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Surpriză totală pentru șoferi! Primăria
Iași vrea ca traficul de groază din
Bucium să devină istorie: se lărgește
șoseaua la 6 benzi pe cea mai
aglomerată porțiune din tot drumul!
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Cântărețul
Ion Macovei a
construit complexul
„Orhideea”
huiduit de vecini
actualitate 9

Comuna Valea Lupului, județul Iași, se
transformă în ghetou. Noul primar, Liviu
Dulgheru, a promis că va reprezenta
interesele locuitorilor. Anul trecut, a anunțat
că dezvoltatorul Ion Macovei nu va construi
blocul dintre case. După un an, imobilul...

actualitate 8
Semnal de
Fotografii de colecție! Aceasta
alarmă! Apar
este singura casă din zona 0 a Iașului,
afecțiuni grave
iar valoarea sa este de milioane
după administrarea Această casă, amplasată
într-o zonă de lux din centrul
vaccinului
orașului Iași, este una dintre
anti COVID-19
cele mai râvnite de

social
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milionari! Imobilul este unul
dintre cele mai bine
supravegheate și păzite din
urbe. În interior sunt obiecte
de o valoare inestimabilă
Ieșenii se prezintă la medicul de familie cu
diferite afecțiuni grave apărute după
administrarea vaccinului împotriva COVID-19.
Cele mai multe efecte secundare apar după
administrarea rapelului. Printre cele mai
grave reacții adverse se numără zona zoster

Sute de elevi din România și
Republica Moldova, participanți la
Concursul „Cristofor Simionescu”,
organizat de Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
social
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Cel mai negru scenariu s-a
adeverit! Sabin Șerban, fiul ofițerului SRI,
s-a sinucis. Procurorii au închis cazul
După 5 ani de la cel mai bizar
deces înregistrat în Iași, oamenii
legii au pus punct anchetei.
Astfel, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă
Tribunalul Iași au clasat cauza
morții suspecte a tânărului
Sabin Șerban. Amintim că, în
2016, fiul unui angajat SRI a fost...
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Scandal pe tronsonul Pa[cani Suceava - Siret, din Autostrada A7!
CNAIR `i bag\ deja penalit\]i firmei
care a luat un contract de 21 de
milioane de lei
Lucr`rile de pe un tronson din
Autostrada A7, pe zona
Pa[cani - Suceava - Siret, au
stârnit nemul]umirea celor de
la Compania Na]ional` de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere. Firma ce realizeaz`
studiul de pe aceast` por]iune
din A7 nu a adus suficiente
utilaje pe teren, iar compania a
impus deja penalit`]i de
\ntârziere
Unul dintre tronsoanele din autostrada A7
Buz`u - Foc[ani - Bac`u - Pa[cani - Suceava a
ajuns s` fie o „piatr` de moar`”. Lucr`rile pe
por]iunea cuprins` \ntre Pa[cani [i Suceava bat
pasul pe loc, prestatorul neavând suficiente utilaje
\n teren, riscând s` ias` \n afara termenului
impus de Compania Na]ional` de Administrare
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Pe cele dou` tronsoane, Pa[cani - Suceava
(60 de kilometri) [i Suceava - Siret (42 de
kilometri) este în curs de elaborare în prezent
studiul de fezabilitate [i realizarea proiectelor
tehnice.
Contractele în valoare total` de peste 21 de
milioane de lei au fost semnate cu asocierea
Search Corporation - Egis România. Pentru ambele
contracte, data de finalizare a studiului de
fezabilitate este 27 decembrie 2021, \n vreme ce,
pentru proiectul tehnic, este 27 iunie 2022.

Lucr`ri lente pe tronsonul
Pa[cani - Suceava - Siret, din
Autostrada A7
Pentru por]iunea din A7 pe ruta Pa[cani Suceava, CNAIR a ar`tat c` au fost demarate

procedurile de ob]inere a avizelor [i acordurilor
solicitate prin certificatul de urbanism.
„|n mod simultan, a fost demarat` procedura
de procurare a acordului de mediu. Investiga]iile
geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate
din luna septembrie 2021. Pân` în prezent au
fost realiza]i aproximativ 1.000 de metri liniari
din totalul de 9.256 de metri liniari propu[i.
Prestatorul nu reu[e[te s` mobilizeze pe teren
num`rul de utilaje asumate în cadrul ofertei
depuse, ritmul fiind nesatisf`c`tor. Au fost instituite
mecanismele contractuale, iar, în prezent, prestatorul
acumuleaz` penalit`]i de întârziere în cuantum
de 0,001 la sut` din valoarea de contract pe zi
de întârziere. CNAIR a mobilizat o echip` pe
teren pentru verificarea activit`]ii de realizare a
investiga]iilor geotehnice”, au spus cei de la
CNAIR.

Cum arat` proiectul pentru
tronsonul Bac`u - Pa[cani din
Autostrada A7?
Pe o alt` por]iune din Autostrada A7, pe
tronsonul Bac`u - Pa[cani, situa]ia este ceva mai
bun`, conform celor de la CNAIR. |n aceast`
perioad` urmeaz` ca proiectul de execu]ie s` fie
scos la licita]ie, dup` finalizarea studiului de
fezabilitate.
„În prezent, prestatorul implementeaz` în
cadrul studiului de fezabilitate observa]iile tehnice
emise de CNAIR, urmând s` retransmit` varianta
revizuit` a studiului. De asemenea, proiectul
tehnic este în curs de revizuire, ca urmare a
observa]iilor emise de c`tre CNAIR. Avizul de
gospod`rire a apelor se afl` în faza final` de
dobândire, iar procedura de ob]inere a acordului
de mediu se apropie de final”, au transmis cei
de la CNAIR. Primele detalii din acest proiect
au fost prezentate de Guvernul României \nc`
din prim`vara acestui an.

S-a decis varianta
final` pentru tronsonul
din Autostrada A8
Compania de autostr`zi a f`cut o referire [i
la situa]ia Autostr`zii A8, pe ruta Târgu Neam]
- Ia[i - Ungheni, unde, recent, au avut loc discu]ii
legate de stabilirea final` a traseului.
„Prestatorul a înaintat analiza multicriterial`
privind alegerea variantei optime de traseu din
etapa I, ce are ca scop stabilirea traseului optim.
Au fost organizate discu]ii cu reprezentan]ii
autorit`]ilor publice locale în vederea definitiv`rii
traseului. S-a solicitat modificarea traseului pe
sectorul cuprins între Le]cani [i Gol`ie[ti, astfel
încât impactul asupra zonelor locuite s` fie
minim. Pân` în prezent au fost primite puncte
de vedere cu privire la traseul autostr`zii pe
sectorul Le]cani - Gol`ie[ti, doar de la câteva
unit`]i administrativ-teritoriale. Prestatorul efectueaz`
analize tehnice în vederea modific`rii traseului
autostr`zii pe acest sector”, au transmis cei de
la CNAIR.
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Lucr`ri pe por]iunea din A8,
spre comuna Mo]ca,
din jude]ul Ia[i
CNAIR a luat \n calcul [i un alt tronson din
A8. Reprezentan]ii companiei au mai ar`tat c`,
pe sectorul cuprins între Târgu Neam] - Mo]ca
- Târgu Frumos (în lungime de 30 de kilometri),
au fost demarate investiga]iile geotehnice. Pân`
în prezent au fost realiza]i 1.539 de metri liniari,
din totalul de 6.242 de metri liniari propu[i, iar
prestatorul are mobilizate pe teren 7 utilaje de
forare. S`pt`mâna viitoare, o echip` a CNAIR se
va deplasa la Ia[i, împreun` cu prestatorul, pentru
o nou` serie de discu]ii cu autorit`]ile publice
locale pentru acest tronson.
„În prezent, prestatorul, firma Consitrans,
integreaz` în cadrul documenta]iei observa]iile
emise, iar termenul de predare a studiului de
fezabilitate asumat de c`tre acesta pentru întreg
sectorul de autostrad` este data de 7 decembrie
2021”, au mai transmis cei de la CNAIR.
Vlad ROTARU
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Spectacol care investigheaz\ sistemul de
s\n\tate din România [i criza sanitar\
actual\, la ıUzina cu Teatru‰ a Teatrului
Na]ional ıVasile Alecsandri‰ din Ia[i
Un spectacol care investigheaz` sistemul
de s`n`tate din România [i criza sanitar`
actual` este programat mar]i, 30
noiembrie 2021, de la ora 19:00, la Sala
„Uzina cu Teatru”, a Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri”, din Ia[i
Spectacolul „Capete înfierbântate 2020”, o pies` despre
consecin]ele dureroase ale unor politici publice care privilegiaz`,
inclusiv în domeniul s`n`t`]ii, este programat mar]i, 30 noiembrie
2021, de la ora 19:00, la Sala „Uzina cu Teatru” a Teatrului
Na]ional (TNI) „Vasile Alecsandri”, din Ia[i. Acesta este \n regia
lui David Schwartz [i are ca tem` o investigare a sistemului de

s`n`tate din România [i criza sanitar` actual`. Autori: Mihaela
Michailov [i David Schwartz, scenografia: Irina Gâdiu]`, mi[carea
scenic`: Mihai Mihalcea, muzica: Maria Sgârcitu [i Teodora
Retegan, colaboratoare documentare: Dora Constantinovici.
Din distribu]ia „Capete înfierbântate 2020” fac parte: Alexandru
Potocean, Oana Rusu, Maria Sgârcitu [i Teodora Retegan. Durata
spectacolului este de 2 ore [i 10 minute (f`r` pauz`). Vârsta
recomandat`: peste 12 ani. Astfel, Stagiunea de Teatru Politic [i
Asocia]ia O2G prezint` acest spectacol despre consecin]ele dureroase
ale unor politici publice care privilegiaz`, inclusiv în domeniul
s`n`t`]ii, profitul [i logica eficientiz`rii cu orice pre] în defavoarea
interesului public [i a medicinei sociale.
În cheie tragi-comic`, spectacolul investigheaz` sistemul de
s`n`tate din România, din perspectiva rela]iei public-privat, cu
accent pe actuala criz` sanitar` provocat` de SARS-CoV-2, analizând
cauzele vulnerabiliz`rii sistemului medical, demantelarea serviciilor
publice [i efectele distrugerii statului social, pericolele reducerii
cheltuielilor [i privatiz`rii în s`n`tate. Stagiunea de Teatru Politic
vorbe[te despre prezent dintr-o perspectiv` istoric` [i critic`, ce
eviden]iaz` conflicte, tensiuni [i contradic]ii.

