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Revoltă în zona Copou din cauza
dezvoltatorilor imobiliari! Proprietarii
vilelor urlă că pământul se duce la
vale. Specialiștii spun că Primăria Iași
nu face nimic: „Copoul va avea mișcări
de alunecări de teren cu siguranță”
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Raluca Zaiț
și-a dat demisia de
la locul de muncă
plătit cu 3.000 de
euro pe lună și s-a
apucat de decorațiuni
social

6

Un nou
scandal cu
senatoarea Diana
Șoșoacă, la Iași!
Parlamentarul,
la harță cu Poliția
expres

16

Raluca Ana-Maria Zaiț a renunțat la locul de
muncă plătit cu mii de euro pentru a crea
manual decorațiuni, o pasiune descoperită în
copilărie. Cu un buget de aproximativ
2.000 de lei, a achiziționat primele
materiale necesare creării coronițelor
Senatoarea Diana Șoșoacă a decis să îi
cheme la bară pe reprezentanții
Inspectoratului de Poliție Județean Iași. De
profesie avocată, Diana Șoșoacă le cere
magistraților din cadrul Judecătoriei Iași să
anuleze un proces-verbal prin care a fost...

Workshop despre aplicarea
neuroștiinței în viața de zi cu zi,
susținut de Mindarchitect
pentru studenții de la
Universitatea Tehnică din Iași
social
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Doi bătrâni au murit în același
timp de durere, strângându-se
în brațe, ca în cele mai tragice filme
Au împărțit același tub de
oxigen și s-au ținut de mână
până în ultima clipă! Doi
bătrâni din Iași s-au iubit
până când moartea i-a
despărțit. Cei doi erau
infectați cu COVID-19 și au
ajuns în stare foarte gravă în
Unitatea de Primiri Urgențe...
eveniment
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Găselnița prin care traficul ar
urma să fie fluidizat în cel mai fierbinte
punct de la intersecția cu Moara de Foc
Modificare importantă de trafic
făcută de Primăria Iași pe
Șoseaua Păcurari, una dintre
cele mai aglomerate artere din
municipiu. Vizată este
intersecția de la Moara de Foc,
zonă unde vor fi operate o serie
de modificări. În plus, au fost
avizate și alte modificări în...
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Guvernarea PSD,
singura solu]ie!

Fie cu Florin Cîțu, fie cu propunerea lui Nicolae Ciucă,
guvernarea de dreapta și-a demonstrat limitele. Liberalii au
anunțat cu fast că au decis în interiorul partidului să susțină
nominalizarea lui Nicolae Ciucă la vârful Guvernului în discuțiile
cu PSD și UDMR pentru formarea unui nou Executiv. Dacă ar fi
să discutăm despre această nominalizare în raport cu plecarea
lui Florin Cîțu, atunci se poate spune că este un pas înainte. Să
nu uităm însă că Nicolae Ciucă a mai fost propus pentru șefia
Guvernului, lucru care a stârnit deja numeroase controverse.
Aceste negocieri pentru formarea Guvernului trebuie să fie
finalizate cât mai repede, pentru a nu prelungi și mai mult criza
politică.
Partenerii de dreapta au arătat până acum că nu au reușit
să ducă țara la liman, să scoată România din criza profundă din
ultimii doi ani și, mai grav, au reușit să o afunde și mai tare. Pe
de altă parte, social democrații au înțeles rolul lor în această
situație, ceea ce a făcut ca decizia intrării la guvernare să fie
cea mai bună soluție. PSD nu a dat înapoi, PSD a înțeles că în
aceste vremuri de criză trebuie să se așeze la masa negocierilor
pentru a găsi soluția cea mai bună.
Dreapta și-a atins limitele, dreapta nu mai poate guverna
de capul său așa cum au sperat cei care vremelnic încă se mai
află la butoane. În aceste condiții, o guvernare cu PSD este cea
mai bună soluție, o soluție care poate redresa o Românie lovită
din plin din toate părțile. Nu cred că mai este cazul să ne jucăm
de-a numirile, să ne cramponăm de funcții si să tragem cu dinții
de posturile generoase. Prioritatea Guvernului trebuie să fie
poporul, nu bunăstarea apropiaților. Dacă partenerii de discuții
înțeleg toate aceste aspecte, atunci sigur se va ajunge la un
numitor comun, iar lucrurile vor merge pe făgașul normal. Să
nu mai facem balet cu posturile guvernamentale, pentru că nu
aceasta este soluția pe care o așteptăm cu toții, indiferent că
suntem miniștri, parlamentari, directori sau muncitori la uzină!
Marius Eugen OSTAFICIUC, pre[edinte PSD
Municipiul Ia[i, deputat
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Fonduri pentru extinderea
re]elei de termoficare din
Ia[i. Prim\ria vrea s\
racordeze noi consumatori la
sistemul public de `nc\lzire

Autoritatea local` [i
Guvernul României vor
aloca noi fonduri pentru
extinderea re]elei de
termoficare din Ia[i. Plenul
Consiliului Local a avizat
un proiect pentru
continuarea proiectului de
extindere a re]elei [i de
racordare a unor noi
consumatori la sistemul
centralizat. Proiectul a fost
demarat cu o serie de
lucr`ri \n zona Bucium [i
va continua cu zona Copou
Plenul Consiliului Local al municipiului
Ia[i a avizat un proiect de hot`râre legat
de continuarea particip`rii autorit`]ii locale
la Programul Termoficare derulat de la
nivel central. |n plus, Consiliul a avizat [i
calendarul de e[alonare anual` a sumelor
care vor fi pl`tite, în cadrul acestui program,
la obiectivul legat de extinderea re]elei
primare în vederea racord`rii de noi
consumatori la sistem din municipiul Ia[i.
Proiectul a fost avizat de plenul municipalit`]ii
\n cadrul unei [edin]e extraordinare care

a avut loc miercuri, 17 noiembrie 2021. Pe
ordinea de zi a [edin]ei de plen au figurat
[i alte proiecte de hot`râre.

Proiect pentru
extinderea re]elei de
termoficare din Ia[i
Extinderea re]elei de termoficare din
municipiul Ia[i va continua [i \n cursul
anului viitor. „Programul Termoficare, legiferat
prin OUG 53 / 2019, se implementeaz` în
perioada 2019-2027 [i finan]eaz` proiecte
de investi]ii noi [i proiecte aflate în derulare.
În cazul municipiului Ia[i, finan]area de la
bugetul local, respectiv cofinan]area de la
bugetul Ministerului Dezvolt`rii, Lucr`rilor
Publice [i Administra]iei pentru extinderea
re]elei primare în vederea conect`rii de noi
consumatori la SACET se face pe perioada
anilor 2021 [i 2022”, se arat` \n proiectul
de hot`râre. În anul 2021, finan]area
municipal` a fost în valoare de circa 2,2
milioane de lei, urmând s` creasc` la 4,3
milioane de lei în 2022. Dac` în anul 2021,
MDLPA a alocat circa 7,6 milioane de lei,
suma va cre[te în 2022 la nivelul de 13,6
milioane lei. Pân` \n prezent, municipalitatea
a derulat un proiect legat de extinderea
re]elei de termoficare \n Ia[i \n zona
cartierului Bucium. Proiectul a fost derulat
de asocierea Conest SA- Elsaco Electronic
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SRL- Consix Construc]ii SRL- IPCT Instala]ii
SRL, cu o ofert` financiar` de 21.028.243
lei, sum` cu TVA. Proiectul include [i
extinderea re]elei de termoficare din zona
Copou.

Termoficarea din Ia[i
a ajuns la firma
Termo-Service SA
Termoficarea din municipiul Ia[i a fost
preluat` recent de societatea Termo-Service
SA. La finalul lunii aprilie 2021, societatea
Veolia Energie a decis s` renun]e la contractul
de concesiune pentru termoficarea din
municipiul Ia[i. Ulterior, conducerea
municipalit`]ii a decis ca acest serviciu s`
fie preluat de societatea Termo-Service SA.
Societatea Termo-Service SA a preluat
serviciul de termoficare la finalul lunii iulie
2021. „Termo-Service SA va fi autorizat` s`
desf`[oare activit`]i precum furnizarea de
abur [i aer condi]ionat, produc]ie de energie
electric`, transportul energiei electrice ori
distribu]ia energiei electrice. În calcul intr`
[i comercializarea energiei electrice, produc]ia
gazelor, distribu]ia combustibililor gazo[i
prin conducte, comercializarea combustibililor
gazo[i prin conducte etc.”, au men]ionat
reprezentan]ii Prim`riei municipiului Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Prim\ria Ia[i vrea s\ scape de dezastrul
rutier de pe {oseaua P\curari! G\selni]a
prin care traficul ar urma s\ fie fluidizat `n
cel mai fierbinte punct de la intersec]ia cu
Moara de Foc
O nou` serie de modific`ri \n traficul rutier
din municipiul Ia[i vor intra \n vigoare \n perioada
urm`toare. Municipalitatea a decis s` impun`
mai multe m`suri pentru fluidizarea traficului
rutier din unele cartiere ale ora[ului, decizii care
au fost analizate \n Comisia de Circula]ie [i care
au primit girul Poli]iei Rutiere. O astfel de decizie
]ine [i de zona [oselei P`curari, una dintre cele
mai aglomerate artere din municipiul Ia[i. Decizia
autorit`]ilor vizeaz` eliberarea unei benzi pe
sensul spre Moara de Foc, pentru ca traficul
rutier s` nu mai fie blocat de autoturismele
parcate \n zon`. M`sura ar urma s` intre \n
vigoare \n perioada urm`toare.

