsta medie de 8 ani care au fost
infecta]i cu COVID-19. Sindromul inflamator multisistemic postCOVID-19 apare între 4 [i 6 s`pt`mâni dup` infectare. Copiii pot
prezenta multiple simptome asem`n`toare altor boli, cum ar fi
febra mare [i frisoanele. P`rin]ii sunt ruga]i s` vin` de urgen]`
cu cei mici la spital. Noul sindrom este greu de diagnosticat
chiar [i de cei mai pricepu]i medici. Un criteriu de identificare
este num`rul crescut al anticorpilor pozitivi dup` infectare. La
Spitalul „Sf. Maria” s-a prezentat un caz cu simptome de apendicit`
acut` care ascundea de fapt noua patologie. Medicii ie[eni au
descoperit la timp, în urma unei interven]ii chirurgicale, noua
patologie la un b`iat de 11 ani, transferat de la Piatra Neam].
Cel mai întâlnit simptom al noii patologii este febra mare. Copiii
diagnostica]i cu sindromul multiinflamator sistemic post-COVID19 trebuie trata]i în primele zile de evolu]ie a bolii în sec]ia ATI.
Medicii sus]in vaccinarea adolescen]ilor [i spun c` aceasta este
o solu]ie pentru evitarea noii patologii.
Andreea PåDURESCU
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Afirma]ie spectaculoas\, la aniversarea a
161 ani de la fondarea Universit\]ii ıCuza‰,
f\cut\ de rectorul - prof. univ. dr. Tudorel
Toader! Dac\ s-ar `ntâmpla asta, ora[ul Ia[i
ar fi cel mai puternic din `ntreaga Românie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i a deschis
[irul evenimentelor dedicate anivers`rii a 161 de ani de la fondarea
institu]iei! Cu acest prilej inaugural, rectorul primei institu]ii
moderne de \nv`]`mânt superior a ]`rii, prof. univ. dr. Tudorel
Toader, a lansat o provocare \ntreg mediului academic din Ia[i.
„Ia[ul universitar, \n ansamblul s`u, este crea]ia UAIC! |n acest
sens, avem \n vedere \nceputul, evolu]iile, prezentul [i viitorul
acesteia. Dac` \n 1855 se \nfiin]au trei facult`]i, ulterior, din
Universitatea «Cuza» s-au desprins alte trei universit`]i ale Ia[ului
academic. Aici a[ ar`ta, [i asta pe bun` dreptate, cum ar fi fost
dac` acestea trei nu s-ar fi desprins [i s-ar fi dezvoltat o mare
universitate a ora[ului? Am fi discutat, ast`zi, pe alte coordonate,
[i am fi fost cea mai mare din ]ar`, atât ca studen]i, specializ`ri
[i domenii, dar [i ca prestigiu [i performan]e. Acum, [i spun [i
eu asta, se vorbe[te despre posibilitatea revenirii la matc`, a
revenirii [i form`rii unei mari universi`]i re\ntregite”, a scos \n
prim-plan prof. univ. dr. Tudorel Toader.
Mai departe, \n cadrul ceremoniei a fost eviden]iat faptul c`,
de 161 de ani, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i î[i
îndepline[te misiunea academic`. „Far` temerea de a gre[i putem
afirma c` Ia[ul universitar, în ansamblul s`u, este crea]ia Universit`]ii
«Cuza». În acest sens avem în vedere începuturile, evolu]iile,
prezentul, dar [i viitorul universit`]ii. Preocuparile noastre se
îndreapt`, în mod egal, spre toate componentele vie]ii academice.
În egal` m`sur`, suntem preocupa]i de predare, de înv`]are, de
cercetare [tiin]ific`. Prelegerea este un elogiu adus cercet`rii
[tiin]ifice, un omagiu adus cercet`torilor, întrucât cercetarea [tiin]ific`
este motorul care asigur` saltul calitativ în toate domeniile de
activitate. Universitatea noastr` a fost [i este un adev`rat laborator
cu rezultate [tiin]ifice excep]ionale”, a completat rectorul Toader.

La 26 octombrie 1860 a fost înfiin]at`
„Universitatea din Ia[i”. Este vorba
de 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

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

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 [i cu evolu]ia societ`]ii,
culturii române[ti [i europene. La început, Universitatea a cuprins
doar trei facult`]i: de Filosofie, Drept [i Teologie, urmând ca mai
apoi 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. Ceremonia aniversar` face parte din suita de
manifest`ri academice, programate pân` pe 31 octombrie. Între
26 [i 28 octombrie, UAIC particip` la Forumul EC2U, edi]ia a
III-a, organizat de Universitatea din Salamanca (Spania). Miercuri,
26 octombrie, la Centrul de Înv`]are al UAIC va avea loc dezbaterea
„Ora[ele secolului XXI (Smart, Green, Cultural Cities) iar vineri,
29 octombrie, Departamentul de Înva]`mânt Preuniversitar al UAIC
organizeaz` la Muzeul Universit`]ii workshop-ul „Înv`]`mânt
preuniversitar la UAIC - trecut, prezent [i viitor”. Sâmb`t`, 30
octombrie, la ora 11:00, Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu” va
deschide cea de-a XLV-a edi]ie a expozi]iei „Flori de toamn`”,
care va putea fi vizitat` pân` pe 21 noiembrie. De asemenea, în
aceast` perioad` toate facult`]ile UAIC organizeaz` evenimente
[tiin]ifice [i culturale dedicate anivers`rii.

La 1 octombrie 1860, Alexandru Ioan Cuza
semna decretul de înfiin]are a
primei [coli de înv`]`mânt superior
De reamintit 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.
26 de zile mai târziu, 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.

• 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

Celebrarea celor 161 de ani constituie un prilej de a medita la
rolul pe care l-au 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]ii 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-au 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.
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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Respect! NeaÊ Petric\ este cel mai vechi
angajat de la salubritate. Zilnic, de
peste 20 de ani, m\tur\ str\zile Ia[ului [i
este mândru de ceea ce face: ı~nainte
s\ m\ angajez la Salubris mi s-a p\rut
jenant s\ iau gunoiul de pe strad\‰
El este cel mai vechi m`tur`tor stradal din
Ia[i. Petric` Stupariu face aceast`
meserie de aproape 20 de ani. Acesta
poveste[te cum i-a fost ru[ine la \nceput
cu meseria de m`tur`tor, \n schimb
nimeni nu voia s` \l angajeze atunci când
avea nevoie. Acum Nea’ Petric`, cum \l
[tiu colegii, este mul]umit cu meseria pe
care o are [i o face cu drag, fiind l`udat
de c`tre [efii s`i
Un b`rbat \n vârst` de 63 de ani din Ia[i practic` cu demnitate
o meserie de care mult` lume se fere[te. Petric` Stupariu este
unul dintre cei mai vechi m`tur`tori stradali din Ia[i. Acesta \[i
face treaba \n zona P`curari. Ba mai mult, acesta are de f`cut
curat \n cel mai mare sector din acea zon`. Nea’ Petric`, a[a
cum \l [tiu colegii, a ajuns s` practice aceast` meserie de m`tur`tor
stradal din necesitate. „|n trecut am lucrat la o \ntreprindere care
aproviziona cu marf` magazinele alimentare. Duceam fructe [i
legume la diferite magazine mai exact. Am plecat de acolo când
a dat faliment \ntreprinderea la care eram angajat. Dup` mi-a fost
foarte greu s` \mi g`sesc ceva de munc`, nu m` angaja nimeni
la timpul `la [i am decis s` m` angajez la Salubris”, a spus Nea’
Petric`. De când lucreaz` la Salubris, b`rbatul nu a avut nicio
problem` pe care s` nu o poat` rezolva. Fie c` era chemat s`
strâng` dup` oamenii care nu \[i duceau gunoiul la ghen`, fie
c` era chemat s` fac` curat dup` un accident, Petric` nu a plecat
niciodat` f`r` s` rezolve problema [i s` raporteze superiorilor.
Astfel, acesta a atras laudele [efilor s`i. „Este un om foarte atent
[i responsabil. Acesta nu bea [i nici nu lipse[te vreodat` de la
program. De când lucreaz` la mine \n echip` nu mi-a f`cut
niciodat` probleme. |[i face treaba cu responsabilitate [i indiferent
unde l-am trimis, a rezolvat problema prompt”, a povestit C`lin
Dan, [eful de forma]ie din cadrul Salubris, filiala m`tur`tori c`i
publice (MCP).

urm` este un loc cinstit de munc`, de ce s` imi fie ru[ine?”, a
mai povestit Petric` Stupariu. Un alt b`rbat din Ia[i care \[i
practic` cu demnitate meseria a ajuns s` fie printre cei mai vechi
vopsitori din Ia[i.