Sesiunea nr. 8, Apelul de Selecție nr. 4 pentru: M2.1/ 2B
si Apelul de Selecție nr. 3 pentru: M6.1/ 6A;
Asociația Grupul de Acțiune Locală Poiana Vladicai anunță
lansarea a doua masuri de finantare (apeluri de selectie),
dupa cum urmeaza: în perioada 25 noiembrie –06 decembrie
2021 a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor de
Finanțare aferente Măsurii 2.1/ 2B – „Reinoirea generatiilor
de agricultori” si in perioada 25 noiembrie –06 decembrie
2021 a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor de
Finanțare aferente Măsurii 6.1/6A – „Dezvoltarea microîntreprinderilor și întreprinderilor non-agricole mici existente
și nou înființate”, din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației
Grupul de Acțiune Locală Poiana Vladicai 2014-2020.
Data lansării apelului de selecție pentru cele doua masuri
este data de 25.11.2021
Data limită de depunere a proiectelor pentru: M2.1/ 2B
este data de 25.12.2021 ; M6.1/6A este data de 25.12.2021.
Proiectele se depun la sediul GAL comuna Tomesti , Sat
Tomesti, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00
– 15:30 – M. 2.1/2B si 09:00 – 15:00 – M. 6.1/6A.
Termenul limită de primire a proiectelor pentru M. 2.1/2B
25.12.2021 ora 15:30 si M 6.1/6A 25.12.2021 ora 15:00
Pentru măsurile 2.1/ 2B si 6.1/6A pragul minim este de 30
de puncte.
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1/ 2B – „ Reinoirea
generatiilor de agricultori” sunt 59.802,09 euro. Suma maximă
nerambursabilă pentru un proiect va fi acordată prin sprijin
forfetar pe o perioadă de 3/5 ani în valoare de 50.000 euro
(pentru exploatațiile între 26.000 S.O. și 50.000 S.O.) sau
40.000 de euro (pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 25.999
S.O.)
Fondurile disponibile pentru Măsura 6.1/6A – „Dezvoltarea
micro-întreprinderilor și întreprinderilor non-agricole mici
existente și nou înființate” sunt 39.050,48 euro. Suma
maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea
unui proiect este de 39.050,48 euro .
Atenție! Nu există mențiuni privind obligativitatea GAL
de a lansa și selecta proiecte până la finalul anului
2020, atât timp cât proiectele depuse și selectate se
vor implementa până la finalul anului 2025, inclusiv
depunerea și efectuarea ultimei cereri de plată. În
acest sens în documentele de accesare, GAL are
obligația de a informa potențialii beneficiari asupra
termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea
ultimei plăți) la data de 31.12.2025 (cu respectarea
instrucțiunilor de plată - anexă la Contractul de finanțare,

privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă
proiectului).
Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de
minimis, contractarea se va efectua până la data de
31.12.2023.
Intensitatea sprijinului pentru investițiile ce fac obiectul
ghidului pe Masura 2.1/2B este stabilită astfel:
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri
este de 100%.
Beneficiari eligibili pe Masura 2.1/2B :
tânărul fermier, care se instalează ca unic șef al exploatației
agricole;
persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr
fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen
lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la
beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține
cel puțin 50%+1 din acțiuni.
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de
conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului
aferent acestei măsuri.

Spectacolul, la cea de-a VI-a edi]ie a
Proiectului „UnderAct - Program de
reziden]e [i mobilitate artistic`” [i Kontakt
Spectacolele î[i propun s` chestioneze, s` provoace [i s`-[i
asume pozi]ii incomode în raport cu discursul dominant, s`
adreseze frontal problemele sociale [i economice [i s` analizeze
cauzele [i dinamicile acestor probleme. Începând din 2013, Stagiunea
de Teatru Politic s-a desf`[urat anual în Bucure[ti, sub diverse
formate [i în diferite spa]ii: Platforma, Teatrul LUNI de la Green
Hours, Centrul Replika sau Macaz Teatru Coop.
Spectacol invitat în cadrul celei de-a VI-a edi]ii a Proiectului
„UnderAct - Program de reziden]e [i mobilitate artistic`” [i Kontakt,
implementat de FaPt - Fabrica de Art` [i Produc]ie Teatral` în
parteneriat cu Centrul Cultural German Ia[i/Deutsches Kulturzentrum
Ia[i [i Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri” Ia[i, cu sprijinul
Prim`riei Municipiului Ia[i [i Goethe-Institut Bucure[ti. Biletele
pot fi luate de la Agen]ia Teatral` Ia[i, teatrulnationaliasi.ro,
entertix.ro [i myticket.ro.
Valentin HU}ANU

Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru M.
6.1/ 6A este stabilită astfel:
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de
70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de
90%, în următoarele cazuri:
•
pentru solicitanții care desfășoară activități de
producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
•
pentru fermierii care își diversifică activitatea de
bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.
Beneficiari eligibili:
micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici
existente din spațiul rural;
fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea
unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii
deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi
mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii
sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe
suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe
site-ul www.galpoianavladicai.ro.
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon:
0799875715; e-mail galpoianavladicai@g-mail.com, adresa:
Comuna Tomesti, Sat Tomesti, Str. Vioarei, Nr. 87, județul Iasi.
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Semnal de alarm\ venit de la Ia[i!
Apar afec]iuni grave dup\
administrarea vaccinului anti COVID-19:
ıO persoan\ a venit `n a 6-a zi
dup\ rapel [i prezenta zona zoster‰
Ie[enii se prezint` la medicul de familie
cu diferite afec]iuni grave ap`rute dup`
administrarea vaccinului \mpotriva COVID19. Cele mai multe efecte secundare apar
dup` administrarea rapelului. Printre cele
mai grave reac]ii adverse se num`r` zona
zoster, o infec]ie viral` extrem de
dureroas`, dar [i irita]ii \n zona fe]ei [i a
ochilor
Reac]ii adverse grave sunt raportate medicilor de familie dup`
imunizarea \mpotriva COVID-19. Pacien]ii ajung \n cabinetele
medicilor de familie cu afec]iuni grave dup` administrarea rapelului.
Printre cele mai grave se num`r` [i zona zoster, o infec]ie extrem
de dureroas`. Persoanele de toate vârstele imunizate cu doza doi
prezint` efecte secundare \n termen de 10 zile.
„Sunt foarte mul]i pacien]i care ajung la noi cu diferite afec]iuni
ce apar \ntr-un termen de zece zile de la administrarea vaccinului,
\n special de la administrarea rapelului. Au fost cazuri \n care o
persoan` a venit \n a 6-a zi dup` rapel prezentând zona zoster,
o infec]ie extrem de dureroas`. Pân` atunci, aceasta nu a mai
avut o astfel de afec]iune. Pentru c` a ap`rut \ntr-o perioad`
scurt` de la vaccin, eu am raportat-o ca fiind efect secundar al
vaccinului \mpotriva COVID-19. Acesta nu a fost un caz singular.
Repet, este o afec]iune extrem de dureroas`. Au mai fost pacien]i
care \n accea[i perioad` de la administrarea rapelului s-au prezentat
cu bube pe fa]` [i multe alte efecte adverse. Exist` un num`r
mare de reac]ii adverse, dar difer` de la persoan` la persoan`.
Unele sunt mai grave, altele mai u[oare”, a declarat dr. Anca
Deleanu, pre[edintele Societ`]ii Medicilor de Familie din Ia[i.

De la debutul campaniei de imunizare
au fost raportate 473 de reac]ii
adverse u[oare

s-au imunizat \mpotriva COVID-19 peste 3.000 de persoane Num`rul
imuniz`rilor \mpotriva COVID-19 a \nceput s` creasc` din nou, dup`
ce medicii au f`cut apeluri disperate c`tre popula]ie s` se vaccineze.
În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, desf`[urat`
la nivelul jude]ului Ia[i, pân` ieri, 17 noiembrie 2021, au fost
administrate 640.135 de doze de vaccin. Din acest num`r total de
persoane vaccinate, 305.251 au fost vaccinate cu doza I [i 222.313
cu doza II, iar la 62.843 de persoane a fost administrat vaccinul
Johnson&Johnson, din care 423 de doze au fost administrate în
ultimele ore. Pe data de 16 noiembrie 2021 au fost vaccinate 3.517
de persoane, iar, dintre acestea, 799 au primit doza I [i 1.995 de
persoane s-au prezentat pentru rapel, iar 723 de persoane s-au
vaccinat cu doza „booster”. De la debutul campaniei de vaccinare
cu doza a treia s-au vaccinat 49.728 de persoane.

Ce este zona zoster
Zona zoster este o infec]ie viral` care apare atunci când
virusul varicelo-zosterian se reactiveaz` din stadiul „dormant” la

nivelul unui nerv. Virusul determin` atât varicela (v`rsatul de
vânt), care reprezint` faza acut` invaziv`, cât [i zona zoster, care
reprezint` reactivarea fazei latente.
Apare frecvent la vârstnici [i la pacien]ii infecta]i HIV [i este
mai sever la pacien]ii imunocompromi[i. Se manifest` ca o erup]ie
dureroas` de buchete de vezicule cu lichid. Cineva care are zona
zoster va putea transmite virusul varicelo-zosterian unei persoane
care nu este imunizat` (nu a avut vreodat` varicel` sau nu a fost
vaccinat` cu vaccinul varicelic).
Transmiterea se face prin contact direct cu leziunile deschise
de pe piele. Acea persoan` va face varicela [i nu zona zoster.
Din momentul \n care au ap`rut primele simptome [i pân` când
erup]ia va disp`rea complet, pot trece 3 pân` la 5 s`pt`mâni.
Zona zoster \ncepe cu o senza]ie de arsur`, mânc`rime sau cu
o durere str`fulger`toare \ntr-o anumit` zon` a pielii, localizat`
doar pe o jum`tate a toracelui, abdomenului sau fe]ei sau pe o
por]iune a bra]ului sau membrului inferior.
Andreea PåDURESCU

Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i a \nregistrat de la debutul
campaniei de vaccinare \mpotriva COVID-19, 27 decembrie 2020,
473 de reac]ii adverse u[oare. |n ultimele 24 de ore, \n jude]ul Ia[i
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Sute de elevi din România [i Republica
Moldova, participan]i la Concursul
ıCristofor Simionescu‰, organizat de
Universitatea Tehnic\ ıGheorghe
Asachi‰ din Ia[i
Edi]ia a IX-a a Concursului
Na]ional „Acad. Cristofor
Simionescu” 2021 este
organizat` de Universitatea
Tehnic` „Gheorghe Asachi”,
din Ia[i. La aceasta s-au
\nscris 900 de elevi din
România [i Republica
Moldova. Elevii fac parte din
clasele IX-XII [i sunt
coordona]i de peste 180 de
cadre didactice de la 122 de
unit`]i de înv`]`mânt, din 22
de jude]e din România [i dou`
raioane din Republica
Moldova. Cei înscri[i se vor
întrece atât în competi]ia
individual` a concursului, cât
[i în competi]ia pe echipe.
Rezultatele preliminare pentru
competi]ia individual` vor fi
afi[ate pe pagina web în ziua
concursului, la ora 20:00
Facultatea de Inginerie Chimic` [i Protec]ia
Mediului „Cristofor Simionescu”, de la Universitatea
Tehnic` „Gheorghe Asachi” (TUIASI) din Ia[i,
organizeaz` a IX-a edi]ie a Concursului „Acad.
Cristofor Simionescu”, care va avea loc sâmb`t`,
20 noiembrie 2021, începând cu ora 9:00.