Decizie luat` de Prim`ria Ia[i
pentru traficul rutier
din P`curari
Prim`ria a decis s` monteze un indicator
„Oprirea interzis`” \n zona Oficiului Po[tal, nr.13,
de pe {oseaua P`curari. Din cauza traficului
rutier aglomerat din zona respectiv`, Comisia de
Circula]ie a decis ca \n dreptul oficiului po[tal
s` nu se mai parcheze, pentru ca banda de viraj

la dreapta spre strada Canta s` fie liber`. Prima
band` din {oseaua P`curari este deja ocupat`
de ma[ini parcate. Culmea, [i cea de-a doua
band` este uneori blocat` de [oferi care prefer`
s` sta]ioneze \n zona Oficiului Po[tal, ceea ce
face ca traficul rutier s` fie [i mai aglomerat.
„S-a decis montarea unui indicator cu «Oprirea
interzis`» \n dreptul oficiului po[tal, pe un
perimetru de 6 autoturisme lungime, indicator
ce va ap`rea \naintea intersec]iei cu strada Canta
pentru eliberarea unei bande de viraj la dreapta
din P`curari spre zona Canta”, au ar`tat reprezentan]ii
Prim`riei Ia[i.

Schimb`ri de trafic rutier \n
cartierul P`curari din Ia[i
Prim`ria Ia[i a luat \n calcul [i alte modific`ri
\n traficul din municipiu. O parte a acestor decizii
]in de cartierul P`curari. De exemplu, \n calcul
intr` [i montarea unui indicator „Oprirea Interzis`”
pe strada Petru Poni, pe tronsonul cuprins între
Toma Cozma [i strada Neculau. Printre m`surile
impuse de Comisia de Circula]ie se mai afl` [i
refacerea semnaliz`rii rutiere verticale [i orizontale

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA DE ACTIVE
Prin prezentul anunț TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. – societate
în insolvență, face cunoscut faptul că organizează licitație publică
în data de 02.12.2021, orele 14:00, pentru vânzarea, în conformitate
cu prevederile art. 154 si următoarele din Legea 85/2014 și cele
ale Regulamentului de vânzare întocmit de către Administratorul
judiciar și aprobat de Adunarea creditorilor din data de 19.04.2021,
a următoarelor autoturisme:
Marca; An de fabricație; Preț pornire licitație (EUR, fără TVA)
HYUNDAI iX35 2.0L CRDI 4WD A/T
2012
7.200,00
TOYOTA HILUX 4X2 SINGLE CAB 2.5L D-4D 2009
4.400,00
PEUGEOT PARTNER VTC 1.6 HDI 92 CP
2011
4.700,00
LEXUS RX 450H PRESIDENT
2009
8.400,00
TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLECAB 3.0 L D-4D 2011
9.300,00
HILUX DOUBLE CAB SILVER METTALIC
2011
9.400,00
TOYOTA HILUX 3.5 ALB
2011
9.200,00
Licitația va avea loc în data de 02.12.2021, orele 14:00 la sediul
Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Mun.
Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Ședința de licitație se va desfășura
in următoarele condiții:
A. Vânzător: TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L., cu sediul social
în Iași, Șos. Păcurari nr. 128, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.
J22/3277/1994, având CUI 6658553, prin administrator judiciar
consorțiul format din KPMG Restructuring S.P.R.L., societate
profesională cu sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești,
nr. 69-71, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăților
Profesionale al U.N.P.I.R. 0499, tel. 40 372 377 800/fax +40 372
377 700, prin reprezentant permanent Mihai Nicoleta și EuroBusiness
LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, număr
de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R.
0022/2006, tel/fax: +40 232 220 777, prin reprezentant permanent
Eduard Pascal, desemnat conform Încheierii de ședință din data
de 12.08.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II - a Civilă
în Dosarul nr. 3516/99/2020.
B. Dată si locație ședință licitație: 02.12.2021, orele 14:00.
Ședința de licitație va avea loc la sediul Administratorului judiciar

pe {oseaua P`curari, între Esplanada Mimoza [i
Kaufland. Pe Aleea P`curari va fi instituit sens
unic, pe tronsonul cuprins între Aleea Cimitirul
Evreiesc pân` la intersec]ia cu strada Caz`rmilor,
pe sensul de mers spre Pia]a P`curari.

Vitez` limitat` \n
Gr`dina Botanic` din Ia[i
Comisia a decis ca autoritatea local` s`
monteze [i s` limiteze la 30 de kilometri pe or`
viteza autoturismelor care intr` \n Gr`dina Botanic`.

EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud.
Iași. Înscrierea la licitație se face cu cel puțin 24 de ore înainte
de data fixată pentru începerea licitației prin depunerea tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al vânzării,
adică cel mai târziu in data de 01.12.2021, ora 15:00. Documentele
depuse cu depășirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
C. Tip licitație: procedura de vânzare prin licitație publică
cu strigare, cu preț în urcare si scădere.
D. Dosar de prezentare/documente care trebuie să fie incluse
în dosarul de înscriere la licitație:
Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente
și va fi depusă la sediul administratorului judiciar EuroBusiness
LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, în plic închis
pe care vor fi înscrise, datele de identificare ale ofertantului și
mențiunea „Documente de participare la licitație”, data și ora
depunerii documentelor de către ofertant (fără a se depăși data
limită de 01.12.2021, ora 15:00):
(i) Scrisoare de intenție privind participarea la licitație care
va trebui să cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului,
persoanele care reprezintă legal ofertantul, precum și bunul/bunurile
pentru care se înscrie;
(ii) Dovada plății garanţiei de 20% din prețul de pornire fără
TVA (ordin de plată procesat de bancă), în contul de lichidare al
debitoarei, nr.: RO43 BREL 0002 0011 7901 0100, deschis la Libra
Bank, suc. Iași;
(iii) Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant
la ședința de licitație (dacă este cazul);
(iv) Pentru persoanele juridice de naționalitate română,
copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului;
(v) Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
(vi) Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
(vii) Pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport;
(viii) Declarația, în original, a ofertantului in sensul că înțelege
să cumpere bunurile în starea în care se găsesc, după principiul
“unde este, în starea în care este” – nu există un model predefinit.
(ix) Acordul ofertantului de acceptare a prezentului Regulament
(original) – nu există un model predefinit.

|n urm` cu câteva s`pt`mâni, Prim`ria Ia[i a
luat \n calcul inclusiv interzicerea total` a accesului
autoturismelor \n Gr`dina Botanic` din municipiu.
Gr`dina Botanic` se afl` \n proprietatea Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i. Universitatea a
intrat, recent, [i \n proprietatea [oselei Munteni,
drumul de acces din Gr`dina Botanic`. {i ie[enii
care au locuin]e \n zona Gr`dinii Botanice au
cerut montarea unor bariere prin care accesul
auto, cu excep]ia riveranilor, s` fie blocat.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

