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Război de stradă la Iași! S-au
aruncat grenade și peste 40 de
polițiști și jandarmi s-au răfuit cu
două familii rivale în miez de noapte!
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Întâlnire de
taină la Spitalul
mobil de la Lețcani
pentru rezolvarea
crizei! Nicio soluție
eveniment

2

Cei mai
inteligenți ieșeni
care fac cinste
României
peste graniță
social

5

Problemele de la Spitalul mobil de la Lețcani
din ultima perioadă nu și-au găsit nicio
rezolvare. În ultima perioadă, la unitatea
medicală au apărut din nou probleme cu
instalația de încălzire, în ciuda faptului că în
interior sunt zeci de bolnavi de COVID-19
Moment important pentru un grup de 11
profesori universitari din orașul Iași! Aceștia
au fost incluși într-o listă care uimește
înteaga zonă academică națională. Criteriile
care au stat la baza selecției acestora sunt
speciale. Concret, pentru al doilea an, în topul
primilor 2 la sută cercetători din întreaga...

Scandalul City Insurance ia
amploare! Șoferii din Iași așteaptă
de luni de zile să le fie reparate
mașinile distruse în accidente.
Broker: „Apelează la avocați”
economic
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actualitate 8

Fratele fostului ministru al
Transporturilor, anchetat după moartea
unui bărbat. Lucruri dubioase la mijloc
Un afacerist din Iași va fi nevoit
să dea explicații în instanță,
după decesul unui angajat. Este
vorba despre nimeni altul decât
Lucian Fenechiu, fratele
fostului ministru al
Transporturilor, pușcăriabilul
Relu Fenechiu. De altfel, cei doi
au fost condamnați definitiv la...
actualitate 9

Familii din Iași, nenorocite după
ce au cumpărat vile de la dezvoltatorul
Mihai Agape! Au plătit o avere pe imobile
Dezvoltatorul Mihai Agape a
vândut în zona CUG, din
municipiul Iași, un număr de
12 vile. Clădirile erau
conectate la toate utilitățile.
De aproape două săptămâni,
surpriză: canalizarea nu mai
funcționează pe termen
nelimitat. O vecină a spart...

EVENIMENT

Miercuri, 27 octombrie

Panourile care arat\ `n
cât timp ajunge un
mijloc de transport `n
comun lipsesc din
majoritatea sta]iilor.
Din 399 de sta]ii din
Ia[i, doar `n 30
au fost montate
Ie[enii care aleg s` c`l`toresc` prin ora[ folosindu-se de
mijloacele de transport \n comun vor [ti cât timp au de
a[teptat \n sta]ie. Pân` \n prezent au fost modernizate peste
30 de sta]ii ale municipiului. Panourile inteligente, \n valoare
de aproximativ 8.000 de lei bucata, au rolul de a afi[a electronic
timpii de a[teptare. Aceste informa]ii sunt transmise direct
prin intermediul unui dispozitiv de localizare GPS, care este
montant \n fiecare mijloc de transport \n parte, fie c` este
vorba de tramvaie sau autobuze. Printre sta]iile modernizate
pân` \n prezent reg`sim 4 panouri informative în sta]iile din
Gar` (autobuz [i tramvai); 2 panouri în sta]iile Târgu Cucu
(autobuz), Sala Sporturilor, Pia]a Eminescu, Moldova (auto),
Podu Ro[ (1001 articole); 1 panou informativ în sta]iile Moara
1 Mai (P`curari), Minerva, Podul de Piatr` (auto), Casa
Sindicatelor [i Universitate, 2 panouri \n Pia]a Unirii. Pe lâng`
timpii de a[teptare, panourile inteligente afi[eaz` ora [i
temperatura actual`.

Cet`]enii pot verifica timpii
de a[teptare [i pe telefon
Compania de Transport Public Ia[i (CTP) continu` seria
de ac]iuni pentru digitalizarea transportului \n comun, digitalizare
care a \nceput odat` cu instalarea panourilor electronice \n
sta]iile de transport public. CTP pune la dispozi]ia c`l`torilor
aplica]ia de mobil „Tranzy”. Cu ajutorul acestei aplica]ii,
cet`]enii care circul` cu mijloacele de transport \n comun pot
ob]ine informa]ii \n timp real despre: timpii de sosire a
mijloacelor de transport în sta]ie, indica]ii despre traseele de
transport disponibile [i sta]iile prin care acestea trec, sta]iile
din proximitate [i ofer` variante pentru destina]ia vizat` [i
despre devierile de traseu, interven]iile sau blocajele din trafic.
Aceast` aplica]ie este realizat` sub forma unui ghid de c`l`torie
urban` disponibil pe telefoanele mobile, aplica]ia are în vedere,
pe viitor, atât includerea mijloacelor alternative de deplasare,
biciclete, trotinete electrice [i a[a mai departe, precum [i
posibilitatea achizi]ion`rii de bilete [i abonamente direct din
aplica]ie. CTP are noi trasee pentru localit`]ile din jurul Ia[ului.
Cu toate c` acum timpii de a[teptare sunt afi[a]i \n sta]ie,
unii c`l`tori ajung s` a[tepte de dou` sau de trei ori mai
mult fa]` de timpul afi[at. Diferite m`suri pentru sc`derea
timpului de a[teptare au fost luate pân` \n prezent, ca de
exemplu, banda unic` de circula]ie care se \ntinde din Podu
Ro[ pân` \n CUG.
George POPA
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~ntâlnire de tain\ la Spitalul
mobil de la Le]cani pentru
rezolvarea crizei! Nicio
solu]ie pentru zecile de
pacien]i interna]i cu COVID-19
Problemele de la Spitalul mobil de la
Le]cani din ultima perioad` nu [i-au g`sit
nicio rezolvare. |n ultima perioad`, la
unitatea medical` au ap`rut din nou
probleme cu instala]ia de \nc`lzire, \n
ciuda faptului c` \n interior sunt zeci de
bolnavi de COVID-19. Conducerea
Prim`riei Ia[i a \ncercat s` g`seasc` o
solu]ie, \ns` discu]iile cu cei de la spital
nu au avut vreo finalitate
Situa]ie tot mai disperat` la Spitalul mobil de la Le]cani,
jude]ul Ia[i, pentru tratarea bolnavilor de COVID-19. |n plin`
toamn`, când temperaturile \ncep s` scad`, bolnavii interna]i la
Le]cani au ajuns s` sufere din cauza frigului. {i totul dup` ce
unitatea medical` se confrunt` cu noi probleme. Din cauza unor
probleme la instala]ia de \nc`lzire ce pot cauza o eventual`
explozie, cadrele medicale au ajuns s` stea cu u[ile deschise.
Totul pentru a se asigura o mai bun` ventila]ie a unit`]ii medicale.
|n aceste condi]ii, se caut` din nou solu]ii pentru rezolvarea crizei,
inclusiv montatea unor noi aparate de climatizare. De altfel, ieri,
26 octombrie 2021, la Le]cani a fost o \ntâlnire \ntre primarul
Mihai Chirica [i Alina Popa, directorul Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitar` (ADI) Euronest, proprietarul spitalului.

|ntâlnire f`r` finalitate la
Spitalul mobil de la Le]cani
Primarul Mihai Chirica a ajuns la Le]cani pentru a-[i oferi
sprijinul. Edilul prezentase, de exemplu, o solu]ie legat` de
montarea unor instala]ii de climatizare, de g`sirea unor firme
dispuse s` fac` o instala]ie de izolare, \ns` discu]iile nu au avut
nicio finalitate. De altfel, Alina Popa, directorul Asocia]iei Euronest,
a precizat c` \ntâlnirea de la Le]cani nu a fost una oficial` [i c`
nu s-a ajuns la nicio concluzie. „Nu a fost o [edin]` oficial`, a
fost o \ntâlnire pentru a g`si o m`sur` care s` rezolve problema
temperaturii sc`zute de la spital. A fost prezent doar domnul
primar Mihai Chirica, care s-a oferit s` ne ajute pentru a rezolva
aceast` problem`. Am discutat mai multe m`suri, dar niciuna
agreat` [i urmeaz` s` vorbim [i cu cei de la ISU Ia[i”, a declarat
Alina Popa, directorul Euronest. Primarul Mihai Chirica nu a
r`spuns apelurilor telefonice pentru a comenta situa]ia. |n ultima
perioad` a fost luat \n calcul [i transferul bolnavilor la Spitalul
de Recuperare din Ia[i, procedur` care \ns` a fost negat` de
autorit`]ile ie[ene.

Situa]ie disperat` la spitalul mobil de la
Le]cani pentru bolnavii de COVID-19
|n acest moment, la spitalul mobil de la Le]cani se st` cu
u[ile deschise, iar ventila]ia a ajuns la un procent de 50 la sut`.
Aceasta ar putea fi crescut` la 100 la sut`, \ns` cadrele medicale
nu au fost de acord cu aceast` propunere, \n joc fiind via]a
pacien]ilor interna]i \n sec]ia de la Le]cani. Consumul mare de
oxigen creeaz` probleme, iar medicii au ales s` stea cu u[ile
deschise pentru a se ventila zona. Persoane din interiorul unit`]ii
medicale au ar`tat c` s-a discutat chiar despre aducerea unor
aeroterme de la Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]`. Totu[i,
medicii nu au fost de acord cu aceast` solu]ie. „Oamenii nu au
stat \n frig mult timp. Au fost 12 grade, dar s-a intervenit imediat
s` se creasc` temperatura. {i la sec]iile deterapie intensiv` de la
spitale se st` cu u[ile deschise, \ns` la Le]cani, fiind câmp, este
mai frig. Trebuie s` se g`seasc` o solu]ie, mai ales c` vine iarna”,
a ar`tat o persoan` de la spital.