Edi]ia a IX-a a concursului va fi a doua din
istoria competi]iei adresate elevilor din ciclul
preuniversitar, care se va desf`[ura exclusiv
online, pe platforma Moodle. La cele 3 sec]iuni
ale concursului: I - Chimie pentru licee [i colegii
teoretice, II - Chimie pentru licee [i colegii
tehnologice [i III - Protec]ia mediului s-au înscris
900 de elevi din România [i Republica Moldova.

Elevii, coordona]i de peste 180
de cadre didactice de la 122
de unit`]i de înv`]`mânt
Elevii fac parte din clasele IX-XII [i sunt
coordona]i de peste 180 de cadre didactice de
la 122 de unit`]i de înv`]`mânt, din 22 de jude]e
din România [i dou` raioane din Republica
Moldova. Cei înscri[i se vor întrece atât în
competi]ia individual` a concursului, cât [i în
competi]ia pe echipe.
Rezultatele preliminare pentru competi]ia
individual` vor fi afi[ate pe pagina web în ziua
concursului, la ora 20:00. În timpul desf`[ur`rii
concursului, cadrele didactice sunt invitate s`
participe la un workshop online care are ca scop
facilitarea dialogului [i consolidarea rela]iilor de
colaborare dintre reprezentan]ii mediului preuniversitar
[i cel universitar.
La edi]ia din acest an, invita]ii vor putea
asista [i participa activ la prelegerile „Figuri de
chimi[ti români”, sus]inut` de vicepre[edintele
Academiei Române, acad. Bogdan Simionescu,
[i „Planeta verde - un vis neîmplinit(?)”, sus]inut`
de directorul [colii Doctorale a TUIASI, prof.
univ. dr. ing. Maria Gavrilescu.

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

La finalul concursului, elevii
sunt invita]i s` participe online
la prezentarea ofertei
educa]ionale a facult`]ii
Dup` finalizarea concursului, elevii sunt invita]i
s` participe online la prezentarea ofertei educa]ionale
a facult`]ii [i la discu]ii cu reprezentan]i din
industrie [i absolven]i ai Facult`]ii de Inginerie
Chimic` [i Protec]ia Mediului „Cristofor Simionescu”.
La ini]iativa acad. Bogdan Simionescu, în cadrul
acestui eveniment va fi decernat premiul „Cristofor
Simionescu”, care va fi acordat unui student al
Facult`]ii de Inginerie Chimic` [i Protec]ia
Mediului „Cristofor Simionescu” pentru rezultatele
ob]inute în primii 2 ani de studiu de licen]`, în
activit`]ile curriculare [i extra-curriculare. Cristofor
I. Simionescu (n. 17 iulie 1920, Dumbr`veni, în
Boto[ani - d. 6 august 2007, Bucure[ti) a fost
un inginer chimist român, membru titular (1963)
al Academiei Române, membru de onoare al
Academiei de {tiin]e a Moldovei. Specialist în

• 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

domeniul chimiei macromoleculare, a efectuat
studii în domeniul chimiei lemnului [i celulozei,
al polimerilor [i al copolimerilor grefa]i. Cristofor
I. Simionescu are contribu]ii [tiin]ifice [i în
domeniul tehnologiei chimice a celulozei, hârtiei
[i fibrelor artificiale. Este autor a numeroase
lucr`ri [tiin]ifice. Membru corespondent (2 iulie
1955) [i membru titular (21 martie 1963) al
Academiei Române; vicepre[edinte al Academiei
Române (1 martie 1974 - 2 februarie 1990) [i
vicepre[edinte cu delega]ie de pre[edinte al
Academiei Române (3 iunie 1977 - 19 martie
1980); pre[edinte al filialei Ia[i a Academiei
Române (1963 - 1974 [i 1989 - 2001), el a fost
prorector (1951-1952) [i rector (1953-1976) la
fostul Institut Politehnic „Gheorghe Asachi” din
Ia[i; [ef al Sec]iei de Chimie Macromolecular`
(1956-1970) [i director (1970-2000) al Institutului
de Chimie Macromolecular` „Petru Poni”, din
Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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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S\pt\mânal apar `n Ia[i noi cazuri de
pest\ porcin\, la mistre]i! Efectivele de
porci din jude] au fost reduse la
jum\tate, iar medicii veterinari `ncearc\
s\ sting\ focarele din gospod\rii
Num`rul de cazuri de pest` porcin` \n
Ia[i, la mistre]i, este \n cre[tere.
S`pt`mânal sunt descoperite noi focare
[i personalul silvic, \mpreun` cu medicii
veterinari, vâneaz` porcii bolnavi de
pest`. Numai \n ultima s`pt`mân`, \n
Ia[i, au fost descoperi]i 210 mistre]i
mor]i [i al]i 35 de mistre]i au fost
vâna]i. Focarele de pest` la mistre]i de
sting \n aproximativ 2 ani, potrivit
speciali[tilor
Medicii veterinari din Ia[i g`sesc \n fiecare s`pt`mân` noi
cazuri de pest` porcin`, la mistre]i. Numai \n ultima s`pt`mân`
au fost descoperi]i 210 mistre]i mor]i [i al]i 35 au fost vâna]i.
Num`rul de animale moarte din cauza acestui virus este \n
cre[tere, astfel c` speciali[tii iau m`suri pentru a reduce r`spândirea
pestei porcine africane (PPA). |n ultimele 3 luni s-au îmboln`vit
cu virusul pestei porcine africane peste 600 de porci mistre]i [i
al]i 400 au fost vâna]i. Printre m`surile dispuse de speciali[tii din
Ia[i pentru combaterea r`spândirii pestei porcine se reg`se[te [i
efectuarea inspec]iilor sau a patrul`rilor zilnice de c`tre gestionarii
fondurilor cinegetice, pentru depistarea de porci mistre]i mor]i
sau bolnavi.
Medicii veterinari din jude] vor fi anun]a]i despre cazurile de
mistre]i g`si]i mor]i, iar recoltarea probelor de la mistre]ii împu[ca]i
sau g`si]i mor]i se va face de c`tre medicul veterinar oficial sau
de c`tre personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor
cinegetice, în condi]ii de biosecuritate severe, dar [i de Direc]ia
Sanitar-Veterinar` [i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA) Ia[i.
Num`rul de cazuri de pest` porcin` african` „a explodat” mai
ales \n perioada verii, când, lunar, erau descoperi]i peste 400 de
porci mistre]i mor]i.

Num`rul de cazuri de pest`
porcin` african` a crescut
[i \n gospod`riile ie[enilor
|n ultima s`pt`mân` au fost descoperite trei noi focare de
PPA, iar, potrivit datelor furnizate de DSVSA Ia[i, \n ultimele
dou` luni, au fost descoperi]i, în gospod`riile ie[enilor, porci care
prezentau simptomele specifice bolii sau erau mor]i din cauza
PPA. Medicii veterinari au prelevat probele [i le-au transmis
pentru a fi analizate în laboratorul din cadrul DSVSA. Zeci de
probe prelevate din gospod`rii sunt analizate s`pt`mânal. Alte
dou` focare de pest` porcin` au fost închise, r`mânând active 12
în tot jude]ul. |n acest an, dup` ce au fost închise la începutul
verii primele focare ap`rute în Ia[i, au reap`rut altele în luna
iulie 2021.
Potrivit directorului DSVSA Ia[i, cei care au t`iat porcii anul
trecut [i au p`strat carnea \n congelator, infectat` cu pesta porcin`,
pot transmite virusul. „Poate fi transmis virusul la toate gospod`riile
[i se \nchide toat` comuna, fiind luate m`suri [i pentru comunele
din jur. Virusul acesta se transmite foarte u[or, de aceea oamenii
trebuie s` \n]eleag` cât de important este s` respecte regulile de
biosecuritate. Nu r`mân cu paguba, chiar dac` porcul este bolnav,
pentru c` primesc desp`gubiri. Dar trebuie s` \nchidem odat`
focarele pentru c` este o pierdere de resurse financiare, umane
[i falimenteaz` [i afacerile române[ti”, sus]ine Gabriel Ciobanu,
directorul DSVSA Ia[i.

Ie[enii cu ferme zootehnice iau fonduri
europene pentru a se proteja
\mpotriva pestei porcine africane
Cresc`torii de suine din Ia[i au cerut fonduri europene \n
valoare de 200.000 de euro pentru a proteja afacerile de PPA.

Proiectele depuse în cadrul subm`surii 5.1 sunt destinate prevenirii
[i limit`rii r`spândirii PPA, prin finan]area investi]iilor de modernizare
a fermelor de suine din punct de vedere al biosecurit`]ii.
Sprijinul acordat prin aceast` subm`sur` va contribui la
cre[terea capacit`]ii opera]ionale de prevenire a apari]iei epizootiilor
[i combaterea acestora, dar [i reducerea efectelor dezastrelor
naturale, a evenimentelor adverse [i a celor catastrofale asupra
poten]ialului de produc]ie agricol`. Una dintre firmele din Ia[i
care a accesat fonduri europene în valoare de 30.000 de euro, în
cadrul acestei subm`suri, este Latini Com SRL, din Belce[ti, care
\i apar]ine italianului Fillipo Latini. Acesta are cea mai mare ferm`
de suine din jude], cu un efectiv maxim posibil aprobat de 30.000
de capete pe an, în dou` tran[e de cre[tere, a câte 6 luni.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019
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A crescut num\rul de locuri de
munc\ vacante pentru
persoanele cu studii superioare.