(x) Pentru persoanele juridice declarația că nu este insolvent,
în insolvență sau în perioada de reorganizare – nu există un model
predefinit.
(xi) Declarația că deține fondurile disponibile pentru
cumpărarea activului la cel puțin prețul ofertat –
nu există un model predefinit.
(xii) Pentru persoanele juridice hotărârea AGA/Consiliul de
Administrație privind aprobarea măsurii de achiziționare a
activelor.
Plicul va fi însoțit de intenția de participare la licitație, în
dublu exemplar, pe care vor fi menționate numărul de înregistrare,
data și ora înregistrării. Un exemplar pe care va fi înscris numărul
de înregistrare, data și ora, va fi restituit ofertantului.
E. Alte informații:
- Activele se vând libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori
măsuri asigurătorii, conform dispozițiilor art. 91 din Legea nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență;
- Pasul de urcare/scădere este stabilit la valoarea de 10%
din prețurile de pornire enunțate mai sus;
- Diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă
va putea fi achitată în termen de maxim 10 zile calendaristice de
la data ținerii licitației (considerând garanția plătită de adjudecatar
ca fiind avans din prețul de adjudecare)
Detaliile privind documentația necesară în vederea participării
la licitație și modul de organizare a procesului de vânzare, precum
și descrierea bunurilor supuse procedurii de valorificare pot fi
solicitate administratorului judiciar al TOTALGAZ INDUSTRIE
S.R.L. până cel mai târziu in data de 01.12.2021, ora 15:00. Pentru
informații suplimentare despre activele scoase la vânzare conform
Regulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de
contact sunt:
Anabella Pădurariu - reprezentant al Administratorului Judiciar:
Telefon: 0232.220.777,0733.683.702, Fax: 0232.220.777 E-mail:
office.is@lrj.ro, vanzari@lrj.ro.
Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar:
Telefon: 0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail:
loredanapreda@kpmg.com.
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Workshop despre aplicarea neuro[tiin]ei
în via]a de zi cu zi, sus]inut de
Mindarchitect pentru studen]ii de la
Universitatea Tehnic\ din Ia[i
Co-fondatorul proiectului
Mindarchitect.ro, Dorin Boabe[, va
sus]ine pentru studen]ii Universit`]ii
Tehnice din Ia[i mar]i, 23 noiembrie 2021,
de la ora 18:15, workshopul „Conceptele
neuro[tiin]ei - de la teorie la practic`”.
Evenimentul este organizat în parteneriat
cu Direc]ia de Servicii Studen]e[ti de la
Politehnic`, iar participan]ii la training vor
avea oportunitatea de a înv`]a cum s`
aplice conceptele de neuro[tiin]` pentru
a-[i îmbun`t`]i via]a de zi cu zi

Dorin Boabe[, co-fondatorul proiectului Mindarchitect.ro,
ecosistem de înv`]are, dezvoltare personal` [i profesional`, va
sus]ine pentru studen]ii Universit`]ii Tehnice (TUIASI) „Gheorghe
Asachi” din Ia[i mar]i, 23 noiembrie 2021, de la ora 18:15,
workshopul „Conceptele neuro[tiin]ei - de la teorie la practic`”.
Evenimentul este organizat în parteneriat cu Direc]ia de Servicii
Studen]e[ti (DSS) de la TUIASI, iar participan]ii la training vor
avea oportunitatea de a înv`]a cum s` aplice conceptele de
neuro[tiin]` pentru a-[i îmbun`t`]i via]a de zi cu zi. În contextul
pandemiei SARS-CoV-2, evenimentul va avea loc on-line, invita]iile
urmând a fi transmise c`tre cei care sunt selecta]i s` participe.
„Este un eveniment pe care îl planific`m de la finalul lunii iulie
[i ne-am bucurat tare când am primit acceptul echipei MindArchitect.ro
de a organiza workshopul on-line împreun` cu Dorin Boabe[.
Sper`m ca studen]ii s` profite la maximum de oportunitatea pe
care le-o ofer` acest atelier pentru a afla cât de important` este
neuro[tiin]a în via]a de zi cu zi [i mai ales în anii studen]iei”, a
declarat ing. Bogdan Budeanu, directorul DSS.

Dat fiind interesul major manifestat de
studen]i în urma discu]iilor preliminare
purtate cu ace[tia, s-a decis ca
pentru înscrierea la workshop
s` existe [i o competi]ie
Dat fiind interesul major manifestat de studen]i în urma
discu]iilor preliminare purtate cu ace[tia, s-a decis ca pentru
înscrierea la workshop s` existe [i o competi]ie. Astfel, persoanele
care doresc s` participe trebuie s` trimit` o fotografie pe una
dintre cele dou` teme propuse: „cum î]i organizezi spa]iul de
lucru?” sau „cum î]i începi diminea]a?”. Înscrierile se vor face
exclusiv pe campus.tuiasi.ro, data limit` fiind vineri, 19 noiembrie,
ora 16:00.
Cea mai creativ` fotografie înscris` în concurs va câ[tiga un
abonament premium la Mindarchitect, valabil timp de 3 luni, sau
cartea „Principii de via]` [i de munc`” de Ray Dalio. Raymond
Thomas Dalio este un investitor miliardar american [i manager
de „hedge fund”, care coordoneaz` investi]iile unuia dintre cele
mai mari mare fonduri speculative din lume, Bridgewater Associates,
din 1985.

Mindarchitect a pornit în noiembrie 2019
ca un podcast fundamentat în neuro[tiin]`
[i psihologie aplicate în via]a de zi cu zi
„Ne bucur`m s` fim al`turi de studen]i, pentru c` noi credem
autentic c` o mai bun` cunoa[tere de sine ne ajut` s` tr`im vie]i
mai echilibrate. Este important pentru noi to]i, cât mai devreme,
s` înv`]`m cât mai multe despre noi în[ine, astfel încât s` putem
construi rutine mai bune, traiectorii mai clare, s` ne cre`m
obiective de înv`]are mai aliniate cu noi în[ine. Suntem al`turi
de voi s` aducem informa]ie fundamentat` în neuro[tiin]` [i
psihologie, s` oferim exemple din vie]ile noastre de zi cu zi [i
s` ascult`m întreb`rile care va preocupa cel mai mult, pentru a
putea oferi o perspectiv` care sa v` ajute în propria dezvoltare
personal` [i profesional`”, au transmis studen]ilor TUIASI
(https://www.bzi.ro/fabulos-tuiasi-a-fost-cooptata-intr-un-proiect-decercetare-pentru-dezvoltarea-de-tehnologii-utilizate-de-armata-sua4057107) echipa Mindarhitect. Mindarchitect a pornit în noiembrie
2019 ca un podcast fundamentat în neuro[tiin]` [i psihologie
aplicate în via]a de zi cu zi. În aproape doi ani de la lansare,
proiectul a crescut [i s-a transformat într-un ecosistem de înv`]are,
care pune la dispozi]ia membrilor comunit`]ii o varietate ampl`
de produse de înv`]are, menite s` îi ajute s` se cunoasc` mai
bine, s` tr`iasc` vie]i mai împlinite [i mai aliniate cu ei în[i[i [i
s` dezvolte rela]ii mai s`n`toase cu sine [i cu cei din jur.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Se preg\te[te o nou\ transformare
spectaculoas\, `n plin centrul ora[ului
Ia[i! O construc]ie, cu hrube de senza]ie,
va fi reabilitat\
O nou` schimbare
spectaculoas` pentru o
construc]ie spectaculoas`,
unde au fost descoperite
hrube istorice, din plin centrul
ora[ului Ia[i! Astfel, locul
unde, \n anul 2018, s-a f`cut o
descoperire arheologic`
fabuloas`, va fi restaurat [i
reabilitat! Este vorba despre
Biserica „Sfântul Gheorghe
Lozonschi”. Lâng`
monumentul istoric au ie[it la
iveal` o serie vestigii
subterane valoroase [i aflate
\ntr-o stare de conservare
foarte bun`. Aici este un
proiect realizat de arhitectul
Smaranda Gâlea. Proiectul de
restaurare a ajuns la Comisia
Zonal` a Monumentelor
Istorice [i va fi avizat favorabil
\n aceste zile
Dup` ce, \n anul 2018, aici s-a f`cut o
descoperire arheologic` fabuloas`, Biserica „Sfântul
Gheorghe Lozonschi” din centrul ora[ului Ia[i
va intra \ntr-un amplu proces de restaurare [i
reabilitare. Lâng` monumentul istoric au ie[it la
iveal` o serie de hrube spectaculoase aflate \ntro stare de conservare foarte bun`. Aici este un
proiect realizat de arhitectul Smaranda Gâlea
(S.C. Genesis S.R.L.). Proiectul de restaurare
este pe masa speciali[tilor de la Comisia Zonal`
a Monumentelor Istorice (CZMI). Acesta urmeaz`

s` fie avizat favorabil \n aceste zile. El se afl`
\n faza de Documenta]ie Tehnic` pentru ob]inerea
Autoriza]iei de Construire (DTAC) [i de proiect
tehnic. Expertiza tehnic`: dr. ing. Szalontay
Coloman Andrei, ing. Luican Soveja - S.C. Exprosov
S.R.L., studiu istoric: arheolog expert Costica
As`voaie, expertiz` preliminar` pictur` mural`:
specialist restaurator MC Carmen C. Solomonea,
expertiz` preliminar` iconostas, tron arhieresc,
icoane cafas: specialist restaurator MC Stelian
Onic`.