Bolnavii stau cu pilotele pe ei \n containere
|n prezent, la Le]cani sunt internate câteva zeci de persoane la
sec]ia de terapie intensiv` [i alte câteva zeci la sec]ia de infec]ioase.
Oamenii au ajuns s` stea cu pilote pe ei pentru a nu intra \n
hipotermie. Nu este pentru prima oar` când se \ntâmpl` acest lucru.
Acelea[i probleme cu frigul au fost [i la \nceputul lunii decembrie
2020, când bolnavii erau nevoi]i s` vin` cu p`turile de acas`. Unitatea
medical` de 13,4 milioane de euro a ajuns [i \n aten]ia organelor
de anchet`, licita]ia derulat` cu banii de la Consiliul Jude]ean Ia[i
[i Consiliul Jude]ean Neam] ridicând semne de \ntrebare. Artizanul
afaceriii a fost Maricel Popa, fostul pre[edinte al Consiliului Jude]ean
Ia[i, pe numele c`ruia au fost depuse plângerile penale.
Vlad ROTARU
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Al 10-lea tramvai de la firma
PESA a ajuns ieri la Ia[i.
Urmeaz\ s\ mai ajung\ alte 6
tramvaie fabricate `n Polonia
Toate tramvaiele de la „PESA”
achizi]ionate de c`tre CTP [i Prim`ria
Municipiului Ia[i, prin finan]are
European`, ajung \ncet, \ncet la Ia[i
Ieri, 26 octombire, a intrat \n depoul Companiei de Transport
Public Ia[i (CTP) cel de-al zecelea tramvai de produc]ie polonez`
de la firma „PESA”. De la semnarea contractului de achizi]ie a
garniturilor au fost livrate pân` \n prezent 10 din totalul de 16
tramvaie „PESA” achizi]ionate. |n perioada urm`toare, vor fi livrate
la CTP Ia[i [i alte tramvaie de c`tre acela[i produc`tor, \n baza
contractului \ncheiat cu Prim`ria Municipiului Ia[i, finan]at de
c`tre Uniunea European`. Contractul de achizi]ie a celor 16
tramvaie „PESA” a fost semnat pe 27 aprilie anul trecut, iar
valoarea acestuia este de aproximativ 163 de milioane de lei, ceea
ce \nseamn` 33,1 milioane de euro. Astfel, pre]ul unei singure
garnituri „PESA” ajunge la 2,06 milioane de euro. Noua garnitur`
va intra pe liniile din Ia[i imediat dup` finalizarea procedurilor
specifice de testare. Testele sunt realizate de c`tre angaja]ii CTP
al`turi de reprezentan]ii firmei poloneze care au venit la Ia[i.
CTP r`mâne f`r` vatmani, compania are deficit de angaja]i.

dintre cei mai competen]i vatmani, un angajat dedicat [i echilibrat
din toate punctele de vedere. Colega noastr` a mai participat la
evenimente publice de amploare [i am considerat c` st`pâne[te
foarte bine un astfel de moment, din punct de vedere emo]ional,
tehnic [i organizatoric”, a precizat Andreea Luca Barna, purt`tor
de cuvânt CTP Ia[i. De pe data de 9 septembrie au intrat pe
liniile din Ia[i noile garnituri „PESA”.

Ce alte garnituri urmeaz` s` ajung` la Ia[i
Vatmanii care urmeaz` s` conduc`
noile garnituri sunt preg`ti]i
de speciali[ti din afara ]`rii
Conducerea Companiei de Transport Public Ia[i sus]ine c`
vatmanii care conduc noile tramvaie sunt preg`ti]i de speciali[tii
din Polonia [i, pe lâng` test`rile zilnice cu alcooltestul, vatmanii
care urmeaz` s` conduc` noile garnituri pe str`zile din Ia[i trec
printr-o perioad` de instruire. „Perioada de [colarizare este de o
s`pt`mân`, cu posibilitate de prelungire dac` este cazul. To]i
vatmanii trec prin aceast` perioad` de [colarizare înainte s`
conduc` noile garnituri”, a declarat Cristi Stoica, directorul general
al Companiei de Transport Public Ia[i.
Primul vatman care a condus o garnitur` nou` pe str`zile
din Ia[i este Oana Spataru. Aceasta lucreaz` de peste 20 de ani
\n cadrul CTP, fiind cel mai vechi vatman. „Au fost 16 vatmani
instrui]i în vederea exploat`rii noilor tramvaie, de c`tre reprezentan]ii
„PESA” în România. Colega noastr`, Oana Spataru, este unul

Publica]ie de vânzare
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Agromec
Belcesti SA cu sediul în Mun. Iaşi, str. Rediu Tatar, nr.8, bl. 482,
sc. B, et. 7, ap. 30, jud. Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publicã, in bloc,
următoarele active imobile:
1. Teren intravilan (S = 5.392,467 mp), situat în sat Focuri,
Com. Focuri, jud. Iaşi.
2. Imobil situat în Loc. Munteni, Com. Belceşti, jud. Iaşi
compus din:
- teren intravilan (S = 6.700,32 mp), pe care se aflã Atelier
reparaţii (anul 1978, Ss = 243,029 mp), clãdire 3 (anul 1978, Sd =
8.588 mp), Clãdire 4 - Copertinã pentru tractoare, (Sd = 248,587
mp).
3. Imobil situat în Loc. Fântânele, Com. Fântânele, jud.
Iaşi, compus din:
teren intravilan (S = 9.265,940 mp), pe care se aflã C1-WC
(7,20 mp), C3-Copertinã pentru tractoare (Sd = 63,650 mp), C7 Magazie (Sd = 4,662 mp), C8 - Fântânã (Sd = 16,00 mp), C9 - Atelier
reparaţii (Sd = 171,450 mp). Clădirile se află într-o stare avansată
de degradare.
Prețul de pornire al licitației este 353.611 lei.
Imobilele menţionate mai sus nu sunt întabulate.
Licitaţiile vor avea loc în data de 04.11.2021, 11.11.2021 și
18.11.2021, orele 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa
orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va
conţine:
- cerere de participare la licitaţie;

|n urma semn`rii contractelor de achizi]ie, CTP Ia[i a cump`rat
32 de noi garnituri. 16 dintre aceastea sunt de la firma „PESA”,
pe când celelalte 16 sunt de la firma „Bozankaya” din Turcia. |n
prezent, \n depoul de la Ia[i se afl` dou` garnituri de la firma
„Bozankaya”. Noile garnituri au o lungime de 30 de metri [i o
capacitate de transport total` de aproximativ 230 de locuri. Tramvaiele
au podea joas` [i sunt echipate cu instala]ie de aer condi]ionat,
instala]ie de \nc`lzire corespunz`toare pentru sezonul rece, sistem
de num`rare a c`l`torilor, instala]ie audio-video \n interior, anun]uri
vocale exterioare \n sta]ii [i instala]ie pentru echipamentele de
„ticketing”. Licita]ia pentru achizi]ia celor 16 tramvaie „Bozankaya”
a fost împ`r]it` în trei loturi corespunz`toare a trei proiecte cu
finan]are european` care includ [i lucr`ri de modernizare a liniilor
de tramvai. Valoarea total` a achizi]iei celor 16 tramvaie este de
aproximativ 167.747.481 lei, adic` circa 33,8 milioane de euro.
Astfel, pre]ul unei singure garnituri este de 2,118,943 de euro.
George POPA

- dovada achitării taxei de participare = 5% din pretul de
pornire al licitatiei;
- dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 1.000 lei;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al
licitaţiei;
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului
la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale
persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana
care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul nr. RO69 BRDE 380S V462
5730 3800, deschis pe numele debitoarei SC Agromec Belcesti
SA la BRD Huşi.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar, indicat mai
sus, pană cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data și ora
desfãşurãrii licitaţiei.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la
pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor,
care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la
vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cu trei zile înainte
de data desfãşurãrii licitaţiei, împreună cu documentele justificative.
Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar, telefon
0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL

Modernizarea
Aeroportului Ia[i a fost
lansat\ oficial.
Investi]ie de 76,5
milioane de euro `n noul
terminal T4 [i o parcare
de sute de locuri

Modernizarea Aeroportului Ia[i va costa \ntr-o
prim` etap` 76,5 milioane de euro. Proiectul
demarat de regia aeroportuar` prevede
construc]ia unui nou terminal T4 [i a unei
parc`ri de câteva sute de locuri
Aeroportul Ia[i a scos la licita]ie cel mai mare proiect
pentru modernizarea aerog`rii \n urm`torii pa[i. Circa 351 de
milioane de lei (76,5 milioane de euro) vor fi puse la b`taie
pentru proiectul legat de noul terminal de pasageri T4 [i
extinderea parc`rii pentru autoturisme. Investi]ia a fost lansat`
pe Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice, ofertele urmând
a fi depuse pân` pe 9 decembrie 2021. „|n cadrul acestui
studiu este prev`zut` realizarea unui nou terminal T4 ce va
deservi traficul interna]ional [i reconfigurarea terminalului T3,
existent pentru traficul intern. Prin realizarea acestei investi]ii
se va rezolva principala disfunc]ionalitate a Aeroportului Ia[i,
[i anume capacitatea insuficient` de procesare a terminalelor
existente, fapt ce a condus \n repetate rânduri la congestion`ri
\n procesarea pasagerilor [i a bagajelor, ducând la \ntârzieri
ale curselor aeriene „, se arat` \n caietul de sarcini pentru
proiectul derulat de Aeroportul Ia[i.

Cum arat` terminalul T4
de la Aeroportul Ia[i?
Noul terminal T4 ar urma s` deserveasc` 500 de pasageri
pe or` pân` \n 2025, 650 pasageri pe or` pân` \n 2035, dar
[i 960 de pasageri pe or` pân` \n 2046, conform normativelor
prev`zute \n caietul de sarcini. Noul terminal va avea peste
30 de mii de metri p`tra]i [i va cuprinde mai multe facilit`]i.
Modulul 1 cuprinde [i un post control acces, construc]ii
asigurare utilit`]i (gospod`rie de ap`, central` termic`, panouri
fotovoltaice- 10.000 de mp, re]ele exterioare).

Parcare cu 250 de locuri
lâng` noul terminal
Pe lâng` noul terminal T4, în zon` va ap`rea [i o parcare
cu 250 de locuri. Vor mai fi 9 locuri pentru autobuze, alte
53 de locuri pentru parcare de scurt` durat` [i pentru cele
în regim taxi. De asemenea, vor mai ap`rea 65 de locuri de
parcare temporar` în fa]a terminalului T2. Pentru zona
administrativ` vor fi rezervate alte 44 de locuri noi de parcare.
Proiectul include [i realizarea unui nou drum de acces spre
comuna Aroneanu, situat` lâng` Aeroportul Ia[i. Pentru a
putea derula \ns` contractul, Aeroportul Ia[i trebuie s` ob]in`
\ns` bani europeni. De asemenea, trebuie [i un aviz de la
Ministerul Transporturilor pentru accesarea finan]`rii în cadrul
Programului Opera]ional Infrastructura Mare (POIM). |n plus,
Aeroportul Ia[i trebuie s` vin` [i cu o cofinan]are proprie.