Cele mai multe posturi sunt
pentru ingineri, analist
financiar sau consilier juridic
Num`rul de locuri de munc` vacante
pentru persoanele cu studii superioare,
din Ia[i, a crescut \n ultima lun`. Din
num`rul total de posturi disponibile \n
aceast` perioad`, 110 sunt pentru
persoanele cu studii superioare
A crescut num`rul de locuri de munc` vacante pentru persoanele
cu studii superioare din Ia[i. O nou` list` cu posturile disponibile
persoanelor care vor s` se angajeze \n aceast` perioad` a fost
publicat` pe site-ul Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de
Munc` (AJOFM) Ia[i. Din cele 774 de oferte de munc`, 110 sunt
pentru persoanele cu studii superioare, iar 664, pentru cele cu
studii medii. Cele mai multe posturi disponibile sunt \n domeniul
serviciilor, 403 la num`r, dar [i construc]ii, aproape 200 de locuri
de munc`. Patronii din Ia[i caut` speciali[ti \n domeniul juridic,
servicii [i construc]ii, care pot s` câ[tige pân` la 1.000 de euro
lunar. Compania HCL Tehnologies România angajeaz` anali[ti
financiari sau de informa]ii, dar [i analist pentru servicii clien]i.
De asemenea, Fiscontexpert Consult SRL, Spin Grup & HR SRL
sunt alte companii din Ia[i care fac angaj`ri \n aceast` perioad`
[i caut` consilieri juridici. Companiile din domeniul construc]iilor,
din Ia[i, caut` angaja]i care s` aib` studii superioare. Astfel,
firmele Das SRL, Expleo România [i Prima Construct vor s`
angajeze ingineri. Salariile pe care le pot ob]ine angaja]ii ajung
[i la 1.000 de euro, lunar, \n func]ie de competen]e [i experien]`.

Ie[enii au la dispozi]ie mai multe
locuri de munc` vacante \n
domeniile construc]ii [i confec]ii
Electrician, fierar betonist, instalatori caut` Das SRL sau
Andulius SRL. Companiile Pib Market Serv, The Jop SRL, SymcoStar
SRL angajeaz` casieri. Companiile din transporturi angajeaz` 82
de [oferi. HTR Spedition [i I.I Ursache Petru vor s` angajeze
[oferi pentru transportul m`rfurilor, \n ]ar` sau \n Europa. |n
domeniul HoReCa a sc`zut num`rul de locuri vacante, fiind vorba
de 20 de posturi disponibile persoanelor care vor s` se angajeze
ca osp`tari, buc`tari sau ajutor de buc`tar. Patronii din Ia[i au

Serele Serviciilor
Publice sunt pline cu
florile care urmeaz\
s\ fie plantate `n
prim\vara anului viitor
|n prag de s`rb`tori, angaja]ii Serviciilor Publice preg`tesc,
pe lâng` brazii pentru Cr`ciun, florile care urmeaz` s` fie
plantate \n prim`vara anului viitor. Serele din zona CUG
func]ioneaz` pe timp de iarn` la capacitate redus`. „Acum,
\n sere sunt florile care urmeaz` s` fie plantate prim`vara
viitoare: mu[cate, lalele [i primule. Serele func]ioneaz` pe tot
timpul anului, \ns` pe timpul iernii acestea nu func]ioneaz`
la capacitate integral`. Tot \n sere o s` facem [i produc]ie
de r`[inoase pentru pepinier`. |nainte, materialul s`ditor pentru
pepinier` se f`cea \n ni[te r`sadni]e, acum \l facem \n ser`,
ca sa fie atmosfer` protejat` [i astfel s` cre[tem [i randamentul”,
a declarat Lauren]iu Ivan, directorul general al Serviciilor
Publice din Ia[i. Tot la serele din acea zon` se preg`tesc [i
brazii care urmeaz` s` \nfrumuse]eze ora[ul cu ocazia s`rb`torilor
de iarn`. Prim`ria Ia[i a achizi]ionat anul acesta 700 de brazi
pentru ora[.

Care este vedeta din
serele Serviciilor Publice

m`rit salariile angaja]ilor din acest domeniu, sperând c` astfel \i
vor motiva s` r`mân` \n companie sau s` fac` noi angaj`ri, \ns`
nu au avut succes. HoReCa a fost unul dintre primele domenii
afectate de pandemia COVID-19.

|n continuare rata [omajului \nregistrat`
\n Ia[i este una sc`zut`, \n luna
septembrie fiind de 2,86 la sut`
|n anul 2021 s-a situat în jurul valorii de 3 la sut`, fiind
constant` de la \nceputul anului. |n luna septembrie 2021 au fost
\nregistra]i 9.012 [omeri, dintre ace[tia încasând indemniza]ia de
[omaj peste 1.000 de persoane. Cei mai mul]i [omeri provin din
mediul rural [i sunt femei. Ia[ul este unul dintre pu]inele jude]e
din ]ar` unde rata [omajului a fost constant` începând cu luna
ianuarie 2021. De asemenea, num`rul disponibiliz`rilor a fost
redus datorit` ajutoarelor financiare ob]inute de patronii din Ia[i
pentru pierderile provocate de pandemia COVID-19. Astfel, ace[tia
au \ncasat [omajul tehnic, banii acorda]i prin m`sura kurzarbeit
sau diverse ajutoare financiare pentru patronii care angajeaz`
persoane din grupuri vulnerabile. Potrivit AJOFM Ia[i, au fost
disponibilizate \n perioada aprilie 2020 [i septembrie 2021 un
num`r de 3.412 persoane care primesc indemniza]ie de [omaj.
Cei mai mul]i au fost concedia]i \n luna aprilie 2020 (358 de
persoane), iar cei mai pu]ini, \n luna august 2021 (64 de persoane).
Raluca COSTIN

Acum, \n sere \[i fac loc [i florile tipice pentru aceast`
perioad` a anului. Cu ocazia s`rb`torilor de iarn` au ap`rut
\n sere [i cr`ciuni]ele, care sunt [i vedetele acestui sezon.
„Vedetele serei, la ora actual`, sunt cu siguran]` cr`ciuni]ele.
Avem o varietate de 5 soiuri de cr`ciuni]e, avem [i cr`ciuni]`
cu frunze galbene. Cr`ciuni]a este o plant` care are florile
ro[ii iar florescen]a este dat` de cromatica frunzelor din
capete. Sunt diferite forme de frunze: frunze cre]e, cu suprafa]a
frunzei poligonal` sau cu frunze galbene. Avem aproximativ
3.000 de buc`]i acum \n ser`”, a ad`ugat Lauren]iu Ivan.
Cr`ciuni]ele nu sunt destinate plant`rii \n spa]iile publice,
acestea sunt folosite pentru amenaj`ri interioare. Serviciile
Publice din Ia[i ofer` spre vânzare astfel de exemplare.

La sera firmei de între]inere a spa]iilor
verzi lucreaz` 17 angaja]i
Servicii Publice Ia[i are 17 angaja]i care se ocup` zilnic
de florile din ser`. Plantele au nevoie de o îngrijire special`,
iar pentru a spori recolta de flori, societatea din subordinea
municipalit`]ii ie[ene a instalat mai multe echipamente în
pepiniera aflat` la baza Tudor Neculai, din zona CUG.
Plantele sunt udate printr-un sistem de tip inundare sau
cu ajutorul unor irigatoare speciale. Florile din ser` sunt
preg`tite pentru a fi plantate \n prim`vara anului viitor. Doritorii
pot cump`ra acum de la ser` flori de sezon, cum ar fi
cr`ciuni]ele.
George POPA

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
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Surpriz\ total\ pentru [oferi! Prim\ria
Ia[i vrea ca traficul de groaz\ din
Bucium s\ devin\ istorie: se l\rge[te
[oseaua la 6 benzi pe cea mai
aglomerat\ por]iune din tot drumul!
Schimb`ri importante \n
traficul din ora[, operate de
Prim`ria Ia[i! Una dintre cele
mai aglomerate [osele din
municipiu va fi extins` la 6
benzi, pe o distan]` de câteva
sute de metri. {oseaua Bucium
va avea 6 benzi pe por]iunea
de la intersec]ia cu strada Trei
Fântâni pân` la baza Pasarelei
Socola. De s`pt`mâna viitoare
vor \ncepe lucr`rile de
extindere a [oselei respective
Schimb`ri importante de trafic, pe una dintre
cele mai aglomerate [osele din municipiul Ia[i!
Pe o por]iune din [oseaua Bucium, pe sensul de
mers c`tre zona central`, Prim`ria Ia[i va face
o serie de modific`ri. Pe tronsonul de pe [oseaua
Bucium de la intersec]ia cu strada Trei Fântâni
c`tre baza Pasarelei Socola au fost sco[i mai
mul]i stâlpi de la marginea [oselei, pentru l`rgirea
drumului.
Stâlpii au fost muta]i pe trotuar, iar, astfel,
strada va putea fi l`rgit` cu \nc` o band`. |n
aceste condi]ii, pe por]iunea respectiv`, \n loc de
5 benzi, vor ap`rea 6 benzi, câte 3 pe fiecare
sens de mers. Lucr`rile de l`rgire a por]iunii
respective vor \ncepe s`pt`mâna viitoare.

Prim`ria Ia[i vrea ca
traficul de groaz` din
Bucium s` devin` istorie
Reprezentan]ii municipalit`]ii ie[ene au explicat
[i \n ce va consta modificarea de trafic pe tronsonul
respectiv. „Pe acea por]iune vor ap`rea 3 benzi
la ie[ire [i 3 benzi la intrare. Dintre acestea,
benzile din axul drumului reprezint` benzi de
stocare pentru virajele la stânga, spre bulevardul
Poitiers [i c`tre strada Trei Fântâni”, a precizat
Radu Botez, consilier al primarului municipiului
Ia[i. |n plus, conform calculelor, fluxul de trafic
va cre[te f`r` a se mai \nregistra ambuteiaje ca
[i pân` \n prezent. „Prim`ria Ia[i estimeaz` c`
fluxul de autoturisme pe direc]ia Bucium - Centru
va putea cre[te cu aproximativ 20 la sut`. Accesul
spre Centru se va face pe dou` benzi [i nu va
mai fi oprit pe banda spre bulevardul Poitiers”,
a mai spus Radu Botez.

