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Secretul lui Cristian Stanciu, consilier
județean PSD! A încasat bani de la
Aerostar SA, compania de mentenanță
avioane, care a semnat un contract
la Aeroportul Internațional Iași
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COVID-19 în perioada în care stăteau acasă.
Aproximativ 400.000 de lei au fost încasați
ilegal în perioada stării de urgență 2020, de
către medicii de familie și alți aproximativ 100
de mii de lei au fost distribuiți mai multor...

Societatea comercială Salubris SA a
implementat un sistem de supraveghere
video a punctelor gospodărești pentru a
reduce numărul cetățenilor care aruncă
neregulamentar deșeurile. Peste 200 de
camere au fost montate atât pe mașini...

La Iași, rata infectării
COVID-19 este în continuă scădere
în rândul minorilor! Ieri erau
internați doar 10 pacienți la
Spitalul „Sf. Maria”
social
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actualitate 8

Un dezvoltator imobiliar s-a
racordat la conducta de gaz ce
alimentează cele 8 case de pe Aleea Bucium
Scandal în cartierul Bucium
din Iași. Dezvoltatorul care a
ridicat blocuri pe locul Casei
de Oaspeți a lui Nicolae
Ceaușescu s-a înțepat la
conducta de gaz care
deservește doar câteva case
pe Aleea Bucium. Oamenii
s-au trezit cu muncitorii de...
actualitate 8

Taximetristul a fost înnebunit de
frumusețea fetei care a urcat în mașina
lui și a vrut cu orice preț să o aibă
Răpirea urmată de viol de zilele
trecute, de la Iași, pare
desprinsă din filme. Tânăra care
a fost obligată să întrețină relații
sexuale orale cu un taximetrist a
ajuns din greșeală la Iași. Ea a
urcat în mașina echipată taxi
vrând să meargă la o pensiune,
unde să rămână peste noapte

EVENIMENT

Mar]i, 16 noiembrie

Un adev\rat arsenal,
descoperit de
anchetatori `n casa
unui ie[ean!
Amortizoare ce pot fi
adaptate armelor letale
[i mii de cartu[e,
ridicate la perchezi]ii
Un adev`rat arsenal a fost g`sit de c`tre oamenii legii \n
locuin]a unui ie[ean! Astfel, amortizoare ce pot fi adaptate
armelor letale [i mii de cartu[e au fost ridicate la perchezi]ii.
Un b`rbat din Ia[i va fi obligat s` ofere explica]ii \n instan]`,
dup` ce, \n casa lui, a fost descoperit` muni]ie de]inut` nelegal.
Acum, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat` pe Andrei Panaintescu,
sub acuza]ia de nerespectarea regimului armelor [i al muni]iilor.
Urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim termen
al procesului penal. Mai apoi, magistra]ii vor asculta ce au
de spus procurorii [i ie[eanul, pentru a putea lua o decizie
\n acest caz.
Oamenii legii au afirmat c` ie[eanul Andrei Panaintescu
a intrat \n vizorul lor \n urm` cu aproximativ 4 ani. „În cauz`
s-a re]inut c`, pe data de 8 martie 2017, inculpatul A.P. a
de]inut f`r` drept, într-un imobil situat în municipiul Ia[i, dou`
dispozitive de diminuare a zgomotului (amortizoare) ce pot
fi adaptate armelor letale de calibrul 5,6 mm [i 9 mm, respectiv
6.832 de buc`]i cartu[e aferente armelor letale cu ]evi lise [i
ghintuite, precum [i un sistem optic de ochire pe timp de
noapte pentru arme de foc lungi”, a declarat Drago[ Bordianu,
prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Potrivit anchetatorilor, aceste aspecte au fost constatate
cu ocazia efectu`rii unei perchezi]ii domiciliare la locuin]a
ie[eanului, într-un dosar care avea alt obiect, al Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Timi[oara, disjuns [i declinat ulterior
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Anchetatorii ie[eni au mai sus]inut faptul c` Andrei
Panaintescu avea permis pentru arme, dar muni]ia pe care o
de]inea dep`[ea limita legal admis`. De altfel, acesta a [i fost
motivul pentru care procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat` sub acuza]ia de
nerespectarea regimului armelor [i al muni]iilor
„Inculpatul era de]in`tor legal de arme letale cu destina]ia
vân`toare [i tir sportiv, îns` muni]ia descoperit` dep`[ea limita
admis` în permisul de arm`, acesta de]inând, totodat`, ilegal
[i alte calibre pentru care nu este autorizat. Preciz`m faptul
c` toate persoanele beneficiaz` de prezum]ia de nevinov`]ie
pân` la pronun]area unei hot`râri judec`tore[ti definitive”, a
\ncheiat Drago[ Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i. Acum, urmeaz` ca magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i s` decid` ce se va \ntâmpla \n continuare
cu b`rbatul acuzat \n acest caz.
Ciprian NEDELCU
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Bazine de `not la fiecare
gr\dini]\ din Ia[i. Iat\
primele schi]e ale proiectului
demarat de Prim\rie

Prim`ria a demarat o investi]ie legat` de
construirea unor bazine de \not la fiecare
gr`dini]` din municipiul Ia[i. Proiectul
derulat de autoritatea local` are o valoare
de 3,2 milioane de lei. Fiecare bazin va
avea circa 180 de metri p`tra]i, conform
estim`rilor f`cute de firma care a
proiectat investi]ia
Proiecte noi \n sistemul educa]ional din Ia[i. Prim`ria municipiului
Ia[i a demarat un proiect legat de construirea unor bazine de
înot la gr`dini]ele din ora[. Primarul Mihai Chirica a anun]at c`
în prim` faz` vor fi construite cinci astfel de bazine, aprobarea
indicatorilor tehnico-economici urmând s` fie supus` votului
consilierilor locali pân` la sfâr[itul anului. Primele propuneri legate
de construirea unor astfel de bazine de \not la gr`dini]ele din
municipiul Ia[i au fost luate \n calcul \nc` de la \nceputul acestui
an. Prim`ria va implementa proiectul etapizat, investi]ia fiind
derulat` multianual.

Prim`ria propune bazine
de \not la gr`dini]ele din Ia[i
Edilul municipiului Ia[i a [i explicat \n ce va consta noua
investi]ie de la unit`]ile de \nv`]`mânt pre[colar din ora[. „Facem
pa[i concre]i pentru realizarea unei idei personale care are scopul
de a încuraja copiii s` fac` mi[care [i s` tr`iasc` s`n`tos de la
cele mai fragede vârste. În momentul dezbaterii bugetului pentru
acest an spuneam c` ne dorim ca fiecare gr`dini]` s` aib` un
bazin de înot. S`pt`mâna trecut` am finalizat studiul de fezabilitate.
Fiecare tip de modul va fi adaptat în func]ie de gr`dini]a unde
va fi construit. Cele mai multe dintre gr`dini]ele din Ia[i au
posibilitatea implement`rii unui astfel de proiect. Sper`m ca anul

viitor s` începem lucr`rile la primele cinci bazine de înot”, a
afirmat Mihai Chirica.

Cum arat` proiectul derulat de Prim`ria Ia[i?
Potrivit studiului de fezabilitate întocmit de ERM Capco Proiect
SRL, se are în vedere construirea unui bazin cu o suprafa]`
construit` de 178,97 metri p`tra]i [i cu dimensiuni maxime în plan
cu treptele incluse de 12,26 x 22,60 metri. Cuva bazinului va avea
dimensiunea de 8,50 x 4,20 metri, cu o adâncime de la 0,50 metri
pân` la 1,20 metri. Structura este proiectat` din beton armat
monolit. Închiderile perimetrale sunt proiectate din c`r`mid` BCA
cu grosime de 30 de centimetri, termoizola]ii cu polistiren peste
care se aplic` o tencuial` pe baz` de ciment [i finisa]i cu tencuial`
decorativ`. Devizul general al investi]iei este de 3.2 milioane de
lei, sum` cu tot cu TVA. Principalele cheltuieli vor fi dirijate c`tre
amenajarea terenului (111.741 lei), proiectare (187.000 lei), construc]ii
[i instala]ii (1.637.737,02 lei), utilaje, echipamente tehnologice [i
func]ionale care necesit` montaj (95.632 lei) etc. Durata de realizare
a lucr`rilor [i activit`]ilor prev`zute în proiect este de 15 luni.

Prim`ria preia bazinul
de \not din Tudor Vladimirescu
Prim`ria Ia[i ar urma s` preia bazinul de înot din Tudor
Vladimirescu, aflat în administrarea Universit`]ii Tehnice „Gheorghe
Asachi”. Lucr`rile au început înc` din 1990, îns` nu au fost duse
la sfâr[it din cauza lipsei finan]`rii. Municipalitatea va prelua
proiectul pentru a-l depune pentru finan]are la nivelul guvernamental.
Prim`ria Ia[i va depune proiectul, cel mai probabil, la Compania
Na]ional` de Investi]ii (CNI). Dac` va ob]ine finan]area, municipalitatea
va transforma bazinul de înot pentru competi]ii sportive de nivel
na]ional [i interna]ional.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

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

3

EVENIMENT

Mar]i, 16 noiembrie

Ai v\zut vreodat\ camerele de
supraveghere instalate de Salubris `n Ia[i?
Imagini de ıcolec]ie‰ au fost \nregistrate.
~n ce ipostaze au fost surprin[i unii ie[eni
chiar lâng\ tomberoanele pline de gunoi
Societatea comercial` Salubris SA a
implementat un sistem de supraveghere
video a punctelor gospod`re[ti pentru a
reduce num`rul cet`]enilor care arunc`
neregulamentar de[eurile. Peste 200 de
camere au fost montate atât pe ma[ini,
cât [i la punctele gospod`re[ti din
municipiul Ia[i. Camerele sunt
monitorizate non-stop de c`tre angaja]ii
Salubris, iar neregulile sunt semnalate
direct la serviciul de Poli]ie Local`.
Acesta din urm` le d` amenzi celor care
nu respect` modul de depozitare a
de[eurilor
|n municipiul Ia[i, Salubris SA a implementat mai multe
tehnologii, pentru a reduce cât mai mult impactul negativ pe care
\l au de[eurile depozitate neregulamentar asupra mediului. Printre
aceste tehnologii se num`r` [i camerele video de supraveghere
instalate la punctele gospod`re[ti [i pe ma[inile de salubritate.
„Am \nceput montarea camerelor de supraveghere la punctele
gospod`re[ti din Ia[i \n luna august 2020. Avem 200 de camere
de supraveghere montate la punctele gospod`re[ti [i 50 de camere
montate pe ma[inile de salubritate. Camerele de vedere sunt
monitorizate permanent \n timpul programului de lucru. Când
observ`m o neregul`, \n[tiin]`m [efii de centru responsabili de
acel punct gospod`resc, apoi semnal`m printr-o adres` Poli]ia
Local`, care are acces direct la camerele noastre. Am luat aceast`
m`sur` pentru a reduce pe cât posibil vandaliz`rile punctelor
gospod`re[ti [i ca s` \i vedem \n timp real pe cei care depoziteaz`
neregulamentar de[eurile”, a declarat Bogdan D\rvariu, analist de
informa]ii la Biroul de Control Operativ din cardul SC Salubris
SA.