Hrube spectaculoase aflate
\ntr-o stare de conservare
foarte bun`, \n apropierea
Bisericii „Sfântul Gheorghe
Lozonschi” din Ia[i
Aceast` descoperire a arheologilor ie[eni,
f`cut` la \nceputul anului 2018, a fost una de-a
dreptul revolu]ionar` pentru ceea ce \nseamn`
trecutul subteranelor care se afl` \n centrul Ia[ului
[i sunt vechi de câteva sute de ani bune! „Vorbim
de hrube late de aproximativ [apte metri, \n`l]ime
de peste trei metri [i jum`tate [i o lungime de
peste 30 de metri… Ele duc c`tre \nceputul
secolului al XVIII-lea [i au o valoare istoric`
edilitar` pentru Ia[i de-a dreptul fantastic`. Desigur,
eu ca arheolog nu-mi doresc nimic altceva decât
ca ele s` fie puse \n valoare. Este ceva unic
pentru trecutul ora[ului nostru [i, tocmai de
aceea, trebuie s` p`str`m acest lucru…”, declara,
la momentul descoperirii [i \n exclusivitate pentru
reporterii Cotidianului „BZI” reputatul arheolog
medievist Stela Cheptea, directorul Centrului de
Istorie [i Civiliza]ie European` din cadrul Academiei
Române - filiala Ia[i. De ar`tat c` nici m`car
arheologii nu s-ar fi a[teptat ca, la intersec]ia
actualelor str`zi Costache Negruzzi [i Arh. G.M.
Cantacuzino (lâng` Parcul Gulliver, aflat \n imediata

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

apropiere de Pia]a Unirii) s` fie g`site galerii
subterane lungi de peste 30 de metri.

Totul a fost descoperit \n
timpul unei document`ri \n
teren dedicate realiz`rii unei
cercet`ri arheologice lâng`
Biserica „Sf. Gheorghe Lozonschi”
Descoperirea a avut loc \n timpul unei
document`ri \n teren dedicate realiz`rii unei
cercet`ri arheologice lâng` Biserica „Sfântul
Gheorghe Lozonschi”. Ea a ap`rut la aproximativ
3 metri sub cota terenului actual. Hrubele au o
în`l]ime interioar` de pân` la 3 metri [i o
deschidere interioar` de peste 4 metri. Construc]ia
este realizat` în form` de L [i are o bolt` în
semi-cilindru, înt`rit` cu arce dublouri. Vorbim
de hrube late de aproximativ 7 metri, \n`l]ime
de peste 3 metri [i jum`tate [i o lungime de
peste 30 de metri… Ele duc c`tre \nceputul
secolului al XIX-lea, adic` \nainte de domnia lui
Mihail Sturdza (fost domnitor al Moldovei între
aprilie 1834 [i iunie 1849).
Interesant este c`, \n imediata apropiere a
zonei unde a fost f`cut` aceast` descoperire, se
afl` Biserica „Sfântul Gheorghe Lozonschi” din

• 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

Ia[i, un edificiu de cult ortodox, care a fost
construit în anul 1800 de c`tre boierul Iordachi
Lozonschi [i so]ia sa, Ecaterina. Totul s-a f`cut
pe locul unei biserici mai vechi cu acela[i hram.
L`ca[ul de cult are dou` hramuri: Sfântul Gheorghe
- 23 aprilie [i Sfânta Ecaterina - 25 noiembrie.
Aceasta a fost inclus` pe Lista Monumentelor
Istorice din jude]ul Ia[i din anul 2015, având codul
de clasificare cod LMI IS-II-m-B-03807. De reliefat
c` biserica actual` a fost zidit` pe locul unei
biserici de lemn cu hramul Sfântul Gheorghe,
datând din secolul al XVI-lea. Existen]a ei pe acest
loc este atestat` de mai multe m`rturii scrise, cea
mai veche din 18 martie 1615, când Popa Mir`u]`
de la Svetii Gheorghe apare ca martor într-un
document. Nu se cunoa[te anul ctitoririi l`ca[ului
de cult. Din documente, unii cercet`tori au dedus
c` biserica a fost ctitorit` de pârc`labul Gheorghe
Kataratos, un grec a[ezat cu re[edin]a în satul
Lozna, de unde i s-a tras porecla de „Izlozeanul”
sau „Lozonschi”. El este cunoscut în documentele
vremii între anii 1580-1612. Era c`s`torit cu
cneaghina Cârstina, fiind tat`l Elisabetei Movil`,
so]ia domnitorului Ieremia Movil` (1595-1606?).
În timpul domniei ginerelui s`u, Gheorghe Izlozeanul
a ajuns pârc`lab de Hotin.
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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Curajul nebun al unei tinere din Ia[i! Raluca
Zai] [i-a dat demisia de la locul de munc\
pl\tit cu 3.000 de euro pe lun\ [i s-a apucat
de decora]iuni. ıEu lucrez cu silicon `nc\lzit
la 200 de grade, care îmi arde degetele‰
Raluca Ana-Maria Zai] a renun]at la locul
de munc` pl`tit cu mii de euro pentru a
crea manual decora]iuni, o pasiune
descoperit` \n copil`rie. Cu un buget de
aproximativ 2.000 de lei, a achizi]ionat
primele materiale necesare cre`rii
coroni]elor. Num`rul comenzilor a crescut
\n ultimii doi ani, când s-a concentrat doar
pe crearea acestor decora]iuni pentru
toate anotimpurile, nu doar pentru
Cr`ciun
Raluca Ana-Maria Zai] a luat o decizie care i-a schimbat via]a,
renun]ând la locul de munc` la care oricine ar visa. Femeia \n
vârst` de 40 de ani a decis c` este momentul s` se dedice
pasiunii sale descoperite \n copil`rie [i dezvoltat` timid \nc` din
anul 2012.
Cu aproximativ 2.000 de lei a achizi]ionat cele necesare pentru
a crea o coroni]` de Cr`ciun, iar dup` câ]iva ani \n care le-a
f`cut doar pentru a se relaxa, a decis s` se ocupe exclusiv numai
cu producerea decora]iunilor. „Eu am muncit mul]i ani ca director
de marketing, \n Bucure[ti [i Ia[i, [i când mergeam la prezent`rile
f`cute de companiile unde eram angajat`, \mi pl`cea s` m` implic
\n decorarea spa]iului unde se desf`[ura evenimentul. Am muncit
pentru companii din domeniul auto, farmaceutic, unde câ[tigam
bine. |ns` primele semne c` a[ putea s` fac decora]iuni au fost
când eram copil. F`ceam decora]iunile cu ce g`seam pe acas`
când eram mic`, deci aveam spiritul artistic din copil`rie (n.r.râde). |ncepând cu 2012 am \nceput s` le fac pentru familie,
prieteni, [i le duceam cadouri de Cr`ciun. Atunci era doar un
hobby [i m` relaxa foarte mult când eram stresat`. Era ca o
terapie pentru mine, ca [i acum. De curând am renun]at la locul
de munc` [i m` ocup exclusiv de aceste decora]iuni”, poveste[te
Raluca Zai].

Raluca Zai], produc`tor de
decora]iuni: „E munc` minu]ioas`,
iar produsele rezist` [i 10 ani”
Tânara spune c` \n ultimii doi ani s-a implicat mai mult \n
realizarea decora]iunilor datorit` cererii mai mari din partea
clien]ilor, iar anul acesta a fost cel mai aglomerat pentru ea. A
primit deja primele comenzi de la corpora]iile care vor s` ofere
pachete cadou pentru clien]i sau pentru angaja]i, dar [i de la
persoane fizice. „Clien]ii au \nceput s` comande decora]iunile
pentru Cr`ciun, perioada cea mai aglomerat`. Eu am f`cut \ns`
decora]iuni [i pentru persoane fizice, pentru pensiuni, companii.
Fac decora]iuni pentru toate anotimpurile. Anul acesta clar sunt
mai scumpe materialele fa]` de anul trecut, cam cu 30-40 la sut`.
Dac` fac decora]iuni mai simple fac 3-4 pe zi, iar cele mai
complexe, dou` pe zi. Stau de diminea]a pân` sear` \n atelier,
\n func]ie de complexitatea lor. Eu lucrez cu silicon \nc`lzit la
200 de grade, care îmi arde degetele. Lipesc fiecare bobi]`, fiecare
parte din aranjament. Nu e a[a simplu cum pare. E munc`
minu]ioas`, iar produsele rezist` [i 10 ani dac` sunt ]inute \n
condi]ii optime. Nu mai zic de timp [i efort. Le fac pentru o
anumit` ni[` de clien]i, pentru cei care î[i permit s` le cumpere”,
mai spune Raluca Zai], produc`tor din Ia[i. |n edi]iile anterioare
„BZI” a fost prezentat` povestea tinerei mame din Ia[i care
realizeaz` bijuterii din lapte matern sau cordonul ombilical.