Schimb`ri majore la Aeroportul Ia[i
Proiectul extins de modernizare de la Aeroportul Ia[i
prevede [i transformarea actualului terminal T2 \ntr-un terminal
cargo, iar actualul T1 va r`mâne cl`dire de birouri. Proiectul
extins cuprinde [i alte facilit`]i, \ns` acestea nu sunt incluse
\n actuala procedur` lansat` de c`tre Aeroportul Ia[i. Toate
acestea vor fi avizate \ntr-un alt proiect derulat de regia
aeroportuar`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Sute de candida]i particip\ la interviurile
pentru ocuparea celor mai importante
func]ii de conducere `n
[colile [i liceele din Ia[i
|n aceast` perioad` (pân` pe 8 decembrie
2021), sute de candida]i particip` la proba
de interviu pentru ocuparea celor mai
importante func]ii de conducere. Totul,
pentru ocuparea posturilor de directori [i
directori adjunc]i \n [coli [i licee. Pe 17
decembrie 2021 vor fi validate rezultatele
finale, iar, \ntre 20 [i 22 decembrie, va fi
efectuat` emiterea deciziilor de numire
(cu aplicare de la 10 ianuarie 2022). La
Ia[i sunt vizate aproximativ 400 de
posturi, \n condi]iile \n care sunt peste
200 de unit`]i educa]ionale cu
personalitate juridic`
Pân` pe data de 8 decembrie 2021, sute de profesori ie[eni
vor participa la proba de interviu pentru ocuparea posturilor de
directori [i directori adjunc]i, proba scris`. Inspectoratul {colar
Jude]ean (ISJ) Ia[i organizeaz` concursul na]ional. La proba scris`
au fost depuse, \n total, 387 dosare de candidatur`, dintre acestea
17 fiind invalidate.

Pe 17 decembrie vor fi validate rezultatele finale, iar, \ntre
20 [i 22 decembrie, va avea loc emiterea deciziilor de numire
(cu aplicare de la 10 ianuarie 2022). La Ia[i sunt vizate aproximativ
400 de posturi, \n condi]iile \n care sunt peste 200 de unit`]i
educa]ionale cu personalitate juridic`. Pe de alt` parte, o sesiune
special` a probei scrise din cadrul concursului de directori de
[coli 2021 va avea loc mâine, joi, 28 octombrie 2021, pentru
candida]ii care nu au putut fi prezen]i la proba scris` de pe 15
octombrie, din cauza infect`rii cu virusul SARS-CoV-2 sau din
cauza carantin`rii. Asta, din motive medicale, certificate de raport
medical sau decizie de carantinare - emise de Direc]ia de S`n`tate
Public` (DSP), al`turi de o cerere c`tre comisia jude]ean`.

Cum se face evaluarea probei scrise
De precizat este faptul c`, la finalul rezolv`rii testului standardizat,
fiecare candidat pred` testul [i foaia de concurs responsabilului
de sal`, semneaz` borderoul de primire predare-primire a testelor
[i r`mâne în sal` pentru a participa la etapa de evaluare a acesteia.
Comisiile evalueaz` obligatoriu testul standardizat în prezen]a
candidatului [i a 2 martori ale[i dintre candida]ii din sal` [i
consemneaz` punctajul în borderoul de notare existent pe foaia
de concurs f`r` a face însemn`ri sau not`ri pe acesta respectiv
pe lucrare.
Dac` r`spunsul furnizat de candidat coincide cu r`spunsul
corect, se acord` punctajul maxim pentru itemul respectiv. În
procesul de evaluare se acord` sau punctaj maxim pe item, sau
zero puncte, fiind interzis s` se acorde punctaje intermediare. Se
acord` zero puncte pentru un item în urm`toarele situa]ii: r`spunsul
furnizat de candidat nu este identic cu r`spunsul corect; candidatul
nu a marcat niciun r`spuns corect; candidatul a marcat mai mult
de un r`spuns ca fiind corect. Se însumeaz` toate punctajele
acordate de un evaluator fiec`rui item [i rezult` punctajul total
al testului. Punctajul total al testului se împarte la 10 [i rezult`
nota pe test.

Care sunt principalele condi]ii
de participare la concurs
Pentru a participa la concursul de ocupare a func]iei de
director sau de director adjunct, cadrele didactice trebuiau s`

îndeplineasc`, cumulativ, condi]ii precum: a) - sunt absolven]i ai
înv`]`mântului superior cu diplom` de licen]` sau atestat de
echivalare, b) sunt titulari în înv`]`mântul preuniversitar, având
încheiat contract de munc` pe o perioad` nedeterminat`, au o
vechime în înv`]`mântul preuniversitar de minimum 5 ani, d) au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani [colari încheia]i
lucra]i efectiv la catedr` în func]ii didactice sau în func]ii de
conducere din unit`]i, nu au fost sanc]ionate disciplinar în ultimii
2 ani [colari încheia]i lucra]i efectiv la catedr`. De asemenea, pot
participa la concurs persoane care nu au fost lipsite de dreptul
de a ocupa o func]ie de conducere în înv`]`mânt prin hot`râre
judecatoreasc` definitiv` de condamnare penal`, nu au fost
sanc]ionate disciplinar [i nu au avut statutul de „lucr`tor al
Securit`]ii” sau „colaborator al Securit`]ii”.

|n Comisia de evaluare
vor fi reprezentan]i ai ISJ
Pe de alt` parte, din Comisia de evaluare a candida]ilor pentru
posturile de conducere \n [coli [i licee vor fi reprezentan]i ai
Inspectoratului {colar Jude]ean, ai unit`]ii, dar [i ai autorit`]ilor
locale. Ministrul Educa]iei, prof. univ. dr. Mihai Sorin Cîmpeanu,
a precizat c` organizarea unui concurs na]ional pentru directorii
de [coli va fi cu subiecte unice.
|n etapa a doua (dup` proba scris`), cei care vor fi reu[it
s` treac` un plafon de minimum nota 7, vor lua parte la proba
de interviu. |n completare, Ministerul Educa]iei arat` c` examenul
pentru directori de [coli [i licee este organizat pe modelul celor
na]ionale, cu subiecte relevante pentru orice candidat care dore[te
s`-[i asume managementul unei unit`]i de \nv`]`mânt.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Cei mai inteligen]i ie[eni care fac
cinste României peste grani]\.
Un grup de 17 cercet\tori din
Ia[i se afl\ pe lista geniilor lumii
Moment important
pentru un grup de 11
profesori universitari
din ora[ul Ia[i! Ace[tia
au fost inclu[i \ntr-o
list` care uime[te
\nteaga zon` academic`
na]ional`. Criteriile care
au stat la baza selec]iei
acestora sunt speciale.
Concret, pentru al
doilea an, în topul
primilor 2 la sut`
cercet`tori din întreaga
lume, pentru 2020, doar
132 de oameni de
[tiin]` sunt din
România, din toate
domeniile de activitate.
Clasamentul are girul
prestigioasei
Universit`]i Stanford,
din Statele Unite ale
Americii, fiind denumit
„Stanford University’s
Top 2% of Scientists
Worldwide”
Ia[ul este reprezentat, pentru al
doilea an consecutiv, în topul 2 la sut`
al celor mai performan]i cercet`tori.
Astfel, pentru anul 2020, doar 132 de
oameni de [tiin]` sunt din România,
din toate domeniile de activitate, au
fost inclu[i aici. Dintre ace[tia, 17 sunt
ie[eni (11 sunt profesori universitari,
iar ceilal]i - din institute de cercetare
din ora[). Detalii suplimentare se pot
ob]ine accesând lucrarea publicat` de
c`tre John P.A. Ioannidis \n 2021 [i
intitulat` „August 2021 data-update for
«Updated science-wide author databases
of standardized citation indicators»”,
Mendeley Data, V3. Aceast` baz` de
date a fost creat` pe data de 19
octombrie 2021, pentru a furniza o
analiz` actualizat` pentru cei interesa]i.

Clasamentul are girul
prestigioasei
Universit`]i Stanford,
din Statele
Unite ale Americii
Concret, Ia[ul este reprezentat în
topul primilor 2 la sut` cercet`tori din
întreaga lume, pentru anul 2020, clasament
care are girul prestigioasei Universit`]i
Stanford, din Statele Unite ale Americii
(SUA), fiind denumit „Stanford University’s
Top 2% of Scientists Worldwide”.
Acest top cuprinde peste 500.000
de cercet`tori din toate domeniile de

activitate, grupate pe 22 de domenii
[tiin]ifice [i 176 de subdomenii. Cercet`torii
sunt ierarhiza]i dup` indicatorii-standard
de cit`ri.

Oamenii de [tiin]` [i
cercet`torii sunt
ierarhiza]i dup`
indicatorii-standard
Astfel, oamenii de [tiin]` [i cercet`torii
sunt ierarhiza]i dup`: cit`rile în baza
de date Scopus, rezultatele [tiin]ifice,
indicele Hirsch, num`r de co-autori,
precum [i al]i indicatori compu[i.
„Indicatorii compu[i, calcula]i
matematic, sunt indicatorii întregii
cariere [tiin]ifice a fiec`rui cercet`tor.
Autorii acestui clasament au folosit
informa]iile înregistrate în baza de date
Scopus pentru anul 2020, datele fiind
extrase în luna august 2021”, arat`
prof. univ. dr. habil. ing. Alina Adriana
Minea, director al Consiliului Studiilor
Universitare de Doctorat (CSUD) din
cadrul Universit`]ii Tehnice (TUIASI)
„Gheorghe Asachi”, din Ia[i. Pe de
alt` parte, aceasta a ad`ugat: „Sunt
onorat` c` numele meu apare listat \n
acest clasament, al`turi de nume
importante \n domeniul ingineriei la
nivel interna]ional. Nu pot spune c`
acest fapt mi se datoreaz` exclusiv
mie, ci este rezultatul form`rii mele
ca profesor [i cercet`tor \n cadrul
Universit`]ii Tehnice «Gheorghe Asachi»
din Ia[i, precum [i echipei alc`tuite
din colegi [i studen]i doctoranzi. Apari]ia
colegilor ie[eni, de la celelalte universit`]
[i institute de cercetare, \n acest
clasament este dovada clar` a prezen]ei
Ia[ului pe scena cercet`rii interna]ionale,
ceea ce m` bucur` foarte mult, dar
nu m` surprinde”.

Cei 11 profesori
universitari din Ia[i
provin de la
Universit`]ile de
Medicin` [i Farmacie,
„Cuza” [i TUIASI

Titlurilor, Diplomelor [i Certificatelor
Universitare (CNATDCU).
„Nu [tiam acest lucru! Eu niciodat`
nu am urm`rit asta, dar e o mare
bucurie s` aflu c` am fost inclus \ntrun asemenea clasament interna]ional.
|n România este o pia]` restrâns` a
cercet`rii, iar, pentru cercet`tor, este
foarte important ca lucr`rile sale, munca
lui s` ajung` la publicul avizat, s` fie
folosite [i urmate. De asemenea, ceea
ce este foarte important pentru un
cercet`tor e vizibilitatea interna]ional`
[i ca ceea ce a f`cut [i face s` fie
apreciat de colegii din str`in`tate. Când
cineva se uit` \n lucrarile tale [i te
urmeaz` reprezint` o mare satisfac]ie”,
a declarat academicianul prof. univ. dr.
Viorel Barbu, fostul rector al Universit`]ii
„Cuza” [i actualul pre[edinte al Academiei
Române - filiala Ia[i.