Care sunt problemele cu care se
confrunt` cel mai des Salubris SA
Depozitarea neregulamentar` a de[eurilor este o problem`
real`, care are un impact major asupra mediului. |n cazul \n care
o pubel` de colectare selectiv` este contaminat` cu un alt tip de
de[eu, aceasta nu mai e primit` la centrul de reciclare. De altfel,
aceasta este [i cea mai mare problem` a reprezentan]ilor Salubris.
Ie[enii prefer` s` depoziteze toate tipurile de de[eu la punctul
gospod`resc \n loc s` apeleze la campaniile speciale de colectare
demarate de SC Salubris SA.
„Cel mai des \ntâlnim problema depozit`rii de[eurilor rezultate
din construc]ii la punctele gospod`re[ti amenajate \n cartiere.
Molozul este adus de cele mai multe ori cu dubi]e [i desc`rcat
lâng` containerele de colectare selectiv`. Pe lâng` moloz, sunt
aruncate la punctul gospod`resc [i piese de mobilier, saltele sau
produse electronice sau electrocasnice. Pentru toate aceste de[euri,
avem programe speciale de colectare, tocmai pentru a nu fi
aruncate la punctele din cartiere. |ns`, acum, cu camerele de
supraveghere, reu[im s` \i prindem pe cei care nu respect`
regulile. Pe unii i-am prins chiar când desc`rcau molozul. Când
observ`m o astfel de neregul`, facem o adres` la Poli]ia Local`,
iar cei de acolo identific` num`rul de \nmatriculare a ma[inii din
care au fost desc`rcate de[eurile [i, apoi, dau amenzile reglementate
prin lege”, a ad`ugat Bogdan D\rvariu. Din luna decembrie 2020
[i pân` \n prezent, cei de la Salubris au \naintat mai bine de 200
de adrese la Poli]ia Local`.

Ce alte tehnologii au fost
introduse de c`tre Salubris
Pe lâng` camerele de supraveghere, Salubris SA a reu[it s`
creasc` frecven]a de ridicare a de[eurilor cu pân` la 40 la sut`,
implementând aplica]ia „Route Planer”, prin care fiecare [ofer are
un traseu bine stabilit, astfel c` nu mai exist` confuzii sau cazuri
\n care s` nu se goleasc` punctele gospod`re[ti. De asemenea,
a fost dezvoltat` [i o aplica]ie pentru persoanele juridice prin

care acestea pot comanda o ma[in` pentru a colecta de[eurile
adunate.
„Vrem s` implement`m un nou serviciu de identificare radio
(RFID), prin care putem monitoriza exact orice ridicare de recipient
de la persoanele juridice. Acum test`m mai bine de 200 de astfel
de cipuri instalate la societ`]ile comerciale din Ia[i. Aceste cipuri
sunt instalate direct pe recipiente, \n a[a fel \ncât, când ma[ina
ridic` recipientul respectiv, noi putem observa direct \n aplica]ie
c` a fost colectat la acel punct gospod`resc. |n plus, avem pe
str`zile Ia[ului [i 30 de pubele inteligente «BigBelly». Este vorba
despre pubelele care vorbesc când sunt folosite. Acestea au un
sistem de compactare integrat [i un senzor care transmite \n
timp real starea de \nc`rcare a pubelei [i toate astea sunt alimentate
de energia solar` care încarc` pubela”, a mai spus Bogdan D\rvariu.
Pentru transparen]`, Salubris a implementat pe site-ul propriu o
hart` digital` pe care sunt afi[ate informa]ii despre ma[inile
societ`]ii [i despre starea de colectare a fiec`rui punct gospod`resc.
Toat` aceast` digitalizare a fost implementat` pentru a \mbun`t`]i
serviciile oferite clien]ilor Salubris SA din municipiul Ia[i.
George POPA

Modific\ri importante de trafic `n municipiul Ia[i.
Surprize totale pentru [oferii care circul\
pe cele mai importante str\zi din ora[. Iat\ ce
reguli vor trebui s\ respecte conduc\torii auto
O nou` serie de modific`ri \n traficul rutier din municipiul
Ia[i au fost luate \n calcul de [efii administra]iei locale. |n ultima
perioad` au fost analizate mai mult solicit`ri venite din partea
unor institu]ii sau locuitori ai ora[ului pentru implementarea unor
m`suri \n traficul din municipiu. Toate aceste m`suri au trecut
prin Comisia de Circula]ie de la Prim`ria Ia[i [i au fost avizate
de Poli]ia Rutier`. |n calcul intr` [i montarea unui indicator
„Oprirea Interzis`” pe strada Petru Poni, pe tronsonul cuprins
\ntre Toma Cozma [i strada Neculau. Poli]ia Rutier` a avizat [i
montarea unui indicator „Drum cu prioritate” pe strada Vântu, la
intersec]ia cu strada Spital Pa[canu [i strada Brându[a din cartierul
T`t`ra[i. Tot \n aceast` zon` din municipiul Ia[i va intra \n vigoare
o decizie privind limitarea la 30 de kilometri la or` pe strada
Vântu, pe tronsonul cuprins \ntre Moara de Vânt [i Spital Pa[canu.
|n zona respectiv` vor fi montate [i limitatoare de vitez`, acestea
urmând a ap`rea pe strada Brându[a.
Printre m`surile impuse de Comisia de Circula]ie se mai afl`
[i refacerea semnaliz`rii rutiere verticale [i orizontale pe {oseaua
P`curari, \ntre Esplanada Mimoza [i Kaufland. Pe Aleea P`curari
va fi instituit sens unic, pe tronsonul cuprins \ntre Aleea Cimitirul
Evreiesc pân` la intersec]ia cu strada Caz`rmilor, pe sensul de
mers spre pia]a P`curari. De asemenea, vor fi montate separatoare
de sens pe strada Aeroportului, la intersec]ia cu strada Smaranda

Br`escu, pentru a nu mai fi permis` parcarea. Tot \n zona
Aeroportului, vor ap`rea popici pentru blocarea accesului pe
trotuar, pe sensul de mers spre Unitatea Militar`, dar [i la
intersec]ia cu strada Smaranda Br`escu pe sensul de coborâre.

Parcare interzis` \n fa]a Maternit`]ii
„Cuza-Vod`” din Ia[i
Comisia a luat [i alte decizii ce au ]inut de traficul din
municipiul Ia[i. Astfel, cei de la Prim`ria Ia[i au decis s` interzic`
parcarea [i \n fa]a Maternit`]ii „Cuza-Vod`” din zona central` a
municipiului. Va fi montat un indicator „Obligatoriu la dreapta”
pe aleile adiacente de pe bulevardul Nicolae Iorga, pe tronsonul
cuprins \ntre bulevardul Socola [i pasajul Nicolina. |n plus, Poli]ia
a avizat cererea Prim`riei de montare a unui indicator cu semnul
„Interzis la stânga” de pe Nicolae Iorga, pe sensul de mers spre
bulevardul Cantemir, pe toate aleile laterale de pe tronsonul
Socola- pasaj Nicolina. Un indicator „Interzis la stânga” va fi
montat pe bulevardul Prim`verii spre parcarea de la complexul
alimentar [i spre magazinul Lidl. O alt` m`sur` luat` de autoritatea
local` recent a ]inut de instituirea unei benzi unice \n Nicolina.
Decizia respectiv` a stârnit \ns` nemul]umiri din partea [oferilor,
nevoi]i s` a[tepte mai mult timp \n traficul din zon`.
Vlad ROTARU
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Manevrele nesim]ite ale medicilor `n pandemia Covid-19
Faimoasa {coal\ de
Balet din Rusia a ajuns
la Ia[i! Cuplul de
balerini Tatiana [i
Nicolai Nazarchievici,
`ntr-o poveste-spectacol
de vis la Opera
Na]ional\ Român\!
Prim-balerina Tatiana Nazarchievici, de la „Moscow Ballet”,
al`turi de so]ul ei, Nicolai, au participat \n 2019 la faimosul
Tur „North American”, din Statele Unite ale Americii [i Canada,
fiind distribui]i \n „Prin]ul Sp`rg`tor”. „E o mare bucurie
pentru mine c` am ajuns la Ia[i [i mul]umesc Operei din
Ia[i, echipei [i managerului - prof. univ. dr. Daniel {andru
pentru oportunitate [i aceast` [ans`. E o mare emo]ie c` ne
afl`m aici, unde am g`sit o atmosfer` [i o echip` extraordinar`.
Da, am beneficiat de profesori ai {colii de Balet de la SanktPetersburg, care, dup` ce se retrag din activitatea artistic`,
unii vin la Chi[in`u [i preg`tesc balerini. |mi amintesc de
preg`tire, una foarte sever`, dar pentru \nalt` performan]` [i
profesionalism. Sunt mari sacrificii pentru a ajunge la cel mai
\nalt nivel \n lumea baletului”, m`rturise[te Tatiana Nazarchievici.
Pe de alt` parte, aceasta este trist` c` tinerii din actuala
genera]ie nu mai sunt atra[i de balet [i dispu[i la a face
sacrificii [i eforturi pentru a reu[i \n acest univers fabulos al
baletului interna]ional. „Din p`cate, acum, tinerii nu mai au
aceast` atrac]ie, nu sunt dispu[i la efort deosebit, la efort
infernal... Dar noi sper`m s` schimb`m aceast` stare de fapt.
Tocmai de aceea aducem \n prim-plan baletul [i marile spectacole,
de data aceasta la Ia[i”, a completat Tatiana Nazarchievici. De
remarcat este faptul c` cei doi au jucat \n celebre crea]ii
artistice \n \ntreaga lume, precum „Frumoasa Adormit`”, „Romeo
[i Julieta”, „Don Quijote”, „Carmen” sau „Giselle”.

O poveste-spectacol la Opera Na]ional`
Român` din Ia[i: piesa „Lacul
Lebedelor”, cu casa \nchis`!
Publicul va avea parte de o poveste-spectacol de vis la
Opera Na]ional` Român` din Ia[i. Piesa „Lacul Lebedelor”,
de Piotr Ilici Ceaikovski, se joac` cu casa \nchis`. Coregrafia
clasic` este dup` Marius Petipa [i Lev Ivanov [i a fost adaptat`
de artista emerit` Ileana Iliescu. Aceasta este realizat` în
colaborare cu Teatrul Na]ional de Oper` [i Baletul „Maria
Bie[u”, din Republica Moldova. Din distribu]ie face parte [i
Vlad M`rculescu, prim-balerin al ONRI [i cel care a fost
artizanul aducerii celor doi arti[ti valoro[i [i Natalia Bohdan.
O contribu]ie major` a avut [i lect. univ dr. Cristina Todi,
[ef-serviciu Compartiment Balet al ONRI.
Valentin HU}ANU

Zeci de doctori au `ncasat
ilegal, `n perioada de
urgen]\, stimulentul de risc.
Ace[tia trebuie s\ dea `napoi
peste 400.000 de lei

Un control efectuat de Casa de Asigur`ri de S`n`tate (CAS)
Ia[i a scos la iveal` o situa]ie revolt`toare. {aptezeci de medici
de familie din jude]ul Ia[i au primit ilegal sume mari de bani,
din stimulentul de risc COVID-19, \n timp ce ace[tia nu au fost
la serviciu. Este vorba despre perioada st`rii de urgen]` din 2020,
\n care medicii veneau pentru o s`pt`mân`-dou` la cabinet, spital
[i o s`pt`mân`-dou` st`teau acas`. Valoarea stimulentului de risc
era de 2.500 de lei lunar, iar suma total` a prejudiciului a ajuns
la aproximativ 400.000 de lei. Aceast` sum` va fi restituit` de
cadrele medicale, deoarece s-a dovedit c` banii au fost primi]i
ilegal. Stimulentul de risc se oferea tuturor medicilor care se
prezentau la serviciu \n perioada st`rii de urgen]`. De la finalizarea
controalelor [i pân` \n prezent, medicii de familie au restituit
doar 182.500 de lei. „Acordarea stimulentului de risc conform
prevederilor art.8, alin.(1), din OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea
unor m`suri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare
a r`spândirii noului coronavirus, COVID-19, pe perioada st`rii de
urgen]`. Potrivit art. 8, alin.(1), din OUG nr. 43/2020, personalul
medical, medico-sanitar [i auxiliar sanitar din cabinetele medicilor
de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de
imagistic` medical`, ambulatoriile de specialitate, farmaciile
comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale
afla]i în contract cu casele de asigur`ri de s`n`tate, care au activat
în timpul st`rii de urgen]` [i care au avut în eviden]` sau sub
tratament pacien]i suspec]i sau confirma]i cu COVID-19, ori dac`
personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activit`]ii
desf`[urate, a beneficiat de acordarea unui stimulent de risc în
cuantum de 2.500 de lei brut pe lun` pe perioada st`rii de
urgen]`”, au precizat reprezentan]ii CAS Ia[i.