Oamenii nu sunt interesa]i
de meseria lui Nea’ Petric`
Cu toate c` f`r` m`tur`torii stradali nu ar mai ar`ta astfel
ora[ul, oamenii fug de aceast` meserie, pe care o consider`
ru[inoas`. „Ne este greu s` g`sim oameni dornici s` lucreze ca
m`tur`tori stradali. Mul]i care se angajeaz` nu stau mai mult de
6 luni [i \[i dau demisia. |n general pleac` pentru c` sunt
nemul]umi]i de diferite aspecte ale meseriei, fie de program, fie
de condi]iile de munc` sau de salarii. Mai lucr`m cu fo[ti de]inu]i,
care din cauza cazierului nu \[i pot g`si alt loc de munc`”, a
spus C`lin Dan, [eful de forma]ie al MCP (m`tur`tori c`i stradale).
Chiar dac` majoritatea ie[enilor fug de o astfel de munc`,
mai sunt [i unii oameni responsabili care se ofer` voluntari.
„Bine\n]eles, lucr`m [i cu voluntari, atunci când avem. |n general
vin voluntari din cadrul corpora]iilor sau elevii de la diferite [coli.
Acestora le d`m saci de gunoi [i m`nu[i [i \i trimitem prin
p`durile din jurul Ia[ului ca s` strâng` gunoaile mici, ambalaje,
peturi de plastic sau pungi l`sate de cei care au trecut pe acolo.
Nu \i putem pune s` dea cu m`tura pe str`zi”, a precizat C`lin.
O alt` problem` foarte des \ntâlnit` \n rândul m`tur`torilor
este cea a consumului de alcool. |ns` \ncerc`m s` remediem
problema asta prin testarea angaja]ilor cu alcooltestul la intrarea
\n tur`. „Mai sunt \ntr-adev`r cazuri \n care m`tur`torii mai

nimeresc prin crâ[me \n timpul programului, \ns` dac` sunt prin[i
c` au consumat b`uturi alcoolice, suport` consecin]ele”, a mai
ad`ugat [eful forma]iei MCP.
O alt` femeie care lucreaz` \n cadrul companiei de transport
public de mai bine de 20 de ani a ajuns s` conduc` primul
tramvai „PESA” care a ajuns la Ia[i.
George POPA

Problemele cu care se confrunt`
Nea’ Petric` \n fiecare zi
Munca de m`tur`tor stradal nu este una foarte u[oar`, dar
nici una extrem de dificil`, dup` spusele lui Petric`. Acesta se
treze[te cu noaptea \n cap pentru a reu[i s` ajung` la locul de
munc`. „M` trezesc pe la ora 3 pentru c` la 04:30 trebuie s`
\ncep munca. Ajung la sediu, de unde iau m`tura, lopata si pubela
[i dup` vin \n zona mea din P`curari. Noi trebuie s` facem curat
\nainte s` ias` lumea pe strad`”, a spus Petric` Stupariu. Acesta
mai poveste[te c` se confrunt` zilnic cu situa]ia \n care oamenii
nu \[i duc gunoiul menajer din case la pubela destinat` pentru
colectarea acestuia, ci \l las` la co[urile de pe strad` sau chiar
lâng` acestea. „Eu nu m` cert cu oamenii pe care \i v`d c` las`
gunoiul \n locurile care nu sunt destinate pentru asta. Merg [i
\l strâng, pentru c` pân` la urm` asta este meseria mea”, a mai
ad`ugat Nea’ Petric`. Angaja]ii magazinelor din zona lui \i
\ngreuneaz` munca. „Angaja]ii magazinelor ar trebui s` dea m`car
pu]in cu m`tura \n fa]a magazinului \n care lucreaz`, dar ei
a[teapt` s` vin` Salubrisul s` le fac` treaba”, a povestit m`tur`torul
ie[ean.
Cu toate acestea, Nea’ Petric` r`mâne calm [i \[i face treaba
\n continuare. Nu i-a fost u[or s` se angajeze la Salubris din
cauza faptului c` lumea are diferite percep]ii nepl`cute despre
aceast` meserie. „|nainte s` m` angajez la Salubris mi s-a p`rut
jenant s` iau gunoiul de pe strad`. Dar dup` ce m-am angajat,
am dat peste un colectiv frumos [i mi-a pl`cut mult. Pân` la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar`

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

[i \n lume
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Garda de Mediu a amendat
firmele din Ia[i cu 1,3
milioane de lei `n perioada
ianuarie-septembrie 2021

Pe bulevardul
Metalurgiei din Ia[i
apare un bloc cu 11
etaje! Un nou hotel va
fi construit [i `n Bucium

Garda de Mediu a amendat
companiile din Ia[i cu 1,3
milioane de lei \n primele 9
luni din anul 2021.
Comisarii au efectuat 657
de controale \n aceast`
perioad`, cele mai multe \n
domeniul polu`rii.
Sanc]iunile au fost aplicate
mai ales firmelor care nu
au respectat domeniul
salubrit`]ii
Firmele din Ia[i au fost amendate de
Garda de Mediu cu 1,3 milioane de lei. |n
perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2021 au
fost efectuate 657 de controale, din care
509 controale în domeniul controlului polu`rii
industriale [i 148 de controale în domeniul
biodiversit`]ii, biosecurit`]ii [i ariilor naturale
protejate.
|n urma verific`rilor efectuate de comisarii
de mediu, au fost aplicate 173 de sanc]iuni
\n valoare de 1.331.000 lei [i au fost f`cute
4 sesiz`ri penale. Amenzile au fost aplicate
pentru mai multe neconformit`]i precum
nepunerea la dispozi]ia comisarilor a
informa]iilor solicitate, lipsa actelor de
reglementare pentru proiecte sau activit`]i,
neluarea m`surilor de salubrizare, gestionarea
necorespunz`toare a de[eurilor sau a apelor
uzate. O parte din sanc]iuni au fost aplicate
pentru nerespectarea obliga]iilor privind
protec]ia atmosferei, func]ionarea f`r`
respectarea autoriza]iei de mediu, nerespectarea
reglement`rilor privind regimul spa]iilor
verzi, lipsa documentelor privind transportul
de[eurilor, nerealizarea obliga]iilor la Fondul
pentru Mediu. De asemenea, au fost sesizate
organele de cercetare penal` pentru 4 fapte
care se încadreaz`, conform legisla]iei de
mediu la infrac]iuni: o fapt` de gestionare
necorespunz`toare a de[eurilor periculoase

[i 3 fapte de ardere a
naturale protejate.

vegeta]iei în arii

Cele mai multe amenzi
sunt aplicate pentru
gunoaiele aruncate \n
locuri nepermise
Numai \n luna septembrie 2021 operatorii
economici din Ia[i au fost amenda]i cu
338.000 de lei pentru nerespectarea legisla]iei
de mediu. |n continuare cele mai multe
nereguli descoperite de comisarii de mediu
sunt \n domeniul polu`rii [i al depozit`rii
de[eurilor. |n ultimii ani au g`sit mormane
de gunoaie pe câmpurile din jude]ul Ia[i
[i fie au amendat persoanele fizice, fie
administratorii firmelor care nu au respectat
trasabilitatea de[eurilor. De asemenea, au
fost confiscate ma[ini care transportau
gunoaie f`r` a avea documentele necesare
acestei opera]iuni. Potrivit speciali[tilor de
mediu, a crescut num`rul ie[enilor care
depun reclama]ii cu privire la gunoaiele
aruncate \n locuri nepermise. „Primim
reclama]ii de acest fel [i multe dintre acestea
se confirm`. Pentru a proba aceste informa]ii,
reclaman]ii pot s` ne trimit` loca]ia, pozele

sau film`rile pentru a reu[i s` g`sim mai
repede f`pta[ii”, spune Gheorghe Bacu[c`,
comisar-[ef al G`rzii Na]ionale de MediuComisariatul Jude]ean Ia[i.