Pre]urile la coroni]e sunt cuprinse \ntre
120 [i 600 de lei, iar cea mai complex`
comand` a fost de 1.000 de euro
|n general, persoanele fizice cump`r` coroni]ele mai ieftine,
iar cele juridice comand` produsele mai scumpe. Cele mai
aglomerate perioade sunt \nainte de Pa[te [i Cr`ciun. „Eu fac
decora]iunile cu materiale scumpe, de aceea [i pre]urile sunt pe

m`sur`. E vorba de mult` munc`, lucru manual. Ca s` fac o
coroni]` cu multe detalii îmi ia mult timp. Coroni]ele mai fancy,
din materiale mai scumpe, care cost` doar 100, 200 de lei numai
coroni]a, cu pene, cu puf, f`r` nimic pe ea, ca [i figurinele, sunt
cele mai scumpe. Evident c` pre]ul final e mai mare. Acum 2-3
ani, când puneam lumini]e pe coroni]e, nu se g`seau pe pia]`
astfel de modele. Eu nu m` uit pe YouTube, la tutoriale, ci le
fac pur [i simplu cum \mi imaginez c` o s` arate. M` reg`sesc
\n decora]iuni. |mi imaginez chestii pentru iarn`, scene, decora]iuni
sub form` de flori, personaje de poveste. Eu le [i denumesc \n
func]ie de tematic`, respectiv «Ieslea Sfânt`», «Laponia», «Narnia»”,
explic` Raluca Zai] care spune c` a observat c` anul acesta o
parte din clien]i au redus bugetul alocat decora]iunilor de s`rb`tori.
„Au crescut mult pre]urile [i lumea e atent` la buget pentru
c` se a[teapt` la facturi mari. Decora]iunile aduse din China, mai
ieftine, în continuare sunt c`utate”, mai spune Raluca Zai]. Reporterii
„BZI” au prezentat, \n edi]iile anterioare, povestea lui Miriam
Roman, tân`ra care face decora]iuni handmade din macrame.
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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Cimitirele din Ia[i devin
ne`nc\p\toare! P\rintele Constantin
Ciobanu: ıPreo]ii din parohiile
persoanelor decedate au un rol foarte
important pentru familiile `ndoliate‰
Num`rul mare de decese din
valul 4 al pandemiei de
coronavirus a pus presiune pe
cimitirele din Ia[i. Cele mai
multe \nmormânt`ri au avut loc
\n cimitirul „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel”, acolo unde
sunt mai multe locuri libere
Mortalitatea \n municipiul Ia[i a crescut \n
lunile de toamn` ale anului 2021. Pandemia de
coronavirus [i bolile terminale au cauzat un
num`r mai ridicat de mor]i fa]` de alte perioade.
Parcelele noi ale cimitirului Sfin]ii „Petru [i Pavel”
au fost amenajate pentru a face fa]` num`rului
mare de decese. Dac` \n valul 3 erau \nregistrate
5 decese pe s`pt`mân` din cauza COVID-19, \n
valul 4 al pandemiei se remarc` o cre[tere a
num`rului de mor]i, ajungându-se la 35 de
\nmormânt`ri pe s`pt`mân`. |n cimitir, muncitorii
firmelor de pompe funebre lucreaz` aproape nonstop pentru a amenaja mormintele celor deceda]i
\n ultima lun`. P`rintele Constantin Ciobanu,
parohul Bisericii cu hramul „Sfin]ilor Apostoli
Petru [i Pavel”, a ar`tat cum au decurs \nmormânt`rile
\n aceast` perioad`, mult mai aglomerat` fa]` de
cele anterioare, când cazurile de coronavirus nu
erau atât de multe. „Ultimele 14 zile ale valului
4, \ntr-adev`r, au fost mai aglomerate. Au fost
[i decese cauzate de covid, [i decese cauzate
de boli terminale. |n schimb, am observat c`
oamenii sunt un pic bulversa]i, nici nu \[i dau
seama cum trec zilele pân` când are loc
\nmormântarea propriu-zis`. Fiind un spa]iu mic
la capel`, nici nu realizezi cum trec zilele. Am
v`zut \n perioada asta [i cazuri ale unor oameni
\n vârst`, so] [i so]ie, r`pu[i amândoi de covid

peste pierderea persoanelor dragi, oferind sprijin
[i consiliere. „Preo]ii din parohiile persoanelor
decedate au un rol foarte important pentru familiile
\ndoliate. Ei [tiu cel mai bine s` se plieze pe
sufletul familiilor \ndurerate [i pot oferi cel mai
bine sprijinul moral [i sufletesc atât de important
\n fa]a acestor momente dureroase. Ne dorim
ca ace[ti doi ani dificili de pandemie s` \i aduc`
pe oameni mai aproape de credin]` [i de biseric`.
Vom vedea de acum, \n perioada s`rb`torilor,
dac` oamenii vor veni mai mult la biseric`,
\nseamn` c` au \n]eles cât de important` este
credin]a \n Dumnezeu”, a povestit p`rintele
Constantin Ciobanu. Situa]ia num`rului mare de
decese a mai fost prezentat` de reporterii „BZI”
[i \n edi]iile precedente.

la distan]` de câteva zile. Unul a plecat la Domnul
luni, iar cel`lalt vineri”, a povestit p`rintele
Constantin Ciobanu, parohul bisericii.

Au fost reluate ceremoniile
religioase \n biseric`
Odat` cu sfâr[itul valului 3 s-au putut oficia
din nou slujbe de \nmormântare \n biseric`,
bine\n]eles, cu respectarea normelor de protec]ie
sanitar`. „Conform Legii Cimitirelor, un decedat
nu poate fi adus \n biseric` atunci când este un
pericol pentru s`n`tatea public`. De exemplu,
atunci când este \ntr-o stare avansat` de putrefac]ie.
|n rest, chiar dac` un decedat are o boal`
transmisibil`, se poate oficia slujba religioas` \n
biseric`, dar trebuie asigurat` respectarea normelor
de s`n`tate public`. De exemplu, capacul sicriului
trebuie s` fie pus. Din acest punct de vedere,
este o chestiune de normalitate faptul c` \n
momentul de fa]` se pot oficia \nmormânt`ri \n

biseric` pentru persoanele decedate de covid,
bine\n]eles, cu respectarea strict` a legii [i a
normelor sanitare. Anul trecut, \nmormântarea
se f`cea direct la groap` [i, din acest motiv, sa sim]it o mare frustrare [i triste]e \n rândul
familiilor \ndoliate”, a declarat p`rintele Constantin
Ciobanu. |n edi]iile trecute ale „BZI” a fost
prezentat` situa]ia \n care \nmormânt`rile se
f`ceau \n saci de plastic.

Biserica Ortodox` Român`
ofer` un sprijin pentru
sufletele familiilor \ndoliate
Respectarea canoanelor [i a regulilor specifice
ritualului funerar a r`mas foarte important` pentru
familiile persoanelor decedate, care colaboreaz`
\ndeaproape cu reprezentan]ii bisericii. De asemenea,
preo]ii nu doar c` [i-au \ndeplinit rolul spiritual,
dar au ajutat [i familiile \ndurerate s` treac`

Parcela celor neidentifica]i
este posibil s` fie deschis`
De[i Cimitirul „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”
are \nc` locuri libere, presiunea deceselor
numeroase a adus \n prim-plan varianta deschiderii
parcelei destinate \nmormânt`rii persoanelor
neidentificate. „Celelalte cimitire sunt \nchise, nu
mai exist` locuri libere, \n sensul \n care, pentru
a putea fi \nmormântat, un decedat trebuie s`
fi avut \n prealabil un loc achizi]ionat sau s` fi
cump`rat unul de la cineva care de]ine unul.
Nici aici nu mai sunt atât de multe locuri, dar
cimitirul se va extinde. Sunt dou` parcele \n
cap`tul cimitirului nou, au \nceput s` se umple
[i acelea, iar \n viitor am \n]eles c` este posibil
s` se fac` \nmormânt`ri [i \n parcela 65, parcela
destinat` necunoscu]ilor. Aceea este parcela \n
care sunt \nmormânta]i de c`tre Prim`rie cei
neidentifica]i de c`tre familii”, a spus Mariana
{erban, reprezentanta Administra]iei Cimitirelor.
Tano FATTAH

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Revolt\ `n zona Copou din cauza
dezvoltatorilor imobiliari! Proprietarii
vilelor url\ c\ p\mântul se duce la
vale. Speciali[tii spun c\ Prim\ria Ia[i
nu face nimic: ıCopoul va avea mi[c\ri
de alunec\ri de teren cu siguran]\‰