Al]i opt furnizori medicali din Ia[i au
\ncasat ilegal 100.000 de lei
|n urma controlului efectuat de Casa Jude]ean` de Asigur`ri
de S`n`tate Ia[i au mai fot identifica]i opt furnizori de servicii
medicale din ambulatorii de specialitate, unit`]i sanitare cu paturi

[i asisten]` medical`-hemodializ` care au primit stimulent de risc,
chiar dac` ei nu au fost prezen]i la serviciu \n perioada st`rii de
urgen]`. |n aceste cazuri a fost acordat` o sum` de aproximativ
100.000 de lei. „|n urma Raportului de audit financiar pentru anul
2020 \ncheiat de Camera de Conturi Ia[i s-au demarat controale
privind respectarea prevederilor legale referitoare la modul de
acordare a stimulentului de risc - COVID-19 furnizorilor de servicii
medicale afla]i \n contract cu Casa de Asigur`ri de S`n`tare Ia[i,
\nregistrându-se urm`toarele rezultate: \n ambulatoriul de specialitate
clinic` a fost g`sit un singur furnizor de servicii medicale, care
a primit suma de 59.533 de lei. |n ambulatoriul de specialitate
paraclinic` s-au identificat trei furnizori de servicii medicale, iar
suma imputat` a fost \n valoare de 19.462 de lei. |n unit`]ile
sanitare cu paturi, doi furnizori de servicii medicale spitalice[ti
au primit suma de 14.440 lei [i al]i doi furnizori din asisten]a
medical`-hemodializ` au primit un stimulent \n valoare de 2.894
de lei. Totalul sumelor imputate pentru stimulentul de risc din
perioada 16.03.2021 - 15.05.2021 a fost de 490.328 de lei”, au
men]ionat reprezentan]ii CAS Ia[i.
Andreea PåDURESCU
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La Ia[i, rata infect\rii COVID-19 este
`n continu\ sc\dere `n rândul
minorilor! Ieri erau interna]i doar
10 pacien]i la Spitalul ıSf. Maria‰.
Medicii spun c\ to]i sunt `n stare bun\
Inciden]a cazurilor de COVID19 \n rândul copiilor ie[eni se
men]ine sc`zut` de
aproximativ 3 s`pt`mâni, \ns`
medicii se a[teapt` din nou la
o cre[tere, odat` cu revenirea
elevilor fizic la [coal`. Ieri, 15
noiembrie 2021, erau interna]i
10 pacien]i la Spitalul pentru
Copii „Sfânta Maria”, din Ia[i.
Doar doi dintre ace[tia se aflau
\n Sec]ia de Anestezie [i
Terapie Intensiv`. Pân` \n
prezent nu a fost confirmat
niciun caz de grip` \n rândul
copiilor
Medicii ie[eni nu au avut niciun caz confirmat
de grip` \n rândul copiilor \n acest sezon, iar
rata infect`rilor cu COVID-19 se men]ine sc`zut`
de mai multe s`pt`mâni. Ieri, 15 noiembrie 2021,
erau interna]i doar 10 pacien]i cu forme u[oare
[i medii \n compara]ie cu aceea[i perioad` a
lunii octombrie 2021, când erau interna]i peste
30 de copii. Odat` cu \ntoarcerea elevilor fizic
la [coal`, speciali[tii se a[teapt` la o cre[tere a
inciden]ei \n rândul minorilor.
„Pân` \n acest moment nu avem niciun caz
confirmat de grip`. Adresabilitatea pacien]ilor c`tre
noi este constant` \n tot ceea ce \nseamn` patologie
COVID-19 [i non-COVID-19. Vârsta pacien]ilor

COVID-19 variaz` \ntre o lun` [i 17 ani. Cei mai
mul]i au [i alte boli asociate, \ncepând de la diabet,
afec]iuni neurologice, boli genetice, de metabolism.
Pacien]ii f`r` boli asociate au o evolu]ie favorabil`.
Momentan nu am observat o cre[tere a inciden]ei
din cauza revenirii la [coal`. Ne a[tept`m s` creasc`
inciden]a la copii când se majoreaz` [i la adul]i”,
a declarat Alina Belu, managerul Spitalului Clinic
de Urgen]` pentru Copii.

Alina Belu: „Starea feti]ei
de la Roman este stabil`”
A trecut deja o s`pt`mân` de când feti]a \n
vârst` de dou` luni a ajuns de urgen]` pe mâna
medicilor ie[eni dup` ce a fost \njunghiat` de
propriul tat`. Aceasta a fost operat`, iar starea
ei este stabil` momentan. Medicii sunt optimi[ti
\n ceea ce prive[te evolu]ia copilei. Aceasta este
\n continuare internat` \n sec]ia ATI a Spitalului
pentru Copii „Sfânta Maria” din Ia[i.
„Starea feti]ei de la Roman este stabil` [i
a[tept`m s` vedem ce decid medicii chirurgi [i
anestezi[ti. Vom vedea care va fi pasul urm`tor
\n ceea ce prive[te starea copilului, fiind \n
continuare la ATI”, a ad`ugat Alina Belu, managerul
Spitalului Clinic de Urgen]` pentru Copii.
Amintim c` feti]a de doar dou` luni a ajuns
\n stare grav`, transportat` cu elicopterul SMURD,
de la Roman la Spitalul pentru copii din Ia[i,
dup` ce a fost \njunghiat` de 10 ori de tat`.
B`rbatul [i-a \njunghiat cele dou` fiice gemene
[i pe mama acestora. Din nefericire, una dintre
feti]e a decedat, iar cealalt` a ajuns la spital.
Mama copilelor a sc`pat [i ea cu via]`.

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

Doar doi pacien]i \n sec]ia
ATI a Spitalului pentru
Copii „Sf. Maria” din Ia[i
Dintre cei 10 pacien]i interna]i, doi se afl`
\n Sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv` (ATI).
Ace[tia au o form` moderat` a bolii. De altfel,
medicii ie[eni vin cu ve[ti bune pentru unul
dintre cei doi pacien]i din ATI, care are o evolu]ie
foarte bun` [i, cel mai probabil, va fi externat
[i se va \ntoarce acas`. Ieri, 15 noiembrie 2021,
\n jurul orei 4:00, a fost transferat la Spitalul
pentru Copii „Sfânta Maria” un nou-n`scut de la
Maternitatea „Elena Doamna”, pozitiv COVID-19,
din mam` infectat`. Nu se cunoa[te, \ns`, modul
de transmitere a virusului.
„Pe sectorul ATI-COVID-19 sunt interna]i doi
pacien]i chirurgicali, iar, \n aceast` diminea]`, a

• 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

fost transferat un nou-n`scut pozitiv, \n a [aptea
zi de boal`, care pare s` aib` un prognostic
relativ bun, cu o form` moderat`. Ceilal]i doi
pacien]i sunt manageria]i \n terapie intensiv`,
dar necesit` manevre chirurgicale, ce impun
internarea. Unul dintre ei este cu o evolu]ie postoperatorie foarte bun` [i, cel mai probabil, va
merge acas`. Nou-n`scutul este cu mam` confirmat`
pozitiv, dar nu putem s` spunem care a fost
modul de transmitere. A fost transferat de la
Maternitatea «Elena Doamna»”, a declarat dr.
Lavinia Ionescu, purt`torul de cuvânt al Spitalului
Clinic de Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria”,
din Ia[i. |n edi]iile anterioare ale Cotidianului
„BZI” a fost prezentat un caz \n premier` la
Maternitatea „Elena Doamna”, din Ia[i, unde sa n`scut primul bebelu[ infectat de la mam`.
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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Mai multe drumuri
s\te[ti din comun
Bal[ vor fi modernizate
cu 200.000 de euro!
La licita]ie s-au
prezentat 5 firme
Prim`ria comunei Bal[, din jude]ul Ia[i, anun]` noi investi]ii
\n localitate. Recent a fost lansat` licita]ia pentru reabilitarea
mai multor drumuri s`te[ti prin asfaltare sau betonare. Valoarea
estimat` a contractului este de 1.073.357 de lei, f`r` TVA,
adic` aproape 200.000 de euro. La procedur` au fost depuse
5 oferte din partea societ`]ilor Eky - Sam SRL (Ia[i), Danlin
XXL (Neam]), Construct & Drum SRL (Ia[i), Bauer One SRL
(Ia[i) [i Cadvyll Const SRL (Bac`u). Comisia de evaluare va
alege oferta constructorilor cu pre]ul cel mai mic.
„|nainte de \nceperea lucr`rilor de terasamente se execut`
lucr`ri preg`titoare \n limita zonei de lucru: cur`]area terenului
de frunze, crengi, iarb` [i buruieni, decaparea [i depozitarea
p`mântului vegetal, asanarea zonei drumului prin \ndep`rtarea
apelor de suprafa]` [i adâncime. P`mântul decapat [i alte
produse care sunt improprii vor fi puse \n depozitul definitiv.
P`mântul vegetal va putea fi pus \ntr-un depozit provizoriu, \n
vederea unei eventuale reutiliz`ri. |n por]iunile de drum pe
care apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul
drumului, acestea trebuie ab`tute prin [an]uri de gard` care
s` colecteze [i s` evacueze apa \n afara drumului”, se arat` \n
caietul de sarcini. Totodat`, \n comuna Victoria urmeaz` s` fie
implementat un proiect major pentru aduc]iunea gazelor naturale.

Prim`ria comunei Bârnova vrea s`
reabiliteze o strad` din localitate
Nu \n ultimul rând, Prim`ria comunei Bârnova, din jude]ul
Ia[i, anun]` investi]ii \n localitate. Recent a fost lansat` licita]ia
pentru realizarea lucr`rilor de \ntre]inere cu \mbr`c`minte
bituminoas` u[oar` \n satul Pietr`ria din comun`. Valoarea
estimat` a contractului este de 721.218 lei, f`r` TVA, adic`
aproape 150.000 de euro.
„Compactarea se execut` pentru fiecare strat \n parte.
Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de
protec]ie. Num`rul atelierelor de compactare se va stabili \n
func]ie de dotarea antreprenorului cu compactoare (grele, \n
tandem) [i de num`rul punctelor de a[ternere-compactare.
Opera]ia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie executat`
astfel \ncât s` se ob]in` valori optime pentru caracteristicile
fizico-mecanice de deformabilitate [i suprafa]are”, se arat` \n
documenta]ia procedurii.
Ciprian BOARU
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Fostul director de la
Totalgaz Industrie din Ia[i
a[teapt\ cu emo]ii
vânzarea vilei din P\curari
Executorii judec`tore[ti nu
reu[esc s` vând` vila lui
Adrian Coca, fostul
director al companiei
Totalgaz Industrie. La
procedurile trecute nu s-au
prezentat ofertan]i. Acum,
licita]ia va fi reluat` la
mijlocul lunii decembrie
2021. Executorii caut` s`
vând` [i vila patronului
Ioan Pâr`u
Executorii judec`tore[ti din Ia[i nu
reu[esc s` vând` vila lui Adrian Coca, fost
director la compania Totalgaz Industrie.
Recent, la licita]ia pentru valorificarea
propriet`]ii nu s-au prezentat ofertan]i. Astfel,
pe data de 14 decembrie 2021, procedura
va fi reluat` la sediul executorului judec`toresc
Ciprian S\rbu. Evaluatorii au stabilit c`
proprietatea are o valoare de 2.751.555 lei.
|ns` pre]ul de pornire a fost redus cu 25
la sut`. A[adar, licita]ia avea un pre] de
pornire de 2.063.366 lei, aproape 400.000
de euro. Proprietatea este situat` chiar
lâng` amplasamentul fabricii Totalgaz Industrie,
pe strada Ioan Petru Culianu. Totul a \nceput
\n momentul \n care Ioan Pâr`u, patronul
Totalgaz, i-a cerut directorului s` fac` un
\mprumut la banc` ca s` ajute activitatea
firmei. Adrian Coca a \mprumutat 1,3 milioane
de euro, i-a b`gat \n firm`, dar acum se
afl` \n incapacitate de plat`. |n aceea[i

situa]ie se afl` [i Ioan Pâr`u, care risc` s`
r`mân` f`r` vila situat` \n aceea[i zon`.