Poluarea din Ia[i a sc`zut
cu aproape 50 la sut` în
ultimii patru ani
|n ceea ce prive[te domeniul calit`]ii
aerului, în anul 2021 au fost aplicate amenzi
de aproximativ 200.000 de lei pentru
nerespectarea legisla]iei de mediu. Dac`
aproape în fiecare lun` au fost înregistrate
dep`[iri ale indicatorului de calitate a aerului
PM10, în luna iulie din acest an nu s-a
înregistrat niciun episod de poluare în
municipiu.
Doar în jude], în sta]ia de monitorizare
a calit`]ii aerului de la Bosia-Ungheni au
fost nou` dep`[iri la indicatorul PM10.
Principalele cauze ale dep`[irilor sunt traficul
[i lucr`rile la drumul din apropierea sta]iei
de monitorizare a calit`]ii aerului. Potrivit
speciali[tilor de mediu, poluarea din Ia[i a
sc`zut cu aproximativ 50 la sut` în ultimii
patru ani.
Raluca COSTIN

Prim`ria Ia[i propune spre consultare public` noi proiecte
imobiliare. Astfel, pe data de 10.11.2021 va intra \n dezbatere
public` Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui
imobil de locuin]e colective pe bulevardul Metalurgiei, nr.4.
Beneficiarii investi]iei sunt societ`]ile Talex Imobil SRL [i
T`taru Residence SRL, conduse de fra]ii Alexandru [i {tefan
T`taru. Suprafa]a de teren disponibil` este de 2.735 de metri
p`tra]i. Regimul de \n`l]ime propus este de D<P<11E, cu un
procent de ocupare a terenului (POT) de 40 la sut`, cu un
coeficient de utilizare (CUT) a terenului de 4. Vecinii direct
afecta]i de proiect pot depune obiec]ii \n cadrul consult`rii.
„Zona studiat` prezint` poten]ial pentru dezvoltarea [i restructurarea
cadrului construit [i amenajat prin diversificarea activit`]ilor
economice [i amenajarea spa]iilor verzi. Actualele obiective
strategice de dezvoltare, num`rul de locuitori [i tipul de
organizare vor face ca Municipiul Ia[i s` continue s` se extind`
pe terenurile disponibile înc` din prima etap`, ]inându-se seama
de toate categoriile de «bariere» existente [i de direc]iile
prioritare de evolu]ie. În acest context, întreg traseul drumului
devine un spa]iu continuu [i coerent, necesitând completarea
sa, prin asigurarea echilibrului necesar în ceea ce prive[te
«percep]ia» [i dezvoltarea zonei”, se arat` \n documenta]ia
PUZ. |n Zona Industrial`, Agroland Capital SA preg`te[te
construirea mai multor blocuri, chiar [i cu 20 de etaje.
Pe data de 11.11.2021 este programat` alt` sesiune de
consultare public`. Pe ordinea de zi se afl` proiectul companiei
Moldotrans Auto SRL, controlat` de Daniel Neculai Panaite,
patronul Agroindustriala Bucium SA. |n zona Bucium, afaceristul
a propus un PUZ pentru construirea unei cl`diri cu regimul
de \n`l]ime D<P<6E<Eth pe o suprafa]` de 2.588 metri p`tra]i.
Cl`direa va avea func]iuni mixte: turistice, apartamente \n
regim hotelier, s`li de conferin]`, spa]ii comerciale. Terenul
este amplasat \n apropierea hotelului „Pleiada”. „Autorizarea
execut`rii construc]iilor va dispune obligativitatea men]inerii
sau cre`rii de spa]ii verzi [i plantate în func]ie de destina]ia
[i capacitatea construc]iilor. Se recomand` ca pe suprafe]ele
neocupate cu cl`diri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor
de utilitate public` s` se asigure plantarea cel pu]in a unui
arbore la fiecare 100 mp în zona reziden]ial` [i de dot`ri.
Suprafe]ele libere neocupate cu circula]ii pietonale sau
auto, parcaje sau alte platforme func]ionale vor fi plantate.
Suprafa]a înierbat` propus` este de 35 la sut` din suprafa]a
terenului studiat”, se arat` \n documenta]ie. A fost propus un
POT de 35 la sut`, cu un CUT de 2.8. |n cursul anului 2021
a fost supus dezbaterii [i un proiect imobiliar ini]iat lâng`
Facultatea de Teologie Ortodox` din Ia[i.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Patronul restaurantului ıOdeon‰ a vândut
vila din Bucium [i a pierdut banii! Petronel
Botez a sc\pat de proprietatea plin\
de betoane chiar `nainte de scumpiri.
ıNu plec eu din zon\, fac alta acum‰
Petronel Botez, patronul
restaurantului „Odeon”,
a vândut vila din
Bucium. Spune c` a fost
nevoit s` vând`
proprietatea abandonat`
\nc` din 2019.
Afaceristul este
\ncrez`tor c` va
construi alt imobil de la
funda]ie. Activitatea
restaurantului se
bazeaz` \n special pe
serviciile de livr`ri
Tranzac]ii imobiliare \n zona Bucium,
din municipiul Ia[i! Petronel Botez,
patronul restaurantului „Odeon”, situat
pe Aleea Rozelor (Podu Ro[), s-a hot`rât
s` renun]e la proprietatea din Bucium,
o vil` somptuoas`, \ns` nefinalizat`.
Tranzac]ia a fost finalizat` \n prim`vara
anului 2021. Vânzarea poate fi considerat`
p`guboas`, pentru c`, \n acest moment,
valoarea cl`dirii ar fi fost mult mai
mare. Proprietatea a fost vândut` contra
sumei de 140.000 de euro. Afaceristul
spune c` nu a avut de ales, pentru c`
ar fi r`mas blocat cu banii.
„Am vândut unei persoane fizice,
nu este vorba despre cineva cunoscut.
Am dat-o cu 140.000 de euro. Nu am
avut de ales, r`mâneam blocat cu banii.

Acum, dup` ce s-au scumpit materialele,
puteam s` vând cu mult mai mult. Casa
este la gri, mai trebuie f`cute investi]ii.
Eu voi construi alt` cas` tot \n zona
Bucium. Nu plec eu din zon`, fac alta
acum”, a declarat Petronel Botez. Cl`direa
este format` dintr-un subsol de 60 de
metri p`tra]i, cu destina]ie garaj, parter
de 100 de metri p`tra]i [i un etaj de
60 de metri p`tra]i. Suprafa]a de teren
disponibil` este de 9.000 de metri
p`tra]i. Accesul se face prin strada {t.O.
Iosif. |n zona amintit` sunt anun]ate
investi]ii de anvergur`, un complex
reziden]ial de case, ce ar urma s` fie
edificat de dezvoltatorul britanic Mark
Urwin.