Speciali[tii anun]` c` sunt
probleme pe zona de versant
Aurora, din Copou, acolo unde
investitorul Claudiu Bâlu vrea
s` construiasc` dou` blocuri.
Profesorul Nicolae Bo]u
semnaleaz` c` Prim`ria Ia[i nu
controleaz` starea versan]ilor.
Vecinii sunt dispera]i c` vor
r`mâne f`r` case dac` se va
s`pa la funda]ia celor dou`
blocuri
Noi am`nunte apar \n cazul proprietarilor de
pe strada Aurora, zona Copou, din Ia[i nemul]umi]i
de ini]iativa lui Claudiu Bâlu de a construi dou`
blocuri de locuin]e colective pe o suprafa]` de
2.000 de metri p`tra]i, la nr. 19 - 21, \n zon` de
versan]i. Astfel, recent, unul dintre proprietarii
direct afecta]i, Aurel Maxim, anun]` c` a \nceput
demersurile pentru ac]ionarea dezvoltatorului \n
instan]`. Acesta, \mpreun` cu mai mul]i vecini,
a trimis o sesizare la Prim`ria Ia[i, dar nu au
primit un r`spuns edificator. „Prin acest proiect
se dore[te ca pe o fost` cale de acces a societ`]ii
Rajac Ia[i/ApaVital, unde pe toate laturile/vecin`t`]ile
amplasamentului [i chiar pe amplasament, Prim`ria
Ia[i, prin Serviciul de Urbanism, a emis/aprobat
documenta]ia de urbanism numai pentru locuin]e
individuale pentru protec]ia versan]ilor cu regimul
de \n`l]ime maxim P<1E (cu cei mai mici indicatori
urbanistici din municipiul Ia[i), ca acum s` accepte
o documenta]ie pentru construirea de locuin]e
colective cu 3 - 4 nivele, modificând [i caracterul
general al zonei - adic` cea a locuin]elor individuale
pe versan]i slabi construi]i. |n acest sens v`
aducem la cuno[tin]` c` ne opunem \n mod

categoric aprob`rii proiectului de PUZ \n vederea
construirii de locuin]e colective, \n municipiul
Ia[i, strada Aurora nr.19-21”, se arat` \n sesizarea
transmis` Prim`riei Ia[i.

Vecinii se a[teapt`
ca vilele din zon` s` fie
afectate de lucr`ri
Proprietarii de pe strada Aurora se tem \n
principal de faptul c` blocurile lui Claudiu Bâlu
vor afecta construc]iile din jur \nc` de la s`p`turile
pentru funda]ie. „Defri[area masiv` de pe
amplasamentul vizat [i a construc]iei grele propuse,
s`p`turile mari pentru construc]ia cu amprenta
la sol de circa 600 mp (panta versan]ilor de 20
la sut`) creeaz` concentrarea de tensiuni ce
produc tas`ri diferen]iale ale terenului ce pot
atrage dup` sine deteriorarea stabilit`]ii \ntregului
versant cu impact asupra tuturor cl`dirilor din
zon`. De asemenea, pot afecta bateriile de stâlpi
de sus]inere Benotto ce au fost executate special
pentru a proteja stabilitatea versantului [i a
drenurilor existente \n zon`”, au transmis proprietarii
din zona Copou. Ace[tia au men]ionat c`, \n 2008,
Prim`ria Ia[i a respins un proiect pentru construirea
unui bloc de locuin]e colective de pe strada
Aurora, dar la num`rul 32. |n zona Copou, anun]`
investi]ii [i dezvoltatorul Corneliu Petrea.

str. Caz`rmilor, str. P`curari, [os. P`curari, [os.
Rediu. La \nceputul anului 2020, apare Hot`rârea
de Consiliu Local nr. 127, ce nu mai pomene[te
nimic despre strada Aurora. „Este o gol`nie, au
scos strada Aurora \n baza ultimei hot`râri. Vor
s` lase loc de interpret`ri”, a fost reac]ia lui Aurel
Maxim. |n replic`, reprezentan]ii Prim`riei au
precizat c` este doar o chestiune de formulare.
„Strada Aurora nu a fost scoas`, este identificat`
tot \n zona de versant. Apare pe plan[e \n
continuare. S-a f`cut doar o delimitare de perimetru.
Au fost men]ionate doar str`zile care delimiteaz`”,
au spus reprezentan]ii Prim`riei Ia[i. Acum,
delimitarea se nume[te Copou Vest - P`curari:
aleea Sadoveanu - limita UAT Ia[i - Rediu varianta [oseaua Rediu - strada Pop`u]i - aleea
P`curari - strada Toma Cozma - strada Petru
Poni - strada P`curari - pasaj Octav B`ncil` [oseaua Arcu.

Profesorul Nicolae Bo]u arat`
c` sunt probleme pe
strada Aurora din Copou

Profesorul Nicolae Bo]u, cadru didactic la
Facultatea de Construc]ii din cadrul Universit`]ii
Tehnice „Gh. Asachi” Ia[i, a precizat c` pe
versantul de pe strada Aurora sunt probleme de
necontestat. „Totul se \nvârte \n jurul lucr`rii de
la cele 4 blocuri de la baza penitenciarului. |n
spatele penitenciarului sunt 4 blocuri P<4 f`cute
Strada Aurora a disp`rut de
de evrei care au primit aprobare acolo, dar cu
pe lista versan]ilor din Ia[i
condi]ia s` fie pilo]i [i drenaje de adâncime. Ei
Un alt am`nunt important este modul \n care au primit aceast` aprobare condi]ionat` pentru
a fost adoptat` o hot`râre de Consiliu Local ce c` versantul de la Aurora avea o curgere lent`,
stabilea zonele de risc din Ia[i. A[adar, \n Hot`rârea exact cum este lava vulcanic`. Este o alunecare
nr.97 din 15 iunie 1998, era prezent` la pozi]ia de lung` durat`, de câ]iva milimetri, centimetri
nr. 5 zona versant Aurora - Copou Sud, cuprins` pe an. Nu este evident` la suprafa]`, dar \n timp
\ntre: str. Viticultori, aleea Sadoveanu, str. se poate constata c` exist` aceste fenomene. Prin
Cantacuzino, str. Dumbrava Ro[ie, str. Dr. Vicol, realizarea pilo]ilor au oprit, dar doar pe direc]ia
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

unde exist` blocurile”, a precizat profesorul
universitar. Un scandal imobiliar s-a petrecut [i
pe strada Gh. Iv`nescu, zona CUG - Aleea Tudor
Neculai.

Speciali[tii spun c` Prim`ria
Ia[i nu face m`sur`tori
pe zona de versant Aurora
Mai mult, profesorul Nicolae Bo]u a explicat
c` Prim`ria Ia[i nu monitorizeaz` starea versan]ilor
din municipiu. „Nu exist` nicio monitorizare a
alunec`rilor. Este o problem`, nimeni nu ascult`.
Este important` monitorizarea versan]ilor cu
poten]ial de alunecare. Prim`ria nu a f`cut niciodat`
m`sur`tori. Nu [tim nici la }ic`u, nici la P`un,
vorbim a[a dup` ce spune unul sau altul. |ntre
timp apar cr`p`turi \n construc]ii. Aurora este o
zon` sensibil`. Pe ce baz` trecem pe zona de
risc de alunecare dac` nu sunt m`sur`tori? Pot
fi alunec`ri locale sau alunecare general`. Pe to]i
versan]ii s-a construit foarte mult. Nu construc]ia
\n sine poate duce la instabilitatea terenului.
Altceva este grav, toate aceste cl`diri scap` mult`
ap` \n p`mânt, canalizare, fose sparte, ap` din
lucr`ri sanitare proast`, pentru udatul gr`dinilor,
apa din ploi, topirea z`pezilor, toate duc la cre[terea
nivelului freatic. Copoul va avea mi[c`ri de alunec`ri
de teren cu siguran]`”, a \ncheiat profesorul
Nicolae Bo]u. Reprezentan]ii Prim`riei Ia[i au alt`
opinie. „Se face urm`rirea curent` prin observare
direct` asupra lucr`rilor de consolidare existent`.
Echipele de lucru sunt permanent \n teren [i
monitorizeaz` zilnic situa]ia”, a declarat Sebastian
Buraga, purt`torul de cuvânt al Prim`riei. |n
aceast` perioad`, proiectul imobiliar al lui Cludiu
Bâlu este prezent pe ordinea de zi a Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice. Râmâne de v`zut
dac` va primi avizul comisiei format` din arhitec]i.
Ciprian BOARU