Vila lui Adrian Coca are o
suprafa]a generoas`
Conform descrierii, proprietatea lui
Adrian Coca este compus` dintr-o suprafa]`
de teren de 2.765 de metri p`tra]i, dar [i
o vil` cu regimul de \n`l]ime D+P+1+M.
„Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept
asupra imobilului urm`rit s`-l anun]e pe
executorul judec`toresc \naintea datei stabilite
pentru vânzare. Invit`m pe to]i cei care
doresc s` cumpere imobilul s` se prezinte
la termenul de vânzare, locul fixat [i ora
stabilit`, având asupra lor acte de identitate
[i pân` la aceast` dat` s` prezinte oferte
de cump`rare”, se arat` \n anun]ul executorului
judec`toresc Ciprian Ioan S\rbu. Proprietatea

este plasat` strategic, la câteva minute de
centrul ora[ului, de mers cu ma[ina.
Suprafe]ele fiec`rui nivel al construc]iei sunt
imense. La demisol, suprafa]a util` este de
75,50 mp, parter - 227,77 mp, etaj - 248,07
mp, mansard` - 213,04 mp. Proprietatea
este completat` de un garaj cu o suprafa]`
construit` de 71 mp. La \nceputul anului
2020, Totalgaz Industrie a intrat \n insolven]`.
Recent, a fost \ntocmit tabelul definitiv al
crean]elor, document ce arat` c`, \n acest
moment, datoriile companiei sunt de
401.048.492 lei, aproape 80 de milioane de
euro. Asta \n condi]iile \n care cifra de
afaceri a firmei nu dep`[e[te nivelul de 6
milioane de euro. O crean]` important`
apar]ine chiar omului de afaceri Ioan Pâr`u,
care ajunge la 126.516.726 lei, adic` 25 de
milioane de euro.
Ciprian BOARU

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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Instalatorii din Ia[i se pot
`nscrie `n Programul Casa
Verde Fotovoltaice, `n
perioada 16 noiembrie-16
decembrie 2021

Au fost evaluate
firmele `nscrise `n
schema HoReCa!
Aproape 200 de
antreprenori din Ia[i
vor primi banii
solicita]i `ncepând cu
luna decembrie 2021

Instalatorii din Ia[i au termen o lun` de
zile s` se \nscrie \n Programul Casa Verde
Fotovoltaice. Dup` aceast` etap`
demareaz` \nscrierile \n program de c`tre
poten]ialii beneficiari care pot depune
cererea doar prin intermediul
instalatorilor valida]i. Ie[enii pot primi
20.000 de lei \n programul derulat de
Administra]ia Fondului pentru Mediu
|n perioada 16 noiembrie-16 decembrie 2021 se deruleaz`
etapa \nscrierii \n Programul Casa Verde Fotovoltaice 2021 pentru
instalatorii din Ia[i care vor s` fie valida]i \n acest program derulat
de Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM). Criteriile de
eligibilitate pentru validarea instalatorului, con]inutul dosarului de
validare [i alte informa]ii privind depunerea dosarului de validare
se reg`sesc în Ghidul de finan]are aprobat prin Ordinul nr.
1287/2018, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, disponibil
pe site-ul www.afm.ro, la sec]iunea Programe de finan]are- Sisteme
fotovoltaice. Scopul programului îl reprezint` cre[terea eficien]ei
energetice, îmbun`t`]irea calit`]ii aerului [i reducerea emisiilor
de gaze cu efect de ser`, prin utilizarea sistemelor de panouri
fotovoltaice pentru producerea de energie electric` necesar`
consumului propriu [i livrarea surplusului în sistemul energetic
na]ional. Urm`toarea etap` din acest program va fi \nscrierea
persoanelor fizice, care se va face doar prin intermediul instalatorilor
valida]i. Dup` aprobarea ghidului de finan]are pentru anul acesta
va fi anun]at` [i data de la care persoanele fizice se vor putea
prezenta la instalatori în vederea înscrierii în program.

Ie[enii care s-au \nscris \n programul
derulat [i anul trecut pot depune cererile
de decontare pe site-ul AFM
Programul care a avut succes la Ia[i \n fiecare an de la
lansarea lui presupune acordarea unui ajutor \n valoare de 20.000
de lei pentru fiecare dosar eligibil la finan]are. Solicitan]ii primesc
banii pentru a monta panourile fotovoltaice pe acoperi[urile
propriet`]ilor din mediul rural. Potrivit noilor prevederi, este
permis` modificarea amplasamentului prin montarea panourilor în

incinta propriet`]ii, indiferent de loc (dac` a solicitat montarea
pe o cl`dire [i dore[te montarea pe alt` cl`dire, dac` a solicitat
montarea pe cl`dire [i dore[te montarea pe teren etc.). |n aceast`
perioad`, ie[enii \nscri[i \n programul derulat \n anul 2020 pot
s` depun` cererile de decontare, pentru a ob]ine banii solicita]i,
care se depun exclusiv online prin intermediul e-mail-ului/aplica]iei
informatice. Beneficiarii [i instalatorii valida]i \n programul din
acest an au obliga]ia de p`strare/arhivare a documentelor pe
perioada de valabilitate a contractelor încheiate cu AFM. O parte
din cei aproximativ 300 de ie[eni \nscri[i \n program au montat
panourile fotovoltaice.

Ie[enii au montat panouri fotovoltaice pe
acoperi[urile caselor din mediul rural
|n perioada 2015-2020 au fost finan]ate 128 de dosare depuse
la Agen]ia pentru Protec]ia Mediului (APM) Ia[i, institu]ia care
a verificat dosarele pân` în anul 2019. Ulterior, AFM a preluat
programul. Beneficiarii acestor fonduri de la stat au primit 6.000
de lei pentru fiecare proiect aprobat. Cu banii ob]inu]i au montat
pe locuin]e panouri fotovoltaice cu ajutorul c`rora reu[esc s`
economiseasc` energie electric`. Prin montarea panourilor fotovoltaice
cre[te eficien]a energetic`, se \mbun`t`]e[te calitatea aerului [i
sunt reduse emisiile de gaze cu efect de ser` prin producerea
de energie electric` din surse regenerabile la locuin]ele situate
la cel pu]in 2 kilometri fa]` de re]eaua na]ional` de distribu]ie a
energiei electrice [i prin reducerea utiliz`rii combustibililor
conven]ionali. Unul dintre beneficiarii din Ia[i ai programului
derulat de stat este Aurel Bârs`niuc, din comuna Aroneanu.
Raluca COSTIN

Toate dosarele depuse \n schema HoReCa au fost evaluate,
din Ia[i fiind eligibile la finan]are 198 de dosare. Potrivit
Agen]iei pentru IMM-uri, din cele 1.141 de cereri de finan]are
depuse din regiunea Nord-Est au fost admise 810 dosare [i
alte 261 sunt respinse. Un num`r de 70 de dosare ale
antreprenorilor din regiunea Moldovei, din jude]ele Suceava,
Neam], Bac`u, Vaslui [i Boto[ani sunt \n curs de clarificare.
Beneficiarii care a[teapt` r`spunsurile privind dosarele depuse
trebuie s` verifice aplica]ia STS (Serviciul de Telecomunica]ii
Speciale) [i s` r`spund` la clarific`ri în timpul men]ionat în
procedur`, respectiv în 3 zile. Antreprenorii din Ia[i care au
nel`muriri cu privire la dosarele lor pot solicita informa]ii la
num`rul de call-center 0219059. De asemenea, speciali[tii din
Ia[i sus]in c` banii ar putea fi vira]i \n conturile beneficiarilor
\ncepând de luna viitoare, dup` ce vor fi semnate contractele
de finan]are.
Schema HoReCa este unul dintre programele lansate de
Ministerul Economiei \n acest an [i \[i propune s` ajute firmele
din domeniul HoReCa ce au \nregistrat pierderi din cauza
pandemiei COVID-19. Statul va acorda unor firme din domeniul
HoReCa [i al turismului desp`gubiri ce reprezint` 20 la sut`
din valoarea cu care a sc`zut activitatea firmelor respective în
anul 2020 fa]` de 2019, în limita sumei de 800.000 de euro
pe firm`. Procedural, Ministerul Economiei inten]ioneaz` s`
trimit` simultan contractele de finan]are la solicitan]ii admi[i,
dup` terminarea tuturor verific`rilor, pentru a face pl`]ile c`tre
to]i beneficiarii eligibili. Astfel, pe bugetul actual, Ministerul
Economiei va putea pl`ti o prim` tran[` c`tre to]i câ[tig`torii,
din miliardul de lei disponibil. Restul banilor ar urma s` vin`
într-o a dou` tran[` c`tre to]i aplican]ii, dup` ce guvernul va
bugeta [i restul pl`]ilor din schema HoReCa, de 1,45 de
miliarde lei. Lista cu primele firme din Ia[i care iau banii \n
schema HoReCa a fost publicat` pe site-ul Ministerului Economiei.
Domeniul HoReCa este unul dintre primele afectate de
pandemia COVID-19, efectele fiind vizibile [i în prezent. Mare
parte 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 interviurile de angajare.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Localnicii au ie[it `n strad\! Un dezvoltator
imobiliar care construie[te blocuri `n zon\
s-a racordat la conducta de gaz ce
alimenteaz\ cele 8 case de pe Aleea Bucium
R`zboi total \ntre locuitorii de pe Aleea Bucium [i
cei care de]in cartierul din Ia[i al Presidence Garden din
[oseaua Bucium, nr. 82. Blocurile din acest cartier au
fost ridicate pe locul fostei Case de Oaspe]i a lui Nicolae
Ceau[escu din cartierul Bucium. Dou` dintre imobile au
fost conectate la re]eaua de gaze naturale din {oseaua
Bucium, iar alte dou` imobile vor fi racordate la conducta
care alimenteaz` câteva case de pe Aleea Bucium. Ie[enii
care locuiesc pe aceast` alee s-au trezit ieri cu o surpriz`
nepl`cut`. Muncitorii DelGaz Grid SA au venit de la
primele ore ale dimine]ii pentru a s`pa la racordarea
complexului imobiliar la conducta de gaz metan de pe
Aleea Bucium. Proprietarii celor 8 case de pe aceast`
alee sus]in \ns` c` nu au fost anun]a]i [i, mai mult, atât
furnizorul, cât [i dezvoltatorul au \nc`lcat legea.

Poli]i[tii sosi]i la fa]a locului nu au
f`cut nimic pentru c` problema
era de competen]a Poli]iei Locale
Locuitorii din acest cartier din Ia[i sus]in c` muncitorii
de la DelgazGrid s-au apucat de racordat complexul
imobiliar la conducta de gaz metan care le deserve[te
strada f`r` [tiin]a lor. |n plus, cei care au curtea lâng`
proprietatea celor de la Presidence Garden s-au trezit [i
cu gardul scos pentru montarea racordului la gaz metan.
Pe Aleea Bucium a ajuns [i un echipaj de Poli]ie, \ns`
ace[tia au sus]inut c` nu pot interveni [i c` plângerea
poate fi transmis` c`tre Poli]ia Local`. „Au trimis o adres`
din care nu reiese nimic despre acest lucru. Am sunat
la Ia[i, la Târgu Mure[ [i, pân` la urm`, au spus c`

este o lucrare pe {oseaua Bucium, nu pe Aleea Bucium. De altfel, \n documente
este aviz pentru {oseaua Bucium. Ne-am trezit cu ei aici \nc` de diminea]`, f`r`
vreo explica]ie. Unde mai pui c` au \nc`lcat [i proprietatea [i ne-au scos gardul ca
s` treac` conducta”, a spus unul dintre locatarii din zona Aleea Bucium.

