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O ieșeancă a fost sluțită la salonul
„Bee Queen Studio”, patronat de
Adina Mititelu! S-a pregătit de
aniversarea zilei de naștere,
dar nu a mai putut ieși din casă
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Investiție de social 4 Nunta anului actualitate 9 Ați purta astfel de bijuterii?
senzație într-o
în sistemul medical O tânără mămică din Iași le face din
importantă clădire ieșean! Florin Roșu, lapte matern sau din cordonul ombilical!
din centrul Iașului! managerul Spitalului Andreea Fotica, în vârstă de 33
La Iași se pregătește lovitura anului pe zona
ani, a început să facă bijuterii
de Boli Infecțioase de
de investiții! Anunțul a fost făcut oficial de
din lapte matern, cordon
Iași, se însoară!
către administratorii unei mari și valoroase
ombilical sau șuvițe de păr, în
actualitate 8

clădiri amplasate în plin centrul orașului. Miza
este de 11 milioane de euro. Este vorba
despre proiectul de reabilitare, restaurare și
consolidare a clădirii Filarmonicii de Stat...

urmă cu un an. Produsele sunt
realizate manual, printr-un
proces complex. Tânăra mamă
și antreprenoare din Iași vinde
bijuteriile în toată țara, dar și...
Bat clopote de nuntă! Managerul Spitalului de
Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" din Iași
va face pasul cel mare în zilele următoare.
Medicul Florin Roșu și iubita lui, Carmen
Păuleț, medic pneumolog în vârstă de 31 de
ani, au ales să își unească destinele

Record de vaccinare la Iași!
Rata de imunizare împotriva
COVID-19 crește pe zi ce trece.
În doar 24 de ore au fost
administrate 6.000 de doze
social
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actualitate 8

Veste importantă pentru toți
șoferii ieșeni! Proiectul care va debloca
toată circulația dinspre Ciurea spre Iași
Proiectul de trafic care va
debloca traficul rutier din
zona Ciurea către municipiul
Iași a fost lansat oficial de
către Consiliul Județean.
Autoritățile au întocmit și
primele schițe ale proiectului
cuprins între capătul
cartierului CUG și intersecția...
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Caz cutremur\tor, la
Ia[i! O feti]\ de 9
ani[ori, cu o p\pu[\ `n
bra]e, abuzat\ de un
individ. A reu[it s\
o agreseze sexual,
dup\ ce a p\c\lit-o
O feti]` de doar 9 ani a trecut prin clipe de groaz`, fiind
abuzat` de c`tre un ie[ean. Individul a reu[it s` o agreseze
sexual, dup` ce a p`c`lit-o. |n fa]a anchetatorilor, agresorul
a recunoscut totul. Astfel, ie[eanul a fost trimis la pu[c`rie
de c`tre judec`tori, dup` ce a fost acuzat c` a abuzat feti]a.
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Hârl`u l-au
condamnat recent pe Ioan Balint la 3 ani de pu[c`rie, pentru
agresiune sexual` în form` agravat`. „Instan]a re]ine c`
ap`r`torul din oficiu al persoanei v`t`mate minore, prin
reprezentantul ei legal, s-a constituit parte civil` în prezentul
proces penal cu suma de 10.000 de lei, cu titlu de daune
morale. Dispune disjungerea laturii civile în ceea ce o prive[te
pe partea civil` minor`”, au afirmat judec`torii ie[eni.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`. Procesul lui Ioan Balint (51 de ani) a
\nceput pe data de 24 august 2021. Procurorii ie[eni l-au
trimis \n judecat` pe individ sub acuza]ia de agresiune sexual`
\n form` agravat`. Asta, dup` ce ie[eanul a fost re]inut [i,
mai apoi, arestat preventiv, de pe data de 2 august 2021.
„În fapt, s-a re]inut c`, pe data de 28 iulie 2021, în jurul
orei 15:00, inculpatul a între]inut acte de natur` sexual` cu
minora în vârst` de 9 ani, profitând de imposibilitatea persoanei
v`t`mate de a se ap`ra [i de a-[i exprima voin]a”, au men]ionat
anchetatorii ie[eni.
|n urma incidentului, minora le-a povestit rudelor groz`via
prin care a trecut [i l-a indicat pe Ioan Balint ca fiind cel
care a agresat-o sexual. La scurt timp, rudele feti]ei au mers
]int` la Poli]ie. Oamenii legii au declan[at o anchet` [i l-au
s`ltat pe individ, ducându-l la audieri. Acolo, Balint a recunoscut
comiterea faptei.
„Instan]a re]ine c` inculpatul, recunoscând s`vâr[irea
infrac]iunii [i fiindu-i admis` cererea de judecare potrivit
procedurii simplificate în cazul recunoa[terii învinuirii, va
beneficia de reducerea cu o treime a acestor limite speciale
de pedeaps` cu închisoarea prev`zute de lege. Se va avea,
de asemenea, în vedere [i faptul c` inculpatul nu este la
primul raport juridic de conflict cu legea penal`, a[a cum
rezult` din fi[a de cazier judiciar a acestuia, ata[at` la dosarul
cauzei, dar [i atitudinea extrem de sincer` adoptat` de acesta
atât în cursul urm`ririi penale, cât [i al cercet`rii judec`tore[ti,
precum [i faptul c` a recunoscut [i regretat comiterea faptei,
colaborând în acest sens cu organele judiciare. Instan]a, din
oficiu, a solicitat fi[a de cazier judiciar a inculpatului din care
rezult` faptul c` acesta este înscris în eviden]ele cazierului
judiciar cu o condamnare penal` anterioar`, pronun]at` de o
instan]` din Italia”, au concluzionat judec`torii ie[eni.
Ciprian NEDELCU
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Prim\ria Ia[i reface
spa]iul de joac\ din
Parcul Expozi]iei. Lista
complet\ a proiectelor din
[edin]a de Consiliu Local
Prim`ria Ia[i va trece la reabilitarea
spa]iului de joac` din Parcul Expozi]iei,
din cartierul Copou. Proiectul va fi
discutat \n plenul [edin]ei de Consiliu
Local de la \nceputul s`pt`mânii viitoare.
Pe ordinea de zi a [edin]ei vor figura [i
alte proiecte de hot`râre
Plenul Consiliului Local Ia[i se va reuni la \nceputul s`pt`mânii
viitoare \ntr-o nou` [edin]` ordinar` a institu]iei. Pe ordinea de
zi a [edin]ei de luni, 1 noiembrie 2021, vor figura câteva zeci de
proiecte de hot`râre, printre care unele rectific`ri bugetare, dar
[i o serie de investi]ii noi.
|n lista de proiecte apar rectific`ri bugetare de la Compania
de Transport Public SA, cel de la Termo-Service SA, dar [i de
la Salubris SA. |n cadrul [edin]ei de plen, ale[ii locali vor discuta
[i despre nominalizarea unor reprezentan]i \n consiliile de
administra]ie de la institu]iile de \nv`]`mânt. Totodat`, pe ordinea
de zi va figura [i un proiect legat de reabilitarea locului de joac`
din Parcul Expozi]iei, cartierul Copou.

Circa 1,4 milioane de lei pentru reabilitarea
locului de joac` din Parcul Expozi]iei
Pentru proiectul privind reabilitarea locului de joac`, Prim`ria
Ia[i va pune la b`taie 1,4 milioane de lei, sum` cu tot cu TVA.
Durata de execu]ie a lucr`rilor a fost estimat` la 12 luni.
„Lucr`rile cuprind reabilitarea echipamentelor existente,
dezafectarea echipamentelor foarte degradate [i care nu mai pot
fi reabilitate, precum [i suplimentarea cu echipamente [i mobilier
urban noi, conforme cu normele europene \n vigoare. Pe amplasament
se p`streaz` urm`toarele echipamente existente: un complex de
joac` pentru copii cu dizabilit`]i, dou` carusele cu c`lu]i, [apte
echipamente fitness, un complex de lemn cu tobogan, 30 de b`nci
cu sp`tar. Echipamentele vor fi reabilitate”, se arat` \n proiectul
de hot`râre ce va fi discutat de Consiliul Local. |n cadrul unei
alte [edin]e de Consiliu Local a fost adoptat un proiect de hot`râre
privind r`mânerea cre[elor din ora[ \n subordinea autorit`]ii locale.

Cum va ar`ta noul spa]iu de joac`
din Parcul Expozi]iei?
|n proiectul de hot`râre se specific` [i cum va ar`ta investi]ia
din Parcul Expozi]iei din municipiul Ia[i. „Se suplimenteaz` spa]iul

de joac` cu urm`toarele echipamente noi: 1 ansamblu de joac`
cu platforme, sc`ri [i tobogane, 2 leag`ne duble tip A, 1 leag`n
dublu tip B pentru copii mici, 1 leag`n cuib, 1 tirolian`, 3 figurine
pe arc, 5 co[uri de gunoi. Se va amenaja suprafa]a antitraum`
cu tartan pe o suprafa]` de 1.600 mp pentru a se asigura siguran]a
\n exploatare a utilizatorilor. Delimitarea suprafe]ei de tartan,
precum [i casetarea arborilor vor fi realizate cu bordur` din beton
10 ori 15 ori 50 cm. Pe suprafa]a din tartan vor fi imprimate
jocuri educative, diverse, colorate”, se arat` \n proiectul de hot`râre
din [edin]a de Consiliu Local.
La ultima [edin]` de plen, Consiliul Local a avizat contractarea
unui \mprumut de la Ministerul Finan]elor pentru co-finan]area
unor investi]ii din municipiu.