Universitatea „Cuza”
este prezent` în
clasament cu
5 profesori

Defalcat, Universitatea „Cuza” este
Topul primilor 2 la sut` cercet`tori
din întreaga lume cuprinde o list` de prezent` în ierarhie cu 5 profesori.
Printre
ace[tia se afl` [i regretatul
132 de oameni de [tiin]` cu afiliere în
România, din toate domeniile de activitate, prof. univ. dr. Gheorghe Romanescu
dintre care 17 sunt ie[eni, 11 dintre (Facultatea de Geografie [i Geologie).
ace[tia provenind de la Universitatea De precizat este c` acesta a fost (a
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), TUIASI murit \n anul 2018) unul dintre cei
[i Universitatea de Medicin` [i Farmacie mai buni speciali[ti, atât din ]ar`, cât
(UMF) „Grigore T. Popa”. Ie[enii din [i la nivel interna]ional, pe segmentul
selectul top girat de Elsevier [i Hidrologiei, al Reconstruc]iei Ecologice
Universitatea Stanford din Statele Unite a }inuturilor Umede, dar [i pe
sunt: prof. univ. dr. acad. Viorel Barbu Geomorfologie. Cu un CV impresionant,
(Matematic`), fost rector al UAIC, fost acesta a participat la expedi]ii [tiin]ifice
vicepre[edinte al Academiei Române, \n: Oceanul Atlantic, sectorul sudic al
actual pre[edinte al Academiei Române Lacului Baikal, }ara de Foc, Canalul
- filiala Ia[i, respectiv fost coordonator Beagle, Capul Horn, Strâmtoarea
al Consiliului Na]ional de Atestare a Magellan, \n Laponia, Labrador, India
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

- Nepal, \n marile de[erturi ale Australiei,
Pampasul Argentinian [i Delta Paranei
- America de Sud, Alaska sau De[ertul
Sahara. De asemenea, el a ini]iat primele
cercet`ri sistematice asupra Deltei
Dun`rii [i litoralului românesc al M`rii
Negre, \n cadrul Academiei Române
Ia[i.
„Un punct al c`l`toriilor mele
[tiin]ifice este legat de altiplano, ceea
ce reprezint` o suprafa]` plan`, situat`
între unit`]i montane înalte, aflate la
mare altitudine în Mun]ii Anzi, de
obicei la peste 4.000 de metri. Poate
exploatarea resurselor subsolice, mai
ales a gazului natural, ar putea demara
un program eficient de punere în
valoare, pentru viitor, a acestor
extraordinare peisaje de mare altitudine
din cordiliera andin`. Atrac]ia reprezentat`
de câmpurile intramontane din Argentina,
Peru, Bolivia, Columbia [i Chile stârne[te
un interes din ce în ce mai mare”,
reliefa, \n trecut, pentru reporterii
cotidianului „BZI”, prof. univ. dr.
Gheorghe Romanescu.

Lista complet` a
universitarilor din Ia[i
\n selectul top
interna]ional al
cercet`torilor [i
oamenilor de [tiin]`
Pe de alt` parte, de la UAIC, \n
top se afl` universitarii: Dana Ortansa
Dorohoi (Facultatea de Fizic`), Stan
Chiri]` (Facultatea de Matematic`) [i
Liliana Mito[eriu (Facultatea de
Fizic`). „Am fost bucuroas` când am
devenit stat membru al Uniunii Europene,
dar mereu am avut \n minte faptul c`
[i noi, românii, putem realiza ceva la
cel mai \nalt nivel al performan]elor
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

[tiin]ifice [i al cercet`rii. Faptul c` am
reu[it, [i asta \ntr-o competi]ie cu alte
]`ri mult mai puternice [i care acord`
o finan]are mult mai mare decât a
noastr` pentru cei ce contribuie la
dezvoltarea tehnologic`, este un lucru
incredibil”, scotea \n prim-plan, tot \ntrun interviu pentru „BZI”, profesorul [i
cercet`torul Liliana Mito[eriu.
Mai departe, Universitatea Tehnic`
din Ia[i este prezent` în clasament cu
4 profesori: prof. univ. dr. habil. ing.
Alina Adriana Minea, prof. univ. dr.
ing. Maria Gavrilescu, director al {colii
Doctorale a Universit`]ii (CSD), prof.
univ. dr. ing Corina Fetec`u [i prof.
univ. dr. ing. Horia-Nicolai Teodorescu,
membru titular al Academiei Române.
Universitatea de Medicin` [i Farmacie
este reprezentat` de prof. univ. dr.
Adrian Covic, Facultatea de Medicin`,
[eful compartimentului de Transplant
Renal al Spitalului „Dr. C.I. Parhon”
Ia[i [i pre[edintele ales al Societ`]ii
Române de Nefrologie, respectiv conf.
univ. dr. Sabina Antonela Antoniu.
Cadrul didactic Sabina Antoniu este
medic primar pneumolog \n cadrul
sec]iei I Pneumologie de la Spitalul
de Pneuomoftiziologie Ia[i din anul
2010. |n afar` de activitatea medical`
din clinic`, medicul Sabina Antoniu
desf`[oar` activit`]i de cercetare clinic`
\n
BPOC
(bronhopneumopatia
obstructiv` cronic`), fiind implicat` \n
diferite proiecte de cercetare. Conf. dr.
Sabina Antonela Antoniu este de
asemenea interesat` de ameliorarea
comunic`rii cu pacientul, \n special \n
contextul bolilor grave.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Scandalul City Insurance ia amploare!
{oferii din Ia[i a[teapt\ de luni de zile
s\ le fie reparate ma[inile distruse
`n accidente. Broker: ıApeleaz\ la
avoca]i‰
{oferii din Ia[i care au dosare de daun` la
City Insurance a[teapt` de 3 luni
solu]ionarea lor, iar problemele lor nu se
rezolv` curând. Speciali[tii \n asigur`ri
spun c` termenul de solu]ionare ar putea
fi prelungit, a[a cum s-a \ntâmplat [i \n
cazul falimentului altor firme de asigur`ri.
Mai mul]i factori au contribuit la explozia
pre]urilor la poli]ele RCA

Scandalul City Insurance izbucnit \n luna septembrie 2021 are
efecte [i la Ia[i. {oferii sunt dispera]i pentru c` nu [tiu când vor
fi solu]ionate dosarele de daun`. Unul dintre ace[tia a[teapt` din
luna august s` i se repare ma[ina dup` ce aceasta a fost lovit`
de [oferul unei ma[ini, care avea asigurare la City Insurance.
Ace[tia au depus sesiz`ri la Autoritatea de Supraveghere Financiar`
(ASF). „Au fost amân`ri la plata dosarelor, \ntârzieri [i p`gubi]i
de-ai no[tri, dar s-au mai f`cut reclama]ii la ASF [i unele dintre
ele s-au pl`tit. Cei care nu au primit banii vor fi pl`ti]i de Fondul
de Garantare \n limita a 500.000 de lei. |n mod normal, \n dou`
luni de la data depunerii documentelor trebuie solu]ionat dosarul,
dar din situa]iile celorlalte falimente ale firmelor de asigur`ri,
acest termen a fost prelungit. Nu trebuie s` uit`m totu[i c` City
Insurance avea un num`r de asigura]i foarte mare, peste 3 milioane,
deci [i num`rul desp`gubirilor va fi mare. |n unele situa]ii,
asigura]ii apeleaz` la avoca]i. Avem [i noi cazuri, dosare de daun`,
care sunt \n a[teptare din luna august 2021”, sus]ine Andrei
Postelnicu, partener al Destine Broker de Reasigurare, cu peste
12 ani de experien]` în acest domeniu.

Dac` \n aceast` perioad` cineva asigurat la City produce un eveniment
[i el este de vin` sau cineva care de]ine o poli]` facultativ` are
dosar de daun`, Fondul de Garantare va suporta acele daune \n
limita a 500.000 de lei per contract. Asigura]ii mai au op]iunea s`
denun]e poli]a de asigurare la City iar pe site-ul Fondului de
Garantare sunt toate aceste proceduri. Au op]iunea astfel s`-[i \ncheie
o alt` poli]` la un alt asigurator. Cei mai mul]i asigura]i au ales
aceast` variant`”, mai spune Andrei Postelnicu, partener al Destine
Broker de Reasigurare. Reporterii „BZI” au prezentat \ntr-o edi]ie
anterioar` situa]ia celei mai mari companii de asigur`ri din România.

{oferii din Ia[i pot pl`ti \n
rate poli]ele de asigurare
Andrei Postelnicu sus]ine c` exist` posibilitatea pl`]ii \n rate
a poli]elor de asigurare. „Ca solu]ie pentru asigura]ii c`rora li s-

a majorat sim]itor poli]a de asigurare RCA, unii asiguratori ofer`
posibilitatea pl`]ii \n rate, \n 2 sau 4 rate. Mai mult, recomand
\ncheierea poli]ei RCA pe 12 luni pentru c` pre]urile sunt mai
avantajoase. Mai exist` o solu]ie pentru cei care primesc oferte
cu peste 36 la sut` mai mari fa]` de cele de referin]`. Ace[tia
se pot adresa Biroului Asiguratorilor din România, unde pot solicita
o ofert` [i ace[tia vor fi repartiza]i la un asigurator unde pot
\ncheia o asigurare la pre]ul de referin]`. |n general au apelat la
aceast` op]iune transportatorii. Nu pot s` spun dac` vor mai
cre[te pre]urile. Eu cred c` se mai a[az` pre]urile la anumite
categorii de asigura]i [i chiar vor sc`dea”, sus]ine Andrei Postelnicu.
Pe de alt` parte, num`rul ie[enilor care \[i asigur` bunuri de
valoare a crescut. O ie[eanc` [i-a asigurat o pereche de pantofi
pentru suma de 5.000 de euro.
Raluca COSTIN

Tarifele la asigur`ri au crescut
din cauza situa]iei cu firma City
Insurance, dar [i pre]urile mai mari la
manoper` [i piese de schimb
Mai mult, [oferii au fost nevoi]i s` scoat` mai mul]i bani din
buzunare pentru poli]ele RCA, pl`tind chiar dublu sau triplu. „De
pe 17 septembrie 2021, când oficial s-a retras licen]a de func]ionare
a companiei City Insurance, \ntr-adev`r pre]urile la anumite categorii
de asigura]i au crescut sim]itor. |n unele cazuri s-au dublat sau
chiar s-au triplat. Pre]urile sunt mari, nu neap`rat din cauza City
Insurance. {i \nainte tarifele erau mari la aceste societ`]i, dar
existând varianta City, clien]ii cump`rau de la aceast` companie.
Acum, pre]urile sunt aliniate, sunt cele reale. Au mai crescut
tarifele, ce-i drept, [i din cauza cre[terii pre]ului pl`tit pentru
repara]ia daunelor. |n primele 3 luni de zile, pre]urile, \n baza
daunelor RCA, au crescut cu 30 la sut`. Se reflect` automat \n
pre]ul final al poli]ei de asigurare. Pre]urile la manoper` [i la
piesele de schimb au crescut foarte mult. Acum vedem [i pre]uri
mari la energie, gaz. Service-urile auto utilizeaz` \n procesul de
repara]ie curent electric, gaz. Toate aceste costuri se reflect` [i
\n pre]ul final al poli]ei de asigurare”, mai spune Andrei Postelnicu.