Locuitorii vor da \n judecat` Delgaz Grid SA
[i dezvoltatorul din Bucium
De[i oamenii au cerut explica]ii [i au ar`tat c` nu au fost informa]i a[a cum
arat` legea, muncitorii de la Delgaz Grid SA [i-au v`zut \n continuare de treab`.
Ieri, 15 noiembrie 2021, cei de la Presidence Garden nici nu au trecut prin zon`.
Ie[enii din zon` au ar`tat c` vor apela la instan]a de judecat` pentru a-[i face
dreptate. „Conducta care trece c`tre Aleea Bucium este veche de 30 de ani [i a
fost f`cut` pentru casele de aici. Dac` se vor conecta la aceasta, mai \ntâi vor
beneficia ei de gaz [i dup` aceea noi. De[i ei au aviz pentru {oseaua Bucium, au
preferat s` se \n]epe de la noi pentru c` distan]a e mai mic` [i e mai ieftin. Iar
Delgaz nu ne-a l`murit cu nimic [i am tot sunat ba la Târgu Mure[, ba la Ia[i”, a
spus Margareta Luca, o femeie din zon`. Probleme au mai fost [i \n trecut cu noul
cartier din zona Bucium.

Reac]ia dezvoltatorului Presidence
Garden dup` scandalul din Bucium
Reprezentan]ii dezvoltatorului au transmis un punct de vedere legat de scandalul
de ieri de pe Aleea Bucium. „Lucr`rile s-au efectuat \n conformitate cu cerin]ele
men]ionate \n autoriza]ia de construc]ie emis` de Prim`ria Ia[i. Reprezentan]ii societ`]ii
Delgaz Grid prezen]i la fa]a locului au constatat c` nu exist` niciun impediment
pentru \nceperea execu]iei lucr`rilor. Acestea au fost finalizate, iar locuitorii din zon`
au fost recupla]i la re]eaua de distribu]ie gaze naturale. |n ceea ce prive[te sus]inerea
unui locatar care acuz` violarea propriet`]ii, facem precizarea c` aceast` sus]inere
nu este fondat`, \ntrucât la fa]a locului au fost prezen]i atât un topometrist autorizat,
cât [i un expert topometrist din partea persoanei care are aceast` preten]ie.
M`sur`toarea topografic` s-a consemnat \ntr-un proces-verbal de trasare, adus la
cuno[tin]` [i acceptat de persoana care invoc` \nc`lcarea propriet`]ii. |n final, s-a
dovedit c` nu exist` nicio abatere de la planul topo avizat [i nu s-a adus nicio
atingere dreptului de proprietate”, au transmis cei de la Presidence Garden.

Dezvoltatorul imobiliar va construi
10 blocuri \n [oseaua Bucium, nr. 82
|n urm` cu circa o s`pt`mân`, ie[enii din Aleea Bucium au ar`tat cum dezvoltatorul
vrea s` se racordeze la conducta de gaz care alimenteaz` casele din zon`, conduct`
ce nu poate suporta atâtea locuin]e. Dezvoltatorul a ar`tat la vremea respectiv` c`
avizul tehnic de racordare la sistemul de distribu]ie a gazelor naturale este emis
de compania Delgaz Grid SA, \n func]ie de solu]ia analizat` de ace[tia.
Presidence Garden SRL a purtat anterior denumirea Zhouning Shengde Stone
SRL. Conform proiectului depus, pe terenul respectiv ar urma s` fie construite nu
mai pu]in de zece blocuri, unele dintre acestea având 5 etaje, precum [i mai multe
imobile cu o în`l]ime maxim` de 3,5 metri. POT-ul acceptat în proiect este de 40
la sut`. Suprafa]a construit` pe acest teren va fi de 4.000 mp, aleile [i parc`rile vor
ocupa circa 4.500 mp, iar spa]iile verzi vor ocupa 1.500 mp, conform proiectului.
Acestea vor include 112 apartamente [i 152 de locuri de parcare.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Secretul lui Cristian Stanciu, consilier
jude]ean PSD! A `ncasat bani de la
Aerostar SA, compania de mentenan]\
avioane, care a semnat un contract
la Aeroportul Interna]ional Ia[i.
Politicianul: ıNu cunosc, sunt
foarte vechi, de peste 20 de ani‰
Consilierul jude]ean Cristian
Stanciu poate fi cercetat
pentru conflict de interese [i
incompatibilitate. |n 2017 a
votat proiectul pentru
concesionarea unui teren la
Aeroportul Interna]ional Ia[i,
beneficiar` fiind compania
Aerostar SA. |n timp ce vota,
\ncasa de la firm` dividende.
Este un caz clasic pentru
Agen]ia Na]ional` de
Integritate. Veniturile nu le-a
trecut \n declara]ia de avere
Declara]ia de avere a consilierului jude]ean
PSD Cristian Stanciu este incomplet`. Reporterii
„BZI” au descoperit c` politicianul ie[ean a evitat
s` completeze declara]ia de avere cu sumele
\ncasate din ac]iunile de]inute la compania Aerostar
SA, din Bac`u, care a \ncheiat un contract cu
Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i, pentru concesionarea
unei suprafe]e de 16.000 de metri p`tra]i \n arealul
Aeroportului Interna]ional Ia[i. |n 2016, compania
din Bac`u a solicitat CJ Ia[i s` avizeze concesionarea
terenului men]ionat pe o perioad` de 49 de ani.
Aici urma s` fie amenajat un hangar pentru
mentenan]a avioanelor. Pentru asta era nevoie [i
de votul CJ.
A[a c` proiectul de hot`râre a fost votat pe
data de 20 ianuarie 2017, când \n plen a fost
prezent [i consilierul jude]ean PSD, Cristian
Stanciu. Proiectul a fost votat \n unanimitate. |n
acel moment, Cristian Stanciu \ncasa dividende
de la compania Aerostar, dar informa]ia nu a fost
f`cut` public` \n declara]iile de avere [i de
interese. |n luna septembrie 2017 a fost semnat
contractul cu Aerostar. Hangarul este construit
pentru mentenan]a avioanelor de tip Airbus 320
[i Boeing 737 de]inute de companiile care opereaz`
mai multe zboruri la Ia[i.

Cristian Stanciu s-a bâlbâit, nu
[tie dac` \ncaseaz` bani
Contactat telefonic, Cristian Stanciu a precizat,
\n prim` faz`, c` nu are vreo rela]ie cu compania
Aerostar. Nu a r`spuns la \ntrebarea legat` de
un eventual conflict de interese, \n contextul \n
care a votat pentru proiectul \n care a fost implicat`
compania Aerostar. Valoarea dividendelor nu a
putut fi cuantificat`.
„Nu cunosc. S` fie certificate de investitor...
Sunt foarte vechi, de acum 20 de ani. Nu am
\ncasat niciun ban”, a declarat Cristian Stanciu,
consilier jude]ean PSD. |n aceste condi]ii, consilierul

jude]ean poate fi anchetat de Agen]ia Na]ional`
de Integritate (ANI) pentru conflict de interese
[i incompatibilitate. „Inspectorii de integritate
desf`[oar` urm`toarele activit`]i: primesc, colecteaz`,
centralizeaz` [i proceseaz` date [i informa]ii cu
privire la situa]ia averii existente pe durata
exercit`rii demnitarilor [i func]iilor publice, a
incompatibilit`]ilor [i a conflictelor de interese
privind persoanele care ocup` func]ii sau demnit`]i
publice”, se arat` \n Legea ANI. „|n cazul pe
care l-a]i prezentat este obligatoriu s` treci \n
declara]ia de avere orice sum` \ncasat`. Nu este
un prag pentru declararea veniturilor”, a precizat,
pentru „BZI”, un expert juridic.

Grigore Filip, directorul
Aerostar, spune c` oricine
poate cump`ra

Poate fi [i Pre[edintele României! Este altceva
când de]ine cineva controlul. Nu acord`m ac]iuni
gratuite. Nu-l cunosc pe domnul acesta, este un
ac]ionar de portofoliu, acesta este mecanismul
bursei. Oricine poate s` aib` ac]iuni. Anul acesta,
ac]iunile de la Aerostar s-au dublat. Peste 85 la
sut` sunt \n posesia marilor ac]ionari, care nu
cump`r`, nu vând. Aerostar are 152 de milioane
de ac]iuni emise”, a declarat directorul Grigore
Filip. |n 2020, Aerostar SA a declarat o cifr` de
afaceri de 294,8 milioane de lei, cu un profit de
38,4 milioane de lei, datorii de 28,4 milioane de
lei, cu un num`r de 1.731 de angaja]i.

Cristian Stanciu face averi din
spa]iile Prim`riei Ia[i

Prin Funda]ia Ecologic` Green (FEG) Education,
Cristian Stanciu a „c`pu[at” mai multe spa]ii
Contactat telefonic de reporterii „BZI”, Grigore comerciale aflate \n proprietatea Prim`riei Ia[i,
Filip, directorul Aerostar, a declarat c` nu \l situate [i \n zone ultracentrale. Sub „umbrela”
cunoa[te pe Cristian Stanciu, dar c` oricine poate funda]iei, consilierul jude]ean beneficiaz` de chirii
cump`ra ac]iuni de pe Bursa de Valori Bucure[ti preferen]iale. De exemplu, \n baza unui contract
de \nchiriere semnat \n urma aprob`rii Hot`rârii
(BVB).
„Este o societate public`, exist` câteva mii de Consiliu Local 235/28.08.2000, Cristian Stanciu
de ac]ionari. V` garantez c` nu este un ac]ionar achit` lunar doar 579 de lei pentru spa]iul ocupat
semnificativ. Oricine poate cump`ra ac]iuni de la pe strada Cuza Vod`, nr. 1. Imobilul are o suprafa]`
burs` [i s` vând`, indiferent cum \l cheam`. de 159,45 de metri p`tra]i. Astfel, pentru un
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

singur metru p`trat, achit` doar 3,6 lei. Pe strada
P`curari, nr. 25 func]ioneaz` gr`dini]a FEG, spa]iul
fiind \nchiriat tot de la Prim`ria Ia[i. Contractul
a fost semnat pe data de 10.09.1992. De aproape
30 de ani, familia Stanciu st`pâne[te imobilul cu
o suprafa]` de 255,25 metri p`tra]i, plus teren \n
suprafa]` de 400 de metri p`tra]i. Pentru proprietatea
men]ionat`, Cristian Stanciu pl`te[te o chirie
lunar` de doar 666 de lei.
Nu \n ultimul rând, Cristian Stanciu ocup` [i
imobilul de pe strada P`curari, nr. 47, unde
func]ioneaz` Centrul de Formare [i Evaluare
Profesional` \nfiin]at de FEG. Aici sunt sus]inute
cursuri de calificare pentru coafor, frizer, buc`tar,
osp`tar, tehnician maseur, infirmier, tehnician,
instalator, macaragiu, fochist, alpinist utilitar etc.
De data aceasta, conform HCL 411/20.07.2003,
FEG nu pl`te[te chirie de mai bine de 18 ani.
Imobilul are o suprafa]` de 558,08 metri p`tra]i,
la care se adaug` o suprafa]` de teren de 307
metri p`tra]i. Contractul este valabil pân` pe data
de 31.12.2021. |n proprietatea lui Cristian Stanciu
se afl` Hotel „Astoria”, C`minul Studis, cl`direa
\n care a func]ionat Po[ta Român` \n Podu Ro[,
teren situat vizavi de Complexul „Palas”, Casa
„Costache Negruzzi”, din zona P`curari, [i multe
altele.
Ciprian BOARU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Rela]ii la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
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.
Rela]ii la: 0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Arhivar, studii medii/superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ASOCIATIA PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMANIA
FILIALA JUDETEANA IASI. Rela]ii
la: 770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRII NR.5.
Arhivist, studiimedii/superioare,
f`r` experien]`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRII NR.5.
Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.

PUBLICITATE

Mar]i, 16 noiembrie

12

MIC A PUB LIC ITATE
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.
C`lc`toreas`, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
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, studii lieale, experien]` 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Casier, scoal` profesional`, f`r`
experien]` precizat`, THE JOP
SRL. Rela]ii la: 0757588096,
LUNCA CETATUII, BL.13,SC.A,
AP.42, JUD. IASI.
Cenzor, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
DE PROPRIETARI BL.339, TR.I
{I TR.II. Rela]ii la: 0767133889,
STR.PROF.PAUL NR.13,
BL.339/I, SC.D, P-U.
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.
Confec]ioner, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, 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.

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.
Controlor calitate \n confec]ii,
studii medii/generale cu
experien]` 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.

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.

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

Consilier juridic, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com.

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.

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.

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.

Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
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.

Curier, studii medii, fara
experienta precizata.
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.

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 juridic, studii superioare,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI, NR.8.
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.

Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Rela]ii la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata. SMART
PROCENT SRL. Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dispecer, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI, NR.8.
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:
Contabil junior, studii superioare,
0232/211730; office@elmar.ro,
cunostinte operare pc, limba
Sos.Bucium Nr.32A.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
Economist, studii superioare,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
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.
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;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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 servicu, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CONSULTMED SRL. Rela]ii la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520,
ETJ.4, AP.2.
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.
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.
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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
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 confec]ii tricotaje, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, KATTY FASHION
SRL,. Rela]ii la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
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.
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.
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.
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 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.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
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.
Ingrijitor cl`diri, [coal` general`,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
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.

CHV CONTAINER RO SRL.Rela]ii
la: 0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.

LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.

Instalator re]ele termice, cursuri
de specialitate, autorizare ISCIR,
TERMO-SERVICE SA.Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.

Lucr`tor comercial, studii medii,
experien]` 6 luni, AMERICAN
GRAND SHOP SRL. Rela]ii la:
0758374836;
marianaflorea64@yahoo.com, BDUL CHIMIEI NR.2 BIS.

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.
L`c`tu[ mecanic, [coal`
general`, f`r` experien]`
precizat`, permis cat.B,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL.
Rela]ii la: 0748399797, IASI,
CALEA CHISINAULUI, NR.1,
JUD IASI.
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.
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.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, VEROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro, CALEA
CHISINAULUI NR.33.
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.
Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com,
STR.PIA}A UNIRII, NR.5.

Lucr`tor comercial, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ASOCIATIA PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMANIA
FILIALA JUDETEANA IASI. Rela]ii
la: 0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com,
STR.PIATA UNIRII NR.5.
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.
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.
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.
Magaziner, studii medii/generale
cu experien]` 1 an, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI,
NR.57.
Maistru \n industriile textile,
piel`rie, studii medii/ generale cu
experien]` 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI,
NR.57.
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.

MEDIU

SC GAZ EST SA prin SC ERA
TERMO GAZ COMPANY SRL
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
Librar, studii umaniste,
acordului de mediu pentru
Instalator instalatii sanitare, fara
experienta 1 an, SEDCOM
proiectul „Extindere, bran[ament
studii si experienta precizate,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

[i post de reglare re]ea distribu]ie
gaze naturale conduct` gaz
presiune redus`”, propus a fi
amplasat în municipiul Hu[i, str.
Calea Basarabiei, nr. 107, SC
SPIDER FLUX SRL, jude]ul
Vaslui. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Vaslui, str. Calugareni,
nr. 63, Vaslui si la sediul Primariei
Hu[i din mun. Hu[i str. 1
Decembrie, nr. 9, jud. Vaslui, în
zilele de luni - vineri, între orele
8.00-16.00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Vaslui.
SC GAZ EST SA prin SC ERA
TERMO GAZ COMPANY SRL
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Extindere, bran[ament
[i post de reglare masurare re]ea
distribu]ie gaze naturale
conducta gaz presiune redus` „,
propus a fi amplasat în municipiul
Hu[i, str. 1 Decembrie, nr. 48,
fam. Popovici Bogdan, jude]ul
Vaslui. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Vaslui, str. Calugareni,
nr. 63, Vaslui [i la sediul Primariei
Hu[i din mun. Hu[i str. 1
Decembrie, nr. 9, jud. Vaslui, în
zilele de luni - vineri, între orele
8.00-16.00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Vaslui.
S.C. GAZ EST S.A., titular al
proiectului “Extindere conduct`
de distribu]ie gaze naturale,
bran[ament [i post reglare
m`surare – imobil beneficiar
Macarie Vasilica”, anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare de c`tre
APM Vaslui, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul propus
a fi amplasat în municipiul Vaslui,
str. General [tefan Gu[`, nr. 2C,
jud.Vaslui. Proiectul deciziei de
încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Vaslui din strada
C`lug`reni, num`rul 63, telefon
0335 401723, în zilele de luni joi, între orele 800-1600 [i vineri
între orele 8:00-14:00, precum [i
la urm`toarea adres` de internet:
http://apmvs.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului – APM Vaslui.
„S.C. GAZ EST S.A., titular al
proiectului “Extindere conduct`
gaze naturale presiune redus`,
bran[ament [i post de reglare
m`surare pentru imobil –
beneficiar: Puitel Daniel, str.
Teodor Dragu, nr. 13 (cale
privat` de acces cu NC 72361)”,
anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare
de c`tre APM Vaslui, în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul propus a fi
amplasat în municipiul Vaslui, str.
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Teodor Dragu, nr. 13, jud.Vaslui.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Vaslui
din strada C`lug`reni, num`rul
63, telefon 0335 401723, în zilele
de luni - joi, între orele 8.0016.00 [i vineri între orele 8.0014.00, precum [i la urm`toarea
adres` de internet:
http://apmvs.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului – APM Vaslui”.
SC GAZ EST SA, titular al
proiectului „Extindere conducta
distribu]ie gaze naturale,
bran[ament [i post reglare
pentru imobil beneficiar Filip
Vasile, str. Ion Adam”, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii
deciziei etapei de încadrare de
c`tre APM Vaslui, în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Extindere
conducta distribu]ie gaze
naturale, bran[ament [i post
reglare pentru imobil beneficiar
Filip Vasile, str. Ion Adam”
propus a fi amplasat în municipiul
Vaslui, str. Ion Adam, jude]ul
Vaslui. Proiectul deciziei de
încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Vaslui din strada
Calugareni, numarul 63, telefon
0335 401723, în zilele de luni joi, între orele 8.00-16.00 [i vineri
între orele 8.00-14.00, precum [i
la urmatoarea adresa de internet:
http://apmvs.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicarii
anun]ului pe pagina de internet a
autorita]ii competente pentru
protec]ia mediului – APM Vaslui.
SC GAZ EST SA, titular al
proiectului „Extindere conducta
distribu]ie gaze naturale,
bran[ament [i post reglare
masurare – imobil beneficiar
Lefter Elena”, anun]` publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de încadrare de catre
APM Vaslui, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul
„Extindere conducta distribu]ie
gaze naturale, bran[ament [i
post reglare masurare – imobil
beneficiar Lefter Elena „ propus a
fi amplasat în satul Muntenii de
Jos, nr. 86A, comuna Muntenii
de Jos, jude]ul Vaslui. Proiectul
deciziei de încadrare si motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Vaslui
din strada Calugareni, numarul
63, telefon 0335 401723, în zilele
de luni - joi, între orele 8.0016.00 [i vineri între orele 8.0014.00, precum [i la urm`toarea
adresa de internet:
http://apmvs.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul

deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicarii
anun]ului pe pagina de internet a
autorita]ii competente pentru
protec]ia mediului – APM Vaslui.
BADARAU SORIN IRINEL SI
BADARAU CRISTINA, anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “CONSTRUIRE
LOCUINTE COLECTIVE,
AMEMAJARE PARCARE AUTO,
SPATII VERZI SI IMPREJMUIRE
PROPRIEATE PE TEREN CU NR.
CAD. 69281”, propus a fi
amplasat in comuna VALEA
LUPULUI, Sat. VALEA LUPULUI,
NC 69281. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Ia[i, Calea
Chisinaului, nr.43 în zilele de luni
– joi, intre orele 8:00 – 16:30 [i
vineri între orele 8:00-14:00,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet office@apmis.anpm.ro
[i la domiciliul beneficiarului
BADARAU SORIN IRINEL SI
BADARAU CRISTINA in Sat.
VALEA LUPULUI, Com. VALEA
LUPULUI, Fdc. NICOLAE IORGA,
nr.7, Jude]ul Ia[i. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM IASI.
S.C. YRISS CASA S.R.L., anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “CONSTRUIRE
7(SAPTE) LOCUINTE
COLECTIVE D<P<2E,
AMENAJARE SPATII VERZI SI
PARCARI AUTO”, propus a fi
amplasat in comuna VALEA
LUPULUI, Sat. VALEA LUPULUI,
NC 71186. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Ia[i, Calea
Chisinaului, nr.43 în zilele de luni
– joi, \ntre orele 8:00 – 16:30 [i
vineri între orele 8:00-14:00,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet office@apmis.anpm.ro
[i la sediul S.C. YRISS CASA
S.R.L. in Sat. VALEA LUPULUI,
Com. VALEA LUPULUI, Str.
Rubinului, nr.12, Judetul IASI.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul APM IASI.
S.C. LUXURY RC IASI SRL si SC
AUTOZOOM DEVELOPMENT
GRUP S.R.L. reprezentat` de
ISTRATE VIRGIL LAURENTIU,
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emiterii a
acordului de mediu pentru
proiectul “Construire locuin]`
colectiv` [i spa]iu comercial,
P<2E<M, împrejmuire, racorduri
utilit`]i, organizare de santier ”,
propus a fi amplasat în comuna
Miroslava, satul Miroslava, strada
Stefan cel Mare, N.C.-92578,
Jud. Iasi. Informa]iile privind
proiectul propus, pot fi
consultate la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i din
mun. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr.
43, \n zilele de luni-joi \ntre orele
8:00 – 16:30 [i vineri \ntre orele
8:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Ia[i.

CONSTRUIRE HALA DE
PRODUC}IE EUROPALETI DIN
MASA LEMNOASA, SEDIU
ADMINISTRATIV, BIROURI,
ANEXE, IMPREJMUIRE TEREN
{I BRAN{AMENTE RETELE
UTILITATI, propus a fi amplasat
în sat. Vl`diceni, com. Tome[ti,
jud. Ia[i, nr. cad. 68030, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii
deciziei etapei de încadrare de
c`tre APM Ia[i în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul mai sus
men]ionat: nu se supune evalu`rii
impactului asupra mediului [i nu
se supune evalu`rii adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul APM
Ia[i din Str. Calea Chi[in`ului nr.
43, Ia[i, în zilele de L-V, între
orele 8-14, precum [i la
urm`toarea adres` de internet:
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
APM Ia[i.
S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L.
titular al proiectului „Construire
locuin]e colective, parc`ri
subterane [i supraterane,
amenajare incint` [i sistematizre
vertical`- conform PUZ aprobat
cu HCL nr. 409/31.10.2019”
anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare
de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului Ia[i în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul sus
men]ionat propus a fi amplasat în
municipiul Ia[i, municipiul Ia[i,
Zona Copou, nr. cad. 167560,
CF nr. 167560, jude]ul Ia[i.
Realizarea proiectului „Construire
locuin]e colective, parc`ri
subterane [i supraterane,
amenajare incint` [i sistematizre
vertical`- conform PUZ aprobat
cu HCL nr. 409/31.10.2019” nu
se supune procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul APM
Ia[i din municipiul Ia[i, Str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, jude]ul Ia[i, în
zilele de luni-vineri între orele 814, precum [i la urm`toarea
adres` de internet: www.
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei etapei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
public`rii anun]ului pe pagina de
internet a Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Ia[i.

municipiul Ia[i, municipiul Ia[i,
Zona Copou ( T27),N.C./CF nr.
169463, 169464, jude]ul Ia[i.
Realizarea proiectului „Construire
imobil locuin]e colective pe teren
proprietate- conform PUZ
aprobat cu HCL nr.
409/31.10.2019” nu se supune
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul APM
Ia[i din municipiul Ia[i, Str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, jude]ul Ia[i, în
zilele de luni-vineri între orele 814, precum [i la urm`toarea
adres` de internet: www.
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei etapei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
public`rii anun]ului pe pagina de
internet a Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Ia[i.