Noi proiecte \n [edin]a de Consiliu Local
Consilierii locali vor mai discuta un proiect de hot`râre legat
de trecerea unor terenuri din domeniul privat \n cel public [i
declararea acestora de utilitate public`. |n proiectul de hot`râre
apar un teren din fundac Mircea, fundac Moara de Vânt, un alt
teren de pe strada Buznea, dar [i o suprafa]` de 607 metri p`tra]i
din zona central` - strada Colonel Langa.
De asemenea, \n calcul intr` [i un teren de pe strada
Ghib`nescu, un alt teren din strada Holboca, precum [i un teren
de pe strada Pavlov. Totodat`, \n [edin]a de Consiliu Local, ale[ii
municipiului Ia[i vor discuta [i despre alte proiecte de hot`râre.
Consilierii locali vor mai analiza o serie de proiecte de hot`râre
privind avizarea unor planuri urbanistice zonale \n municipiul Ia[i.
Vlad ROTARU
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Afaceri[tii ie[eni au dat
lovitura `n prima parte a
acestui an! Excedent de 4
milioane de euro `n jude]ul Ia[i
Afacerile derulate \n jude]ul Ia[i \n prima
parte a anului 2021 au fost mai propice
pentru cei care au exportat m`rfuri c`tre
alte zone din Europa
Prima parte a anului 2021 a adus un excedent comercial de
4 milioane de euro pentru afacerile din jude]ul Ia[i. Conform unui
raport al Direc]iei Jude]ene de Statistic` (DJS) Ia[i, \n perioada
ianuarie - iulie 2021, \n jude] s-au derulat exporturi de 495,9
milioane de euro. Valoarea importurilor a fost de 492 de milioane
de euro, ceea ce a f`cut ca excedentul s` ajung` la aproape 4
milioane de euro.
„Exporturile realizate în jude]ul Ia[i în primele 6 luni din anul
2021 au fost de 495.970.000 de euro, cu 34,8 la sut` mai mari
decât în aceea[i perioad` din anul 2020, când s-au \nregistrat
128.136.000 de euro. Importurile au însumat 492.026.000 de euro,
cu 11,1 la sut`, adic` cu 49.320.000 euro mai mari comparativ
cu aceea[i perioad` din anul anterior”, au transmis reprezentan]ii
Direc]iei Jude]ene de Statistic` Ia[i.

Afaceri cu Uniunea European`
pentru firmele din Ia[i
Conform reprezentan]ilor DJS Ia[i, \n primul semestru din
2021, cele mai multe afaceri s-au derulat cu parteneri din Uniunea
European`.
„În semestrul I din 2021 a fost înregistrat un excedent comercial
de 3.944.000 de euro, fa]` de un deficit comercial în sum` de
74.872.000 de euro calculat pentru perioada similar` din anul 2020.
Valoarea exporturilor c`tre ]`ri ale Uniunii Europene a însumat,
în semestrul I din 2021, 495.970.000 de euro, adic` 75,7 la sut`
din total. Valoarea importurilor din ]`ri ale Uniunii Europene a
\nsumat 492.026.000 de euro, respectiv 67,9 la sut` din total”, au
mai precizat reprezentan]ii Direc]iei de Statistic`. |n primele 4 luni
din 2021, a fost \nregistrat un deficit comercial \n jude]ul Ia[i.

Afaceri[tii din Ia[i au dat
lovitura \n Germania
}`rile partenere situate pe primele 5 locuri în derularea
exporturilor în semestrul I din 2021 au fost Germania (16,8 la
sut`), Fran]a (11,5 la sut`), Marea Britanie (9,7 la sut`), Ungaria

Dosar penal nr.26183/3/2011*
Nr. A_EIS 7177/26.10.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de 18.11.2021,
ora 12.00, LICITAŢIE III, pentru vânzarea următoarelor bunuri
Imobile, proprietatea debitorului URSACHE ANDREI LUCIAN cu
domiciliul in JUD. IAŞI, dupa cum urmeaza:
-teren intravilan arabil in suprafata de 1.144 mp, inscris
in CF nr.60264 a loc. Mogosesti, jud. Iasi, deţinut în cotă de
100%, la preţ de pornire de 34.341 lei;
- teren intravilan arabil in suprafata de 388 mp, inscris in
CF nr.60263 a loc. Mogosesti, jud. Iasi, deţinut în cotă de 40%,
( drum de acces pentru CF nr.60264);
la preţ de pornire de 4.659 lei;
- teren intravilan arabil in suprafata de 1.188 mp, inscris
in CF nr.60265 a loc. Mogosesti, jud. Iasi, deţinut în cotă de
100%, la preţ de pornire de 35.661 lei;
-teren intravilan arabil in suprafata de 202 mp, inscris in
CF nr.60282 a loc. Mogosesti, jud. Iasi , deţinut în cotă de 40%,

O nou\ edi]ie, online,
a Concursului Na]ional
de Interpretare ıEduard
Caudella‰, organizat
`n parteneriat cu
Universitatea Na]ional\
de Arte ıGeorge
Enescu‰ din Ia[i
Edi]ia 2021 a Concursului Na]ional de
Interpretare „Eduard Caudella”, organizat \n
parteneriat cu Universitatea Na]ional` de Arte
„George Enescu” din Ia[i, este \n preg`tire.
Evenimentul li se adreseaz` studen]ilor [i
masteranzilor din institu]iile de înv`]`mânt
superior de muzic` din România. Pân` pe 12
noiembrie 2021, cei interesa]i [i califica]i mai
au timp s` se înscrie

(7,2 la sut`), dar [i Moldova (6 la sut`). Exporturile derulate \n
cele 5 ]`ri din Europa au \nsumat 51,3 la sut` din totalul
exporturilor. |n derularea importurilor, reprezentând 51,3 la sut`
din total importuri, au fost: Germania (18,2 la sut`), Italia (11,6
la sut`), China (7,9 la sut`), Fran]a (6,6 la sut`) [i Moldova (6.7
la sut`). Astfel, cele mai multe afaceri au fost derulate cu parteneri
din Germania. |n semestrul I din 2021, Europa (UE [i non-UE)
se situeaz` pe primul loc cu o pondere de 85,7 la sut` din
exporturi [i 85,3 la sut` din importuri. Au urmat afacerile cu
parteneri din Asia (10,9 la sut` din exporturi [i 12,6 la sut` din
importuri) [i America Central` [i de Nord (3 la sut` din exporturi
[i 0,8 la sut` din importuri).

Aparate [i echipamente - pe
primele locuri la export
Pe grupe de produse, în semestrul I din 2021, ponderi mai
importante în structura exporturilor sunt de]inute de ma[ini,
aparate [i echipamente (54,7 la sut` la export), metale comune
[i articole din acestea (17,3 la sut` la export), produse ale industriei
chimice (9,1 la sut` la export) [i produse ale industriei u[oare
(9,5 la sut` la export). Pe parcursul anului precedent, situa]ia din
jude]ul Ia[i a fost afectat` de pandemia de COVID-19, afacerile
\nregistrând un deficit uria[.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

( drum de acces pentru CF nr.60265)la preţ de pornire de
2.426 lei;
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie
Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.
Accesul în incinta instituţiei este permis doar celor care
fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-Cov-2 şi pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, celor care prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru
infecţia cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv celor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a
zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCov-2.
Conducătorul organului de executare,
Oana IAŢCO
Şef Serviciu
Cons. superior SESCSR Iaşi
Daniela Roman
Document care conține date cu caracter personal protejate
de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Pân` pe 12 noiembrie 2021, cei interesa]i [i califica]i mai
au timp s` se înscrie la Concursul Na]ional de Interpretare
„Eduard Caudella”, edi]ia a V-a online, organizat de Asocia]ia
Cultural` „Sonos Alumni” împreun` cu Universitatea Na]ional`
de Arte „George Enescu” (UNAGE), din Ia[i. Evenimentul li
se adreseaz` studen]ilor [i masteranzilor din institu]iile de
înv`]`mânt superior de muzic` din România.
„Ce ne-am propus în demersul nostru?! Ini]iat cu scopul
de a sprijini [i promova tinerii arti[ti muzicieni afla]i la început
de carier`, precum [i pentru a valorifica repertoriul românesc
destinat muzicii de camer`, instrumentelor cu rol solistic [i
vocii, concursul li se adreseaz` tuturor categoriilor de instrumente
(vioar` [i corzi grave, pian [i canto, instrumente de suflat [i
percu]ie), urmând o succesiune trienal`”, arat` organizatorii.

Concursul, organizat pe sec]iunile
Pian, Instrumente de suflat,
Percu]ie [i Muzic` de Camer`
Cele 4 edi]ii trecute au fost un real succes, laurea]ii
beneficiind de premii importante, de vizibilitate pe scena
na]ional` a institu]iilor de profil, de public numeros [i entuziast
în sal`.
„Dup` rezonan]a pozitiv` a edi]iei-suport de anul trecut,
constrân[i de contextul actual, consider`m oportun` desf`[urarea
online a edi]iei actuale, cu înregistr`ri calitative ce vor pune
în valoare tehnica [i nivelul de performan]` al fiec`rui participant.
În acest an, Asocia]ia Cultural` «Sonos Alumni» vine în
întâmpinarea tinerilor interpre]i prin organizarea concursului.
Acesta li se adreseaz` studen]ilor [i masteranzilor din institu]iile
de înv`]`mânt superior, domeniul Artistic, fiind organizat pe
urm`toarele sec]iuni: Pian, Instrumente de suflat, Percu]ie [i
Muzic` de Camer`. Juriul este din nou la în`l]ime, fiind
alc`tuit din personalit`]i ale muzicii academice române[ti,
profesori în institu]ii de înv`]`mânt superior voca]ional din
Ia[i, Cluj [i Bucure[ti [i este prezidat de conf. univ. dr. Ciprian
Ion, decan al Facult`]ii de Interpretare, Compozi]ie [i Studii
Muzicale Teoretice de la UNAGE Ia[i”, mai arat` cei de la
Asocia]ia Cultural` „Sonos Alumni”.

Înscrierile vor avea loc
pân` pe 12 noiembrie 2021
Formularul de înscriere poate fi accesat pe pagina oficial`
a concursului, prin link-ul: https://forms.office.com/r/5rmpF37SD7.
Înscrierile vor avea loc pân` pe data de 12 noiembrie 2021,
iar evaluarea concuren]ilor se va realiza în perioada 14-20
noiembrie 2021. Gala laurea]ilor va avea loc sâmb`t`, 20
noiembrie, de la ora 19:00, [i va putea fi vizionat` pe pagina
de Facebook a festivalului, în cadrul unei emisiuni online,
unde membri ai juriului vor fi invita]i pentru prezentarea
rezultatelor.
În cadrul acestei emisiuni, vor fi difuzate înregistr`rile
laurea]ilor. Premiile acestei edi]ii vor fi în cuantum de
aproximativ 10.000 de lei, fiecare sec]iune în parte, cu distribuirea
urm`toare: Premiul I - 1.000 de lei, Premiul al II-lea - 800
lei, Premiul al III-lea - 600 de lei.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Nunta anului `n sistemul medical ie[ean!
Florin Ro[u, managerul Spitalului
de Boli Infec]ioase Ia[i, se `nsoar\!
Viitoarea so]ie e deja `ns\rcinat\
Bat clopote de nunt`! Managerul
Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta
Parascheva” din Ia[i va face pasul cel
mare \n zilele urm`toare. Medicul
Florin Ro[u [i iubita lui, Carmen
P`ule], medic pneumolog \n vârst` de
31 de ani, au ales s` \[i uneasc`
destinele. Cei doi formeaz` un cuplu
de mai mult` vreme, iar, acum, au
hot`rât s` fac` pasul cel mare.
Bucuria este dubl`, pentru c` cei doi
vor deveni p`rin]i
Medicul Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva” din Ia[i se c`s`tore[te! Acesta [i frumoasa
lui iubit`, Carmen P`ule], medic pneumolog, au ales s` \[i uneasc`
destinele.
Frumoasa doctori]`, \n vârst` de 31 de ani, i-a furat inima
managerului \n urm` cu mai mult` vreme. Rela]ia celor doi a