9

ACTUALITATE

Vineri, 19 noiembrie

Pove[ti `nfrico[\toare din camera de
gard\ de la Spitalul ıSf. Spiridon‰!
Doi b\trâni au murit `n acela[i timp
de durere, strângându-se `n bra]e, ca
`n cele mai tragice filme. Medic:
ıDoamne, mai este viu sau e mort?‰
Au \mp`r]it acela[i tub
de oxigen [i s-au ]inut
de mân` pân` \n ultima
clip`! Doi b`trâni din
Ia[i s-au iubit pân` când
moartea i-a desp`r]it.
Cei doi erau infecta]i cu
COVID-19 [i au ajuns \n
stare foarte grav` \n
Unitatea de Primiri
Urgen]e a Spitalului
Clinic de Urgen]`
„Sfântul Spiridon” din
Ia[i. Cu greu s-a g`sit
un loc liber pentru
ace[tia, iar când s-a
eliberat un pat, l-au
\mp`r]it
Departe de ochii curio[ilor, \n urm`
cu aproximativ dou` s`pt`mâni, când
spitalele din Ia[i erau sufocate de sutele
de pacien]i COVID-19, medicii au trecut
prin cele mai grele clipe. Pacien]ii de
toate vârstele mureau sub privirile lor.
Au lucrat zi [i noapte pentru salvarea
pacien]ilor care ajungeau \n stare extrem
de grav`, dar uneori eforturile lor
supraomene[ti erau \n zadar. Familii
\ntregi au decedat \n spitale, deoarece
ajungeau \n stare foarte grav`, iar
[ansele lor erau foarte mici. La fel a
fost [i soarta a doi b`trâni din Ia[i
care au murit \n aceea[i zi, \n acela[i
pat, \mp`r]ind acela[i tub de oxigen.
S-au ]inut de mân` pân` \n ultima clip`
\ntr-un salon de la Spitalul Clinic jude]ean
de Urgen]` „Sf. Spiridon”.
„Am avut o familie, 74 de ani, el
[i ea, so] [i so]ie. I-am a[ezat pe dou`
sc`unele al`turate, iar la un moment
dat i-am mutat pe un pat. Amândoi pe
acela[i pat. El st`tea, s`racul, ghemuit,
strâns \ntr-un col], c` s` \i fac` doamnei
loc, s` stea doamna mai comod. S-au
]inut de mân` pân` \n ultima clip` [i
au \mp`r]it acela[i tub de oxigen.
Lucrurile erau complicate din toate
punctele de vedere, erau foarte gravi.
Veneau pacien]i, le luai satura]ia [i
aveau satura]ie 20 la sut` [i te \ntrebai:
«e viu?». Asta era realitatea. Veneau
câte 3, 4, 5, 6 odat`. Erau zile \n care
nu aveai unde s` \i prime[ti fizic, c`
veneau multe ambulan]e [i f`ceai rond,
urm`toarea, urm`toarea”, a declarat dr.
Cristina Stan, medic primar, medicin`
de urgen]`.

trebuie o alimenta]ie corespunz`toare,
sus]inerea lor fizic` pentru mi[care. Au
fost apoi [i momentele dramatice ale
stopului cardio-respirator [i a deceselor
la mul]i dintre ace[ti pacien]i. Medicul
care a \ncercat s` salveze via]a pacientei
de 38 de ani, a doua zi a spus c` nu
se mai simte \n stare de nimic [i nu
se mai simte \n stare s` vin` la spital
[i este normal. Pe de o parte se luptase
pentru via]a pacientei, pe de alt` parte
a trebuit s` declare decesul, s`-i comunice
so]ului, care a suferit o dram`”, a
precizat prof. dr. Diana Cimpoe[u.

Prof. dr. Diana
Cimpoe[u: „A fost o
perioad` pe care
nu am crezut vreodat`
c` o vom tr`i”
Medic: „Te \ntrebai
«Doamne, mai este viu
sau e mort»?”

[i to]i ochii erau a]inti]i spre tine [i
citeai \n ochii lor teama, c` dac` ar fi
ei \n acea situa]ie”, a povestit dr. Cristina
Stan, medic primar, medicin` de urgen]`.

Luna octombrie 2021 a fost un test
de rezisten]` pentru medicii din Unitatea
Printre persoanele care
de Primiri Urgen]e a Spitalului Clinic
[i-au pierdut via]a a
Jude]ean „Sfântul Spiridon”, Ia[i.
fost [i un tân`r de
Ambulan]ele cu pacien]i COVID-19
24 de ani, care a
veneau pe band` rulant`, iar medicii
ajuns pe propriile
trebuiau s` aleag` cel mai grav caz.
Pacien]ii ajungeau \n stare foarte grav`,
picioare la spital
iar medicii se \ntrebau dac` sunt vii
De cele mai multe ori, cadrele
sau mor]i. Unii supravie]uiau, al]ii nu.
medicale erau obligate s` r`mân` peste
O alt` familie de b`trâni din Ia[i [i-a
program pentru ca pacien]ii s` fie
g`sit sfâr[itul \n aceea[i zi la spital.
supraveghea]i. Ambulan]ele nu \ncetau
Ambii, \n stare foarte grav`, au murit
s` vin`, iar cele mai multe erau cazuri
la interval de câteva ore. „Era un ritm,
dar nu fizic, ci psihic foarte greu. extrem de grave. Trist era c` printre
Ajungeai s` nu mai [tii ce faci, nu \]i pacien]ii \n stare grav` se num`rau [i
era foame, nu \]i era sete, erai o chestie tineri, unii dintre ei nereu[ind s` lupte
mi[c`toare. Veniser` \ntr-o zi doi b`trâni, cu virusul. La fel s-a \ntâmplat cu un
98 [i 97 de ani, so] [i so]ie. |ntâi a tân`r de 24 de ani, care a ajuns pe
venit el, transferat de la Infec]ioase, picioarele lui, iar \n câteva ore a decedat.
g`sit pozitiv acas`. Te \ntrebai «Doamne, Acesta acuza respira]ie grea, starea lui
mai este viu sau e mort?». Abia sufla, era una extrem de grav`, iar finalul a
avea necesar de ventilator, bolborosea fost tragic. „Se \ntâmpl` s` vin` câte
ceva, nu \n]elegeai, foarte agitat, abia 4-6 ambulan]e cu medic \n acela[i timp,
g`sisem un pat pentru el. A[a era când ceea ce era [i mai grav. Venise la un
veneau ambulan]e una dup` alta, te moment dat ambulan]a de Vaslui, cu
duceai [i \ntrebai «tu ce ai?, tu cei o tân`r` de 30 de ani, cu COVID-19
ai?», si-l luai pe `la mai grav prima [i ischemie acut` de membru, care e
dat`, c` nu aveai cum s` te desf`[ori urgen]`, c` \[i pierde piciorul. Venise
altfel. {i era o lupt`, «hai repede», c` \n [oc hemoragic, hematemez` cu
dac` nu te mi[cai repede pentru urm`torul, antigen pozitiv, iar dac` e pozitiv, trebuie
nu era bine. La jum`tate de or` dup` s`-l vezi, trebuia intubat, f`cut endoscopie.
ce a ajuns so]ul, a ajuns [i so]ia acestuia Venise pacient adus de SMURD cu
[i au murit amândoi \n aceea[i zi satura]ie mic`, care era deja intubat
aproape, la interval mic de timp. Foarte pe ventilator, dar nu erau destule
dureros era când erau to]i la gr`mad`, echipamente. La un moment dat nu
unul intra \n stop [i \l resuscitai acolo mai aveam ventilatoare [i ce altceva
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

s` faci, dai la balon. |ntr-o zi am dat
la balon de la 4-5 diminea]a pân` la
10-11, pentru c` venise un tân`r, singur,
pe picioarele lui, de 24 de ani. Spunea
c` respir` greu, c` \i este foarte r`u,
era \ntr-o stare foarte grav`. S-a decuplat
de la cel`lalt pacient, s-a dat la balon,
pentru c` a trebuit el pus pe ventilator.
Din p`cate, tân`rul a decedat, pentru
c` era extrem de grav. Lumea te vede
c` stai cu câte o can` de cafea, dar
ei nu [tiu c` e singura chestie pe care
o iei \ntr-o zi”, a precizat dr. Cristina
Stan, medic primar, medicin` de urgen]`.