CONCURSURI
Prim`ria Comunei Br`e[ti cu
sediul în: localitatea Br`e[ti,
Com. Br`e[ti, Jude]ul Ia[i
organizeaz` concurs pentru
ocuparea pe perioad`
nedeterminat` a func]iei
contractual` vacante de execu]ie
în cadrul Compartimentului de
contabilitate, dup` cum urmeaz`:
- 1 post de referent, clasa III,
grada]ia professional I, referent
cultural – func]ie contractual
vacant` de execu]ie. Condi]iile
specifice necesare în vederea
particip`rii la concurs [i a
ocup`rii func]iei contractuale
sunt: - studii medii cu diplom` de
bacalaureat, - vechime în
specialitatea studiilor: minim 5
ani. Condi]ii de desf`[urare a
concursului: Dosarele de
înscriere se depun la sediul
institu]iei în termen de 10 zile
lucr`toare de la publicarea
anun]ului. - data [i ora organiz`rii
probei scrise: 14.12.2021, ora
10.00; - data [i ora organiz`rii
interviului: 16.12.2021, ora
10.00, - locul desf`[ur`rii
concursului - sediul Prim`riei
comunei Brae[ti, jude]ul Ia[i, Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul Prim`riei Comunei
Br`e[ti, Jude]ul Ia[i, telefon
0232-320300, responsabil
resurse umane, secretar general
Pahoa]` Valentin tel
0784385295:, pe pagina de
internet www.primaria.braesti.ro.

SELEC}II OFERTE

Societatea profesional`
„Lichidator Company 2003”
S.C. JUZ CONSTRUCT S.R.L.
SPRL, cu sediul în Ia[i, [os. Arcu
titular al proiectului „Construire
nr.71, bl. T10, sc.A, ap.1, parter,
imobil locuin]e colective pe teren
În calitate de lichidator judiciar al
proprietate- conform PUZ
debitorului SC BOCART INVEST
aprobat cu HCL nr.
SRL SA, conform sentin]ei
409/31.10.2019” anun]` publicul
comerciale nr.421/16.03.2011 a
interesat asupra lu`rii deciziei
Tribunalului Ia[i – judec`tor
etapei de încadrare de c`tre
sindic, pronun]at` în dosarul
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului nr.2993/99/2009, Anun]`
Ia[i în cadrul procedurii de
primirea, pân` pe data de
evaluare a impactului asupra
13.12.2021, a ofertelor pentru
mediului pentru proiectul sus
SC LOGISTICS-TRUCK SRL,
vânzarea - cump`rarea unei
titular al proiectului
men]ionat propus a fi amplasat în crean]e în valoare de 221.866,46
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

lei, pe care o de]ine SC BOCART
INVEST SRL la data de
12.11.2021, în baza unui titlu
executoriu (hot`rîre
judec`toreasc`) fa]` de 2 (doi)
debitori persoane fizice. Crean]a
în valoare de 221.866,46 este
compus` din suma de
217.963,16 lei/rest debit < suma
de 3.903,30 lei/cheltuieli de
executare avansate. Ofertele vor
fi transmise prin e-mail sau la
sediul lichidatorului judiciar, în
ziua [i ora planificate, la cererea
ofertantului. Ofertele vor fi
prezentate, spre aprobare,
Adun`rii creditorilor. Informa]ii:
tel. 0723/247822, e-mail –
lichidatorcompany@yahoo.com.
Având în vedere prevederile
legale în materia protec]iei
datelor cu caracter personal, v`
inform`m c` depunerea ofertei
de pre], înso]it` de documetele
de identificare a persoanei fizice
(carte de identitate) sau a
persoanei juridice (certificatul de
înregistrare emis de autoritatea la
care este înregistrat`, datele de
identitate, reprezentantul legal),
semnific` acordul ofertantului
pentru procesarea datelor cu
caracter personal de c`tre
lichidatorul judiciar în actele
întocmite în procedura
falimentului, pentru a primi
informa]ii cu privire la colectarea
de oferte.”

LICITA}II
EXPRESSS LICHIDATOR
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator
judiciar al S.C. GEMADA SERV
S.R.L., anun]` organizarea
licita]iilor publice cu strigare
pentru vânzarea activelor
apar]inând S.C. GEMADA SERV
S.R.L. Nr. 1, Active: Teren
intravilan cu suprafa]` de 17.704
mp din Ia[i, str. Dealul Zorilor nr.
2D, jud Ia[i (vecin`t`]i Carol
Residence Copou [i Grand View
Hotel la NE [i Complex
rezidential R`s`rit de Soare la
Est), înscris în Cartea funciara nr.
134943 a Municipiului Ia[i, nr.
cadastral 17963/2. Imbun`t`]ire
teren pern` de balast <
platform` betonat`, Pre] pornire
licita]ie: 16.077.939,30 (lei),
3.298.444,20 (euro). Licita]iile vor
avea loc la adresa Ia[i str. Ovidiu
nr. 4A, sc. B, et. 1 ap. 5 (interfon
205) [i se vor desf`[ura dup`
urm`torul calendar: 29.11.2021
ora 12, 13.12.2021 ora 12,
27.12.2021 ora 12, 10.01.2022
ora 12, 24.01.2022 ora 12 având
ca pre] de pornire 90% din pre]ul
evaluat. În cazul în care, un
ofertant prezint` o ofert` de
cump`rare care nu îndepline[te
criteriile de pre] minim stabilite
pentru vânzarea prin licita]ie
public`, dar oferta are o valoare
de cel putin 30% din pre]ul de
pornire al licita]iilor la acel
moment, lichidatorul judiciar va
demara procedura în vederea
vânz`rii directe a activului ce face
parte din patrimoniul debitorului.
Dosarul de prezentare al activelor
cât [i alte detalii se pot ob]ine la
sediul lichidatorului judiciar, cu
programare prealabil`. Informa]ii
la tel. 0740.152.456
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Interesul profesorilor `n formarea elevului
pentru cet\]enia european\, capabil s\ se
integreze pe pia]a muncii din societatea
viitorului, `n aten]ia Liceului Teoretic
de Informatic\ ıGrigore Moisil‰ din Ia[i
Liceul Teoretic de Informatic` „Grigore
Moisil” din Ia[i se implic` pentru
dezvoltarea interesului profesorilor \n
formarea elevului pentru cet`]enia
european`, capabil s` se integreze pe
pia]a muncii din societatea viitorului.
Acestea sunt constante ale dezvolt`rii
comunit`]ii de înv`]are ale institu]iei
pentru proiectele europene. În anul [colar
2021-2022, liceul din Ia[i va implementa 9
proiecte finan]ate de Comisia European`
Interesul profesorilor \n formarea elevului pentru cet`]enia
european`, capabil s` se integreze pe pia]a muncii din societatea
viitorului, a dus managementul c`tre interna]ionalizarea activit`]ilor
de înv`]are formale [i non-formale, atât pentru elevi, cât [i pentru
profesori prin implementarea proiectelor finan]ate de Comisia
European` (CE).
În anul [colar 2021-2022, Liceul Teoretic de Informatic` „Grigore
Moisil” Ia[i va implementa 9 proiecte finan]ate de Comisia
European`. Proiectul „Update Educa]ie”, depus în cadrul apelului
POC/882/2/4/ - „Îmbun`t`]irea con]inutului digital [i a infrastructurii
TIC sistemice în domeniul e-educa]ie, e-incluziune, e-s`n`tate [i
e-cultur`”, se afl` în etapa de contractare [i are un buget de
1.503.743 de lei. Proiectul M.O.I.S.I.L. - „M`suri Operative [i
Igienice pentru Siguran]`” în Liceul Teoretic de Informatic` din
Ia[i a fost depus în cadrul apelului POIM/881/9/1/ - „Consolidarea
capacit`]ii unit`]ilor de înv`]`mânt de stat în vederea gestion`rii
situa]iei de pandemie generat` de virusul SARS-COV 2”, fiind
selectat pentru contractare [i având un buget de 140.654 de lei.

Dou` proiecte europene, \n valoare de
peste 450.000 de euro
Mai mult, Liceul de Informatic` a primit aprobarea proiectului
de cooperare în domeniul educa]iei [colare „Embracing uncertainty
while fighting for sustainable development”, cu un buget de
202.498 de euro [i a proiectului de cooperare în domeniul form`rii
profesionale „VET Be A COmpetence Now. Beacons for Incidental
Learning”, cu un buget de 265.197 de euro. În perioada 16-18
noiembrie 2021 se desf`[oar` în Belgia, în sistem hibrid, activit`]ile
de înv`]are din cadrul proiectului Erasmus< nr. 2020-1-BE02KA229-074792_4, intitulat „Let’s Build Word Towers Together”, la
care particip` profesorii din cele 5 [coli partenere din România,

ANUN} SELEC}IE FIRM~ SPECIALIZAT~
ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr. 11, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale
sub nr.RFO-II-0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.”ISABELLE
FASHION” S.R.L., desemnat conform Încheierii nr. 91/30.01.2019
pronunţată de Tribunalul IAȘI, secţia II CIVILĂ-FALIMENT, în
dosarul nr. 881/99/2018. Lichidatorul primește oferte pe suport
de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar până la
data de 18.11.2021, orele 12:00, pentru angajarea unei firme
specializate în serviciul arhivistic pentru prelucrarea arhivistică
(servicii de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare și
conservare(depozitare) a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor
se va face la data de 18.11.2021, orele 13:00. Plata se va face din
contul beneficiarului serviciilor. Oferta trebuie să conțină
următoarele elemente obligatorii: structura prețului pentru
fiecare serviciu, prețul pentru perioada de depozitare legală,

Belgia, Turcia, Italia [i Polonia. Unitatea de \nv`]`mânt ie[ean`
va fi reprezentat` în Belgia de profesorii L`cr`mioara Popa [i
Cristina Fulop.
Cei 16 elevi ai liceului, din clasele X-XII, membri ai echipei
de proiect, particip` online la activit`]i. Scopurile proiectului
constau \n dezvoltarea abilit`]ilor de comunicare în Limba englez`
a elevilor din grupul-]int` [i implementarea metodelor interactive,
a instrumentelor digitale. Un alt proiect inedit, coordonat de Liceul
Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil” Ia[i, este proiectul
Erasmus< nr. 2019-1-RO01-KA201-063996, intitulat „Educational
Toolkit for the Development of Social Media Literacy”, cu un
buget de 155.906 euro, care \[i propune s` aduc` în prim-plan
educa]ia media, o component` din ce în ce mai important`. Echipa
de proiect format` din prof. dr. Anamaria Ghiban (manager
proiect), prof. Daniela Anghelescu, prof. dr. Anca Narcisa Adochiei,
prof. L`cramioara Tufescu [i prof. dr. Adina Romanescu finalizeaz`
[i testeaz` produsele intelectuale.

Spa]ii vii de înv`]are STEM,
\n atelierele de robotic`
ale Liceului Teoretic de
Informatic` „Grigore Moisil”
Spa]iile vii de înv`]are STEM din atelierele de robotic` CyLiis
ale Liceului de Informatic` stimuleaz` exersarea pred`rii prin
aplica]ii bazate pe microcontrolere, dezvoltate în cadrul proiectului
Erasmus< nr. 2019-1-RO01-KA202-063965, intitulat „A Trainers
Toolkit To Foster STEM Skills Using Microcontroller Applications”
(ROBOSTEM), cu un buget total de 140.654 de euro. Autorii
materialelor didactice realizate în proiect - prof. Mirela }ibu, prof.
dr. Marius Smirnov, prof. Cristina Fulop (coordonatorul proiectului)
[i prof. dr. Adina Romanescu - au realizat scenarii transdisciplinare
de înv`]are, pentru a-i invita pe elevi s` gândeasc` diverse
prototipuri de robo]i. {i dezvoltarea antreprenorial` a elevilor este
completat` de organizarea unor companii sociale, prin proiectul
Erasmus< nr. 2020-1-ES01-KA229-081904_5, intitulat „Let’s Bring
Dreams To Reality”, cu un buget de 30.810 euro.
„Interesat` permanent s` ofere solu]ii pentru noile provoc`ri
din educa]ie, institu]ia noastr` acceseaz` constant finan]`ri europene,
din dorin]a profesorilor de a-[i adapta demersul didactic la
tendin]ele actuale ale educa]iei, oferind solu]ii inedite, materializate
în resurse educa]ionale deschise care vor putea fi utilizate [i de
alte [coli”, a conchis prof. dr. Adina Romanescu, directorul de
la Informatic`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

precum și pentru un metru liniar de documente, modalități și
termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor
de conformitate, a actului constitutiv al persoanei juridice, a
certificatelor de inregistrare la Registrul Comertului, a autorizației
de funcționare pentru serviciile arhivistice menționate, inclusiv
de păstrare și conservare a documentelor de arhivă cu valoare
practică, eliberată de Arhivele Naționale, precum și de proiectul
contractului în care să se regăsească și clauzele privind transferul
acestor documente conform Ordinului MAI nr.137/27.09.2013 și
a art.18, indice 4, din Legea nr.138/2013. Documentele de arhivă
cuprind documente contabile, acte de personal etc. ale societății
falite S.C.”ISABELLE FASHION”S.R.L. în cantitate de aproximativ
1,5 m.l. documente contabile și 0,5 m.l. documente salariați.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul
cel mai mic oferit. Ofertele ce urmeaza a fi primite vor fi supuse
atenţiei Adunării Creditorilor debitoarei. Desemnarea ofertantului
câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate cu
decizia Adunării Creditorilor. Relații suplimentare la tel./fax
0232/220.777, mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.