Co[mar rutier pe
[oseaua Bucium!
{oseaua Bucium a devenit un adev`rat co[mar
pentru [oferii din Ia[i. Zilnic, sute de ma[ini stau
bar` la bar` zeci de minute pentru a tranzita
artera c`tre zona central` a municipiului Ia[i.
Traficul în zona [oselei respective a devenit o
aventur` pentru conduc`torii auto.
Recent, municipalitatea a preluat în administrare
[oseaua Bucium de la Direc]ia Regional` de

Drumuri [i Poduri (DRDP) Ia[i, decizie care a
inclus [i Pasarela Bucium. {oseaua ar urma s`
fie reabilitat` integral, drumul fiind \ntr-o stare
avansat` de degradare. |n urm` cu câteva luni,
Prim`ria Ia[i a extins la 5 benzi por]iunea de
[osea de la pasarela Socola, decizie care nu a
fost \ns` suficient` pentru a sc`pa de ambuteiaje.

Parapet de protec]ie
pe [oseaua Bucium
|n urm` cu câteva zile, Prim`ria Ia[i a decis
s` monteze [i un parapet de protec]ie pe [oseaua

Bucium. Locul \n care, în septembrie 2020, a
avut loc un accident rutier înfior`tor ar urma s`
se transforme în totalitate. Pe [oseaua Bucium
(DN 24), la num`rul 101A, municipalitatea va
monta parape]i de protec]ie.
Parapetul va ap`rea \n zona \n care un TIR
a intrat \ntr-o curte, accidentul fiind soldat cu
decesul [oferului [i al unei feti]e de 3 ani. Decizia
mont`rii parapetului a fost luat` în Comisia de
Circula]ie a Prim`riei Ia[i [i a fost avizat` de
Poli]ia Rutier`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Fotografii de colec]ie! Aceasta este singura cas\ din zona 0 a Ia[ului,
iar valoarea sa este de milioane. Non-stop este supravegheat\
[i e lesne de `n]eles de ce. Ascunde comori de nepre]uit!
Aceast` cas`, amplasat`
\ntr-o zon` de lux din
centrul ora[ului Ia[i, este
una dintre cele mai râvnite
de milionari! Imobilul este
unul dintre cele mai bine
supravegheate [i p`zite
din urbe. |n interior sunt
obiecte de o valoare
inestimabil`. Pe locul pe
care este amplasat
edificiul, un metru p`trat
are o valoare de minimum
1.000 de euro. Este vorba
despre Muzeul „Sf. Ierarh
Dosoftei - Mitropolitul”,
cunoscut în Ia[i [i sub
denumirea de Casa
„Dosoftei” sau „Casa cu
Arcade”, fiind inaugurat pe
7 august 1970. Numele
actual al muzeului dateaz`
din anul 2005, când a fost
canonizat Mitropolitul
Dosoftei
O cas` celebr`, amplasat` \ntr-o
zon` de lux din centrul ora[ului Ia[i,
este una dintre cele mai râvnite! Imobilul
beneficiaz` de unul dintre cele mai

bune sisteme de supraveghere [i paz`
din urbe. |n interior sunt obiecte de
o valoare inestimabil`. Aici, un metru
p`trat are o valoare de minimum 1.000
de euro.
|n prim-plan este Muzeul „Sf. Ierarh
Dosoftei - Mitropolitul”, cunoscut în
Ia[i [i sub denumirea de Casa „Dosoftei”
sau „Casa cu Arcade”, fiind inaugurat
pe 7 august 1970. Numele actual al
muzeului dateaz` din anul 2005, când
a fost canonizat Mitropolitul Dosoftei.

Muzeul „Dosoftei”
poate fi premiat de
Uniunea Arhitec]ilor
din România

Valoarea contractului de lucr`ri a
fost de 1,8 milioane de lei, investi]ia
total` pentru acest proiect fiind de 3,6
milioane de lei. Fondurile necesare
pentru restaurarea Muzeului „Sfântul
Ierarh Dosoftei Mitropolitul” au fost
accesate în cadrul Programului Opera]ional
Regional 2014-2020.

G`zduie[te sec]ia de
Literatur` veche din
cadrul Muzeului
Na]ional al Literaturii
Române Ia[i

Muzeul „Dosoftei” g`zduie[te sec]ia
de Literatur` veche din cadrul Muzeului
Na]ional al Literaturii Române (MNLR)
Emblematicul monument din Ia[i. Lucr`rile de restaurare s-au terminat
municipiul Ia[i a fost nominalizat la un \nc` din 2019.
concurs derulat de Uniunea Arhitec]ilor
Aici este expus` „Cazania”, scris`
din România (UAR). Muzeul „Sfântul de Mitropolitul Varlaam Mo]oc în anul
Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, cl`dire 1643, considerat` prima tip`ritur` în
cunoscut` drept „Casa Dosoftei”, a fost limba român` din Moldova.
nominalizat \n cadrul Bienalei Na]ionale
Edificiul a fost înscris în anul 2015
de Arhitectur` 2021, la sec]iunea în lista muzeelor de patrimoniu. Casa
„Recuperarea patrimoniului [i interpretarea „Dosoftei” a fost dotat` cu sisteme de
supraveghere, asigurare antiefrac]ie [i
identit`]ii”.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

antiincendiu în toate înc`perile, conform
cerin]elor Inspectoratului pentru Situa]ii
de Urgen]`.
În apropierea monumentului istoric
a fost montat un panou informativ pe
care este prezentat istoricul cl`dirii,
scris [i în limbajul Braille.

Casa Dosoftei sau Casa
cu Arcade, inaugurat`
pe 7 august 1970
Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul” a fost inaugurat pe 7
august 1970.
Numele actual al muzeului dateaz`
din anul 2005, când a fost canonizat
Mitropolitul Dosoftei. Construit`, conform
unor atest`ri documentare, în timpul
domniei lui Antonie Ruset, între anii
1677 [i 1679, cl`direa a fost sediul celei
de-a doua tiparni]e din Ia[i, a Mitropolitului
Dosoftei (prima tiparni]` din }ara
Moldovei fusese instalat` de Varlaam
în chiliile m`n`stirii «Trei Ierarhi»).
Dosoftei (1624-1693) este considerat
primul poet na]ional [i primul versificator
al Psaltirii în tot R`s`ritul ortodox, unul
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

dintre cei mai mari c`rturari din cultura
român`, mitropolit al Moldovei (16711674, 1675-1686).
De sub teascurile tiparni]ei lui,
adus` din Rusia cu sprijinul sp`tarului
Nicolae Milescu, au ie[it la lumin` c`r]i
de o deosebit` importan]` pentru
dezvoltarea Limbii [i literaturii române,
precum: „Dumnezaiasca Liturghie” (1679),
„Psaltirea de-n]ales a svântului împ`rat
proroc David” (1680), „Molitavnic den]`les” (1681), „Via]a [i petrecerea
svin]ilor” (1682-1686) [i altele. Vizitatorii
pot descoperi, în cele 4 înc`peri ale
muzeului, manuscrise, tip`rituri, documente
str`vechi, icoane, pocaluri, crucifixe [i
alte obiecte de cult valoroase. Printre
exponatele de mare rezonan]` (multe
- unicat) men]ion`m: un „Pateric” slavon,
din secolul al XIV-lea, „Apostolul”, cel
mai vechi manuscris românesc datat
(1559), „Cazania lui Varlaam” (1643),
„Psaltirea în versuri a lui Dosoftei”
(1673), cea mai veche copie a Letopise]ului
}`rii Moldovei de Grigore Ureche
(aproximativ 1665) [i altele.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Vestul s\lbatic `n comuna Valea Lupului de
lâng\ Ia[i! Cânt\re]ul Ion Macovei a construit
complexul ıOrhideea‰ huiduit de vecini.
Primarul Liviu Dulgheru se uit\ neputincios.
Investitorul: ıEu nu am umblat cu [p\gi‰
Comuna Valea Lupului, jude]ul
Ia[i, se transform` \n ghetou.
Noul primar, Liviu Dulgheru, a
promis c` va reprezenta
interesele locuitorilor. Anul
trecut, a anun]at c`
dezvoltatorul Ion Macovei nu
va construi blocul dintre case.
Dup` un an, imobilul este
preg`tit pentru recep]ia final`
Nu mai poate fi oprit t`v`lugul dezvoltatorilor
imobiliari din comuna Valea Lupului, jude]ul Ia[i.
Majoritatea proprietarilor de case s-au trezit \n
ultimii ani cu blocuri construite chiar lâng` garduri.
Au fost proteste, reclama]ii, dar proiectele nu au
fost stopate. Este [i cazul locuitorilor de pe str`zile
Orhideei [i Prieteniei, care, \n 2020, s-au trezit
cu un [antier la intersec]ia celor dou` str`zi. Ion
Macovei, dezvoltator imobiliar, dar [i cunoscut
interpret de muzic` popular`, a anun]at c` vrea
s` construiasc` un bloc cu regimul de \n`l]ime
D<P<2E. Vecinii au spus c` nu mai au intimitate
din cauza acestui proiect. De precizat c`, pân`
la alegerile locale din septembrie 2020, Prim`ria
Valea Lupului era condus` de Dumitru Mih`iluc.
A pierdut alegerile \n fa]a liberalului Liviu Dulgheru.
{i, pentru a oferi un ajutor comunit`]ii, dup` o
lun` de la câ[tigarea alegerilor, a organizat o
\ntâlnire cu locuitorii de pe str`zile amintite. De
precizat c` Ion Macovei a primit autoriza]ia de
construire dup` câteva zile dup` ce Dumitru
Mih`iluc a pierdut alegerile.

Primarul Liviu Dulgheru a
promis c` va ap`ra drepturile
locuitorilor din comun`
Pe paginile de socializare, primarul Liviu Dulgheru
a promis c` va gestiona mult mai bine dezvoltarea
imobiliar` din localitate, f`când aluzie [i la activitatea
suspect` a fostului primar. |n consecin]`, a anun]at
c` dezvoltatorul Ion Macovei va renun]a la proiect
[i va construi case. „Am promis tuturor c` dup`
ce voi depune jur`mântul de învestire, voi analiza
toate autoriza]iile de construire eliberate în ultimii
ani. Vorbim despre o zon` de case, e timpul ca
locuitorii comunei s` primeasc` mai mult respect
din partea autorit`]ilor! Ce a fost, a fost! De acum
înainte, cet`]enii vor fi trata]i de noua administra]ie
pe care o reprezint` cu mult mai mult` aten]ie [i
f`r` arogan]`. D-l Macovei a promis tuturor c` va
regândi acest proiect de bloc [i îl va transforma
într-un ansamblu de case. Primarul este reprezentantul
cet`]enilor [i, în primul rând, garantul aplic`rii
legilor. Voi încerca s` fiu al`turi de dumneavoastr`
[i s` rezolv`m împreun` toate neajunsurile provocate
de vechea administra]ie!”, se arat` într-o postare
publicat` de Liviu Dulgheru, pe data de 20 octombrie
2020.