Afacerea lui Petronel
Botez a fost
\nfiin]at` \n 2000
Restaurantul „Odeon” a fost \nfiin]at
\n urm` cu 21 de ani. Afaceristul spune
c`, \n pandemie, s-a axat pe partea de
livr`ri. Totu[i, pierderile au fost vizibile.
Asta s-a observat [i \n vânz`rile din
anul 2020. De exemplu, cifra de afaceri
a fost de 2.439.469 de lei, cu aproape
300.000 de lei mai pu]in fa]` de anul
precedent. |n 2020, profitul a fost de
353.306 lei, fa]` de 587.382 de lei, cât
era profitul \n 2019. Anul trecut, num`rul
angaja]ilor a fost de 27, \n sc`dere cu
3 fa]` de anul precedent. Restaurantul

„Odeon” este administrat prin intermediul
societ`]ii Daion Sercom SRL, unde, pe
lâng` Petronel Botez, apare ca asociat`
[i so]ia acestuia, Adriana.
„Înfiin]at \n anul 2000, la noi, acas`
sau la birou, restaurantul «Odeon» este
alegerea perfect`! Buc`t`ria tradi]ional`
româneasc`, seriozitatea [i bunul gust
sunt specializ`rile noastre. V` a[tept`m
\n loca]ia noastr` pentru a savura
bun`t`]ile [i pentru a profita de oferte”,
se arat` \n descrierea afacerii. |ns` nu
to]i clien]ii sunt mul]umi]i de serviciile
restaurantului. Pe pagina de socializare
a localului au fost l`sate mesaje de
clien]ii nemul]umi]i care spun c`, nu

o dat`, preparatele au ajuns cu \ntârziere,
dar [i crude.

|n trecut, patronul
de la „Odeon” s-a
certat cu vecinul
Activitatea lui Petronel Botez nu a
fost lipsit` de scandaluri, chiar cu
vecinii. |n 2007, Petronel Botez nu a
fost de acord cu construc]ia anun]at`
de societatea Garibaldi SRL, care
administreaz` acum un magazin alimentar
cu acela[i nume. Afaceristul spune c`
au fost f`cute presiuni din partea
Prim`riei Ia[i, deoarece nu era de acord
cu investi]ia vecinului, ce presupunea

o construc]ie pe spa]iul verde, care ar
fi obturat panorama terasei Odeon.
Petronel Botez a explicat c` a fost
amendat de inspectorii Prim`riei, chiar
imediat dup` ce [i-a manifestat dezacordul
legat de investi]ia vecinului.
|ntr-un final, cele dou` afaceri au
reu[it s` reziste, \n ciuda ne\n]elegerilor
dintre cei doi patroni. |n edi]iile trecute
ale „BZI” a fost prezentat [i cazul
restaurantului „Osp`]ul Zeilor”. Mai
mul]i clien]i au reclamat c` s-au \mboln`vit
dup` ce au mâncat \n restaurantul
amplasat \n Carrefour Era, de]inut de
Liliana [i Constantin Gugeanu.
Ciprian BOARU

S-a ]esut ca un scenariu de film! O so]ie disperat` din Ia[i
a fost nevoit` s` pl`teasc` sute de lei pentru a face
dragoste cu so]ul ei. Locul de \ntâlnire este „deosebit”
Un caz halucinant a ajuns recent
pe mesele magistra]ilor ie[eni. O
femeie a dat în judecat` Statul
Român, solicitând daune morale
dup` ce a fost obligat` s`
pl`teasc` o sum` de bani pentru a
putea face sex cu propriul so].
Elena Ancu]a Costea solicit`
desp`gubiri de peste 5.000 de
euro de la autorit`]i
Caz incredibil, petrecut la Ia[i! O femeie a
fost obligat` s` achite o sum` de bani pentru a
putea între]ine rela]ii intime cu propriul so]! Statul
Român a fost dat în judecat` de ie[eanc`: „M-am
sim]it ca [i cum a[ fi pl`tit pentru sexul cu so]ul
meu, Statul fiind ca un traficant de carne vie!” Un
caz halucinant a ajuns recent pe mesele magistra]ilor
ie[eni. O femeie a dat în judecat` Statul Român,
solicitând daune morale dup` ce a fost obligat`
s` pl`teasc` o sum` de bani pentru a putea face
sex cu propriul so]. Elena Ancu]a Costea solicit`
desp`gubiri de peste 5.000 de euro de la autorit`]i.
Deocamdat`, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i au respins ac]iunea formulat` de Elena Ancu]a

Costea. „Instan]a admite excep]ia de netimbrare,
ridicat` de instan]`. Anuleaz` ca netimbrat` cererea
formulat` de reclamanta Elena Ancu]a Costea în
contradictoriu cu pârâta Agen]ia Na]ional` a
Penitenciarelor, în ceea ce prive[te daunele morale.
Respinge ca neîntemeiat` cererea formulat` de
reclamanta Elena Ancu]a Costea în contradictoriu
cu pârâta Agen]ia Na]ional` a Penitenciarelor, în
ceea ce prive[te daunele materiale”, au afirmat
judec`torii ie[eni.

Ie[eanca Elena Ancu]a Costea
a dat în judecat` Agen]ia
Na]ional` a Penitenciarelor

pentru atingerea adus` drepturilor sale [i ale
familiei sale. „Pe data de 3 octombrie 2020, la
ora 10:41, [i pe 16 octombrie 2020, la ora 9:21,
pentru a beneficia de vizit` intim` cu so]ul meu,
P.I.C., de]inut în Penitenciarul Ia[i, mi s-a impus
s` efectuez un test COVID-19 [i s`-l am în original
la momentul efectu`rii vizitei, spunându-mi-se c`
e obligatoriu, conform legii. Pe 15 octombrie 2020
am efectuat testul, iar, pe 17 octombrie 2020, am
beneficiat de vizita intim`”, a afirmat ie[eanca în
fa]a judec`torilor.

„M-am sim]it ca [i cum a[ fi
pl`tit pentru sexul cu so]ul
meu, Statul fiind ca un
traficant de carne vie!”

De remarcat este faptul c` decizia nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat`. Procesul
dintre ie[eanca Elena Ancu]a Costea [i Agen]ia
Femeia a mai spus c`, în luna decembrie
Na]ional` a Penitenciarelor (ANP) a început pe 2020, c`utând ni[te documente în spa]iul virtual,
data de 18 ianuarie 2021.
a constatat c`, în deciziile directorului general al
Prin cererea înregistrat` pe rolul instan]ei, ANP din anul 2020, se arat` c` acordarea vizitei
ie[eanca a solicitat obligarea ANP la restituirea intime se va realiza numai în baza analizei PCR
sumei de 250 de lei, reprezentând plata test`rii pentru COVID-19, dar nu c` ea ar fi trebuit s`
PCR - Test COVID-19, [i la plata de daune morale achite costul testului. „M-am sim]it ca [i cum a[
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

fi pl`tit pentru sexul cu so]ul s`u, Statul fiind ca
un traficant de carne vie. Acesta este motivul
pentru care solicit [i daune morale în valoare de
5.000 de euro”, a subliniat Elena Ancu]a Costea.
De cealalt` parte, ANP a cerut respingerea
ac]iunii formulate de ie[eanc`. „Pe 17 octombrie
2020, reclamanta a beneficiat de vizit` intim` cu
sotul acesteia, P.I.C., care se afl` în executarea
unei pedepse privative de libertate de 10 ani [i
6 luni, în Penitenciarul Ia[i, pentru s`vâr[irea
infrac]iunii de tentativ` de omor. Conform deciziei
directorului general al ANP nr. 446 din 14 mai
2020, exercitarea dreptului la vizit` intim` s-a
efectuat în conformitate cu art. 61 din Legea nr.
55/2020 privind unele m`suri pentru prevenirea
[i combaterea pandemiei de COVID-19. Solicitarea
referitoare la necesitatea prezent`rii unui act
medical, în baza unor analize, din care s` rezulte
c` nu are o infec]ie curent` cu SARS-Cov-2 s-a
f`cut ca urmare a dispozi]iilor punctului 4 din
Planul de m`suri (completare) întocmit la nivelul
Penitenciarului Ia[i, dup` încetarea st`rii de
urgen]`”, au spus cei de la ANP.
Ciprian NEDELCU
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A plecat s\ munceasc\ `n Italia, dar nu s-a
acomodat, a[a c\ s-a apucat de afaceri la
Ia[i. Acum trimite bun\t\]i peste hotare [i
câ[tig\ bani frumo[i: ıAm observat c\
lumea se `ndreapt\ spre mâncare s\n\toas\
[i am zis c\ este momentul s\ facem asta‰