fost una rezervat`, iar, acum, s-au hot`rât s` fac` pasul cel mare.
Florin Ro[u [i Carmen P`ule] au depus actele de c`s`torie la
Starea Civil` din Ia[i, unde va avea loc cununia civil` a celor
doi, \n urm`toarele zile.
Din cauza restric]iilor impuse de pandemia de COVID-19,
petrecerea de nunt` nu va avea loc \n acest an, dar, cu siguran]`,
când va fi s` fie, va fi una fastuoas` [i plin` de elegan]`. Cel
mai probabil, petrecerea de nunt` va avea loc anul viitor sau
peste doi ani. Cununia civil` se anun]` a fi una restrâns`, \n
familie, al`turi de p`rin]i [i s`rb`torit` la fel, \ntr-un cerc restrâns,
pentru c` un astfel de moment nu poate trece nes`rb`torit. |n
edi]iile anterioare, reporterii „BZI” au scris despre nunta fiicei
primarului din Târgu Frumos. Ioana Vatamanu [i-a unit destinul
cu R`zvan Gabriel Enceanu. Evenimentul a avut loc la Restaurantul
„Glaris”, din Târgu Frumos.

Bucuria este dublat` de o alt` veste
frumoas` \n familia managerului
Florin Ro[u
|n familia medicului Florin Ro[u [i a viitoarei sale so]ii,
Carmen P`ule], fericirea este dublat` de o alt` veste frumoas`,
care le va schimba via]a. Tân`ra Carmen P`ule] \i va oferi cel
mai frumos cadou managerului Florin Ro[u: aceasta este \ns`rcinat`.
Cei doi vor deveni p`rin]i pentru prima dat`! Sarcina nu este atât
de avansat` \ncât s` se poat` [ti sexul copilului.
Viitorii p`rin]i stau cu sufletul la gur`, dar sunt extrem de
ferici]i. |ntreaga familie \l a[teapt` ner`bd`toare pe noul membru.
Preg`tirile sunt \n toi pentru venirea pe lume a bebelu[ului, dar
[i pentru nunt`. Medicul Florin Ro[u va deveni t`tic la vârsta de
36 de ani. |ntreaga echip` a spitalului pe care \l conduce s-a
bucurat la auzirea acestor ve[ti frumoase [i le-au transmis celor
doi doar gânduri bune [i felicit`ri.

Mai multe personalit`]i din Ia[i
s-au c`s`torit \n acest an
Amintim c`, la sfâr[itul lunii iulie 2021, actri]a Erica Moldovan
s-a c`s`torit. Aceasta a avut o nunt` ca în pove[ti la un local
extravagant din Ia[i. Erica Moldovan s-a c`s`torit cu artistul Mihai

Chelariu. Cei doi tr`iesc o frumoas` poveste de dragoste. Actri]a
a optat pentru o ]inut` simpl` în ziua cununiei civile. Nunta a
avut loc a doua zi. Înainte de ziua cea mare, frumoasa actri]`
a organizat, al`turi de mai multe prietene, într-un local din Ia[i,
petrecerea burl`ci]elor.
Acestea au petrecut pân` diminea]`. Tot \n acest an, unul
dintre cei mai râvni]i burlaci din Ia[i a ales s` fac` o nunt` de
zile mari pe o plaj` de lux din Grecia. Patronul de la Vivertine,
Cezar Amititeloaie, a spus: „Da” [i [i-a unit destinul cu Manuela
Alexuc, o femeie foarte frumoas`. Nunta a avut loc în Grecia,
invita]ii au fost pe m`sur`, iar imaginile cu luxul vorbesc de la
sine. A[adar, mireasa, Manuela Alexuc, a avut o superb` rochie
alb`, iar mirele nu a fost mai prejos. Codul nun]ii a fost „All
white”.
O alt` nunt` fastuoas` a avut loc \n urm` cu câteva s`pt`mâni.
Una dintre cele mai cunoscute avocate din Ia[i s-a c`s`torit cu
un pilot de origine turc` la \nceputul lunii octombrie 2021. Astfel,
Sandra Gr`dinaru [i-a pus pirostriile. La eveniment au fost invitate
diverse personalit`]i ale Ia[ului. Astfel, printre invita]ii la evenimentul
ce s-a desf`[urat pe o plaj` din Turcia au participat [i cunoscu]i
medici din Ia[i.
Andreea PåDURESCU
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Record de vaccinare la Ia[i! Rata de
imunizare `mpotriva COVID-19 cre[te
pe zi ce trece. ~n doar 24 de ore
au fost administrate 6.000 de doze
Num`rul vaccin`rilor a \nceput din nou s` creasc`
\n Ia[i. Tot mai multe persoane se imunizeaz` \n
urma situa]iei dramatice \n care se afl` Ia[ul din
cauza ratei crescute de infectare. |n doar 24 de
ore, 5.781 de persoane s-au imunizat \mpotriva
COVID-19
Record de imunizare la Ia[i! Peste
6.000 de persoane s-au vaccinat \mpotriva
COVID-19 \ntr-o singur` zi, la Ia[i!
Num`rul imuniz`rilor \mpotriva COVID19 a \nceput s` creasc` din nou, dup`
ce medicii au f`cut apeluri disperate
c`tre popula]ie s` se vaccineze. În
cadrul campaniei de vaccinare împotriva
COVID-19, desf`[urat` la nivelul jude]ului
Ia[i, pân` ieri, 27 octombrie 2021, au
fost administrate 557.869 de doze de
vaccin. Din acest num`r total de persoane
vaccinate, 274.394 au fost vaccinate cu
doza I [i 200.566 cu doza II, iar la
49.057 de persoane a fost administrat
vaccinul Johnson&Johnson, din care
2.024 de doze au fost administrate în
ultimele ore.
Pe data de 26 octombrie 2021 au
fost vaccinate 5.781 de persoane, iar,
dintre acestea, 4.279 au primit doza I
[i 509 persoane s-au prezentat pentru
rapel. De la debutul campaniei de
vaccinare cu doza a treia s-au vaccinat
33.852 de persoane. De la începutul
campaniei de vaccinare, 27 decembrie
2020, s-au înregistrat 473 de reac]ii
adverse u[oare. |n ultimele 24 de ore,
echipajele mobile au realizat 559 de
recolt`ri la domiciliu: 494 realizate de
Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i [i 65

de Serviciul Jude]ean de Ambulan]`
Ia[i.

La finalul lunii
septembrie 2021 a
\nceput administrarea
dozei 3
Mar]i, 28 septembrie 2021, a \nceput
administrarea dozei 3 a vaccinului
\mpotriva COVID-19, pentru toate
persoanele care au mai mult de 6 luni
de la doza a doua, cu oricare dintre
vaccinurile pe baz` de ARN mesager.
Cea de-a treia doz` este recomandat`
persoanelor cu risc mare de dezvoltare
a unor forme severe, persoane vulnerabile:
cei peste 65 de ani, cu boli cronice
(indiferent de vârst`), persoanele din
centrele medico-sociale [i alte categorii
vulnerabile prev`zute în strategia na]ional`
de vaccinare [i persoanele cu risc mare
de expunere: personal medico-social [i
din înv`]`mânt.
Doza de rapel se va efectua numai
cu vaccinurile pe baz` de ARN mesager,
indiferent de schema ini]ial`. Astfel,
persoanele vaccinate cu AstraZeneca
vor primi doza 3 cu unul dintre vaccinurile
produse de companiile Pfizer&BioNTech
sau Moderna. Având în vedere c` în

ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil
în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului
de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor
sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice

România imunizarea cu Johnson&Johnson
a început pe data de 4 mai 2021, pentru
persoanele imunizate cu acest vaccin
nu este necesar`, \n acest moment,
administrarea dozei de rapel. Programarea
se va realiza prin mijloacele deja
cunoscute, inclusiv prin prezentarea
direct` în centrele de vaccinare sau
prin intermediul platformei na]ionale
de programare la vaccinare.

21 de decese [i
aproximativ 600 de noi
cazuri \n Ia[i
Doar \n ultimele 24 de ore au fost
\nregistrate 572 de noi cazuri de infect`ri

[i 21 de decese \n rândul persoanelor
infectate. Acestea sunt persoane care
au prezentat o form` grav` a bolii [i
au fost internate \n Sec]iile ATI. De
la debutul pandemiei [i pân` ieri,
num`rul deceselor provocate de infectarea
cu SARS-CoV-2 a ajuns la 1.450 \n
jude]ul Ia[i. Ieri erau interna]i 905
pacien]i, iar 133 dintre ace[tia se aflau
\n Sec]iile ATI, prezentând forme grave.
Cele mai multe locuri ocupate \n ATI
erau la Spitalul Mobil de la Le]cani,
45 de paturi, urmat de Spitalul de
Neurochirurgie, 18 locuri.
Mar]i, 26 octombrie 2021, la Spitalul
de la Le]cani a avut loc o \ntâlnire

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

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

„de tain`”, cu scopul g`sirii unor m`suri
pentru problemele care au ap`rut acolo
dup` dou` s`pt`mâni de la redeschidere.
Problemele de la Spitalul mobil de la
Le]cani din ultima perioad` nu [i-au
g`sit nicio rezolvare.
În ultima perioad`, la unitatea
medical` au ap`rut din nou probleme
cu instala]ia de înc`lzire, în ciuda
faptului c`, în interior, sunt zeci de
bolnavi de COVID-19. Conducerea
Prim`riei Ia[i a încercat s` g`seasc`
o solu]ie, îns` discu]iile cu cei de la
spital nu au avut vreo finalitate.
Andreea PåDURESCU

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

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în
meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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Prim\riile din Ia[i se pot `nscrie `n
Programul Iluminat Public 2021. Pot
ob]ine de la Administra]ia Fondului de
Mediu pân\ la 2 milioane de lei
Prim`riile din Ia[i care vor s`
modernizeze iluminatul public cu banii de
la stat pot s` depun` cererile pe site-ul
Administra]iei Fondului pentru Mediu.
Doar cei care [i-au f`cut cont de utilizator
\n aplica]ia Programului Iluminat Public
pot trece [i la a doua etap`, cea a
\nscrierii dosarelor. Un sfert din prim`riile
din Ia[i care au depus proiecte anul trecut
investesc \n modernizarea iluminatului