Primarul Liviu Dulgheru a
promis, dezvoltatorul Ion
Macovei a construit
complexul „Orhideea”
La niciun an de la cele men]ionare, reporterii
„BZI” au verificat amplasamentul din comuna Valea

Lupului. Nu mare a fost surpriza când pe terenul
lui Ion Macovei a r`s`rit blocul cu dou` etaje,
aproape de finalizare, sub denumirea de complexul
„Orhideea”. Ieri, 17.11.2021, afaceristul Ion Macovei
era prezent pe [antier pentru supravegherea
lucr`rilor. |ntrebat de reporterii „BZI”, Ion Macovei
s-a scuzat c` nu avea alt` variant` pentru dezvoltarea
afacerii. „{i ce s` fac, s` refac proiectul? Pierdeam
3 luni. Spuneau c` mi-a dat autoriza]ie fostul primar,
dar actualul primar a dat autoriza]ie [i vecinului.
Este un bloc elegant cu 16 apartamente, pe care
le vom vinde la pre]ul pie]ei. Anul trecut erau
s`p`turile f`cute, \n baza autoriza]iei, s-au cheltuit
bani. Eu nu am umblat cu [p`gi. Totul a fost
legal. Dac` nu se putea construi, nu se d`dea
autoriza]ie”, a precizat Ion Macovei. |ntr-adev`r,
un proiect similar a fost autorizat de actuala
conducere a Prim`riei, chiar lâng` amplasamentul
de 1.000 de metri p`tra]i al cânt`re]ului. Este vorba
despre un imobil cu regimul de \n`l]ime D<P<2,
ce apar]ine societ`]ii Jammere SRL, condus` de
Sorin C`linescu, cet`]ean austriac. Autoriza]ia a
fost emis` pe data de 23.03.2021.

|ncerc`m s` actualiz`m \n cursul anului viitor”,
a declarat primarul comunei Valea Lupului.

Probleme pentru fratele lui Ion
Macovei, implicat \n
scandalurile din familie
Ion Macovei este nimeni altul decât fratele
lui Vasile Macovei, proprietarul cl`dirii Granit de
pe bd. Socola. |n edi]iile recente ale „BZI”, s-a
ar`tat c` fondatorul firmei de construc]ii Grannit
are [i probleme de natur` personal`. Omul de
afaceri din Ia[i se afl` \ntr-o rela]ie \ncordat` cu
so]ia, Maria, \n vârst` de 67 de ani, dar [i cu
fiica, Simona Elena, [i ginerele acestuia. B`rbatul
\n vârst` de 67 de ani a declarat c` totul ar fi
\nceput de la dorin]a rudelor de ob]ine diverse

Primarul Liviu Dulgheru sper`
s` actualizeze Planul
Urbanistic General
Contactat telefonic de reporterii „BZI”, primarul
Liviu Dulgheru a precizat c` nu a recep]ionat
blocul lui Ion Macovei. Ba mai mult, vrea s`
actualizeze Planul Urbanistic General (PUG) al
comunei, ca s` stopeze construc]iile de locuin]e
colective printre locuin]ele individuale. „Nu i s-a
f`cut recep]ia. Nu a depus nimic. Avoca]ii l-au
\nv`]at bine, dac` are autoriza]ie... Eu i-am spus
c`, dac` nu este \n regul`, s` nu construiasc`.
Vecinul lui Macovei are mai pu]ine apartamente
[i construie[te lâng` blocul lui, nu putea fi altceva
acolo. Certificatul de urbanism era emis dinainte.
A[tept`m la Macovei s` depun` pentru recep]ie.
Acum lucr`m la PUG, vom \n`spri condi]iile
pentru blocuri, m`resc spa]iul verde, nu va mai
fi atractiv pentru blocuri. Nu le va mai conveni.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

beneficii financiare. Afaceristul a fost implicat
\n trecut \ntr-un scandal cu o tân`r` cu care ar
fi \ntre]inut rela]ii sexuale, din care ar fi rezultat
un copil. Acesta a cerut s` fie verificat` paternitatea.
Recent, afaceristul a ac]ionat-o \n instan]` pentru
a anula calitatea de asociat a so]iei \n societatea
Granit SRL. Acum, Granit SRL este de]inut` de
Vasile Macovei \n propor]ie de 67 la sut`, \n timp
ce Maria Macovei de]ine doar 33 la sut` din
p`r]ile sociale. B`rbatul invoc` faptul c` so]ia a
folosit spa]iile Granit SRL f`r` s` pl`teasc` chirie,
\n calitate de unic asociat la societatea Granit
Plus SRL. A fost calculat un prejudiciu de
aproximativ 100.000 de euro. |ntr-un scandal
similar a fost implicat [i Gigi Fedele[, patronul
restaurantului „Castelul Medieval”.
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.
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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.

13

PUBLICITATE

Joi, 18 noiembrie

MIC A PUB LIC ITATE
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.

INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.

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.

Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL. Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.

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.
Manipulant marf`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt [i pentru
persoanele cu dizabilit`]i,
CARREFOUR ROMANIA SA.
Rela]ii la: 0754204535,
STR.BUCIUM NR.36.

Librar, studii umaniste,
Instalator instalatii sanitare, fara
Manipulant marfa, f`r` studii [i
experienta 1 an, SEDCOM
fara experienta precizate,
studii si experienta precizate,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Manipulant marf`, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Rela]ii la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM.MIROSLAVA.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.
Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Montator placaje interoare [i
exterioare, studii de specialitate,
experien]` 1 an, AXE BUSINESS
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0723568449;
birouaxe@gmail.com, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL. Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, COVO
SOLUTION SRL. Rela]ii la:
0755686871;
covosolutions@gmail.com, BDUL SOCOLA NR.134.
Muncitor necalificat, studii
generale, experien]`, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Municitor necalificat, studii medii,
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Rela]ii la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM. MIROSLAVA.
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Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ROXEMA
SRL. Rela]ii la: 0745526794;
roxema_srl@yahoo.com,
Com.Miroslava, Sat Valea
Adanca.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Municitor necalificat \n industria
confec]iilor, studii generale f`r`
experien]` precizat`, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, f`r` studii [i
experien]` precizate, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii
la:0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Munictor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizate,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, SABINI
COMPANY INVEST SRL.Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator ma[ini [i instala]ii, studii
medii, absolvent dup` 2013 sau
[omer, IACOB’S HOLDING SRL.
Rela]ii la: 0744785947;
iacobsltd@yahoo.com, Str.
Holboca, str.Firmelor, nr.15.
Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
studii [i experien]` precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator ma[ini unelte CNC \n
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INNOVATE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, FULGER MIRALEX
SRL. Rela]ii la: 0749215034,
ALEEA DECEBAL NR.2, BL.B7,
SC.A, ETJ.4, AP.17.

Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

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

Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, pentru persoane cu
dizabilit`]i, BRAS SRL. Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
STR.SILVESTRU NR.4.

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

Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator introducere [i validare
date, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.

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

0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.

0744785947;
iacobsltd@yahoo.com, Str.
Holboca, str. Firmelor, nr.15.

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

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

Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare f`r` experien]`
precizat`, STEFAN SECUTITY
SRL. Rela]ii la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Psiholog \n specialitatea
psihologia muncii [i
organiza]ional`, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Referent de specialitate financiar
contabilitate, studii medii/
superioare, 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 UNIRI, NR.5.
Responsabil cu protec]ia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs DPO, limba
engleza, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
{ef departament logistic`, studii
medii/ superioare, 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 UNIRI, NR.5.
{ef forma]ie, studii medii,
experien]` 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL. Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.

Sofer autocamioane mare tonaj,
[coala profesional` permis
categ.be-ce-de, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Sp`l`tor vehicule, f`r` studii [i
experien]` precizate, THE JOB
SRL.Rela]ii la: 0757588096,
Lunca Cetatuii, bl.13,sc.A, ap.42,
Ia[i.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.
Palat, nr.1,etj.2 [i 5.

MEDIU
I.I. GRIGOROVICI ELVISEMILIAN titular al proiectului
„Construire hal` produc]ie
mobil`”, anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de
încadrare de c`tre APM Iasi: nu
este necesara evaluarea
impactului asupra mediului [i nu
este necesara evaluarea
adecvat` în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul
„Construire hal` produc]ie
mobil`”, propus a fi amplasat în
sat Bahluiu, comuna Cotnari, jud.
Ia[i. Proiectul deciziei de
încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM Iasi din calea
Chisinaului, nr. 43, în zilele de în
zilele de luni-joi, între orele 8.0016.30 [i vineri între orele 8.0014.00, 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
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.

NOTIFICåRI

Moldrom Insolvency IPURL, în
{ef forma]ie, f`r` studii [i
calitate de lichidator judiciar al
experien]` precizat`, VELROM
SC POPCORN MEDIA SRL,
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
desemnat de Tribunalul Ia[i în
Proiectant inginer geodez, studii
ionela.paunet@velrom.ro0756059 dosarul nr. 5076/99/2021
superioare, f`r` experien]`
677; ionela.paunet@velrom.ro,
(220/2021) prin prezenta notific`
precizat`, ARCADIS
CALEA CHISINAULUI NR.33.
celor interesa]i faptul c` prin
EXCELLENCE CENTER
încheierea nr.677/03.11.2021
ROMANIA SA.Rela]ii la:
{ofer, studii medii, f`r`
împotriva debitorului SC
0232/232483;
experien]a precizat`,
POPCORN MEDIA SRL cu sediul
veronica.lefter@arcadis.com,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
social în sat Dancu, com.
0743558787;
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Holboca, str. Daliei nr.58,
lilistancu2003@yahoo.com,
Proiectant inginer instala]ii, studii
camera 2, etaj 1, Jud. Ia[i,
Str.Nicolina Nr.3.
superioare, f`r` experien]`
Num`r de ordine în Registrul
precizat`, ARCADIS
{ofer, studii medii, absolvent
Comer]ului: J22/2608/2007;
EXCELLENCE CENTER
dup` 2013 sau [omer, IACOB’S
C.U.I : 22445875, s-a dispus
ROMANIA SA. Rela]ii la:
deschiderea procedurii
HOLDING SRL. Rela]ii la:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

simplificate a insolven]ei.
Termenul pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului este
17.12.2021. Termenul pentru
întocmirea tabelului preliminar
este de 28.12.2021. Termenul
pentru definitivarea [i depunerea
tabelului definitiv al crean]elor
este de 21.01.2022, iar termen
pentru examinarea stadiului
procedurii s-a fixat la data
02.02.2022. Creditorii interesa]i
pot depune declara]ii de crean]`,
în dublu exemplar la dosarul
5076/99/2021 (220/2021) [i la
sediul lichidatorului judiciar.