Elena Cocu]a Bujor a
renun]at la str`in`tate
pentru satul s`u natal
din comuna Cotnari,
Ia[i. S-a apucat de
agricultur` \n urm` cu
cinci ani, iar \n 2020 a
deschis un magazin,
\mpreun` cu al]i trei
produc`tori, unde
valorific` tot ce au \n
ferme. Cele mai multe
pachete cu bun`t`]ile
produc`torilor din Ia[i
ajung la familiile de
români stabilite \n Italia
[i Fran]a
Ie[eanca Elena Cocu]a Bujor provine
dintr-o familie cu [apte copii, fiind
singura care a r`mas \n satul natal.
To]i ceilal]i fra]i au plecat s` munceasc`
\n str`in`tate [i au r`mas acolo. Când
s-a \ntors acas`, dup` experien]a nereu[it`
\n str`in`tate, s-a gândit s` se apuce
de comer]. A \ncercat o perioad` s`
fac` bani din vânzarea de produse de
patiserie. A renun]at dup` câ]iva ani [i
s-a apucat de agricultur` când a v`zut
c` tot mai mul]i oameni vor s` consume
mâncare s`n`toas`, direct din ferm`.
„Am fost \n Italia doar zece luni, când
se pleca cu viz`, acum ceva timp. Din
[apte fra]i, câ]i suntem, eu am r`mas
\n ]ar`. Nu m-am adaptat acolo. M`
leag` de ]ar` oamenii de aici. Nu pot
fi ca italienii, care sunt foarte comozi.
Dac` se stric` un bec, cheam` electricianul

[i a[teapt` nu [tiu cât timp pân` vine.
Eu [tiu s` schimb un bec. Dac` [tiu
s` fac un lucru nu trebuie s` pl`tesc
s` \l fac` altcineva. Eu am dou` hectare
de legume, \n câmp [i trei hectare cu
pomi fructiferi [i 3.000 de g`ini. Fac
legumicultur` de vreo 4-5 ani. Am
observat c` lumea se \ndreapt` spre
mâncare s`n`toas` [i am zis c` este
momentul s` facem asta. |nainte de
asta am f`cut comer] cu produse de
patiserie, eu fiind patiser la baz`. Am
zis s` dezvolt \n continuare latura asta
a agriculturii [i poate preia copilul
afacerea, el fiind student”, spune Elena
Bujor, antreprenoare din Ia[i.

Elena Cocu]a Bujor,
produc`tor din Ia[i:
„Suntem patru familii
care producem [i
valorific`m aproape tot
ceea ce este necesar
pentru a pune pe mas`”

l-am deschis anul trecut, \n comuna
Cotnari, chiar la strad`, pe [oseaua
Ia[i-Boto[ani. Pentru c` omul care venea
s` cumpere de la mine voia [i produse
din carne, lactate, am c`utat colaboratori.
Am g`sit un cresc`tor de ovine [i
caprine, care asigura produsele din
carne [i lapte, apoi un alt produc`tor.
|n total suntem patru familii care
producem [i valorific`m aproape tot
ceea ce este necesar pentru a pune pe
mas`, de la carne [i preparate din
carne, produse de panifica]ie [i patiserie,
lactate [i brânzeturi, legume [i fructe,
mur`turi, conserve din legume, dulce]uri,
zacusc`, lichioruri. Produsele sunt f`cute
dup` re]ete vechi, de pe vremea copil`riei”,
mai spune produc`torul din Ia[i.

Aproximativ 80 la sut`
din clien]ii
produc`torilor din
Cotnari sunt românii
stabili]i \n str`in`tate

Cei mai mul]i clien]i sunt din rândul
|n urm` cu un an a deschis un
magazin, \n comuna Cotnari, unde sunt românilor din str`in`tate, Fran]a sau
Italia.
Vânz`rile de anul acesta au mai
comercializate doar produse care provin
din zon`. „Din cauza restric]iilor de sc`zut, sus]ine antreprenoarea. „Anul
trecut
au mers foarte bine vânz`rile.
anul trecut au sc`zut vânz`rile de
legume [i fructe proaspete. Legumele Anul acesta a mai sc`zut cererea. Un
de la Cotnari se vindeau oricum mai procent de 80 la sut` din clien]i \l
greu, pentru c` sunt netratate, nu arat` reprezint` comunit`]ile de români din
perfect. Am zis s` m` apuc mai serios str`in`tate, din Fran]a [i Italia. Acum
de f`cut borcane cu zacusc`, dulce]uri. discut`m [i cu cei din Irlanda. Ne-au
Le f`ceam de ceva timp pentru c` contactat pentru a discuta despre
mergeam de obicei la Pia]a de pe {tefan comenzile pentru s`rb`tori. La Pa[te,
cel Mare [i le vindeam. |ns` pandemia la Cr`ciun, facem mici pachete cu
m-a determinat s` m` axez mai mult produsele noastre. Se grupeaz` 4-5
pe procesarea legumelor [i fructelor, familii, dau comanda, vine ma[ina [i
chiar dac` de vreo cinci ani f`ceam ia pachetele. Dac` e Pa[tele, mai vor
deja asta, \ns` nu la acest nivel. Magazinul carne de miel. |n general vor de toate
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

s` aib` pe mas`. Au crescut pre]urile
la transport colete [i de obicei pachetele
grele se pl`tesc mai mult. Mai vindem
online, iar \n magazin vin de obicei
persoanele care tranziteaz` zona. O
perioad` am avut clien]i mul]i moldoveni,
dar acum au venit mai pu]ini, cred c`
din cauza restric]iilor. |n noiembrie [i
decembrie avem cele mai bune vânz`ri.
La magazinul de la strad` vindem
legume proaspete, dar [i conserve. Dac`
nu \mi ajung legumele, de exemplu la
ro[ie am nevoie pentru c` ce produc
eu nu-mi acoper` toat` cererea, iau de
la un produc`tor de la {tef`ne[ti”,
sus]ine Elena Bujor.

Produc`torul din Ia[i
vrea s` ob]in`
certificarea ecologic`
pentru legume
[i zacusc`
Investi]ia total` \n afacerea din
Cotnari se ridic` la 70.000 de euro.
„Eu am \nfiin]at livada cu banii europeni,
40.000 de euro, lua]i pe m`sura tân`rului
fermier. |n magazin [i borcane am
investit 30.000 de euro. Mi-ar mai trebui
ni[te bani s` cump`r o ma[in` de sp`lat
borcanele, dar vom vedea dac` depun
proiect sau investesc din fonduri proprii.
Borcanele le iau cu TIR-ul, din Republica
Moldova. Nu sunt din alea clasice. Sunt
din gama amfora, mai calitative. Vrem
s` certific`m bio planta]ia cu legume.
Suntem \n primul an de reconversie.
Dac` reu[im s` ob]inem [i pentru
zacusc`, e [i mai bine. Noi vindem
foarte bine zacusca, e unul din cele
mai cerute produse. La zacusca de
ghebe [i hribi am vorbit cu cineva din
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Bucovina care colecteaz` ciupercile [i
\mi poate da acte pentru ele”, explic`
produc`torul din Cotnari, Ia[i. Fondurile
europene acordate tinerilor fermieri sau epuizat \nainte de termen, \n anul
2021.