EXTRAS PUBLICATIE DE VANZARE NR. 857/2021
DIN 25.10.2021
Noi, Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit
prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in
circumscriptia Judecatoriei IASI, cu sediul in IASI, B-DUL
STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 67, BL. C3, ET. 1, BIROU NR.
5, JUD. IASI, aducem la cunostinta generala ca, in ziua de
24.11.2021, ora 10:00, va avea loc la sediul nostru din Iasi 700064, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 67, bl. C3, et. 1, ap.
5, incinta Casa Cartii, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica
a imobilului reprezentat de Apartament 3 camere si dependinte,
situat in Iasi - 700328, Str. Eternitate nr. 84, bl. Z2-1, sc. A,
et. 1, ap. 3, Judetul Iasi, compus din: apartament compus
din 3 (trei) camere si dependinte cu o suprafata utila de
42,05 mp, balcon in suprafata de 3,16 mp impreuna cu cota
indiviza din teren in suprafata de 16,38 mp din suprafata
totala de 1.149 mp pe care se afla amplasat blocul, respectiv,
cota indiviza din spatiul de folosinta comuna de 6,83 %,
inscris in Cartea Funciara nr. 120751-C1-U42 Iasi, avand
numar cadastral 120751-C1-U42, conform raportului de expertiza
intocmit de expertul imobiliar ing. EXPERT TEHNIC JUDICIAR
LAZAR LILIEAN.
Pretul de incepere al licitatiei este de: 227,622.00 Lei
Valoarea totala a imobilului este de 227.622 lei.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si
drepturi reale:
DREPT DE IPOTECA IN FAVOAREA STATULUI ROMAN
REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, DREPT
DE IPOTECA IN FAVOAREA BRD GSG, URMARIRE SILITA
IMOBILIARA NOTATA DE B.E.J. CHIRIAC CATALIN RAZVAN IN
FAVOAREA CREDITOAREI BRD GSG S.A
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa
se prezinte la locul fixat, avand asupra lor acte de identitate,
cu mentiunea ca termenul limita pentru depunerea ofertei
de cumparare, insotita de dovada consemnarii -cautiunii
reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei este
ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de
cumparare cel putin egale cu pretul de incepere al licitatiei,
care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, pe seama si la
dispozitia Executorului Judecatoresc Chiriac Catalin Razvan,
avand C.F. 30021269, in contul de indisponibilizari RO40 BREL
0002 0006 9256 0101 deschis la LIBRA INTERNET BANK.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare,
pana la termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.
Executor judecatoresc,
Chiriac Catalin Razvan

Solicitan]ii vor depune cererile de finan]are, împreun` cu
documenta]ia aferent`, în aplica]ia informatic` prin intermediul
conturilor de utilizator create. Bugetul alocat sesiunii de finan]are
este de 500 de milioane de lei. |n program se pot \nscrie unit`]ile
administrativ-teritoriale din Ia[i, care pot beneficia de fonduri
pentru îmbun`t`]irea sistemului de iluminat public stradal prin
folosirea unor tehnologii mai eficiente, care s` reduc` semnificativ
consumul de energie [i, implicit, factura public`.
Finan]area se acord` în procent de pân` la 100 la sut` din
cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investi]ie [i în limita
sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitan]i.
Astfel, \n func]ie de popula]ie, prim`riile pot solicita fondurile
acordate \n Programul Iluminat Public. Pentru comunele cu o
popula]ie de pân` la 5.000 de locuitori, primarii pot solicita
maximum 1 milion de lei, iar, \n cazul \n care sunt 5.001 locuitori,
ajutorul este de maximum 2 milioane de lei. Ora[ele pot primi
de la AFM maximum 3 milioane de lei. |nscrierile în aplica]ie
se realizeaz` în limita a 150 la sut` din bugetul alocat programului.

Prim`riile din Ia[i primesc 15,6 milioane
de lei de la AFM pentru
modernizarea iluminatului public
|n programul derulat de AFM \n anul 2020 s-au \nscris 27 de
prim`rii din Ia[i care vor investi 15,6 milioane de lei, în modernizarea
iluminatului public. Sumele acordate în cadrul Programului Iluminat
Public sunt cuprinse între 400.000 de lei [i 1,1 milioane de lei,
în func]ie de num`rul de locuitori din comunele ie[ene.
Comunele \n care primarii vor investi banii în iluminatul public
sunt T`t`ru[i, {ipote, Gropni]a, O]eleni, Andrie[eni, Pope[ti,
Hele[teni, Mirce[ti, {ipote, Horle[ti, Valea Seac`, Bal[, Miroslava,
Belce[ti, Scobin]i, Cucuteni, Comarna, Ciorte[ti, Ion Neculce,
Mo]ca, Erbiceni, Groze[ti, Cepleni]a [i Vân`tori. Printre prim`riile
cu finan]are maxim` se num`r` Miroslava, Comarna, Vân`tori,
Erbiceni, T`t`ru[i, Pope[ti [i Mo]ca. Pe site-ul www.afm.ro poate
fi consultat` lista cu prim`riile care vor beneficia de fonduri

pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea
corpurilor de iluminat, având un consum ridicat de energie
electric`, cu corpuri de iluminat cu LED.

Finan]area se acord` în procent de
maximum 90 la sut` din cheltuielile eligibile
Banii sunt destina]i [i achizi]ion`rii [i instal`rii sistemelor de
dimare / telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la
nivelul întregului obiectiv de investi]ii. Pentru acest program,
finan]area se acord` în procent de maximum 90 la sut` din
cheltuielile eligibile [i în limita sumelor ce pot fi acordate pentru
fiecare categorie de solicitan]i. Un alt program de succes derulat
în Ia[i \n acest an este Rabla pentru electrocasnice.
Ie[enii au solicitat 2.799 de vouchere în cadrul acestui program
cu tradi]ie [i au achizi]ionat televizoare, laptop-uri [i tablete cu
aproximativ 1 milion de lei, bani de la bugetul de stat. Cele mai
multe vouchere au fost acordate pentru achizi]ia de televizoare,
1.160 la num`r, 957 pentru laptop-uri [i alte 682 - pentru tablete.
Voucherele acordate au o valoare cuprins` între 300 [i 500 de lei.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019
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A crescut num\rul de locuri
de munc\ vacante \n Ia[i!
Patronii ie[eni au nevoie
disperat\ de angaja]i `n
domenii precum serviciile
sau HoReCa

Dou\ firme se bat
pentru `nfiin]area unui
portal de servicii
publice! Investi]ia este
de 50.000 de euro
Municipalitatea ie[ean` anun]` investi]ii pentru digitalizarea
serviciilor publice. Recent a fost demarat` licita]ia pentru
\nfiin]area unui portal de servicii publice. Valoarea estimat`
a contractului este de 250.168 de lei, f`r` TVA, adic` aproape
50.000 de euro. La sesiunea de depunere a ofertelor au
participat dou` societ`]i: Sobis Solutions SRL (Sibiu) [i Digitaz
Online Public Services SRL (Bucure[ti). Ofertele au intrat \n
etapa de evaluare.
„Solu]ia informatic` implementat` prin proiect (portalul de
servicii c`tre cet`]eni) va acoperi func]ionalit`]ile oferite \n
mod normal de o activitate la ghi[eu, de exemplu: informare
/ asisten]`, formulare, primire solicit`ri [i eliberare documente
cu o valoare juridic`”, sunt condi]ile cerute de autoritatea
contractant`. Mai precis, cererile pentru eliberarea autoriza]iilor
de construire se vor depune online, eliberarea acestora urmând
s` se realizeze \n aceea[i manier` pentru autorizarea activit`]ii
de transport, autorizarea activit`]ii de comer], depunerea
cererilor ANL, depunerea cererilor de \nchiriere etc.

Num`rul de locuri de munc` vacante din
Ia[i a crescut \n octombrie 2021,
comparativ cu luna precedent`. Cele mai
multe posturi oferite de angajatori \n
aceast` perioad` sunt \n domeniile
servicii [i HoReCa. Patronii caut` de luni
de zile angaja]i, dar nu au g`sit personal,
principalul motiv constând \n salariile
relativ mici oferite
Patronii din Ia[i ofer` mai multe locuri de munc` \n aceast`
lun`, comparativ cu septembrie 2021. Potrivit Agen]iei Jude]ene pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i, sunt disponibile 942 de
locuri de munc` vacante. Cele mai multe posturi disponibile în aceast`
perioad` sunt pentru cei cu studii medii, fiind înregistrate 860 de
oferte de angajare pentru aceste persoane. De asemenea, pentru
persoanele cu studii superioare, patronii din Ia[i ofer` 82 de posturi.
|n continuare, domeniile servicii [i HoReCa sunt cele mai
ofertante. Astfel, mai mult de jum`tate din num`rul total de posturi
disponibile este destinat sectorului serviciilor, unde sunt disponibile
521 de locuri de munc` vacante. De asemenea, \n confec]ii sunt
55 de posturi, iar, \n construc]ii, se caut` 183 de angaja]i. Num`rul
de locuri de munc` vacante din Ia[i a crescut în ultimele 3 luni
cu aproximativ 20 la sut`, fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut.

Ie[enii care se angajeaz` \n domeniile
servicii sau HoReCa pot ridica
lefuri de pân` la 4.000 de lei/lun`
|n domeniul serviciilor se caut` casier, casier juridic sau
analist financiar. Dakota General, Smart SRL caut` curieri, iar
Electric Instal SRL caut` electricieni. Salariile oferite \n cele dou`
domenii ajung la 1.000 de euro, lunar. Bras SRL [i Consult Med
angajeaz` femei de serviciu, iar Complex Tudor sau Dolimex
angajeaz` vânz`toare.
|n domeniul construc]iilor se caut` muncitori califica]i [i
necalifica]i. Patronii din domeniul HoReCa, din Ia[i, au nevoie

Durata contractului este de 3 luni
de la semnarea contractului
cât mai repede de angaja]i. Ei au disponibile 55 de posturi \n
aceast` perioad`. Caut` osp`tari, buc`tari, ajutor de buc`tar sau
menajare. Salariile oferite sunt cuprinse \ntre 2.000 [i 4.000 de
lei, adic` relativ mici. Printre firmele din Ia[i care fac angaj`ri
\n domeniul HoReCa, anun]urile fiind postate pe site-ul AJOFM
de mai multe luni, se num`r` Fadis Time Holding, Granpanino,
Bizantiq sau Hotel Orizont.