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

EXPRES

Bursa bârfelor

Imagini de senza]ie cu un politician
din Ia[i! Prins cu ocaua mic`
\n mân` lâng` ghena de gunoi

Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o trebu[oar`
din lumea politic` de prin târg. Babetele v` povestesc o treab`
despre un fost pulitician de pe la noi, care a fost pe cai mari
ani la rând. Acuma nu e decât un pensionar care tr`ie[te din
amintirile de alt` dat`. Cic` Mi[u Baci, fostul pedelist, pesedist
[i consul al Rumuniei la B`l]ile Basarabiei, \[i face de cap
acuma la pensie de numai numai. Unde mai pui c` a ajuns
s` care [i gunoiul \n ma[in` de la el din Bucium pân` \n zona
central`, c` acolo e ghena mai bun` [i mai [mecher` [i tot
a[a. P`i e frumos ce faci, domnu’ Mi[u? Cum, m`, s` cari
gunoiul atâta amar de cartiere? S` vorbim pe la salubritate s`
dea ghena lâng` viloiul de acolo de pe strada Bârnove]`? Poate
data viitoare nu mai c`ra]i gunoiul ca s` se \mput` [i ma[ina!
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Taximetristul de la Gar\ a
fost `nnebunit de frumuse]ea
fetei care a urcat `n ma[ina
lui [i a vrut cu orice pre] s\ o
aib\. Tân\ra a sc\pat cu
via]\ pentru c\ s-a oferit s\-i
fac\ sex oral, `n schimbul
libert\]ii!
R`pirea urmat` de viol de
zilele trecute, de la Ia[i,
pare desprins` din filme.
Tân`ra care a fost obligat`
s` \ntre]in` rela]ii sexuale
orale cu un taximetrist a
ajuns din gre[eal` la Ia[i.
Ea a urcat \n ma[ina
echipat` taxi vrând s`
mearg` la o pensiune,
unde s` r`mân` peste
noapte

O tân`r` de 29 de ani a fost r`pit` [i
violat` de un taximetrist din Ia[i, conform
anchetatorilor. Povestea, ce pare un scenariu
de film, este cât se poate de real`. Tân`ra
a ajuns la Ia[i vinerea trecut`, dar dintr-o
gre[eal`. Ea a vrut s` mearg` la Suceava,
\ns` nu a coborât la timp \n gara din
Pa[cani, unde urma s` schimbe trenul.
Odat` ajuns` la Ia[i, \n jurul orei 24:00,
ea s-a „trezit” \ntr-un ora[ str`in, f`r` s`
cunoasc` pe nimeni. A ie[it din Gar` [i a
mers la primul taxi pe care l-a observat.
A urcat \n ma[in` [i l-a rugat pe taximetrist
s` o duc` la o pensiune, unde ar fi urmat
s` r`mân` peste noapte. Surse din cadrul
anchetei au precizat pentru reporterii „BZI”
c` taximetristul i-a dat de \n]eles tinerei
c` o va duce la o pensiune de la marginea
ora[ului, \ns` „pensiunea” era, de fapt, casa
individului, aflat` \n zona Hlincea, din
comuna Ciurea. Din acel moment, lucrurile
aveau s` scape de sub control.

Taximetristul ie[ean a
dus-o la gar` ca [i cum
nimic nu s-ar fi \ntâmplat

Dup` ce actul sexual a fost consumat,
Constantin Meiu a luat-o pe tân`r` [i a
dus-o \napoi la gar`. Gândindu-se c` tân`ra
a acceptat s`-i fac` sex oral, probabil c`
taximetristul a trecut peste incident ca [i
cum nimic nu s-ar fi \ntâmplat. Nu la fel
de u[or au dep`[it momentul poli]i[tii care
A dat flori numai la fetele lui
au aflat de caz. „Agen]ii din cadrul Sec]iei
din partid! Scene ru[inoase cu un
II de Poli]ie Rural` Ciurea au identificat [i
parlamentar obosit din târg
re]inut un b`rbat \n vârst` de 65 de ani,
Babetele continu` rubricu]a cu o alt` chestiune despre un
b`nuit de comiterea infrac]iunilor de viol
alt pulitician de pe la noi din târg care a f`cut o gaf`
[i lipsire de libertate în mod ilegal. Pe 11
monumental` \n fa]a gagicilor. Ei bine, pe vremea când era
noiembrie 2021, b`rbatul, în calitate de
[`f al giude]ului, Ar`g`zel Pompa venea cu un bra] de flori
taximetrist, ar fi luat din Gara de Nord din
la cej`u, ca s` le dea la muieri de 8 martie, s` le spun` c`municipiul Ia[i o femeie [i nu ar fi dus-o
s faine, c`-s bune, c` le iube[te. Numai c` le spunea doar la
la adresa solicitat`, ci la domiciliul lui, unde
alea care erau cu pezedeul, nu la alea care simpatizau cu
ar fi violat-o [i ar fi lipsit-o de libertate.
g`lbeji]ii de la peneleu. Adic` Ar`g`zel venea cu bra]ul de
Ulterior, femeia ar fi fost adus` cu un
flori dup` el, dar le selecta pe muieri [i le l`sa cu mâna
autoturism echipat taxi în Gara de Nord
\ntins` [i speran]a pl`pând` pe alea care nu erau cu pezedeul.
din municipiul Ia[i. Pe baza probatoriului
Nu ne mai mir` nimica de la Ar`g`zel. Doar el era `la care
administrat în cauz`, pe 12 noiembrie 2021,
arunca cu tot ce avea la \ndemân` dup` `ia care \l ofticau.
b`rbatul a fost re]inut de poli]i[ti pentru
Sex oral, \n schimbul
Ce bucurie a fost \n cej`ul `la dup` ce Ar`g`zel a pierdut cu
24 de ore. Pe 13 noiembrie 2021, acesta
libert`]ii
brio alegerile pentru giude]. Ar`g`zel sper` s` se \ntoarc` la
a fost prezentat Parchetului de pe lâng`
cej`u cândva, numai c` el va r`mâne cam cu atâta.
Taximetristul, un individ de 65 de ani Judec`toria Ia[i [i instan]ei, aceasta din
pe nume Constantin Meiu, a devenit agresiv urm` dispunând plasarea sa în arest la
Vremuri grele pentru petrec`re]ii din
odat` ce a ajuns pe proprietatea sa. Surse domiciliu pentru 30 de zile”, a precizat
Mili]ie. Pove[ti f`r` perdea din sec]ie
din anchet` au precizat c` ie[eanul ar fi Anca V\jiac, purt`torul de cuvânt al IPJ
bruscat-o pe tân`ra ucrainean` [i i-ar fi spus Ia[i.
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
Ciudat este faptul c` de[i taximetristul
c` vrea s` \ntre]in` rela]ii sexuale cu ea.
o mic` chestiune din lumea ca[chetarilor de prin târg, care
Speriat` [i gândindu-se, probabil, la ce este cunoscut ca un om agresiv, având \n
au cam ajuns s` fie vâna]i de al]ii dup` ni[te prostioare care
este mai r`u, tân`ra a decis s`-[i fac` ordine vedere c` \n urm` cu ceva timp a primit
au ajuns la urechile [`filor. Cic` de data asta clien]ii sunt
\n gânduri [i s` gestioneze \ntreaga situa]ie un ordin de protec]ie fa]` de fosta so]ie,
bizonii de la sec]ia patru puli]ie din T`t`ra[i. Acolo e unul
cum poate mai bine. |n urm` cu ceva timp, judec`torii au decis c` este suficient s`-l
Zertu, un gigolou care str`punge toate gospodinele divor]ate
tân`ra a mai fost victima unui viol. Ca s` plaseze \n arest la domiciliu. Totu[i, procurorii
[i care meroase a r`chie de la o po[t` \nc` de la zece diminea]a.
nu fie b`tut`, violat` [i, poate, chiar ucis`, au contestat decizia primei instan]e. „Noi
Tot de pe acolo au fost lua]i la ochi scandalagii de la furturi
femeia i-a propus taximetristului s` \i fac` am contestat hot`rârea Judec`toriei Ia[i \n
auto, `ia care au [i ei aceste metehne bahice. To]i `[tia au
sex oral pentru a o l`sa \n pace. Asta s-a acest caz. Urmeaz` ca instan]a superioar`
fost lua]i la ochi [i pu[i sub observa]ie, dup` prostiile [i
[i \ntâmplat. Tân`ra i-a f`cut sex oral lui s` decid` ce se va \ntâmpla \n continuare”,
combina]iile din ultima vreme. Babetele stau gean` pe ei [i
Constantin Meiu, \n teroare, \n casa b`rbatului. a declarat ieri Drago[ Bordianu, prima[teapt` s` vad` ce se \ntâmpl` ca s` vin` cu alte ve[ti de
|n Hlincea, femeia a stat aproximativ dou` procurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
pe acolo.
Ia[i.
ore, conform surselor din anchet`.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Un ordin de protec]ie,
emis pe numele
lui Constantin Meiu
|n urm` cu câteva luni, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i au admis \n parte
cererea de emitere a unui ordin de protec]ie,
formulat` de Adriana Meiu, \mpotriva so]ului.
„Instan]a admite în parte cererea de emitere
a unui ordin de protec]ie formulat` de
reclamanta Adriana Meiu în contradictoriu
cu pârâtul Constantin Meiu. Emite un ordin
de protec]ie, pe o durat` de 4 luni, timp
în care vor fi dispuse urm`toarele m`suri:
obligarea pârâtului la p`strarea unei distan]e
minime de 20 de metri fa]` de reclamant`
[i fa]` de locuin]a acesteia, interzicerea
oric`rui contact al pârâtului cu reclamanta.
Executoriu f`r` soma]ie [i f`r` trecerea
vreunui termen”, au afirmat judec`torii
ie[eni.
Prin cererea înregistrat` pe rolul
Judec`toriei Ia[i pe data de 29 aprilie 2021,
femeia a solicitat emiterea unui ordin de
protec]ie împotriva taximetristului, prin care
s` fie dispuse urm`toarele m`suri: obligarea
pârâtului la p`strarea unei distan]e minime
fa]` de reclamant`, fa]` de locuin]a acesteia,
interdic]ia pentru ie[ean de a se deplasa
în anumite loca]ii, identificate în cerere [i
interzicerea oric`rui contact. În motivarea
cererii, ie[eanca a ar`tat c`, din cauza
abuzurilor la care este supus` de so]ul ei,
a fost nevoit` s` p`r`seasc` domiciliul
conjugal [i s` se refugieze la sora ei.
„Pârâtul m` amenin]` c` îmi rupe mâinile,
coastele, din acest motiv fiindu-mi team`
de so]ul meu. De fric`, nu îmi pot lua
lucrurile din cas` [i nici nu îmi pot îngriji
tat`l muribund”, a spus femeia. Taximetristul
nu a formulat \ntâmpinare [i nici nu a fost
prezent la termenul de judecat`. Judec`torii
au constatat c` cei doi sunt c`s`tori]i de
aproximativ 40 de ani, dar [i c` b`rbatul
a fost violent cu femeia.
Sorin PAVELESCU