Elena Cocu]a Bujor,
produc`tor din Ia[i:
„Eu sus]in omul care
munce[te. I-am
consiliat pe mul]i
din Cotnari”
Elena este [i consilier \n acordarea
de fonduri europene \n timpul liber.
„Sunt vreo 7-8 familii \n Cotnari pe
care le-am ajutat s` fac` proiecte pentru
fonduri europene. Le-am consiliat. Nu
am neap`rat preg`tire sau atestat, dar
le-am dat ni[te sfaturi. Lucrând \n
comer], am \ntâlnit mul]i oameni pe
care i-am ajutat, dac` am putut. Sunt
oameni care au anumite posibilit`]i s`
dezvolte fermele de familie. Multora le
este fric`. Spun c` dac` iau banii
europeni se \ndatoreaz`. Mai sunt [i
familii nec`jite [i m` afecteaz` asta,
vreau s` le ajut. Trag de ei s` fac`
ceva pentru c` vreau s` se dezvolte
comunitatea, s` aib` oamenii din ce
tr`i, dac` tot muncesc aici, \n comun`.
Dac` cineva are 500 de kilograme de
varz` [i nu a avut cui s` le vând`, lea adus la mine. Eu sus]in omul care
munce[te”, mai spune Elena Cocu]a
Bujor. Alexandru Pa[aniuc, Dorian Secar`
[i Liviu Calancea, trei tineri din Ia[i
care au muncit mul]i ani în str`in`tate,
s-au întors în comuna natal` [i au
\nfiin]at „Cooperativa Natural”.
Raluca COSTIN
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apa Siret Bacau, aviz de
gospodarirea apelor pentru
proiectul :“ EXTINDERE RE}EA
DE ALIMENTARE CU APA ÎN
COMUNA AL.I.CUZA ”. Aceast`
solicitare de aviz este conform`
cu prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Informa]ii
suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de
gospodarire a apelor, observa]ii,
sugestii [i recomandari la sediul
PRIMARIA COMUNEI A.I.CUZA
IA{I Sat A.I.Cuza , comuna
A.I.Cuza , jude]ul Ia[i, cod postal
707005 Telefon 0232/716537
\ntre orele 7.30 - 15.30.

CITA}II
Constantiniu Iuliana chem` \n
judecat` pe Constantiniu Dan, la
judec`toria Ia[i \n dosarul civil
1855/245/2021, având ca obiect
„divor]” pentru ziua de 17
noiembrie 2021, ora 13:00,
completul 25 M , et.1, sala 3.

MEDIU
SC KAUFLAND ROMÂNIA SCS,
titular al proiectului de plan „PUZ
– CONSTRUIRE CENTRU
COMERCIAL, IMPREJMUIRE,
AMPLASARE MIJLOACE
PUBLICITARE, AMENAJARE
PARCARE, AMENAJARE ACCES
AUTO SI PIETONAL” propus a fi
implementat în intravilan
municipiul Ia[i, jude]ul IASI, Nr.
cad.: 162961, anun]` publicul
interesat asupra deciziei etapei
de încadrare – proiectul de plan
nu are efecte semnificative
asupra mediului, nu necesit`
evaluare de mediu, urmând a fi
supus procedurii de adoptare
f`r` aviz de mediu. Observa]iile
publicului cu privire la decizia
etapei de încadrare se primesc la
sediul APM Ia[i din str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
luni-joi (orele 8:00- 16:00) [i
vineri (orele 8:00- 14:00), \n
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

COMUNEI VALEA LUPULUI prin
SERVICIUL URBANISM, adresa:
sat Valea Lupului, comuna Valea
Lupului, telefon: 0232 272 590.
Raspunsul la observa]iile trimise
va fi publicat de c`tre Directia de
Urbanism pe pagina de internet a
primariei [i va fi prezentat timp de
25 de zile de la \ncheierea
perioadei de consultare a
publicului, la sediul propriu din sat
Valea Lupului, comuna Valea
Lupului. Etapele preconizate
pentru consultarea publicului pân`
la aprobarea planului: - ETAPA
PREGATITOARE - ANUNT
INTENTIE DE ELABORARE ETAPA ELABORARII
PROPUNERILOR CE VOR FI
SUPUSE PROCESULUI DE
AVIZARE Metoda de informare:
www.http://comunavalealupului.ro. Perioada: 25 de
zile calendaristice de la data
publicarii.
SC. M-CHIM SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ –
Construire centru cultural (Opera,
Teatru), spa]ii expozi]ionale, spa]ii
cazare, parcare subterana [i
suprateran` pe teren proprietate”,
propus a fi implementat în mun.
Ia[i, strada I.C. Bratianu, nr. 26,
NC 146377, 146377-C1,
146377-C2, jude]ul Ia[i, anun]`
publicul interesat asupra luarii de
catre APM Ia[i a deciziei etapei
de încadrare, [i anume: planul
este supus procedurii de
adoptare cu aviz de mediu,
întrucât poate avea efecte
semnificative asupra mediului,
necesitând evaluare de mediu.
Decizia etapei de încadrare poate
fi consultata la adresa:
http://apmis.anpm.ro. Observa]iile
publicului cu privire la decizia
etapei de încadrare se primesc la
sediul APM la[i din la[i, Calea
Chi[inaului nr. 43, în zilele de lunijoi, intre orele 8:00 – 16:30 [i
vineri, \ntre orele 8:00 – 14:00, în
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

COMUNA MIROSLOVE{TI, titular
al proiectului de PLAN
URBANISTIC GENERAL (PUG) al
comunei MIROSLOVE{TI, judetul
Ia[i anun]` publicul interesat
PRIMARIA COMUNEI VALEA
asupra disponibiliz`rii PUG
LUPULUI, ANUNT DE
Operator ma[ini [i instala]ii, studii
COMUNA MIROSLOVE[TI, jud.
INFORMARE A PUBLICULUI IN
medii, absolvent dup` 2013 sau
Ia[i [i a finalizarii raportului de
LEGATURA CU INTENTIA DE
[omer, IACOB’S HOLDING SRL.
mediu pentru acesta.
ELABORARE A UNUI PLAN
Rela]ii la: 0744785947;
Documentele pot fi consultate la
URBANISTIC ZONAL
iacobsltd@yahoo.com, Str.
sediul comunei MIROSLOVE{TI,
„ELABORARE PUZ-in scopul
Holboca, str.Firmelor, nr.15.
jud. Ia[i si la sediul APM IASI din
Construire supermarket si
Iasi-str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
Operator ma[ini unelte CNC, f`r` magazin produse din carne si
mun. Ia[i, în zilele de luni-joi,
branzeturi
,
accese
auto
si
studii [i experien]` precizate,
între orele 9.00-14.00 [i vineri
pietonale, trotuare, amenajari
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
între orele 9:00-12:00. |n data de
exterioare, sistematizare pe
0745114857;
15.12.2021 ora 14:00 la sediul
verticala, reclame pe fa]ade [i
elena.spiridon@allpedia.ro,
Prim`riei MIROSLOVE{TI, se va
parcare auto, pilon publicitar
SOS.UNGHENI NR.12.
desf`[ura [edin]a de dezbatere
luminos, \mprejmuire perimetrala,
Operator ma[ini unelte CNC \n
public` a PUG COMUNA
bran[amente la utilit`]i, organizare
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i de [antier”, strada Cuza Voda, sat MIROSLOVE{TI, jud. Ia[i si a
experien]` precizat`, INNOVATE
RAPORTULUI DE MEDIU pentru
Valea Lupului. PUBLICUL ESTE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
plan. Publicul poate trimite
RUGAT SA TRANSMITA
elena.spiridon@allpedia.ro,
comentarii si propuneri scrise la
OBSERVATII SI PROPUNERI
SOS.UNGHENI NR.12.
sediul Primariei comunei
PRIVIND INTENTIA DE
MIROSLOVE{TI si la sediul APM
ELABORARE A PLANULUI
IASI, pân` la data de
URBANISTIC ZONAL.
15.12.2021. În situa]ia în care se
OBSERVATIILE SUNT
DIVERSE
va prelungi starea de alert`
NECESARE IN VEDEREA
instituit` pe teritoriul României,
PRIMARIA COMUNEI A.I.CUZA
ELABORARII PUZ.
pentru a preveni r`spândirea
IA{I , intentioneaz` s` solicite,
Responsabilitatea inform`rii [i
consult`rii revine PRIMARIEI
de la Administra]ia Bazinala de
infec]iei cu Coronavirus SARSwww.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