SELEC}II OFERTE
MARKA’S IPURL lichidator
judiciar al SC MARGO-TIK SRL
CUI 31707444, J22 /966 /2013,
desemnat conform Sentin]ei
civile nr. 615/13.10.2021,
pronun]at` de Tribunalul Ia[i în
dosarul nr 3899/99/2021
prime[te oferte pe suport hârtie
în plic sigilat la sediul
lichidatorului judiciar pân` la data
de 25 noiembrie 2021, orele
12.00, pentru desemnarea unui
expert evaluator de bunuri
mobile. Bunurile mobile a c`ror
evaluare este solicitat`- stoc
marfa magazin alimentar.
Deschiderea ofertelor se va face
pe data de 25 noiembrie 2021,
orele 13.00. Oferta trebuie s`
con]in` urm`toarele elemente
obligatorii: onorariul solicitat
pentru întocmirea raportului de
evaluare [i termenul de efectuare
a lucr`rii, acestea fiind
principalele criterii pentru
stabilirea ofertei câ[tig`toare.
Oferta declarat` câ[tig`toare va
fi prezentat` adun`rii creditorilor
în vederea însu[irii acesteia.
Rela]ii suplimentare la tel/fax
0232212542 sau e-mail
markas.ipurl@yahoo.com.
MARKA’S IPURL lichidator
judiciar al debitoarei SC KOMP
KREATER SRL, CUI 30622692,
J22/1501/2012, desemnat
conform Sentin]ei civile nr.
501/03.04.2019, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i în dosarul nr.
7402/99/2018, prime[te oferte
pe suport hârtie în plic sigilat la
sediul lichidatorului pân` la data
de 25 noiembrie 2021, orele
12.00, pentru desemnarea unui
expert evaluator de bunuri
mobile. Bunurile mobile a c`ror
evaluare este solicitat`- 25
buc.distribuitoare pentru macara,
marca Giromet, cod 64.20510.
Deschiderea ofertelor se va face
pe data de 25 noiembrie 2021,
orele 13.00. Oferta trebuie s`
con]in` urm`toarele elemente
obligatorii: onorariul solicitat
pentru întocmirea raportului de
evaluare [i termenul de efectuare
a lucr`rii, acestea fiind
principalele criterii pentru
stabilirea ofertei câ[tig`toare.
Oferta declarat` câ[tig`toare va
fi prezentat` adun`rii creditorilor
în vederea însu[irii acesteia.
Rela]ii suplimentare la tel/fax
0232212542 sau e-mail
markas.ipurl@yahoo.com.
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Detaliile care te vor marca. Un b\rbat din
Ia[i a vrut s\-[i taie `n dou\ mama cu drujba
din cauza averii. Femeia a
sc\pat prin minune cu via]\
A vrut s` \[i omoare mama pentru o cas`!
Incidentul care a \ngrozit \ntreg jude]ul a
pornit de la o cas` pe care fiul vrea s` o
ia de la propria mam`. Cei doi au b`ut
\mpreun`, iar, la un moment dat, au
\nceput s` se certe pe acest subiect,
finalul fiind unul tragic
Conflictul dintre mam` [i fiu, cu final tragic, a pornit de la
o cas`. Fiul, Vasile S., [i mama acestuia, Maria S., \n vârst` de
79 de ani, erau cunoscu]i \n comunitate ca fiind dou` persoane
ce consum` frecvent alcool. |n seara incidentului, dup` ce amândoi
b`user` bine, au \nceput s` se certe de la casa pe care o de]ine
femeia, iar fiul acesteia vrea s` o dobândeasc`. |n urma conflictului,
care s-a \nte]it pe fondul consumului de alcool, Vasile [i-a ie[it
din fire [i a \nceput s`-[i loveasc` mama. Ce a urmat este desprins
parc` din filmele de groaz`. B`rbatul a pus mâna pe drujba din
curte [i, f`r` s` stea pe gânduri, [i-a t`iat mama.
Femeia a fost grav r`nit`, dar a sc`pat cu via]`. La scenele
terifiante au fost martori [i cei 6 copii ai lui Vasile, dar [i so]ia
acestuia. |ntreg satul este \ngrozit de cele \ntâmplate. „Se [tia despre
ei c` obi[nuiau s` bea destul de mult, chiar dac` erau oameni
lini[ti]i. Nu am mai auzit niciodat` s` se certe, chiar dac` ei
consumau alcool foarte des. El tr`ie[te cu cei 6 copii [i nevasta \n
aceea[i curte [i cas` cu mama. Tat`l lui este decedat de ani de
zile. {tiu c` el avea o problem` cu o cas`, c` femeia nu o trece
pe numele lui [i am \n]eles c` de la asta s-au luat [i acum la ceart`.
Fiind [i beat, probabil c` nu a mai judecat normal [i a f`cut ce a
f`cut, altfel nu \mi pot imagina cum a putut s` fac` a[a ceva. Numai
\n filme mai vezi a[a nenorociri! Acum sper`m ca biata femeie s`-

[i revin`. Tot satul e [ocat de ce a putut s` fac` omul `sta!”, a
povestit un vecin din satul M`n`stirea, comuna Dagâ]a.

Medicii ie[eni sunt rezerva]i
cu privire la starea ie[encei
Femeia agresat` de propriul fiu se afl` \n stare foarte grav`.
Medicii ie[eni sunt rezerva]i \n privin]a ei. Maria S. are o plag`
t`iat` cu drujba \n zona abdominal` [i mai multe fracturi costale.
T`ietura este una de mari dimensiuni. Medicii fac tot ce le st`
\n putin]` pentru a-i salva via]a ie[encei de 79 de ani. Fiul acesteia,
Vasile S., a fost investigat de c`tre medicii psihiatri [i se a[teapt`
rezultatul evalu`rii.
„O pacient` în vârst` de 79 de ani din satul M`n`stirea, pe
fondul consumului de alcool, a fost lovit` de propriul fiu. Fiul a
lovit-o pe femeie cu un obiect ascu]it, respectiv cu o drujb`.
Pacienta are o plag` t`iat` toraco-abdominal` stânga de mari
dimensiuni. A fost explorat` cu un computer tomograf abdominopelvin cu substan]` care a obiectivat pneumotorax stâng deschis
[i fracturi costale C8 [i C9 stângi. Dup` investiga]iile specifice,
pacienta a fost dirijat` la chirurgie toracic`. Este vorba despre
un prognostic rezervat, fiind un caz extrem de grav. A fost adus
la UPU [i presupusul agresor, fiul pacientei, care a fost investigat
de Psihiatrie [i este trimis pentru o evaluare clinico-bilogic`, fiind
înso]it de Poli]ie. Starea lui de s`n`tate este una bun`. Pentru
amândoi s-a pus [i diagnosticul de etilism acut”, a men]ionat ieri
prof. dr. Diana Cimpoe[u, medicul coordonator UPU-SMURD Ia[i.

o femeie zace \ntr-o balt` de sânge \ntr-un sat din jude]ul Ia[i.
La fa]a locului s-a deplasat un echipaj tip B2 din comuna }ib`ne[ti,
echipajul de Terapie Intensiv` Mobil` (TIM) [i poli]i[tii ie[eni.
Incidentul a avut loc \n satul M`n`stirea, comuna Dagâ]a, din
jude]ul Ia[i. Echipajele medicale care au ajuns de urgen]` la fa]a
locului au g`sit o femeie cu o plag` t`iat` \n zona abdomenului.
Aceasta era taiat` cu drujba de propriul fiu, \ns` era con[tient`.
Oamenii legii au aflat c` a fost vorba despre un conflict \n familie,
pe fondul consumului de alcool.
Sorin PAVELESCU

Incidentul a avut loc aproape de miezul nop]ii
Amintim c`, \n cursul serii de 16 noiembrie 2021, a fost
sesizat printr-un apel la num`rul unic de urgen]` 112 faptul c`

Situa]ie alarmant\ `n rândul minorelor din Ia[i!
Aproximativ 12 la sut\ dintre gravidele care
ajung la Maternitatea ıElena Doamna‰ sunt
doar ni[te copile. Prof. dr. R\zvan Socolov:
ıCele mai multe provin din mediul rural‰
Aproximativ 12 la sut` dintre gravidele din
Ia[i sunt minore! Medicii ie[eni au precizat
c` cele mai multe dintre mamele minore
provin din mediul rural. Ieri, 17 noiembrie
2021, la Maternitatea „Elena Doamna” era
internat` o adolescent` de 17 ani care se
afl` la prima na[tere. Aceasta provine
dintr-un sat din jude]ul Ia[i
Medicii ie[eni se confrunt` cu un num`r mare de mame
minore! Miercuri, 17 noiembrie 2021, la Maternitatea „Elena
Doamna” se afla internat` o gravid` \n vârst` de 17 ani. Adolescenta
se afl` la prima na[tere [i provine dintr-un sat din jude]ul Ia[i.
Speciali[tii avertizeaz` c` aproximativ 12 la sut` dintre gravidele
care ajung la Maternitatea „Elena Doamna” sunt minore ce provin
din familii din mediul rural. „Avem internat` [i o minor` \n vârst`
de 17 ani. Aceasta se afl` la prima na[tere [i nu este printre
cele infectate. Starea ei este una bun`. Adolescenta este dintr-un
sat din jude]ul Ia[i. Cele mai multe dintre minorele gravide provin
din mediul rural. |n continuare se men]ine un procent destul de
mare al gravidelor minore. Aproximativ 10 - 12 la sut` dintre
gravide sunt minore”, a precizat prof. dr. Razvan Socolov, [ef de
sec]ie Obstetric` a Maternita]ii „Elena Doamna” din Ia[i.
Amintim c`, \n trimestrul I al anului 2019, Direc]ia General`
de Asisten]` Social` [i Protec]ie a Copilului (DGASPC) Ia[i a
primit numeroase sesiz`ri privind num`rul gravidelor [i mamelor
minore.
Astfel, la Maternitatea „Cuza Vod`” au fost înregistrate 29
de gravide minore, iar, la Maternitatea „Elena Doamna”, 37. În

total, pe cele dou` maternit`]i s-au prezentat 66 de gravide.
Num`rul mamelor minore a fost de 95. Astfel, la Maternitatea
„Cuza Vod`” au fost înregistrate 63 de mame, la Maternitatea
„Elena Doamna”, 21, la Spitalul Pa[cani, opt, iar, la alte unit`]i
medicale, înc` dou`.