Andrei Postelnicu, broker \n asigur`ri:
„Au crescut primele de asigurare
la clien]ii tineri, dar [i la clien]ii
cu ma[ini cu capacit`]i cilindrice mari”
Cele mai mari pre]uri la poli]ele RCA sunt la tinerii din Ia[i
sau cu ma[ini cu capacit`]i cilindrice mari. „Din statistica noastr`
au crescut primele de asigurare la clien]ii tineri, dar [i la clien]ii
cu ma[ini cu capacit`]i cilindrice mari, peste 2.500 de cm cubi, dar
[i la persoanele care nu au istoric. Fiecare [ofer, când \[i cump`r`
prima dat` o poli]` de asigurare, prime[te clasa de bonus B0, baza
poli]ei de asigurare. |n momentul de fa]`, poli]ele de asigurare ale
City Insurance sunt valabile [i vor r`mâne a[a timp de 90 de zile.
www.bzi.ro \]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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Fermierii din Ia[i primesc de la
APIA, `n aceast\ s\pt\mân\,
avansul din subven]ii `n
valoare de 56.168.228 de lei!
Beneficiarii au mai primit 50
de milioane de lei
Avansul din subven]ii \n valoare de 56 de
milioane de lei intr` \n conturile a 13.689
de fermieri din Ia[i \n aceast` s`pt`mân`.
Ajutorul acordat de APIA reprezint` 70 la
sut` din suma total` acordat`
agricultorilor care au depus cererile \n
anul 2021. Fermierii au mai primit \n
s`pt`mâna precedent` alte 51 de
milioane de lei

Fermierii din Ia[i primesc \n aceast` s`pt`mân` 56.168.228
de lei, bani care reprezint` avansul din subven]ii acordat de
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) pentru
cererile depuse \n anul 2021. Agricultorii au mai primit 51 de
milioane de lei \n s`pt`mâna precedent`, când au demarat primele
pl`]i c`tre beneficiarii din Ia[i [i din restul ]`rii. Din num`rul
total de 18.800 de fermieri care au depus cererile unice de plat`
\n campania din acest an au fost autoriza]i la plat` un num`r de
13.689 de agricultori pân` \n prezent. Avansul din subven]ii este
pl`tit pân` la data de 30 noiembrie 2021, iar de la 1 decembrie
2021 demareaz` pl`]ile finale. Speciali[tii din cadrul APIA sus]in
c` autorizarea cererilor merge foarte bine, iar pl`]ile ar putea fi
\ncheiate chiar \nainte de termenul estimat. Aproape 40.000 de
fermieri din toat` ]ara au primit avansul din subven]ii s`pt`mâna
trecut`.

Fermierii din Ia[i primesc avansul din
subven]ii pentru terenurile agricole
exploatate [i fermele cu ovine sau caprine
Cuantumul per hectar al pl`]ilor directe care se acord` pentru
anul de cerere 2021 a fost stabilit prin Hot`rârea nr.1053/02.10.2021
privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al
pl`]ii unice pe suprafa]`, al pl`]ii redistributive [i al intervalelor
de suprafa]` pentru care se acord` aceasta. Fermierii primesc
banii pentru practici agricole benefice pentru clim` [i mediu,
pentru tinerii fermieri [i schema de sprijin cuplat pentru m`sura

din sectorul zootehnic, speciile ovine [i caprine. Pentru schema
unic` de plat` pe suprafa]` (SAPS) s-a stabilit plata a 95,4751
euro/ha. Aceast` m`sur` este cea mai accesat` de fermieri ie[eni,
numai pentru anul 2020 primind subven]ii \n valoare de 40 de
milioane de euro. Pentru plata redistributiv`, pentru primul interval
1-5 ha inclusiv, se acord` 5 euro la hectar, iar pentru al doilea
interval, respectiv peste 5 hectare [i pân` la 30 hectare, inclusiv,
suma pl`tit` este de 48,1457 euro/ha.

|n schema plata pentru înverzire
se acord` 57,8931 euro, la hectar
Tinerii fermieri primesc 40,4514 euro la hectar, iar sprijinul
cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine este \n
valoare de 17,2430 euro/cap animal. |n conformitate cu Regulamentul
(UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021,
de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European [i al Consiliului în
ceea ce prive[te nivelul avansurilor pentru pl`]ile directe [i pentru
m`surile de dezvoltare rural` legate de suprafa]` [i de animale,
statele membre pot pl`ti avansuri de pân` la 70 la sut` în cazul
pl`]ilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr.
1307/2013 [i de pân` la 85 la sut` în cazul sprijinului acordat în
cadrul dezvolt`rii rurale men]ionat la articolul 67 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Pentru a primi avansul din
subven]ii, fermierii din Ia[i au fost controla]i de inspectorii APIA.
Raluca COSTIN

O nou\ list\ cu firmele
din Ia[i care primesc
banii `n schema
HoReCa, publicat\ de
Ministerul Economiei.
Restaurantele
Hanul Dacilor sau
Vivo se num\r\
printre beneficiari
O nou` list` cu firmele din Ia[i care au dosarele aprobate
\n schema HoReCa a fost publicat` pe site-ul Ministerului
Economiei. Firma Master Food Industries va primi 73.110 lei,
iar B2B Agency SRL, 163.377 de lei. Alte firme din Ia[i cu
dosarele aprobate sunt Vivo Street Food, care va primi 519.000
de lei, [i restaurantul Hanul Dacilor, 198.000 de lei. O alt`
companie din Ia[i ce va \ncasa ajutoarele financiare \n schema
HoReCa este Euro Travel, cu 110.000 de lei. Select Grup SA
trebuie s` transmit` clarific`ri \n aceast` s`pt`mân`, solicitând
ajutoare financiare \n valoare de 675.000 de lei. Un procent de
70 la sut` din num`rul dosarelor depuse de ie[eni în schema
HoReCa au fost evaluate de speciali[tii din Ministerul Economiei.
|n ultimele dou` s`pt`mâni au fost aprobate 19 dosare de plat`,
iar alte câteva zeci trebuie s` transmit` clarific`ri. Din Ia[i au
fost \nscrise \n program peste 500 de cereri.

Firmele din Ia[i care au aplicat \n
schema HoReCa vor primi
banii pân` la finalul acestui an
Din cele 1.141 de dosare din regiunea Moldovei au fost
analizate 861, aproximativ 70 la sut` din num`rul total al
cererilor. Beneficiarii care a[teapt` r`spunsurile privind dosarele
depuse trebuie s` verifice aplica]ia STS (Serviciul de Telecomunica]ii
Speciale) [i s` r`spund` la clarific`ri în timpul men]ionat în
procedur`, respectiv în 3 zile. Evaluarea cererilor depuse în
schema HoReCa se va face pân` la finalul acestei luni, urmând
ca pl`]ile c`tre beneficiarii programului s` fie efectuate pân`
la finalul acestui an. Patronii de cafenele, hoteluri, restaurante,
pensiuni, agen]ii de turism, afecta]i de pandemia de COVID19, sunt poten]ialii beneficiari din schema HoReCa. Suma
maxim` ce poate fi accesat` de un beneficiar este în valoare
de 800.000 de euro. Valoarea ajutorului financiar va fi de 20
la sut` din valoarea rezultat` din sc`derea activit`]ii beneficiarului
în anul 2020, comparativ cu 2019, respectiv din cifra de afaceri.
Efectele pandemiei COVID-19 asupra acestui domeniu sunt
vizibile [i în prezent.
Continuarea pe www.Bzi.ro
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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R\zboi de strad\ la Ia[i! S-au aruncat
grenade [i peste 40 de poli]i[ti [i jandarmi
s-au r\fuit cu dou\ familii rivale `n miez de
noapte! Ac]iunea a fost ]inut\ secret\
Focuri de arm` pe
str`zile din Ia[i. Dou`
familii rivale s-au
\mprietenit brusc [i s-au
r`fuit cu poli]i[tii veni]i
s` fac` pace. De[i
evenimentul s-a
petrecut cu mai mult de
o s`pt`mân` \n urm`,
nu au ap`rut informa]ii
noi, iar ancheta bate
pasul pe loc. Surse
judiciare au precizat
pentru reporterii „BZI”
c` nu este deschis un
dosar de ultraj, cu toate
c` mai mul]i poli]i[ti au
fost lovi]i. Situa]ia a fost
atât de dificil`, \ncât sau folosit grenade
Seara de 19 octombrie 2021 putea
s` fie una dintre cele mai negre din
istoria Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i. Un conflict ce ardea mocnit
de câteva zile avea s` se manifeste
\ntre dou` familii din comuna ie[ean`
Lungani. Este [tiut faptul c` \n aceast`
comun` din Ia[i exist` una dintre cele
mai mari comunit`]i de rromi, iar, dea lungul anilor, aici au fost nenum`rate
conflicte, care mai de care mai sângeroase.
De regul`, aceste conflicte aveau loc
\ntre familii, iar de multe ori erau
„stinse” tot de familiile implicate, f`r`
ca autorit`]ile s` intervin` prea mult.
Ceva s-a \ntâmplat \ns` pe data de 19
octombrie [i totul s-a \ntors \mpotriva
poli]i[tilor. Conflictul a \nceput \ntre

ordinii [i lini[tii publice, amenin]are,
distrugere [i violare de domiciliu, pentru
stabilirea întregii situa]ii de fapt, urmând
ca, în func]ie de cele constatare, s` fie
dispuse m`suri legale”, au transmis
reprezentan]ii IPJ Ia[i.

Exist` sau nu un
dosar de ultraj?

cele dou` familii de ceva timp, \ns` pe
data de 19 a devenit vizibil. Mai mul]i
indivizi s-au luat la b`taie, au spart
geamuri [i au rupt garduri, asta pân`
când \n zon` au ajuns poli]i[tii.

Poli]i[tii [i masca]ii de
la Serviciul pentru
Ac]iuni Speciale (SAS)
au fost ataca]i
Fiind vorba despre Lungani, o
localitate unde oamenii nu sunt chiar
cei mai pa[nici din jude], poli]i[tii au
intervenit prompt, ajungând \n zon` [i
trupele de la Serviciul pentru Ac]iuni
Speciale (SAS). Când la Lungani au
\nceput s`-[i fac` apari]ia zeci de poli]i[ti,
rromii au \nceput s` reac]ioneze. Scandalul
dintre cele dou` familii avea s` se
termine brusc, iar toat` furia a fost
\ndreptat` c`tre poli]i[ti [i c`tre masca]i.
O ploaie de pietre avea s` se abat`
c`tre oamenii legii, iar termenul care

ar defini perfect ce s-a \ntâmplat acolo
este „r`zboi”. A fost un r`zboi \n toat`
regula, un r`zboi care s-a terminat f`r`
poli]i[ti r`ni]i grav dintr-un noroc chior.
Reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i au precizat \n seara de
19 octombrie c` a fost \ntr-adev`r un
conflict la Lungani, \ns` nu s-a pomenit
nimic despre lupta dintre rromi [i
poli]i[tii ajun[i la fa]a locului. Ulterior,
reprezentan]ii IPJ au emis un comunicat,
pe data de 20 octombrie. Nici de aceast`
dat` nu s-a pomenit nimic de r`zboiul
de la Lungani. Singura precizare mai
interesant` a poli]i[tilor a fost c` s-au
tras dou` focuri de arm` \n plan vertical.