CoV-2, consultarea publicului
interesat se va face electronic.
Publicul interesat poate transmite
în scris, comentarii/ opinii/
observa]ii privind documentele
men]ionate, la sediul prim`riei
comunei MIROSLOVE{TI [i la
sediul APM Iasi [i pe adresa de
mail: office@apmis.anpm.ro pân`
la data de 15.12.2021.
COMUNA GORBAN, titular al
proiectului de PLAN URBANISTIC
GENERAL (PUG) al comunei
GORBAN, judetul Ia[i anun]`
publicul interesat asupra
disponibiliz`rii PUG COMUNA
GORBAN, jud. Ia[i [i a finalizarii
raportului de mediu pentru acesta.
Documentele pot fi consultate la
sediul comunei GORBAN, jud. Ia[i
si la sediul APM IASI din Iasi-str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i,
în zilele de luni-joi, între orele 9.0014.00 [i vineri între orele 9:0012:00. In data de 14.12.2021 ora
14:00 la sediul Prim`riei
GORBAN, se va desf`[ura [edin]a
de dezbatere public` a PUG
COMUNA GORBAN, jud. Ia[i si a
RAPORTULUI DE MEDIU pentru
plan. Publicul poate trimite
comentarii si propuneri scrise la
sediul Prim`riei comunei GORBAN
si la sediul APM IASI, pân` la data
de 14.12.2021. În situa]ia în care
se va prelungi starea de alert`
instituit` pe teritoriul României,
pentru a preveni r`spândirea
infec]iei cu Coronavirus SARSCoV-2, consultarea publicului
interesat se va face electronic.
Publicul interesat poate transmite
în scris, comentarii/ opinii/
observa]ii privind documentele
men]ionate, la sediul prim`riei
comunei GORBAN [i la sediul
APM Ia[i [i pe adresa de mail:
office@apmis.anpm.ro pân` la
data de 14.12.2021.

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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S\rb\toare important\ `n Biserica
Ortodox\. Sf. Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir. Iat\ ce trebuie s\ fac\
`n aceast\ zi to]i cre[tinii
Cre[tinii-ortodoc[i \l s`rb`toresc ast`zi
pe Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir, martir \n credin]a pentru
Dumnezeu. S`rb`toarea de ast`zi este [i
una plin` de simbolistic` [i tradi]ii peste
tot \n ]ar`. Sfântul Dimitrie este socotit a
fi patronul iernii pastorale. |n aceast`
perioad`, pe Dealul Patriarhiei din
Bucure[ti are loc [i pelerinajul la
moa[tele Sfântului Dimitrie Basarabov,
ocrotitorul Capitalei

Ziua de ast`zi, 26 octombrie 2021, este o zi cu o \nsemn`tate
aparte pentru credincio[i. Cre[tinii-ortodoc[i \l s`rb`toresc \n
aceast` zi pe Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. A
fost unul din martirii credin]ei \n Dumnezeu, fapt pentru care a
ajuns s` fie persecutat [i aruncat \n temni]`. Dimitrie [i-a g`sit
sfâr[itul \n temni]` pentru c` a ajutat un cre[tin s` \nfrâng` un
r`zboinic preferat al regelui \n lupte. Ulterior, moa[tele sfântului
au f`cut multe minuni [i t`m`duiri. Tot \n aceas` zi, câteva sute
de mii de români, care poart` numele Sfântului sau derivate ale
acestuia, \[i serbeaz` ziua onomastic`.

Via]a Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
|n toate icoanele, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, pr`znuit ast`zi,
26 octombrie 2021, este \mbr`cat ca un militar: poart` tunica de zale
a ofi]erilor romani [i o suli]` sau o sabie. Uneori arc, scut sau toate
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\mpreun`. Icoanele \i \nf`]i[eaz` pe sfin]i cu aspectul [i \n ipostazele
care le reprezint` cel mai bine sfin]enia. Sfântul Dimitrie a fost fiul
guvernatorului Tesalonicului, a fost viteaz \n r`zboaie, ceea ce l-a
f`cut pre]uit de \mp`ratul Maximian. Din momentul \n care \[i
m`rturise[te credin]a \n Hristos, Dimitrie nu mai pune mâna pe arm`.

Ce trebuie s` fac` to]i cre[tinii
de aceast` s`rb`toare?
S`rb`toarea de ast`zi este cunoscut` \n popor drept Sâmedru,
adic` patronul iernii pastorale. El este socotit a fi [i patronul caselor
[i paznicul care-i ap`r` pe oameni de fiarele s`lbatice. Credin]ele
[i legendele populare \l \nf`]i[eaz` pe Sâmedru ca pe un b`trân
obi[nuit, p`stor sau cresc`tor de vite. Acum, \n plin` toamn`, \ntro perioad` de \mb`trânire simbolic` a timpului, se consider` c`
zeitatea popular` murea [i \nvia simbolic \n cadrul unui ceremonial
nocturn. Un important stâlp calendaristic, s`rb`toarea concentreaz`
numeroase acte ritualice cu caracter apotropaic, de purificare [i de
divina]ie, precum [i practici de pomenire a mor]ilor [i de pronosticare
meteorologic`. Ciobanii \[i aruncau cojoacele \n mijlocul tarlalei
pentru a proba cum va fi iarna. Dac` pe cojoc se a[eza o oaie
alb`, se considera c` iarna va fi lung` [i aspr`, iar dac` se a[eza
o oaie neagr`, se preconiza c` iarna va fi blând`. |n aceast` zi,
credincio[ii [tiu c` nu pot face anumite lucruri \n jurul gospod`riei.

pentru a fi s`n`to[i tot anul. Focul are [i menirea de a alunga
fiarele [i de a \nc`lzi mor]ii. Dup` ce focul este stins, ]`ranii
arunc` un c`rbune \n gr`din`, ca aceasta s` primeasc` putere
de a rodi. Totodat`, \n mai multe zone din ]ar` se crede [i c`
dac` de Sfântul Dimitrie este vreme aspr`, iarna va fi bun`, iar
de va fi vreme bun`, toamna va fi lung` [i frumoas`. |n aceast`
zi nu se piapt`n`, iar dac` luna va fi plin` [i cerul acoperit de
nori, iarna va fi aspr`, cu z`pezi grele.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Tradi]ii [i obiceiuri de
s`rb`torea Sfântului Dimitrie
S`rb`toarea este socotit` [i ca o zi a soroacelor. |n ajunul
s`rb`torii Sfântului Dimitrie se aprind focuri peste care sar copiii
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COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşiorganizează selecție
în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi
autobuz.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
- absolvenţi de şcoală profesională sau 8 clase şi curs
calificare;
- permis de conducere cat.Tv pentru vatmani și permis de
conducere cat.D şi atestat profesional transport persoane
pentru șoferi;
-apt medical şi psihologic.
Oferim :
Motivare financiară pentru activitate în trafic aglomerat
sau muncă suplimentară, inclusiv tichete masă;
Stabilitatea locului de muncă;
Sprijin în diverse situații sau evenimente de viață;
Posibilitatea dezvoltării profesionale;
Planificarea anuală a vacanțelor.
Criteriile de selecţie sunt:
Cunoştinţe specifice activităţii;
Abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
Identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate, flexibilitate;
Echilibru psihic şi emoţional;
Punctualitate, disponibilitate, politeţe, spirit de ordine şi
disciplină;
Alte aptitudini: comunicativitate, îndemînare, operativitate;
Motivaţia candidatului.
Dosarul de înscriere la selecţie va conţine: cerere de
participare la selecţie, CV, recomandări, cazier rutier (ultimii
5 ani), cazier judiciar, precum şi xerocopii după: cartea de
identitate, certificat de naştere, diploma de studii, certificat
de calificare, permis de conducere cat.Tv/D și atestat profesional
transport persoane.