HoReCa a fost printre primele domenii
afectate de pandemia de COVID-19
Efectele pandemiei de COVID-19 asupra acestui domeniu sunt
vizibile [i în prezent. Mul]i dintre angaja]ii care au muncit în Ia[i
în restaurante, cafenele [i hoteluri au renun]at la meseriile lor
[i s-au reprofilat ori au plecat în str`in`tate. Pentru a atrage
angaja]ii, patronii de restaurante din Ia[i au m`rit salariile, îns`
nici a[a angaja]ii nu au vrut s` vin` la interviuri.
Astfel, unele posturi sunt disponibile de câteva luni, dar nimeni
nu vine s` se angajeze. Nici m`car cursurile de reconversie
profesional` pentru acest domeniu, c`utate în anii preceden]i, nu
mai sunt cerute de angaja]ii sau patronii din Ia[i. Pe de alt`
parte, s-au f`cut [i disponibiliz`ri în acest domeniu. |ncepând cu
anul 2020 au fost f`cute sute de disponibiliz`ri, datele ar`tând c`
au r`mas f`r` locurile de munc` un sfert dintre cei 6.633 de
salaria]i din hotelurile, restaurantele [i cafenelele din Ia[i.
Raluca COSTIN

Conform autorit`]ii contractante, portalul trebuie implementat
\n 3 luni de la semnarea contractului. Garan]ia produsului
trebuie s` fie de 24 de luni. Licita]ia pentru realizarea portalului
este organizat` a doua oar`, dup` ce, la prima \ncercare, a
fost anulat` din cauza condi]iilor men]ionate \n caietul de
sarcini. Totodat`, municipalitatea ie[ean` a lansat o alt` licita]ie
pentru actualizarea site-ului www.primaria-iasi.ro. Valoarea
estimat` a contractului este de 170.000 de lei, f`r` TVA, adic`
34.000 de euro.
„Se vor respecta toate recomand`rile de realizare ale unui
website impuse de motoarele de c`utare [i se va realiza o
bun` optimizare, astfel \ncât s` apar` cât mai bine cotat \n
rezultatele pe care acestea le dau interog`rilor specifice.
Optimizarea timpului de \nc`rcare a website-ului, asigurarea
unui timp de r`spuns de maximum 3 secunde \n condi]ii
optime. Num`rul mediu de utilizatori concuren]i suporta]i s`
fie de 1.000”, se arat` \n caietul de sarcini. La procedur` au
fost depuse 4 oferte: D-Soft-Ro SRL, Vcatalog SRL, Gosocial
Development SRL [i MBM Software & Partners SRL. Prim`ria
Ia[i a alocat 400.000 de euro [i pentru arhivarea documentelor.
Pe data de 4 noiembrie 2021, Prim`ria Ia[i organizeaz`
o alt` licita]ie pentru furnizarea de servicii de elaborare a
strategiei de promovare a programelor culturale. Valoarea
estimat` a contractului este de 168.067 de lei, f`r` TVA, adic`
aproape 30.000 de euro.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Investi]ie de senza]ie `ntr-o important\
cl\dire din centrul Ia[ului! Miza este
uria[\, de 11 milioane de euro!
La Ia[i se preg`te[te lovitura anului pe zona de
investi]ii! Anun]ul a fost f`cut oficial de c`tre
administratorii unei mari [i valoroase cl`diri
amplasate \n plin centrul ora[ului. Miza este de 11
milioane de euro. Este vorba despre proiectul de
reabilitare, restaurare [i consolidare a cl`dirii
Filarmonicii de Stat „Moldova”, care va fi inclus
spre finan]are prin Programul Na]ional de
Redresare [i Rezilien]`
{efii Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i
au f`cut primul anun] oficial concret
legat de proiectul de reabilitare, restaurare
[i consolidare a cl`dirii Filarmonicii de
Stat „Moldova”, care va fi inclus spre
finan]are prin Programul Na]ional de
Redresare [i Rezilien]` (PNRR).
Suma vizat` este de 11 milioane
de euro. De peste 20 de ani se fac
\ncerc`ri pentru a se demara importantul
obiectiv cultural pentru Ia[i. De precizat
este faptul c`, \n luna mai 2021, a fost
ob]inut [i importantul aviz de securitate
la incendiu din partea Inspectoratului
pentru Situa]ii de Urgen]` „Mihail
Grigore Sturdza”.

Proiectul Filarmonicii
este cel mai avansat
[i matur obiectiv
al Consiliului
Jude]ean Ia[i
Contractul de reabilitare a
Filarmonicii \i implic` [i pe arhitec]ii
Bogdan Mihul [i Daniel Vi[an, care
vor face proiectarea lucr`rii de refacere
a construc]iei monumentului istoric.
„Luni, 18 octombrie 2021, am fost
prezent, al`turi de vicepre[edintele
Consiliului Jude]ean, Marius Dang`,
respectiv Marieta Afilipoaie, [eful
Direc]iei de Proiecte [i Dezvoltare

Durabil`, din cadrul CJ Ia[i, la Bucure[ti.
Acolo am avut discu]ii la Ministerul
Fondurilor Europene legate de includerea
proiectului de reabilitare, restaurare
[i consolidare a cl`dirii Filarmonicii
de Stat «Moldova» spre finan]are prin
Programul Na]ional de Redresare [i
Rezilien]`. R`mâne s` avem un Guvern
al României stabil [i un ministru cu
toate prerogativele. Vom depune, pe
un apel de proiecte, Filarmonica,
având \n vedere c` este obiectivul
cel mai avansat [i matur pe care \l
avem, aici fiind ob]inut` [i autoriza]ia
de construc]ie”, a precizat Costel
Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Mai departe, Marius Dang`,
vicepre[edinte CJ Ia[i, a completat:
„Este vorba despre Pilonul 1 al PNRR,
anume I.5, intitulat «Valul renov`rii Fondul pentru reabilitarea verde [i
seismic`». Urmeaz` ca Guvernul s`
stabileasc` organismele intermediare
pentru derularea acestor finan]`ri [i,
cel mai probabil, proiectul de la
Filarmonic` se va derula prin Ministerul
Lucr`rilor Publice, Dezvolt`rii [i
Administra]iei. Proiectul este o mare
provocare a noastr` [i, \n acest context,
ne dorim s` consolid`m [i parteneriatul
cu Episcopia Romano-Catolic` de Ia[i,
având \n vedere c` imobilul este de]inut
de aceasta.”

Moment important
pentru etapa de
reabilitare a
Filarmonicii de Stat
„Moldova” Ia[i
Anterior a fost finalizat` toat`
documenta]ia de avizare a lucr`rilor de
interven]ie. Amintim c`, deja, contractul
de achizi]ie public` de servicii de
proiectare, pentru obiectivul de investi]ii
„Reabilitarea [i modernizarea imobilelor
cu numerele cadastrale 161496 [i 161497”
situate în Ia[i, strada Cuza Vod`, nr.
29, unde are loc activitatea artistic` a
Filarmonicii de Stat „Moldova”, a fost
semnat cu societatea comercial` Mihul
SRL.
Conform contractului, prestatorul a
realizat expertiza tehnic`, studiul topografic,
studiul geotehnic, studiul componentelor
artistice, studiul istoric al cl`dirii, dar

[i studiul de acustic`. Pe de alt` parte,
costurile totale cu reabilitarea [i
modernizarea Filarmonicii ie[ene sunt
de aproximativ 11 milioane de euro.

Cl`direa actualei
Filarmonici din Ia[i
a fost ridicat`
\n anul 1815
Întregul ansamblu din care fac
parte Casa „Alecu Bal[„ [i „Notre Dame
de Sion”, unde se afl` Filarmonica [i
Universitatea Na]ional` de Arte „George
Enescu” (UNAGE) [i care are proiect
de reabilitare, este înscris în Lista
Monumentelor Istorice (LMI) din 2015,
cu denumirea Filarmonica „Moldova”
[i a fost preluat (prin eforturile [i
campania dus` de managerul - prof.
univ. dr. Bujor Prelipcean) de la
Episcopia Romano-Catolic`, în

administrarea jude]ului Ia[i, pentru o
perioad` de 22 de ani, în vederea
reabilit`rii, sub rezerva începerii lucr`rilor
în maximum 2 ani.
Datele istorice arat` c` aceast`
cl`dire a actualei Filarmonici a fost
construit` \n anul 1815. Ea este realizat`
\n stil neoclasic [i a apar]inut vistiernicului
Alecu Bal[. Aici, la 11 ianuarie 1847 a
concertat celebrul compozitor Franz
Liszt. |n 1861, imobilul a fost cump`rat
de c`lug`ri]ele din ordinul Notre Dame
de Sion [i a fost transformat \n Colegiul
de Fete. |ntre anii 1900 [i 1910 a fost
construit` o capel` pentru acest institut,
care a fost desfiin]at \n anul 1947, aici
mutându-se fostul Conservator „George
Enescu”. Din anul 1957 s-a inaugurat,
\n fosta capel`, Sala de Concerte a
Filarmonicii de Stat „Moldova” Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Veste important\ pentru to]i [oferii ie[eni! Imagini `n premier\ cu proiectul
care va debloca toat\ circula]ia dinspre Ciurea spre Ia[i. Schi]a investi]iei
care poate ıaerisi‰ traficul rutier din cea mai blestemat\ zon\ de c\tre [oferi
Proiectul de trafic care va debloca
traficul rutier din zona Ciurea
c`tre municipiul Ia[i a fost lansat
oficial de c`tre Consiliul Jude]ean.
Autorit`]ile au \ntocmit [i primele
schi]e ale proiectului cuprins \ntre
cap`tul cartierului CUG [i
intersec]ia cu centura Ia[ului, pe o
distan]` de 3,3 kilometri. Proiectul
de pe drumul jude]ean 248 ar
urma s` fie extins la 4 benzi,
pentru descongestionarea
traficului rutier
Veste important` pentru to]i [oferii din
municipiul Ia[i! Unul dintre cele mai aglomerate
drumuri de la ie[irea din ora[ va fi modernizat
complet. Este vorba despre [oseaua DJ 248 pe
ruta Ia[i - Vaslui. |n calcul intr` primii 3,3 kilometri
din acest drum, de la intersec]ia cu zona Valea
Adânc`, pân` la cea cu centura municipiului Ia[i,
de la Lunca Cet`]uii.
Recent, Direc]ia Jude]ean` de Administrare
a Drumurilor [i Podurilor (DJADP) a scos la

licita]ie proiectarea acestei por]iuni de drum,
licita]ie derulat` la pachet cu studiile pentru alte
[osele din jude]. |n ceea ce prive[te drumul
jude]ean 248 pe por]iunea respectiv`, au fost
\ntocmite primele schi]e, proiectul final urmând
a fi prezentat peste câteva luni.