Cum a fost aplanat
conflictul? Au fost trase
focuri de arm`
Reprezentan]ii IPJ Ia[i au transmis
c`, \n seara de 19 octombrie, conflictul
a fost aplanat cu focuri de arm`. „În

seara zilei de 19 octombrie, poli]i[tii
din Ia[i au fost sesiza]i despre faptul
c` mai multe persoane amenin]` cu
acte de violen]` [i au distrus mai multe
autoturisme. Poli]i[tii din structurile de
ordine public` s-au deplasat la fa]a
locului, iar, din cercet`rile efectuate
pân` în prezent, s-a constatat faptul c`
este vorba despre un conflict între
membrii a dou` familii, în urma c`ruia
au fost distruse mai multe autovehicule,
precum [i geamurile [i gardurile unor
locuin]e. Pentru aplanarea conflictului,
la fa]a locului au intervenit [i poli]i[ti
din cadrul Serviciului pentru Ac]iuni
Speciale Ia[i, fiind totodat` efectuate
dou` focuri de arm`, de avertisment,
în plan vertical. Conflictul a fost aplanat,
mai multe persoane fiind conduse la
audieri. În baza probatoriului administrat
în cauz`, 8 persoane au fost re]inute
de poli]i[ti [i introduse în Arestul IPJ
Ia[i. Cercet`rile continu` sub aspectul
savâr[irii infrac]iunilor de tulburarea

Reprezentan]ii Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean Ia[i au „uitat” s` spun`
un aspect destul de important. |n seara
respectiv`, la Lungani aveau s` explodeze
grenade. Dou` grenade au fost folosite
de c`tre poli]i[ti pe lâng` focurile de
arm` trase. O grenad` a fost de zgomot,
iar cea de-a doua cu gaz. |nc` un
aspect este ciudat \n toat` aceast`
poveste. De[i sunt 3 poli]i[ti ataca]i,
nu exist` o anchet` pentru ultraj, cel
pu]in asta au precizat unele surse ale
reporterilor „BZI”. Pentru a afla dac`
exist` un dosar \ntocmit \n acest sens,
reporterii „BZI” au \ncercat s` ia
leg`tura cu procurorul Martin Gr`dinaru,
purt`torul de cuvânt al Parchetului de
pe lâng` Judec`toria Pa[cani, \ns`
acesta nu a putut fi contactat pân` la
\nchiderea edi]iei. Pe de alt` parte,
reporterii „BZI” i-au contactat pe
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i care au precizat c` \ntradev`r au fost folosite grenade, \ns`
nu au mai f`cut alte comentarii. Trebuie
precizat faptul c` la Lungani se putea
produce o tragedie. Poli]i[tii au avut
noroc de echipamentul din dotare [i
a plecat de la interven]ie f`r` r`ni
vizibile. Dac` va fi deschis un dosar
de ultraj sau nu, r`mâne de v`zut.
Reporterii „BZI” v` vor ]ine la curent
cu \ntreaga anchet`.
Drago[ SAVIN

Probleme mari \ntr-o familie cunoscut` din Ia[i! Fratele
fostului ministru al Transporturilor este anchetat dup`
moartea unui b`rbat. Sunt multe lucruri dubioase la mijloc
Un afacerist din Ia[i va fi nevoit s`
dea explica]ii \n instan]`, dup`
decesul unui angajat. Este vorba
despre nimeni altul decât Lucian
Fenechiu, fratele fostului ministru
al Transporturilor, pu[c`riabilul
Relu Fenechiu. De altfel, cei doi au
fost condamna]i definitiv la
pu[c`rie \n dosarul intitulat
generic „Transformatorul”. |n
acest nou dosar penal, Lucian
Fenechiu [i firma SC Engeneering
And General Constructing SA sunt
acuza]i de ucidere din culp`
Un afacerist ie[ean va fi obligat s` dea explica]ii
\n instan]`, dup` moartea unui angajat. Este vorba
despre nimeni altul decât Lucian Fenechiu, fratele
fostului ministru al Transporturilor, pu[c`riabilul
Relu Fenechiu. Amintim c` cei doi au fost
condamna]i definitiv la pu[c`rie \n dosarul intitulat
generic „Transformatorul”.

|n acest nou dosar penal, Lucian Fenechiu
[i firma SC Engeneering And General Constructing
Ia[i sunt acuza]i de ucidere din culp`. Acum,
urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un
prim termen al procesului penal. Ulterior, magistra]ii
vor asculta ce au de spus toate p`r]ile implicate,
pentru a putea lua o decizie \n acest caz.

Lucian Fenechiu, acuzat de
procurorii ie[eni
de ucidere din culp`

m`suri de protejare a golurilor din acoperi[ul
unui imobil aflat în construc]ie, în stadiul realiz`rii
acoperi[ului, la punctul de lucru al firmei din
municipiul Ia[i [i a permis ca persoana v`t`mat`
s` lucreze f`r` s` fie echipat` cu echipamentul
de protec]ie specific lucrului la în`l]ime [i f`r`
a avea efectuat controlul medical periodic pentru
anul 2013, ceea ce a dus la c`derea în gol a
persoanei v`t`mate aflate pe [antier”, a declarat
Drago[ Bordianu, prim-procurorul Parchetului de
pe lâng` Judec`toria Ia[i.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Victima, decedat` \n urma
Judec`toria Ia[i au men]ionat c` Lucian Fenechiu
c`derii de la \n`l]ime
(48 de ani) a intrat \n vizorul lor \n urm` cu
Oamenii legii au ad`ugat c` autorit`]ile au
aproximativ 8 ani.
„În fapt, s-a re]inut c`, în ziua de 24 august fost anun]ate despre producerea incidentului
2013, inculpatul L.F., în calitate de administrator deosebit de grav printr-un telefon la num`rul unic
al societ`]ii inculpate SC Engeneering And General pentru apeluri de urgen]` 112. La scurt timp, la
Constructing Ia[i (fost` SC Fene Grup SA), fa]a locului a ajuns un echipaj medical, care a
angajator al persoanei v`t`mate C.V., nu a luat preluat victima [i a transportat-o de urgen]` la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

spital. „Ulterior, pe data de 29 august 2013, în
timp ce se afla internat` în Spitalul Clinic de
Urgen]` «Prof.dr. Nicolae Oblu», din Ia[i, persoana
v`t`mat` a decedat. Preciz`m c` toate persoanele
beneficiaz` de prezum]ia de nevinov`]ie pân` la
pronun]area unei hot`râri judec`tore[ti definitive”,
a \ncheiat Drago[ Bordianu, prim-procurorul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Acum, urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc`
un prim termen al procesului penal, iar, mai apoi,
magistra]ii vor decide ce se va \ntâmpla cu Lucian
Fenechiu [i cu firma Engeneering And General
Constructing (Engeko) Ia[i. De remarcat este
faptul c`, \n cadrul dosarului, 5 dintre rudele
victimei decedate s-au constituit p`r]i civile. De
asemenea, Spitalul Clinic de Urgen]` „Prof. dr.
Nicolae Oblu” este parte civil` \n cadrul procesului
penal.
Ciprian NEDELCU
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Familii din Ia[i, nenorocite dup\ ce
au cump\rat vile de la dezvoltatorul
Mihai Agape! Au pl\tit o avere
pentru imobile, iar acum au r\mas
f\r\ canalizare! Nu se mai pot
sp\la, nu mai pot merge la WC

Dezvoltatorul Mihai Agape a
vândut \n zona CUG, din
municipiul Ia[i, un num`r de
12 vile. Cl`dirile erau
conectate la toate utilit`]ile.
De aproape dou` s`pt`mâni,
surpriz`: canalizarea nu mai
func]ioneaz` pe termen
nelimitat. O vecin` a spart
re]eaua care trece pe
proprietatea personal`.
Locuitorii se gândesc s` vând`
sau s` stea \n chirie
Situa]ie dezastruoas` pentru mai multe familii
din Ia[i care au cump`rat vilele construite de
dezvoltatorul imobiliar Mihai C`t`lin Agape. Totul
a \nceput \n 2014, c`nd afaceristul a \nceput
construc]ia unui num`r de 5 vile \n[iruite, pe
aleea Gh. Iv`nescu, nr.7B, cu acces dinspre Aleea
Strugurilor, zona Tudor Neculai. Ulterior, \n 2016,
a vândut imobilele la un pre] de aprope 80.000
euro/bucata, cu teren de aproape 300 euro/mp.
Bucuroase de noile achizi]ii, familiile s-au mutat.
Beneficiau de toate utilit`]ile: gaz, ap` curent`,
curent electric, canalizare, telefonie etc. Mai pu]in
asfalt pe strad`. De mai bine de 3 ani au sesizat
situa]ia la Prim`ria Ia[i, dar au primit un r`spuns
c` artera nu se afl` pe lista de investi]ii. Proprietarii
din zon` au trecut peste ineficien]a Prim`riei [i
au comandat piatr`, care a fost a[ternut` pe
strad`. |ns`, confortul proprietarilor a luat sfâr[it
\n urm` cu câteva zile, când s-au trezit c` nu
mai beneficiaz` de canalizare. |n poveste a ap`rut
Livia Moi[anu, \n vârst` de 60 de ani, proprietara
unei case situate vizavi de complexul reziden]ial.
Re]eaua de canalizare a fost conectat` la re]eaua

din curtea femeii. Femeia s-a r`zgândit [i a t`iat
canalizarea, moment care a declan[at tot scandalul.