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

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

O dat de gustul maseuzelor din
târg... E bine c` are lovele!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v`
prezint` una despre un nene investitor himobiliar care s-a
aciuat recent pe la noi, prin târg, pre numele s`u Barc M`ruin. Gurile rele spun c` b`etu’ ista, care vrea s` fac` un
ditamai carteru’ pren Bucium, a dat de gustul maseuzelor de
când a agiuns pe la noi, pren târg. Oamenii r`i mai spun c`
endevidu’ o ]âne dintr-o petrecere, \ntr-alta, cu t`t felul de
pocnitori, numa’ una [i una. Pe de alt` parte, babetele cele
hâtre apreciaz` c` e bine c` b`etu’ are lovele, pentru c`, \n
caz contrar, nu se [tie ce priz` mai avea el la maseuzele
autohtone! Vorba ceea: „Cine poate, oase roade!”
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Ce a avut de `mp\r]it
domni[oara sexy cu bichon
roz cu cei care i-au incendiat
u[a apartamentului? Unul
dintre autori cocheteaz\
cu lumea interlop\

S-a rupt lan]ul de iubire \ntre
[`fii de enstetu]ii! Acu’ se fac
c` nu se cunosc...
|n continuarea rubricu]ei de azi, babetele cele hâtre v`
prezint` una despre un [`f de enstetu]ie de pren giude], pre
numele s`u Ionic` Nistoric`. Cic`, \n ultima perioad`, [`ful de
la zootehnie s-a cam lep`dat de [`fu]ul lui, de la Bucale, unul
cu nume de câine dalma]ian [i prezentatoare de emisiuni de
scandal. Asta, pe motiv c` cel de la Bucale e implicat \n ne[te
scandaluri cu ne[te fermeri de pren ]`ri[oar`, fiind acuzat de
mai multe nereguli. A[adar, acu’, Ionic` Nistoric` spune \n
stânga [i-n dreapta, la cine e destul de fraier s`-l asculte, c`
nu \l mai cunoa[te pe [`ful de la Bucale. De[i cam t`t` lumea
[tie ce rela]ie strâns` a fost (cel pu]ân pân` recent!) \ntre cei
doi [`fu]i de enstetu]ii! Dar babetele bârfitoare au v`zut multe
la via]a lor [i au \n]`les c` pretenia aiasta e pân` la parale [i
la interes. Când nu mai ies lovele [i nu mai e interes, nici
pretenie nu mai e!

{mecherii din târg eludeaz`
legea! De ce?! C-a[a-i \n tenis!
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre ne[te [mecheri din târg, de felul lor batroni de
cluburi. Gurile rele spun c`, odat` cu \n`sprirea restric]iilor
cauzate de pandemia de Guvid-19, [mecherii s-au gândit ei c`
n-ar strica s` \nchirieze ne[te vile [i vili[oare de pren giude],
iar, acolo, s` dea ne[te petrceri ilegale, destinate strict clien]ilor
fideli. Cic` petrecerile de felul aista s-au tot \nte]it \n ultimele
zâle [i autorit`]ile se fac c` plou`, ca [i cum nimic nu s-ar
\ntâmpla. Aiasta, \n ciuda faptului c` unii puli]i[ti [tiu cum st`
treaba [i unde urmeaz` s` se desf`[oare urm`toarele petreceri,
stropite din bel[ug cu suc de struguri! Unii spun chiar c`
batronii de cluburi mai dau pe ici-pe colo câte o [p`gu]`, \n
a[a fel \ncât s` nu fie deranja]i clien]ii \n timpul petrecerilor
aiestea. Uite de asta nu merge treaba cum ar fi normal \n
]`ri[oara noastr` cea drag`: legea e doar pentru fraieri!

|n weekend, lini[tea Ia[ului avea s` fie tulburat` de un incident
dubios. O scar` de bloc din zona Dacia a fost cuprins` de fum,
asta dup` ce u[a unui apartament a fost incendiat`. O tân`r` a
fost vizat` de atac, iar la câteva ore dup` incendiu, poli]i[tii au
reu[it s`-i prind` pe autori. „O echip` format` din poli]i[ti ai
Serviciului de Investiga]ii Criminale Ia[i, ai Poli]iei Municipiului
Ia[i [i Pa[cani efectueaz` cercet`ri într-un dosar penal întocmit

sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de distrugere [i amenin]are.
Doi b`rba]i au fost re]inu]i de poli]i[ti. Din cercet`rile efectuate
pân` în prezent, a rezultat faptul c`, în seara zilei de 23 octombrie
a.c., în jurul orei 23:30, doi b`rba]i de 39 de ani, respectiv 28
de ani ar fi achizi]ionat o substan]` inflamabil` de la o sta]ie
peco din municipiul Pa[cani [i s-ar fi deplasat pe raza municipiului
Ia[i, unde ar fi incendiat u[a unui apartament, dup` care ar fi
fugit. Urmare a incendierii, o persoan` s-a intoxicat cu fum, fiind
transportat` la spital pentru îngrijiri medicale, de unde, ulterior
a fost externat`. În baza probatoriului administrat în cauz`, la
data de 24 octombrie, cei doi b`rba]i au fost re]inu]i de poli]i[ti
pentru 24 de ore [i introdu[i în Arestul I.P.J. Ia[i. Cercet`rile
continu`”, au precizat reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i. Unul dintre cei doi b`rba]i se nume[te George
Hu]u, un individ ce-ar face parte din lumea interlop`.

Ce s-a \ntâmplat sâmb`t` noaptea \n Dacia

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 o parte dintre
acestea au avut nevoie de \ngrijiri medicale. Din fericire, \n urma
incendiului nimeni nu a fost r`nit grav, \ns` s-ar fi putut petrece
o tragedie. Pe fir au intrat poli]i[tii, 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 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, imediat dup` incident.
Reporterii „BZI” au aflat c` u[a distrus` prin incendiere apar]inea
unui tinere. Aceasta a coborât speriat` din apartament, \mbr`cat`
sumar [i cu t`lpile goale. Nu-[i putea lua \ns` ochii de la un
bichon cu urechi [i coada vopsite roz. Din câte se pare, totul ar
fi o r`zbunare din dragoste, \ns` asta trebuie s` l`mureasc`
anchetatorii. Din câte se pare, Hu]u ar fi avut o rela]ie cu tân`ra
a c`rei u[` a fost incendiat`.
Sorin PAVELESCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Indivizii care au incendiat u[a tinerei de la apartamentul din Dacia au fost prin[i.
O echip` format` din poli]i[ti ai Serviciului de Investiga]ii Criminale Ia[i, ai Poli]iei
Municipiului Ia[i [i Pa[cani efectueaz` cercet`ri într-un dosar penal întocmit sub
aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de distrugere [i amenin]are. Doi b`rba]i au fost
re]inu]i de poli]i[ti. Din cercet`rile efectuate pân` în prezent, a rezultat faptul c`, în
seara zilei de 23 octombrie a.c., în jurul orei 23:30, doi b`rba]i de 39 de ani, respectiv
28 de ani ar fi achizi]ionat o substan]` inflamabil` de la o sta]ie peco din municipiul
Pa[cani [i s-ar fi deplasat pe raza municipiului Ia[i, unde ar fi incendiat u[a unui
apartament, dup` care ar fi fugit.
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