Iat` cum arat` por]iunea din
drumul jude]ean cuprins
\ntre Ciurea [i Ia[i!

Pe por]iunea celor 3,3 kilometri, o situa]ie
aparte este cea dinspre Horpaz, unde [oseaua se
\ngusteaz` [i apare aglomera]ia. |n aceste sens,
cei de la Consiliul Jude]ean au ar`tat c` dup`
ce va fi \ntocmit proiectul tehnic se va vedea
dac` este nevoie [i de exproprieri de terenuri.

{oseaua va fi extins` la 4 benzi

Conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i a precizat
c`, prin acest proiect, se dore[te deblocarea
Autorit`]ile jude]ene au ar`tat [i \n ce va traficului rutier spre municipiului Ia[i. De altfel,
consta investi]ia care va debloca traficul rutier primele m`suri au fost luate \nc` din vara acestui
de la ie[irea din municipiul Ia[i. „Am scos la an.
„Este un pas concret pe care îl facem în
licita]ie contractul de achizi]ie a serviciilor de
proiectare pentru întocmirea documenta]iilor implementarea proiectului prin care vom reu[i s`
tehnico-economice pentru acest drum. Vorbim l`rgim la 4 benzi aceast` arter` rutier`, pe o
despre elaborarea de studiu topo, studiu geotehnic, distan]` de 3,3 kilometri. Astfel, vom debloca
expertiza tehnic`, documenta]ia de avizare a intrarea în municipiul Ia[i dinspre comuna Ciurea,
lucr`rilor de interven]ie, pentru modernizarea actualmente aceasta fiind una dintre cele mai
drumului jude]ean 248, limita municipiului Ia[i - stringente probleme a comunit`]ilor din zon`”, a
intersec]ie centura Ia[i”, a precizat Costel Alexe, mai spus Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i.
Jude]ean Ia[i.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Varianta final` a traseului din
DJ 248 Ia[i - Vaslui
Proiectul de l`rgire a [oselei porne[te de la
kilometrul 4<345 (limita municipiului Ia[i) [i se
opre[te la kilometrul 7<760, la intersec]ia cu
[oseaua de centur` de la Lunca Cet`]uii. Primarul
comunei Ciurea, C`t`lin Lupu, a precizat c`, pe
teritoriul localit`]ii, nu sunt probleme cu l`rgirea
[oselei respective. „|n zona noastr` sunt toate
re]elele de utilit`]i, \ns` drumul este destul de
larg [i nu cred c` vor fi probleme \n ceea ce
prive[te al]i proprietari de terenuri. Consiliul
Jude]ean are toate documentele necesare, iar
lucrurile sunt clare”, a precizat C`t`lin Lupu,
primarul comunei Ciurea.
Pe de alt` parte, Dan Ni]`, primarul comunei
Miroslava, nu a putut fi contactat pentru a explica
situa]ia din zona Horpaz, de pe teritoriul comunei
respective. |mpreun` cu acest proiect, CJ Ia[i a
scos la proiectare [i alte drumuri jude]ene, valoarea
total` fiind de circa 600.000 de lei.
Vlad ROTARU
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O ie[eanc\ a fost slu]it\ la salonul ıBee
Queen Studio‰, patronat de Adina Mititelu!
S-a preg\tit de aniversarea zilei de na[tere,
dar nu a mai putut ie[i din cas\. Clienta:
ıAr\tam ca o m\tur\ veche de 20 de ani‰
O ie[eanc` a vrut s`-[i ofere
un cadou cu ocazia zilei de
na[tere. A pl`tit nu mai pu]in
de 600 de lei pentru o nou`
\nf`]i[are la „Bee Queen
Studio”. A fost convins` de
coafeze c` totul e \n regul`.
Când a ajuns acas`, i-a venit
s` plâng` de nervi

putut ie[i din cas`, am sunat la o fat` care tunde,
dar nu putea decât peste o s`pt`mân`. Ar`tam
ca alea care-[i decoloreaz` p`rul ca s` atrag`
aten]ia. Fata de la coafor nu [tia cum s` scape
de mine. E prima oar` când m-am dus la acest
salon, prezentarea de pe Internet e foarte bun`,
dar \n realitate...”, a precizat clienta, sub protec]ia
anonimatului.

Zi ruinat` pentru o femeie din Ia[i care a
apelat la serviciile salonului de \nfrumuse]are „Bee
Queen Studio”, de pe strada Maior Eremia Popescu,
nr. 1, \n apropierea Palatului de Justi]ie. Femeia
le-a povestit reporterilor „BZI” c`, pe data de 22
octombrie 2021, a cerut s` fie tuns` [i vopsit`.
La un moment dat a observat c` angajata salonului
a t`iat mult mai mult din p`r, rezultatul fiind
devastator.
Clienta se preg`tea pentru aniversarea zilei
de na[tere, dar nu a mai putut ie[i din cas` când
s-a uitat \n oglind`. De precizat este faptul c`
afacerea din centrul Ia[ului este condus` de Adina
Mititelu.
„Eu nu vreau s` fac tam-tam, dar mi-au distrus
ziua. Am venit cu un model, cu o poz`. Voiam
ca p`rul s` aib` o nuan]` mai deschis` de blond.
M-au decolorat complet, eram un «galben-pui».
Am vrut o bucl` la spate, p`rul meu avea o
lungime de 40 de centimetri. Fata de acolo a
intrat cu foarfeca pân` \n ceaf`. M-a asigurat c`
totul este bine. |n fa]` mi-a l`sat p`rul mai lung.
Efectiv m-au slu]it, nu am putut s` am nicio
reac]ie. Când am ajuns acas`, totul era evident.
Ar`tam ca o m`tur` veche de 20 de ani. Nu am

Femeia a mai precizat c`, pentru serviciile
salonului „Bee Queen Studio”, a pl`tit nu mai
pu]in de 600 de lei. „Acum nu e vorba de bani,
dar m`car s` fi f`cut o treab` bun`. Despre
profesionalismul angajatelor nu [tiu ce s` spun.
Am purtat un pulover când m-am dus la salon
[i mi l-au decolorat cu substan]ele pe care le-au
folosit. Ai salon \n centrul Ia[ului [i nu pui o
pelerin`?! Nici la cel mai ieftin coafor nu s-ar
\ntâmpla asta. Pân` la urm` mi-au stricat imaginea.
|n Italia, astfel de situa]ii sunt sanc]ionate imediat”,
a mai spus clienta salonului.
Reporterii „BZI” au contactat-o pe Adina
Mititelu pentru a oferi un punct de vedere. „Nu
[tiu ce s` v` spun, eu sunt toat` ziua la salon,
a[ fi auzit. Am s` vorbesc cu colegele mele.
Dac` doamna avea o nemul]umire, putea s` vin`
[i s` spun`. Noi nu l`s`m pe nimeni s` plece
nemul]umit. Au mai fost cliente care nu erau
mul]umite, dar nu au plecat din salon f`r` o
rezolvare. Tot timpul exist` solu]ii”, a precizat
afacerista Adina Mititelu. Patroana apare ca
asociat` \n firmele Bee Queen Artist SRL [i
Voodoo SRL. Aceasta nu este prima oar` când
sunt reclamate saloanele de \nfrumuse]are.

Slu]irea a costat nu
mai pu]in de 600 de lei

Adina Mititelu a revenit
cu explica]ii
Adina Mititelu a revenit cu l`muriri suplimentare.
„Ne-am uitat pe camere, am identificat clienta. A
pl`tit, a plecat mul]umit`”, spune patroana salonului.
Dup` aceasta, a intervenit \n discu]ie [i
Loredana, coafeza care s-a ocupat ini]ial de client`.
„Am avut o programare cu doamna respectiv`.
Ini]ial dorea vopsirea r`d`cinilor, dar s-a r`zgândit,
a dorit o schimbare total` de look, decolorare [i
tuns. Am lucrat \mpreun` cu doamna Adina
Mititelu. Nu pot s` spun mai multe, am s` apelez
la avocat de acum \ncolo. Eu nu am variante,
spun adev`rul. Doamna a apelat [i la Protec]ia
Consumatorului”, a precizat Loredana, angajata
salonului de \nfrumuse]are „Bee Queen Studio”.
Clien]ii nu au reclamat doar salonul „Bee
Queen Studio”, ci [i „Valentino Hair Salon”, de

pe strada Armean`, nr. 2. |n luna februarie 2020,
ie[eanca Simona I. a apelat la serviciile salonului,
convins` [i de reclama f`cut` de patroni, unul
dintre ei fiind italianul Valentino Beltrano. Serviciile
oferite constau \n coafor, make-up, cosmetic`.
Tân`ra [i-a propus s` mai scape de monotonie
[i a apelat la italian ca s`-[i vopseasc` p`rul.
Dup` ce a pl`tit [i un pre] destul de piperat,
clienta s-a ar`tat foarte deranjat` de noul look,
care nu ar fi avut nicio leg`tur` cu promisiunile
hair-stylist-ului. |n consecin]`, a formulat o plângere
la Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia
Consumatorilor (CJPC) Ia[i, \n speran]a c`-[i va
recupera banii. Simona I. a povestit pentru „BZI”
c` p`rul s-a degradat \n scurt timp, iar pre]ul
pl`tit nu a fost cel din reclam`. Pentru o vopsire
a pl`tit 560 de lei, dar, dup` prima sp`lare, efectul
vopsirii a disp`rut.
Ciprian BOARU

A]i purta astfel de bijuterii? O tân`r` m`mic` din Ia[i
le face din lapte matern sau din cordonul ombilical!
Andreea Fotica: „E ca la ou`le care sunt puse la incubat”
Andreea Fotica, \n vârst` de 33 de
ani, a \nceput s` fac` bijuterii din
lapte matern, cordon ombilical sau
[uvi]e de p`r, \n urm` cu un an.
Produsele sunt realizate manual,
printr-un proces complex. Tân`ra
mam` [i antreprenoare din Ia[i
vinde bijuteriile \n toat` ]ara, dar [i
\n str`in`tate
Tânara mam` din Ia[i Andreea Fotica a f`cut
primele bijuterii din lapte matern \n urm` cu an.
„|n pandemie, la \nceput, când nu erau prea
multe oportunit`]i s` ie[im, uitându-m` pe Facebook,
am aflat de bijuteriile cu lapte matern. Am vrut
s` \ncerc [i eu, s` v`d dac` \mi iese. Eu sunt
inginer chimist la baz` [i, pentru c` sunt obi[nuit`
s` fac cercetare, muncind 10 ani \ntr-o companie
mai mult pe cercetare, am c`utat diverse metode
de conservare a laptelui matern. Prima bijuterie
am f`cut-o pentru mine [i nu m-am gândit c` se
va ajunge la partea aceasta, de vânzare. Când
am postat primele poze pe Facebook mi-a scris

o m`mic`, apoi am primit tot mai multe mesaje.
Eu voiam s` le ar`t copiilor, peste ani, ce am
f`cut \n pandemie (n.r. - râde)”, spune Andreea
Fotica.