O singur` gravid` infectat`, la
Maternitatea „Elena Doamna”, din Ia[i
Rata gravidelor infectate este \n sc`dere de mai multe s`pt`mâni.
Medicii de la „Elena Doamna”, maternitate COVID-19, au precizat
c` media mamelor infectate este de maximum 3 pe zi. Ieri, 17
noiembrie 2021, era internat` o singur` pacient` infectat`. Aceasta
este o lehuz`, starea ei fiind una bun`.
„De câteva s`pt`mâni se men]ine sc`zut num`rul gravidelor
infectate. Media este de 2-3, iar, \n prezent, avem o singur` lehuz`
internat`. Aceasta a n`scut prin cezarian` mar]i, 16 noiembrie
2021. Starea ei este una bun`. Celelalte gravide care au fost
internate, cu forme medii sau grave, au avut o evolu]ie bun`
dup` cele 14 zile de spitalizare [i au putut pleca acas`. Dup`
primul caz pe care l-am avut \n premier` la maternitate, cu
bebelu[ul n`scut direct infectat, \n urm` cu o s`pt`mân` am avut
o pacient` care a ajuns cu test PCR negativ, iar, la dou` zile, sa infectat, a n`scut copilul negativ, dar [i acesta, dup` dou` zile,
a avut un rezultat pozitiv. Nu avem cazuri grave”, a declarat prof.
dr. R`zvan Socolov, [ef de Sec]ie Obstetric` a Maternita]ii „Elena
Doamna”, din Ia[i. |n edi]iile anterioare ale „BZI”, reporterii au
prezentat un caz \n premier` la Maternitatea „Elena Doamna”,
când s-a n`scut primul copil direct infectat din mam`.
Andreea PåDURESCU
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Bursa bârfelor

Dezv`luiri din via]a intim` a unui
pulitician sforar, fost mare
menestru din târg!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v`
prezint` una despre un fost menestru de pren târg, sforar prin
pulitica de Bahlui, pre numele s`u Felu Pu[c`relu. Gurile rele
spun c`, atât timp cât a fost la bul`u, Felu era un fel de
tartor-[`f prin celul`, pe motiv c` primea mânc`ric` mai bunu]`,
cartu[e cu ]ig`ru[e etc. |n timp, b`etu’ s-a interesat de unul,
de altul de pren pârnaie [i a f`cut \n a[a fel \ncât s` \i ajute
pe cei care aveau o preg`tire de ni[`, pe anumite domenii.
|n fapt, Felu nu a prea fost la pârnaie, cât a fost ca un oaspete
la hotel, pentru c` nu prea era deranjat nici de colegii de
suferin]`, nici de gardieni. Oamenii r`i spun c`, dup` ce a
ie[ât de la „Mititica”, Pu[c`relu’ l-a sunat pe unu’-pe altu’ [i
le-a b`tut obrazu’, c`, vezi Doamne!, i-a ajutat pren temni]`.
Scopul este acela ca, acu’, oamenii s` sar` [i s`-l ajute [i pe
el, când are nevoie de una - de alta!

|l pa[te un dos`rel pentru c`-l
m`nânc` \n scorbur`! Nu [tie
ce combina]iuni s` mai fac`
|n continuarea rubricu]ei de ast`zi, babetele cele hâtre v`
prezint` una nou` despre un combinator de terenuri agricole.
Gurile rele spun c` B`nu] Rusnacu, nenea `la de la Hapia,
vrea acu’ s` se bage \n ne[te afaceri \n agricultur`. Cic`
endevidu’ caut` terenuri potrivite pentru a \nfiin]a \n special
planta]ii cu vi]`-de-vie. Problema major` este c`, dac` se apuc`
de t`t biznisu’ ista [i r`mâne amploaiat \n enstetu]ia amintit`,
ar cam fi \ntr-un mic conflict de interese. Acu’, babetele
bârfitoare [tiu c` astfel de combina]iuni se pot face [i pe
[ustache, \n sensul c` poate fi b`gat alt cet`]ean \n fa]`, un
fel de „no-name”, ca s` nu ridice nimeni din sprâncene. Totu[i,
chiar [i a[a, e destul de riscant pentru B`nu], mai ales dac`
se afl` c` t`t` combina]iunea e real`.

Gaborii merg doar f`r` asigurare.
{ti]i de ce? |i doare la ca[chet`!
Iaca, la final de rubricu]`, babetele v` mai zic câteva vorbe
de prin lumea Meli]iei. Cic` mai mul]i gabori \n func]iune sau
abia ie[i]i la pensie circul` cu ma[inile f`r` asigurare. Poate
c` o s` crede]i c` babetele zic a[a, c` s` aib` ce comenta,
dar chiar asta este realitatea. Pe net este un site pe care po]i
verifica asta, iar babetele au f`cut-o. Urmeaz` ca, \n edi]iile
viitoare, s` v` prezent`m [i o list` cu numele b`je]ilor veseli.
De exemplu, fostul [`f de la Virea, `la care a fost prins beat
mang` la volan, nu avea nici asigurare, c` deh, abia e ie[it
la pensie [i \l mai [tie lumea. Oricum, este mult de vorbit
despre asta... A[a c` o s` discut`m [i \n alte edi]ii despre
gaborii târgului, c` a[a-i frumos. Pe mai târziu!

Cel mai negru scenariu s-a
adeverit! Sabin {erban, fiul
ofi]erului SRI din Ia[i, s-a
sinucis. Procurorii au `nchis
cazul. Iat\ varianta oficial\
care nu a fost niciodat\
acceptat\ de familia
adolescentului!
Dup` 5 ani de la cel mai bizar deces
\nregistrat \n Ia[i, oamenii legii au pus
punct anchetei. Astfel, procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i au clasat cauza mor]ii suspecte a
tân`rului Sabin {erban. Amintim c`, \n
2016, fiul unui angajat SRI a fost g`sit
decedat \n apartament, acesta fiind
\njunghiat \n spate
Cea mai ciudat` moarte din Ia[i a fost elucidat` de anchetatori!
Punct final \n cazul mor]ii lui Sabin {erban, fiul unui ofi]er din
cadrul Serviciului Român de Informa]ii (SRI). Astfel, la mai bine
de 5 ani de la cel mai bizar deces \nregistrat \n Ia[i, oamenii
legii au pus punct anchetei. Procurorii din cadrul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i au clasat cauza mor]ii suspecte a tân`rului
Sabin {erban.
„|n acest caz s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul comiterii
infrac]iunii de omor, \ntrucât nu a fost comis` vreo fapt` prev`zut`
de legea penal`. A[adar, s-a conturat versiunea sus]inut` de c`tre
exper]ii criminali[ti care au stabilit c` numitul S.{. s-a sinucis.
S-a concluzionat faptul c` nu a existat interven]ia unor factori
externi sau indicii care s` sus]in` c` ar fi fost supus vreunei
agresiuni fizice”, a declarat procurorul Ionela G\mbu]`, purt`torul
de cuvânt al Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.

Verdict final al anchetatorilor ie[eni:
Sabin {erban s-a sinucis!
Oamenii legii au ad`ugat c` solu]ia de clasare a cauzei [i
concluziile privind suicidul \n cazul tân`rului Sabin {erban sunt
definitive. „Aceast` solu]ie nu a fost infirmat` de c`tre judec`torul
de camer` preliminar` [i nici nu s-a formulat o plângere”, a
subliniat procurorul Ionela G\mbu]`, purt`torul de cuvânt al
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Amintim c`, \n cursul anului 2016, oamenii legii au fost
anun]a]i cu privire la faptul c` un tân`r a fost descoperit decedat
\n apartamentul p`rin]ilor s`i, din cartierul Alexandru cel Bun.
Anchetatorii ie[eni s-au deplasat la fa]a locului [i au constatat c`
este vorba despre Sabin {erban, fiul unui ofi]er SRI.

Cea mai complex` anchet`
dup` o moarte misterioas`

Ziua de 11 noiembrie 2016 avea s` dea startul uneia dintre
cele mai ample anchete criminalistice din Ia[i. Sabin {erban a
fost g`sit atunci decedat \n locuin]a \n care tr`ia al`turi de p`rin]i.
Din acel moment, zeci de oameni au fost implica]i \n acest caz.
Zile [i nop]i la rând au fost c`utate detalii [i s-a \ncercat rezolvarea
cazului. Sabin {erban a fost g`sit mort cu un cu]it \nfipt \n spate.
Cu]itul care i-a adus moartea tân`rului i-a pus pe anchetatori \ntro oarecare dilem`. Acel cu]it nu a fost recunoscut de p`rin]ii lui
Sabin. Dar, dup` ce s-au ridicat câteva \nregistr`ri video, a ie[it
la iveal` faptul c` acel cu]it fusese cump`rat chiar de Sabin {erban
dintr-un centru comercial. A[adar, ancheta a \nceput s` duc` din
ce \n ce mai mult c`tre o sinucidere.
Tat`l lui Sabin {erban a exclus, \ns`, aceast` variant`. B`rbatul
a precizat c` fiul s`u nu ar fi f`cut niciodat` un astfel de gest
[i nici nu ar fi avut vreun motiv \n acest sens. De altfel, Gheorghe
{erban a contestat unele formalit`]i [i concluzii ale anchetei. |n
acest caz, oamenii legii au apelat la cele mai moderne tehnici [i,
mai mult, au apelat la o comisie rogatorie din Statele Unite ale
Americii (SUA). Practic, la ancheta \n cazul lui Sabin {erban au
contribuit [i exper]i din SUA. Dup` sute de persoane audiate,
dup` expertize peste expertize, dup` toate cercet`rile efectuate,
procurorii ie[eni au pus punct acestui caz extrem de complicat.
Astfel, oamenii legii au stabilit c` tân`rul Sabin {erban s-a sinucis,
pl`nuind fiecare aspect \n am`nunt pentru ca totul s` par` o
crim`. Surse judiciare afirm` c` acesta [i-a cump`rat un cu]it, la pus \n dreptul spatelui, dup` care s-a izbit \n tocul unei u[i
din locuin]`. Ulterior, acesta a c`zut pe spate, fapt ce a f`cut ca
arma s` intre mai adânc \n spate. |n urma incidentului, elevul \n
vârst` de 18 ani a decedat.
Ciprian NEDELCU
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