Proprietarii de pe Aleea Gh.
Iv`nescu nu mai pot trage apa
Pe data de 18.10.2021, canalizarea din zon`
nu mai func]iona. Asta pentru c` Livia Moi[anu
a t`iat canalizarea de pe proprietatea personal`.
Reporterii „BZI” au stat de vorb` cu reclaman]ii,
care au povestit c` dezvoltatorul imobiliar avea
consim]`mântul lui Ioan Moi[anu, so]ul femeii,
care \ntre timp a decedat. Dup` decesul so]ului,
femeia a \nceput s` emit` preten]ii, pe motiv c`
instala]iile sunt subdimensionate. |n ziua me]ionat`,
canalizarea a reversat \n strad`. „ApaVital nu \[i
asum` r`spunderea pentru rezolvarea acestei
situa]ii. ApaVital spune c` nu poate s` intervin`
[i c` trebuie s` g`sim singuri o solu]ie. Chiar
ApaVital a aprobat proiectul de bran[ament la
]eava de canalizare, ce traversa proprietatea privat`
a Liviei Moi[anu. Nu mai pot fi desf`[urate
activit`]i casnice, nu mai vorbim despre nevoile
fiziologice”, spune un proprietar afectat. |n zona
CUG, vecinii s-au ar`tat revolta]i dup` ce afaceristul
Claudiu Adumitroaei a anun]at un bloc cu 8 etaje
pe locul unui parc, situat pe strada Hlincea.

Proprietarii au \nceput s`
comande fose septice, dar iau
\n calcul s` se mute cu chirie

la un pre] foarte mic. Am f`cut reclama]ii peste
tot, la ApaVital, Prim`rie, Garda de Mediu. Garda
de Mediu a spus c` ne amendeaz` pe noi dac`
folosim canalizarea [i deverseaz` \n strad`”, a
precizat Ionu] Rusu. |n apropierea cartierului au
fost probleme [i la blocul de pe Aleea Strugurilor,
unde afaceristul {tefan Popescu a construit un
bloc. Apartamentele din subsolul imobilului au
fost inundate.

S-a cerut interven]ia
judec`torilor, Maria Agape a
chemat vecina \n instan]`
De precizat c` o parte din proiectul imobiliar
a fost tranzac]ionat prin Maria Agape, mama
dezvoltatorului Mihai Agape. Femeia \ncearc` s`i \mpace pe clien]i. Astfel, pe data de 21.10.2021
a cerut la Judec`toria Ia[i emiterea unei ordonan]e
pre[edin]iale, pentru reactivarea canaliz`rii. Vecinii
sunt descump`ni]i, au doar o singur` solu]ie, s`l ac]ioneze pe dezvoltator \n instan]`. „Fiecare a
vorbit cu avoca]i. Nu ne r`mâne altceva decât s`
d`m \n judecat` dezvoltatorul. Un astfel de proces
ar putea dura cel pu]in doi ani. Ce facem? Sunt
familii cu copii. M`car dac` s-ar rezolva pe
perioada procesului. Cred c` adev`rul este undeva
la mijloc. Chiar dac` se termin` procesul, nu ai
nicio garan]ie, iar banii sunt cheltui]i”, a mai spus
Ionu] Rusu. Culmea, [i Maria Agape este afectat`
de \ntreruperea canaliz`rii. Vila personal` este
situat` chiar \n spatele complexului reziden]ial.

|n total, cel pu]in 12 imobile sunt afectate.
Pe lâng` cele 5 vile, Mihai Agape a construit
Dezvoltatorul imobiliar Mihai
\nc` 5 mai la deal. Ionu] Rusu este unul dintre
Agape spune c` nu se \n]elege
primii clien]i ai dezvoltatorului. „S-a vorbit cu
cu [efii din institu]ii: „Toat`
dezvoltatorul, dar nu a vrut s` vin`, ca s` nu
lumea a ridicat din umeri”
cread` lumea c`-i vinovat. Nu [tiu ce putem face.
Am avut toate utilit`]ile, dar acum nu mai avem.
Contactat telefonic, afaceristul Mihai Agape
C`ut`m chirie. Nici de vândut nu ai cum, decât a precizat c` a \ncercat s` g`seasc` o rezolvare
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

la Prim`ria Ia[i, dar [i la compania ApaVital. „|n
2014 s-au f`cut primele case, s-a \ncheiat un acord
prin care se d` acces prin curtea ei. Trebuia s`
treac` [i re]eaua de ap`, bine c` nu s-a f`cut.
Re]eaua s-a f`cut pe domeniul public. |n 2018 a
murit so]ul, iar doamna s-a sucit, pentru c` b`iatul
trebuie s` fac` o cas` pe unde trece ]eava. Am
cump`rat, am f`cut celelalte 7 case, am f`cut din
nou proiecte. Am vorbit s` trecem pe domeniul
public re]eaua. ApaVital a spus c` au doar pe
aleea Strugurilor. Sunt indignat pentru c` toat`
lumea a ridicat din umeri, m` refer la institu]ii.
E deranjul mare. Nu este nicio reac]ie”, a declarat
Mihai Agape.

Vecina spune c` a fost
inundat` din cauza
construc]iilor ridicate
de Mihai Agape
Reporterii „BZI” au reu[it s` o contacteze
pe Livia Moi[anu, care a venit cu explica]ii
suplimentare. Femeia sus]ine c` nu a semnat
un acord cu investitorii. „|ntr-adev`r, i-am \nchis
f`r` hot`râre judec`toreasc`. Vom vedea \n
instan]` ce se decide. Eu nu am semnat nimic.
Doamna Agape spune c` i-a pl`tit so]ului meu,
dar nu este adev`rat. Numai ei au drepturi? Eu
m-am trezit inundat`. Am scos 300 de litri din
c`minul apometrului. Au venit cei de la ApaVital
[i au constatat c` re]eaua de canalizare este
subdimensionat`. Nu i-am cerut niciodat` bani,
ei se dezvolt` pe pielea altora. Sunt singur` [i
m` lupt cu toat` lumea. A venit [i b`iatul meu
care lucreaz` \n str`in`tate, el este proprietar.
Avem termen \n instan]`, a[tept`m s` vedem ce
se decide. Eu vreau s` tr`iesc \n lini[te”, a spus
Livia Moi[anu.
Ciprian BOARU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, SABINI
COMPANY INVEST SRL.Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator ma[ini [i instala]ii, studii
medii, absolvent dup` 2013 sau
[omer, IACOB’S HOLDING SRL.
Rela]ii la: 0744785947;
iacobsltd@yahoo.com, Str.
Holboca, str.Firmelor, nr.15.
Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
studii [i experien]` precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator ma[ini unelte CNC \n
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INNOVATE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.

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

Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
HOTEL ORIZONT SRL. Rela]ii la:
0731344110, STR.GRIGORE
URECHEA NR.27.
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Responsabil cu protec]ia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs DPO, limba
engleza, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
{ef forma]ie, studii medii,
experien]` 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL. Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
{ef forma]ie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro0756059
677; ionela.paunet@velrom.ro,
CALEA CHISINAULUI NR.33.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]a precizat`,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.
{ofer, studii medii, absolvent
dup` 2013 sau [omer, IACOB’S
HOLDING SRL. Rela]ii la:
0744785947;
iacobsltd@yahoo.com, Str.
Holboca, str. Firmelor, nr.15.

Recep]ioner de hotel, studii
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.

{ofer, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL.Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.

Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.

Sofer autocamioane mare tonaj,
[coala profesional` permis
categ.be-ce-de, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare f`r` experien]`
precizat`, STEFAN SECUTITY
SRL. Rela]ii la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

Sp`l`tor vehicule, f`r` studii [i
experien]` precizate, THE JOB
SRL.Rela]ii la: 0757588096,
Lunca Cetatuii, bl.13,sc.A, ap.42,
Ia[i.

Psiholog \n specialitatea
psihologia muncii [i
organiza]ional`, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
Operator siloz, studii medii, f`r`
psihologilor, SPIN GROUP & HR
experien]` precizat`,
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
CEREALCOM SA. Rela]ii la:
resurseumane@spingrouphr.ro,
0752656656;
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Etj.1.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.
Palat, nr.1,etj.2 [i 5.
Specialist \n domeniul proiectarii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA.Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Specialist resurse umane, studii
superioare, curs inspector RU,
cunoa[terea unei limbi str`ine,
operare PC, experien]` 3 ani,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL.Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro.
Stivuitorist, 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.
Strungar, [coala
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.

CITA}II
DEMIRKOL AHMET BULENT, cu
ultimul domiciliu cunoscut \n
Mun. Iasi, str. Sararie nr. 53,
Jud. Iasi, este citat \n calitate de
parat [i chemat \n garan]ie \n
contradictoriu cu reclamanta
D.G.R.F.P. IASI, pârâta PINTILIE
LYANE IULIANA, \n dosarul nr.
2598/99/2017/a5, având ca
obiect atragerea raspunderii
pentru intrarea în insolven]`,
pentru termenul de judecat` din
17.11.2021, la Tribunalul Iasi,
Sectia II civila, completul com.
S2 fal., etaj 2, camera S.II, ora
9,30, Mun. Iasi, str. Elena
Doamna nr. 1A.

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 `n Biserica Ortodox\! Pelerinaj
la moa[tele Sfântului Dimitrie cel Nou de la
Basarabi, pe dealul Patriarhiei, din Bucure[ti
Ast`zi, 27 octombrie 2021, cre[tinii \l
s`rb`toresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
de la Basarabi, considerat ocrotitorul
Capitalei. An de an, pe dealul Patriarhiei
din Bucure[ti are loc un pelerinaj
dedicat Sfântului, pelerinaj care atrage
mii de credincio[i din \ntreaga ]ar`.
Anul acesta, pelerinajul se desf`[oar` \n
condi]ii speciale, din cauza pandemiei
de COVID-19

Credincio[ii-ortodoc[i \l pr`znuiesc ast`zi, 27 octombrie 2021,
pe Sfântul Dimitrie cel Nou de la Basarabi, ocrotitorul Capitalei.
De altfel, an de an, \n aceast` perioad`, o mul]ime imens` de
pelerini se adun` la Bucure[ti, pe Dealul Patriarhiei, pentru a
pr`znui timp de 3 zile s`rb`toarea Sfântului Dimitrie, cunoscut
drept Sfântul Dimitrie Basarabov. Anul acesta, din cauza pandemiei
de COVID-19, pelerinajul de pe dealul Patriarhiei se desf`[oar`
\n condi]ii speciale.
Pân` \n prezent, prin fa]a raclei cu sfintele moa[te au trecut
peste 20.000 de credincio[i, pelerinajul urmând a se \ncheia mâine,
28 octombrie 2021.
Pelerinii care doresc s` se închine la moa[te o vor putea
face respectând o serie de condi]ii. Accesul la racl` se face pe
un singur rând de persoane, p`strând distan]a de 1,5 metri între
ele.
Pelerinii primesc de la voluntari pachete cu mâncare, iar,
dup` închinarea la moa[te, credincio[ii vor primi agheasm`
îmbuteliat` în sticle sigilate. Acelea[i m`suri sanitare au fost luate
[i de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, s`rb`toare ce a avut
loc \n Ia[i la jum`tatea lunii octombrie 2021.