Andreea Fotica, antreprenoare
din Ia[i: „Laptele matern se
usuc` timp de 6-8 zile,
apoi se \ncastreaz`
\ntr-o r`[in` epoxidic`”

epoxidic`, pe baz` de aur sau argint. Se pune
pe straturi [i e nevoie de mult` aten]ie. La
bijuteriile cu [uvi]` de p`r, aceasta se las` timp
de 4-5 zile la uscat. E nevoie de mult` migal`
[i, uneori, \mi ]in respira]ia ca s` nu zboare p`rul.
|n ultima etap` a procesului e partea de finisare,
care este foarte important`, la care m-a ajutat
so]ul. Dureaz` cam 4 s`pt`mâni crearea unei
bijuterii. Nu lucrez foarte mult la ele, dar e nevoie
de supraveghere. Zi de zi le verific! E ca la ou`le
care sunt puse la incubat”, explic` antreprenoarea
din Ia[i.
Reporterii „BZI” au prezentat \ntr-o edi]ie
anterioar` pasiunea mai pu]in obi[nuit` a unei
IT-iste din Ia[i.

Tân`ra antreprenoare explic` faptul c` procesul
de fabrica]ie a bijuteriilor este unul complex.
„Bijuteriile sunt f`cute din lapte matern, cu [uvi]e
de p`r, din cordonul ombilical, cu nume, ini]iale.
Ne juc`m cu toate acestea! Nu e nevoie de mult
lapte: \n jur de 4-5 linguri, adic` 10 mililitri.
Clien]i din toat` ]ara
Laptele se conserv` cu anumite prafuri, care \l
comand` bijuteriile f`cute
ajut` s` se usuce. |l las la uscat un timp mai
de Andreea Fotica
\ndelungat, pentru a nu se \ng`lbeni. Când am
Pre]urile pentru bijuteriile create de Andreea
\ncercat s` fac prima bijuterie, s-a \ng`lbenit pu]in
laptele [i nu arat` foarte bine. Laptele se usuc` Fotica sunt cuprinse \ntre 100 [i 600 de lei.
timp de 6-8 zile, apoi se \ncastreaz` \ntr-o r`[in` Investi]ia \n afacere se ridic` la câteva mii de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

lei. „La \nceput nu am investit foarte mult. Acum,
mi-am f`cut stoc de marf`, am cheltuit un pic
mai mult. Tot ce am investit am amortizat pân`
acum. Aceste bijuterii au ap`rut pentru prima
dat` \n America, fiind f`cute tot de o m`mic`.
|n România au ap`rut vreo 4-5 persoane care fac
ce fac eu. Am primit comenzi din toat` ]ara. Cu
clien]ii din Ia[i m` \ntâlnesc fa]` \n fa]`. Clientele
din alte jude]e \mi trimit laptele congelat. Din
Dâmbovi]a a fost cea mai \ndep`rtat` comand`.
Vara asta am avut multe comenzi, dar primesc
[i de s`rb`tori. Acum ar fi cel mai bine s` se
fac` comenzile pentru Cr`ciun, deoarece dureaz`
cam o lun` s` creez bijuteriile. Avem [i varianta
cu voucherele. Am f`cut bijuterii [i pentru bunici,
cu [uvi]a de p`r a nepo]ilor. Una dintre aceste
doamne e plecat` \n str`in`tate [i copiii i-au dus
o bijuterie cu [uvi]a nepoatei”, mai spune Andreea
Fotica, antreprenoare din Ia[i.
O alt` tân`r` din Ia[i care a demarat o afacere
de succes, cu [osete, este Mihaela Sinescu.
Raluca COSTIN
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lucr`tor pentru salubrizare, f`r`
studii [i experien]` precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Rela]ii
la: 0759137189;
office@sabcont.ro,
COM.VICTORIA, STR.GEORGE
COSBUC, POZITIA 173, VOL.IV.
Macaragiu pentru macarale,
scoala profesionala atestat iscir,
fara experienta precizata, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Manger energetic, studii
superioare, experien]` 3 ani,
atestat ANRE, TERMO-SERVICE
SA.Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Manager financiar, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, II URSACHE PETRU.
Rela]ii la: 0746168181;
ursvolvo@yahoo.com, Str.
Com.Victoria, Jud.Ia[i.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marf`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt [i pentru
persoanele cu dizabilit`]i,
CARREFOUR ROMANIA SA.
Rela]ii la: 0754204535,
STR.BUCIUM NR.36.
Manipulant marfa, f`r` studii [i
fara experienta precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL. Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.
Manipulant marfa, studii medii,
experienta 2 ani, TEXTILA SA.
Rela]ii la: 0744453064;
marketing@textilais.ro, B-Dul
Chimiei Nr.12.

PUBLICITATE

Joi, 28 octombrie

14

MIC A PUB LIC ITATE
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
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.
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare f`r` experien]`
precizat`, STEFAN SECUTITY
SRL. Rela]ii la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

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

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.

PIERDERI
S.C. PHARMA PRO EXPRES
S.R.L. anun]` pierderea „ CARTE
SERVICE” pentru Casa de
marcat: Aparat de marcat
electronic Fiscal DATECS model
DP 25 din Farmacia Tutora. Se
declar` nul`.

MEDIU
SC ROMIND PROJECT SRL prin
COJOCARU CRISTINEL, SC
REAL TRADE SRL prin
PANZARU COSTEL si SC
OBITORY CONSTRUCT prin
POPESCU GABRIEL-FLORIN,
titulari ai PUZ - „Elaborare
P.U.Z<R.L.U în vederea
construirii de locuinte, anexe
aferente [i racord utilit`]i” propus
a fi implementat în sat Lunca
Cetatuii, str.DJ 248, nr.6,
com.Ciurea, anun]` publicul
interesat asupra disponibilizarii
proiectului de plan [i a finaliz`rii
raportului de mediu pentru
acesta. Documentele pot fi
consultate la sediul APM IASI din
Iasi-str. Calea Chi[inaului nr. 43,
mun. Ia[i, în zilele de luni-joi,
între orele 9.00-14.00 [i vineri
între orele 9.00-12.00. |n data de
13.12.2021 ora 14:00 se va
desf`[ura \n sistem
videoconferin]a [edin]a de
dezbatere public` a proiectului
de plan [i a RAPORTULUI DE
MEDIU aferent acestuia.
Documenta]ia supusa dezbaterii
se regase[te la urm`toarea
adresa de internet:
http://apmis.anpm.ro .Publicul
poate trimite comentarii si
propuneri scrise la sediul APM
IASI din Iasi-str. Calea Chi[inaului
nr. 43, mun. Ia[i, sau on-line la
adresa office@apmis.anpm.ro
pâna la data de 13.12.2021.
Comuna Stolniceni Prajescu,
jude]ul Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de \ncadrare de c`tre
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Iasi, \n cadrul procedurii de
evaluare asupra impactului
asupra mediului pentru proiectul
„Refacere podet calamitat in sat
Bratesti, comuna Stolniceni
Prajescu, jude]ul Ia[i”.Proiectul
deciziei de \ncadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
compentente pentru protec]ia
mediului Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din str. Calea
Chisinaului nr. 43, Iasi, \n zilele
de luni-joi \ntre orele 9-14
precum [i la urm`toarea adresa
de internet:
http://apmis.anpm.ro/. Publicul
interesat poate inainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare \n termen
de 10 zile de la data publicarii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.
MIHAI CORNEL SI MIHAI
CORNELIA PRIN MIHAI DANUT
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul,, CONSTRUIRE 32
LOCUINTE INDIVIDUALE
P<1E,AMENAJARE CAI DE
ACCES, RACORDURI LA
UTILITATI, SPATII VERZI SI
PARCARI AUTO’’, propus a fi
amplasat în Satul Valea Lupului,
Comuna Valea Lupului, N.C
65013, Jude]ul Ia[i. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului Calea Chi[in`ului nr 43,
cod postal 700179 [i la sediul
SC CONTURUM SERVICES SRL,
cu punct de lucru \n Jude]ul Ia[i,
Sat Rediu, Soseaua Rediu nr 54,
Bl C4 . Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM IASI

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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O ie[eanc\ a dat lovitura vie]ii, devenind
milionar\ `n euro peste noapte! Nu a jucat
la Loto, dar a ridicat potul cel mare.
Cum a reu[it femeia s\ se `mbog\]easc\
O femeie din jude]ul Ia[i a fost pedepsit`
dup` ce a fost acuzat` c` a p`c`lit
autorit`]ile. Astfel, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i au condamnat-o pe
Mandolina St`nescu la 9 ani de pu[c`rie,
pentru eviden]iere în actele contabile sau în
alte documente legale a cheltuielilor care nu
au la baz` opera]iuni reale ori eviden]ierea
altor opera]iuni fictive, în scopul sustragerii
de la îndeplinirea obliga]iilor fiscale
O ie[eanc` a dat lovitura vie]ii, devenind milionar` \n euro
peste noapte! Aceasta nu a jucat la Loto, dar a ridicat potul cel
mare dup` ce a p`c`lit autorit`]ile. Din p`cate, acum, Statul Român
\i poate lua... praful de pe tob`! A[adar, o femeie din jude]ul Ia[i
a fost pedepsit` dup` ce a fost acuzat` c` a p`c`lit autorit`]ile.
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i au condamnat-o ieri
pe Mandolina St`nescu la 9 ani de pu[c`rie, pentru eviden]iere
în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor
care nu au la baz` opera]iuni reale ori eviden]ierea altor opera]iuni
fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga]iilor fiscale.

Mandolina St`nescu, pus` la plat`
de judec`torii ie[eni, dup` ce
a fost acuzat` de evaziune fiscal`
Pe lâng` condamnarea la 9 ani de temni]`, magistra]ii din
cadrul Tribunalului Ia[i au pus-o [i la plat` pe Mandolina St`nescu.