Nr. de înregistrare 14046 din 21.10.2021

Via]a Sfântului Dimitrie cel Nou,
ocrotitorul Capitalei

Sfântul s-a n`scut în satul Basarabi, localitate aflat` la sud
de Dun`re. P`rin]ii s`i erau ortodoc[i, de origine valah`, care se
îndeletniceau cu agricultura [i cu cre[terea vitelor. De[i nu s-au
p`strat multe documente scrise în leg`tur` cu data na[terii Sfântului
Dimitrie, se presupune c` s-ar fi n`scut prin secolul al 13-lea, pe
vremea împ`ra]ilor Petru [i Ioni]` Asan. De tân`r, Dimitrie a dus
o via]` pustniceasc`, într-o pe[ter` ce se afla în apropierea satului
s`u natal, pe marginea Lomului.
Dimitrie [i-ar fi început via]a monahal` într-o comunitate de
la Basarabi, din sudul Dobrogei, adic` de la Sci]ia Mic`. Despre
data mor]ii sale nu exist` niciun fel de date. |ns` moa[tele sale
aveau s` fie descoperite când au crescut apele Lomului, surpând
intrarea în pe[tera Sfântului Dimitrie. O copil` bolnav` a avut o
viziune despre locul \n care se aflau moa[tele, acestea fiind scoase
apoi la suprafa]`. Sfintele moa[te au fost duse cu cinste la biserica
din satul s`u natal, unde au stat, fiind cinstite cu evlavie, pân`
în anul 1774, când, din cauza invaziei otomanilor, au fost luate
[i trecute Dun`rea, la români.

Pelerinaj la moa[tele
Sfântului Dimitrie Basarabov
La Bucure[ti, un cre[tin cu inima aleas` a intervenit pe lâng`
autorit`]ile militare ruse[ti, aflate în acel moment la sud de Dun`re,
pentru a d`rui aceste sfinte moa[te românilor [i, de atunci, acestea
au r`mas \n Capital`. Moa[tele Sfântului Dimitrie au fost a[ezate
\n biserica din Basarabi. Au r`mas acolo pân` \n anul 1774, când
generalul rus Petru Saltacov i le d`ruie[te lui Hagi Dimitrie, un
negustor de origine macedo-român`.
Istoria arat` c` generalul avea de gând s` le duc` \n Rusia,
dar, la insisten]ele boierului Hagi Dimitrie, le-a l`sat \nchin`torilor

de aici. Ele au fost a[ezate cu cinste \n actuala Catedral` Patriarhal`
din Bucure[ti, pe 13 iulie 1774, sub p`storirea mitropolitului
Grigorie al II-lea (1760-1787), \n timpul ocupa]iei ruse[ti a }`rii
Române[ti (1769-1774). Cu o zi \nainte, \n calendarul ortodox a
fost s`rb`torit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

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

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

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

Au dormit \n post când era
g`l`gia cât casa. Nu \i mai
acoper` nici dracul de acuma
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu ni[te
chestiuni din parohia `lora de p`zesc gardurile de la giude].
De data asta e vorba de ga[ca care p`ze[te aerogara [i unde
au ajuns pilo[ii lui B`nu] Propodea, [`fu]ul de la deref]iunea
de paznici obosi]i. Ei bine, `ia de acolo dorm \n post la propriu.
Noaptea, când sunt numai vreo dou` avioane, `ia de la paz`
nici nu se mai obosesc s` ias`. Adic`, era lumea gata de plecare
la avioane, erau ma[ini buluc acolo, cu parcarea goal` [i claxoane
cât \ncape. |n loc s` dirijeze pasagerii, b`je]ii dormeau de nu
aveau frân`. Toat` t`r`[enia asta nu se \ntâmpl` pentru prima
oar`, c` acolo e sc`nd`l`u cât casa din cauza lovelelor \ncasate
de deref]iune pe contractul de paz`. Tarifele sunt mari, iar
b`je]ii de la haeroport cam strâmb` din nas c` pl`tesc gârl`
bani, iar `[tia nici nu \[i fac treaba. Probabil erau b`je]ii de
la paz` obosi]i dup` gr`tarele `lora de la conducere. Pân` la
urm` cic` o s` se sparg` buboiul, iar `ia de \i ]in \n bra]e o
s`-[i dea seama c` e cam nasol s`-i mai protejeze.

Doctori]a din Ia[i care
a venit cu covid la serviciu
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una despre
Dianu]a Popobici, doctori]a de la maternitatea Lenu]a Doamna.
Babele au aflat c` Dianu]a [i-a pus \n cap to]i colegii de la
serviciu. Totul a \nceput când s-a vaccinat anticovidu]. Nu [tiu
cum s-a f`cut, dar s-a infectat [i a trebuit s` stea acas` ceva
timp. Numai c`, dup` ce a trecut perioada, Dianu]a a revenit
la maternitate, ocazie cu care a f`cut un nou test. {i, surpriz`:
era tot pozitiv`. Chiar [i a[a venea la munc`, disperat` s` mai
fac` ni[te lovele. Colegele de serviciu au verificat-o pentru c`
rezultatele testelor erau la secret. Acum, toat` lumea se fere[te
de Dianu]a care se plimb` prin sec]ii ca [i cum nu s-ar fi
\ntâmplat nimic. Babele mai au ni[te nume din spital, care se
afl` \n aceea[i situa]ie, dar le vor da pe goarn` \n edi]iile
viitoare.

Patronul unui restaurant din Ia[i,
combinat cu osp`t`ri]a de 18 ani
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu o informa]ie
de ultim` or` despre un personaj destul de ciudat de prin
târg. Este vorba despre Petru] Botezatu, unul care are un
restaurant \n zona podului \nsângerat, cu nume de teatru. Eh,
cic` acest personaj, c`s`torit de ceva vreme, a ajuns la vârsta
crizei mijlocii, cu simpotome galopante. Nu demult, a \nceput
s` fac` angaj`ri la restaurant, pe motiv c` avea nevoie de
personal. La interviu a ap`rut o ciut` de vreo 18 ani, care ia sucit min]ile la propriu. Acum, cic` omul e \n limb` dup`
feti[can` [i s-a separat chiar de nevast`. Acum, cic` ar fi ceva
scandal de la \mp`r]itul averii. Pe de alt` parte, Botezatu vrea
s`-i arate minoretei cu vârst` de major` c` o duce bine [i c`
nu trebuie s` \ngrijeasc` de nevoile materiale. Dup` cum a
ar`tat via]a, \n momentul \n care se termin` banii, se termin`
[i distrac]iile cu carnea tare. Babele vor sta atente pe acest
subiect, pentru a mai afla [i alte cancanuri.
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Schimbare de trafic
major\, la ie[irea din
municipiul Ia[i! To]i
[oferii trebuie s\ [tie
acest lucru! {osea de
leg\tur\ `ntre Drumul
European [i Axa Rutier\
Un drum aflat la ie[irea din municipiul Ia[i
poate deveni o alternativ` de trafic pentru
mii de [oferi. O por]iune din Drumul
Jude]ean 282D va intra \n reabilitare
complet`, artera fiind cea mai scurt`
leg`tur` \ntre Drumul European 583 [i
Axa Rutier` Ia[i - Suceava. {i o parte din
Drumul Jude]ean 248, la ie[irea din zona
CUG, va fi l`rgit` la 4 benzi
Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i a demarat procedurile pentru
modernizarea mai multor artere din Ia[i. Proiectul cuprinde
refacerea unor [osele din jude]ul Ia[i, investi]ia fiind lansat` deja
pe Sistemul Elecronic de Achizi]ii Publice. |n calcul au intrat 5
drumuri jude]ene, proiectele fiind scoase pe dou` loturi.
Printre [oselele ce vor fi reabilitate se num`r` [i por]iunea
de leg`tur` dintre Drumul European 583 [i Axa Rutier` Ia[i Suceava. Este vorba despre DJ 282D: Potângeni (DJ 282) Române[ti - Podu Iloaiei - Scobâl]eni - Pope[ti - Madârjac (DJ
282E), pe o por]iune de 6 kilometri. |ntr-o prim` etap` este vorba
despre proiectarea reabilit`rii [oselei, dup` care se va trece la
execu]ia lucr`rilor.
Licita]ia derulat` de CJ Ia[i a fost \mp`r]it` \n dou` loturi.
Primul lot are o valoare de 182.773 de lei. Conform documenta]iei
lansate pe sistemul electronic de achizi]ii publice, investi]ia cuprinde

DJ 208I: Bl`ge[ti (DN 28A) - Crive[ti - Vân`tori (DJ 208N), [osea
lung` de 1,5 kilometri. |n calcul intr` [i DJ 282D: Potângeni (DJ
282) - Române[ti - Podu Iloaiei - Scobâl]eni - Pope[ti - Madârjac
(DJ 282E) - 6 kilometri.
Aceast` [osea a fost luat` \n calcul de [efii administra]iei
jude]ene \nc` de acum câteva luni. Dup` reabilitarea por]iunii de
drum, [oferii ar putea scurta leg`tura dintre DE 583 [i axa rutier`
Ia[i - Suceava, proiect aflat \n plin` derulare \n momentul de fa]`.

Proiect pentru descongestionarea
traficului spre municipiul Ia[i
De altfel, conducerea CJ Ia[i a precizat [i \n ce constau
lucr`rile \n aceast` perioad`. Prin reabilitarea drumului respectiv
se urm`re[te descongestionarea traficului rutier spre municipiu.
Astfel, [oferii nu vor mai fi nevoi]i s` traverseze municipiul Ia[i
pentru a ajunge din Drumul European spre zona Breazu - Movileni.
„Au fost scoase la licita]ie, prin Direc]ia Jude]ean` de
Administrare a Drumurilor [i Podurilor Ia[i, serviciile de proiectare
având ca obiect: întocmirea documenta]iilor tehnico-economice
pentru mai multe artere. Este vorba despre elaborarea de studiu
topo, studiu geotehnic, expertiza tehnic`, documenta]ie de avizare
a lucr`rilor de interven]ie pentru modernizarea a mai multor
drumuri jude]ene, împ`r]ite în dou` loturi”, a precizat Sorin
Afloarei, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

Se l`rge[te drumul jude]ean
de la ie[irea din ora[ul Ia[i

Al doilea lot are o valoare de 504.201.000 de lei. |n calcul
intr` DJ 282A: Popricani - Larga Jijia, pe o distan]` de 10,4
kilometri, dar [i DJ 249D: intersec]ie DJ 249A (Criste[ti) intersec]ie DJ 249E (}u]ora), pe o lungime de 7,6 kilometri. De
asemenea, autorit`]ile jude]ene au scos la proiectare [i o por]iune
de 3,3 kilometri din DJ 248, limita municipiului Ia[i - intersec]ie
centura Ia[i (Lunca Cet`]uii).
{oseaua va avea 4 benzi, decizia fiind luat` pentru descongestionarea
traficului rutier din zona CUG. Valoarea total` estimat` a investi]iei
pe toate aceste artere este de 686.974 de lei. Termenul-limit`
pân` când se pot depune ofertele este 24 noiembrie 2021, ora
15:00.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