Nr. de înregistrare 14046 din 21.10.2021

„Instan]a admite în parte ac]iunea formulat` de partea civil` ANAF
- Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. O oblig`
pe inculpata Mandolina St`nescu la plata sumei de 14.367.863,92
lei (3.273.327,96 euro), din care taxa pe valoare ad`ugat` (TVA)
- în cuantum de 3.939.546 de lei [i impozit pe profit - în cuantum
de 10.428.317 lei”, au declarat judec`torii ie[eni.
Din p`cate, autorit`]ile vor avea dificult`]i \n a recupera
prejudiciul, pentru c`, din informa]iile oferite de magistra]i, ie[eanca
nu prea are bunuri mobile sau imobile. „Instan]a men]ine m`sura
asiguratorie dispus` prin ordonan]a procurorului din data de 8
august 2018 fa]` de inculpata Mandolina St`nescu asupra cotei
corespunz`toare inculpatei din imobilul cas` cu suprafa]a desf`[urat`
de 75 de metri p`tra]i, cu valoare de impunere de 47.750 de lei,
f`r` acte de proprietate”, au ad`ugat judec`torii ie[eni.

Statul Român, prejudiciat cu peste 3
milioane de euro de c`tre ie[eanc`
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`. Acest proces penal al Mandolinei St`nescu
a \nceput pe data de 28 septembrie 2018. Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i au trimis-o \n judecat`
pe femeie sub acuza]ia de evaziune fiscal`. Mai exact, Mandolina
St`nescu a fost acuzat` de eviden]iere în actele contabile sau în
alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baz` opera]iuni
reale ori eviden]ierea altor opera]iuni fictive, în scopul sustragerii
de la îndeplinirea obliga]iilor fiscale.
Conform anchetatorilor, ie[eanca a comis fapta \n urm` cu
aproximativ 7 ani, mai exact pe data de 25 noiembrie 2014.
Oamenii legii au ad`ugat c` femeia a depus documente falsificate,

ce vor fi desfiin]ate, privind achizi]ii fictive efectuate de la diverse
firme. Acum, r`mâne de v`zut dac` femeia care a dat lovitura
vie]ii, devenind milionar` \n euro peste noapte, va contesta sau
nu sentin]a emis` de prima instan]`. |n eventualitatea \n care se
va \ntâmpla acest lucru, femeia care nu a jucat la Loto, dar a
ridicat potul cel mare, va ajunge \n fa]a Cur]ii de Apel Ia[i, iar
magistra]ii de acolo vor hot`r\ soarta Mandolinei St`nescu.
Ciprian NEDELCU

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

Obliga]i s` se vaccineze. Scandal uluitor
\n institu]ie dup` ce [efii au fost
da]i \n gât c` au ascuns Guvidul
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu ni[te
chestiuni tot de pe la deref]iunea de paznici obosi]i. Poate c`
babetele v-au plictisit s` v` tot povesteasc` despre gogâld`ii
de pe acolo, dar ce s`-i faci dac` tot curg zvonuri calde [i
chestiu]e de astea, de nu pot sta nicicum la dospit [i trebuie
rostite cât mai curând. Ei bine, de data asta, e scaldal cât
casa pe acolo, dup` ce B`nu] Propodea a impus la toat` lumea
c`, dac` nu se vaccineaz` \mpotriva Guvidului \n 3 zâle, \i d`
pe to]i afar`! Cic` Betric` Niciolau, scl`vu]ul pensionar al lui
Brobodea, le d` telefoane agen]ilor [i \i amenin]` c`, dac` nu
se vaccineaz`, vor fi da]i afar`. Cic` Brobodea [i Niciolau caut`
s` se scoat` dup` ce au stat acas` cu Guvid, dup` petrecerea
aia de pomin`, cu ei doi, Ardei Busoi [i care mai era pe acolo.
Ca s` arate c` au cojones, `[tia s-au luat de oameni [i le cer
vaccinul, c`, dac` nu, pa [i pusi! Disperarea b`je]ilor e nasoal`
tare, unde mai pui c` Brobodea st` la berou numai cu jaluzelele
trase, ca s` nu vad` nimeni cum freac` el buha pe acolo.

Uite unde erau tor]ionarii! Controale la
sânge dup` nevaccina]ii din universitate
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
trebu[oar` de pe la noi din târg, dar tot legat` de vaccinare.
De data asta este vorba despre ga[ca vesel` de la Umefeu,
unde sc`nd`l`ul e cât casa. Cic` profii mâna]i de reftorul
Venerel Scrip`-cu-Caru s-au pus pe ginit studen]ii nevaccina]i.
Cic` `[tia sunt mai r`i decât tor]ionarii, c`, acolo unde v`d
un biet student nevaccinat, fac t`r`boi, \l iau la rost pe bietul
om [i nici nu-l las` s` respire, d-apoi s` mai participe pe la
cursuri. Ordinul e ordin [i trebuie respectat, cic`, altfel, e jale
[i printre profii de acolo, care nu ascult` de ce le zice nea’
Venerel. Cic` nici studen]ii nu se las` [i omule]ii vor s` pun`
iar`[i de un sc`nd`l`u [i ei, c` doar e dreptul lor la \nv`]are
acolo! Cel pu]in \n teorie!

Bomba bombelor! Iat` adev`rata
combina]ie a fabricii de diplome:
dezv`luirea asta o s`-i murd`reac`
oleac` chilo]ii de be]ivan
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
una despre un client vechi de-al lor, care a ajuns s` cam tremure
dup` ultimele dezv`luiri ale gazetei bâzâitoare. Ei bine, gazeta a
prins firul re]elei de combinatori a lui Cretian {panciu pe zona
lui de diplome false cu fegul, unde-s cursuri obosite pe bani
mul]i. Combina]ia ajunge pân` la nivel \nalt, \n institu]ii taman
la centru. Babetele nu zic nimic acuma, numai arunc` a[a o
enforma]ie despre [otul unei madame de la vârful unei agenturi
de la Menesterul Educa]iei. Madama cu pricina e cam anchetat`
acuma pentru combina]iile cu {panciu. A[a ajungem la so]ul
muierii, care e avocat [i care discut` cu {panciu cum s` o scoat`
la cap`t din combina]iile astea eronate. Ei, \ncet-\ncet se sparge
buboiul [i nu v` mira]i cum de au pocnit toate fegurile astea
obosite \n toat` ]ara [i \i curg meleoanele lui Cretian. Dar
combina]iile astea o s` pocneasc` de tot, a[a c` Cretian e cam
palid de o vreme \ncoace. {i nu numai de la b`utur`!
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Situa]ie incredibil\, `n
instan]ele ie[ene!
O prostituat\ se plânge c\
ar fi fost violat\ de clien]i.
Ce va decide Justi]ia `n
acest caz, extrem de ciudat

Doi ie[eni au ajuns \n fa]a instan]ei, dup`
ce au fost acuza]i de c`tre o prostituat`
c` ar fi violat-o. Astfel, procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i i-au trimis \n judecat` pe
Remus Adrian Hotin [i Ionu] Petric` Popa,
sub acuza]ia de viol \n form` continuat`.
La audieri, acuza]ii au sus]inut c`, de
fapt, nu ar fi abuzat-o \n niciun mod pe
femeia care practic` „cea mai veche
meserie din lume”
Situa]ie incredibil`, \ntr-un dosar penal aflat pe rolul instan]elor
din Ia[i! O prostituat` se plânge c` ar fi fost violat` de clien]i.
R`mâne de v`zut ce va decide Justi]ia \n acest caz, extrem de
ciudat.
A[adar, doi ie[eni au ajuns \n fa]a instan]ei, dup` ce au fost
acuza]i de c`tre o prostituat` c` ar fi violat-o. Procurorii din

cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i i-au trimis recent
\n judecat` pe Remus Adrian Hotin [i Ionu] Petric` Popa, sub
acuza]ia de viol \n form` continuat`. Acum, urmeaz` ca magistra]ii
s` asculte ce au de spus toate p`r]ile implicate, pentru a putea
lua o decizie \n acest caz.

Ie[enii Remus Adrian Hotin [i Ionu] Petric`
Popa spun c` au fost acuza]i pe nedrept
Anchetatorii i-au trimis \n fa]a instan]ei pe ie[enii Remus
Adrian Hotin [i Ionu] Petric` Popa \n urm` cu câteva luni, dar
procesul nu a \nceput pân` acum. Ionu] Petric` Popa a fost trimis
\n judecat` \n stare de arest preventiv, sub acuza]ia de viol \n
form` continuat` (2 acte materiale), \n vreme ce Remus Adrian
Hotin a fost trimis \n instan]` \n stare de libertate, sub aceea[i
acuza]ie. Cea care a formulat plângere \mpotriva celor doi ie[eni
este Andreea L..
„În fapt, s-a re]inut c`, în noaptea de 25 spre 26 octombrie
2020, în intervalul orar 1:40 - 4:15, inculpa]ii P.I.P. [i R.A.H s-au
prezentat la un imobil din zona Pia]a Unirii, din municipiul Ia[i,
ca urmare a unor convorbiri telefonice cu dou` persoane de sex
feminin ce practicau prostitu]ia în acel imobil. Întrucât una dintre
acestea s-a ar`tat deranjat` de faptul c` inculpatul P.I.P. se afla
sub influen]a b`uturilor alcoolice, acesta a devenit agresiv. Astfel,
inculpatul P.I.P. a între]inut cu persoana v`t`mat` L.A. dou`
raporturi sexuale normale prin constrângere fizic` [i moral`,
împotriva voin]ei acesteia, ajutat fiind [i de inculpatul H.R.A., care
l-a îndemnat pe acesta s` î[i aleag` una dintre persoane, ]inândo pe cealalt` lâng` el pentru a nu îi permite s` intervin` sau s`
alerteze organele de poli]ie în acest timp”, a sus]inut Drago[
Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i.

Judeca]i dup` plângerea formulat`
de o prostituat` din Ia[i

Prin ordonan]a din data de 28 octombrie 2020 a organelor
de cercetare penal`, s-a dispus luarea m`surii preventive a re]inerii
fa]` de Ionu] Petric` Popa pentru o perioad` de 24 de ore. „Prin
încheierea judec`torului de drepturi [i libert`]i din cadrul Judec`toriei
Ia[i, a fost admis` propunerea Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i de luare a m`surii arest`rii preventive fa]` de inculpat pentru
o perioad` de 30 de zile, începând cu data de 29 octombrie 2020,
m`sura fiind prelungit` ulterior pentru 30 de zile, iar inculpatul
a fost trimis în judecat` în stare de arest preventiv. 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 primprocurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
De cealalt` parte, cei doi sus]in c`, de fapt, nu au violat-o
pe tân`ra care practic` prostitu]ia. Acum, r`mâne de v`zut ce vor
decide magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i \n acest caz, destul
de \ncâlcit.
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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