Medicii au suferit
pentru fiecare pacient
pe care l-au pierdut
De aproximativ dou` s`pt`mâni, \n
spitalele ie[ene a sc`zut num`rul cazurilor
COVID-19 [i a pacien]ilor interna]i.
Medicii r`sufl` u[ura]i dup` perioada
de aproximativ o lun` [i jum`tate \n
care nu au mai [tiut când e zi [i când
e noapte. Ace[tia sunt medicii din UPU
a Spitalului Jude]ean de Urgen]` „Sfântul
Spiridon” Ia[i. Medicul care a \ncercat
s` \i salveze via]a ie[encei de 38 de
ani, care a murit \n timp ce se afla la
cump`r`turi, a fost profund marcat. Nu
mai voia s` se \ntoarc` a doua zi la
spital.
„Pacien]ii COVID-19 de terapie
intensiv` i-am \ngrijit cu tot ceea ce
\nseamn` \ngrijirea acestor pacien]i.
Pacien]ii care sunt pe ventila]ie noninvaziv` sunt pacien]i con[tien]i, ei
trebuie s` aib` parte de un suport
psihologic, pe care tot medicul, asistentul
[i infirmierul din urgen]` l-au f`cut,
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Cea mai neagr` zi a fost când
medicii au fost nevoi]i s` ofere manual
oxigenul necesar pacien]ilor. |n acea
zi au ajuns \n mai pu]in de 24 de ore,
20 de pacien]i, to]i \n stare grav` [i
cu necesar de oxigen. „A fost o perioad`
pe care nici nu ne-am putut-o imagina
vreodat` c` o vom tr`i, pentru c` am
fost \n acela[i timp unitate primire
urgen]e, am fost terapie intensiv`, pentru
pacien]ii de terapie intensiv` care nu
aveau loc \n celelalte spitale din Ia[i.
{i am fost [i sec]ie de boli infec]ioase
pentru c` pacien]ii pe de o parte erau
diagnostica]i, iar pe de alt` parte
r`mâneau [i cei non-ATI un timp
\ndelungat, ore sau chiar zile \n urgen]`,
pentru c` nu existau locuri \n saloanele
obi[nuite [i sec]iile obi[nuite non-ATI.
Toat` luna octombrie 2021, pân` la
jum`tatea lunii noiembrie 2021, a fost
o munc` extrem de grea [i de dificil`,
dep`[ind munca obi[nuit` a unei echipe
de urgen]` [i a fost ceva ce nu ne-am
imaginat vreodat` c` vom tr`i. |n primele
valuri, când era la fel de greu, consideram
c` sunt un num`r mare de pacien]i \n
stare grav`, dar nu ne a[teptam ca \n
valul 4 num`rul pacien]ilor s` se dubleze,
mai ales \n luna octombrie. Cel mai
mare num`r de pacien]i de terapie
intensiv` pe care l-am avut aici \n UPU
a fost de 20, ceea ce este enorm,
dep`[ind capacitatea de ventila]ie. A
fost ziua când am spus c` am ventilat
[i pe balon, nemaiexistând ventilatoare
\n niciunul din ATI-urile din Ia[i [i
Moldova. A fost cea mai grea zi, dar
[i cea mai grea perioad`”, a spus prof.
dr. Diana Cimpoe[u.
Andreea PåDURESCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Geograf, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Gestionar custo de sala, studii
de specialitate, experien]` 1 an,
SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
SOS.MOARA DE FOC NR.4
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, fara experienta
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468, Com.Miroslava
Str.C-Tin Langa Nr.81A.
Inginer cai ferate drumuri si
poduri, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer ccia, studii superioare,
fara experienta precizata, ELMAR
SRL. Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Inginer CCIA, studii superioare,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,STR.F
ANTANILOR NR.37, BL.37,
BL.B2.
Inginer confec]ii tricotaje, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, KATTY FASHION
SRL,. Rela]ii la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer constructii hidrotehnice,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba engleza,
franceza, cuno[tin]e MATLAB,
SIMULINK, HW,SW, AUTO,
EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba englez`
avansat, proiectare [i realizarea
circuitelor imprimate, altium
designer, microcontrolere, PREH
ROMANIA SRL, 0372319856;
tudosa.alina@preh.ro;
iasi@preh.ro, Brasov.
Inginer ecolog, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;

veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer energetician, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer geodez, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA.Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,STR.
PALAT NR.1, ETJ.3.
Inginer tricotaje, confec]ii, 1 an
experien]`, studii superioare,
engleza nivel mediu, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, Ia[i, calea Chi[in`ului,
nr.57.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Ingrijitor cladiri, studii medii, fara
experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Ingrijitor cl`diri, [coal` general`,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Instalator, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator apa canal, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.

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

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

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 fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, pentru persoane cu
dizabilit`]i, BRAS SRL. Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
STR.SILVESTRU NR.4.
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.

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.

0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare f`r` experien]`
precizat`, STEFAN SECUTITY
SRL. Rela]ii la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Psiholog \n specialitatea
psihologia muncii [i
organiza]ional`, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
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.

con]in` documentele prevazute
la art 6 din HG nr 286/2011; selectarea dosarelor va avea loc
pe data de 08.12. 2021,ora
10,00 la sediul Prim`riei comunei
Mo[na; - proba scris` va avea
loc pe data de 13.12.2021, ora
10.30, la sediul Prim`riei
comunei Mo[na; - interviul va
avea loc pe data de
15.12.2021ora 10.00 la sediul
Prim`riei comunei Mo[na.
Condi]iile generale de participare
la concurs sunt cele prev`zute la
art.3 din HG. Nr. 286/2011.
Condi]ii specifice de participare
la concurs: -Vechime în câmpul
muncii minim 5 ani, - Carnet de
conducere categoria B. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
secretar general al comunei
Mosna, d-na Diaconu Rodica cu
nr de telefon 0785271236 sau
la telefon/fax - 0232/292600 /
adresa de e-mail –
primariemosna@yahoo.com.

DATA {I LOCUL UNDE SE VA
DESFA{URA {EDIN}A PUBLICA
DE DESCHIDERE A
OFERTELOR: 10.12.2021,
ORELE 10.00 la sediul Primariei
com. Miroslava, jude]ul Ia[i. 8.
DENUMIREA, ADRESA,
NUMARUL DE TELEFON,
TELEFAX, {I ADRESA DE EMAIL A INSTAN}EI
COMPETENTE ÎN
SOLU}IONAREA LITIGIILOR
APARUTE {I TERMENELE
PENTRU SESIZAREA
INSTAN}EI: Tribunalul Jude]ean
Ia[i, Sec]ia contencios
administrativ, Str. Elena Doamna
nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/ 219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9.
DATA TRANSMITERII
ANUN}ULUI DE LICITA}IE
CATRE INSTITU}IILE ABILITATE,
ÎN VEDEREA PUBLICARII:
18.11.2021.

NOTIFICARI

LICITA}II

1. INFORMA}II GENERALE
PRIVIND AUTORITATEA
CONTRACTANTA: denumire:
UAT COMUNA MIROSLAVA, cod
Referent de specialitate financiar
fiscal: 4540461, adresa: SAT
contabilitate, studii medii/
MIROSLAVA STR. CONSTANTIN
superioare, f`r` experien]`
LANGA NR. 93, COMUNA
precizat`, ASOCIATIA
Operator taietor textile, studii
MIROSLAVA, COD 707305,
PERSOANELOR CU HANDICAP
medii, f`r` experienta precizat`,
JUD. IA{I, E-mail:
DIN ROMANIA FILIALA
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
secretariat@primariamiroslava.ro,
0755088644; office@sophia0770760331; 0332/730411;
2. INFORMA}II GENERALE
romania.ro, Com.Valea Lupului
aphr.office@gmail.com, STR.
PRIVIND obiectul vanzarii: teren
Nr.36 A, Dn28.
PIATA UNIRI, NR.5.
în suprafa]` de 704 mp situat în
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
sat Miroslava, NC 76205,
Responsabil cu protec]ia datelor
precizate, FULGER MIRALEX
domeniul privat, înscris \n CF
cu caracter personal, studii
SRL. Rela]ii la: 0749215034,
76205 comuna Miroslava, jud.
superioare, curs DPO, limba
ALEEA DECEBAL NR.2, BL.B7,
Iasi. Pre]ul de pornire este de
engleza, operare pc, SPIN
SC.A, ETJ.4, AP.17.
minim: 40 euro/mp.
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
3.INFORMA}II PRIVIND
Peisagist, studii superioare, f`r`
0232/224227;
DOCUMENTA}IA DE
experien]` precizat`, ARCADIS
resurseumane@spingrouphr.ro,
ATRIBUIRE: Modalitatea prin
EXCELLENCE CENTER
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
care persoanele interesate pot
ROMANIA SA. Rela]ii la:
Etj.1.
intra în posesia unui exemplar al
0232/232483;
documenta]iei de atribuire:
{ef departament logistic`, studii
veronica.lefter@arcadis.com,
persoanele
interesate pot înainta
medii/ superioare, f`r` experien]`
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
o solicitare pe suport hârtie
precizat`, ASOCIATIA
pentru
ob]inerea
unui exemplar al
Proiectant arhitect, studii
PERSOANELOR CU HANDICAP
documenta]iei de atribuire;
superioare, f`r` experien]`
DIN ROMANIA FILIALA
Denumirea
[i
adresa
precizat`, ARCADIS
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
compartimentului de la care se
EXCELLENCE CENTER
0770760331; 0332/730411;
poate ob]ine un exemplar al
ROMANIA SA. Rela]ii la:
aphr.office@gmail.com, STR.
documenta]iei de atribuire: birou
0232/232483;
PIATA UNIRI, NR.5.
achizi]ii publice din cadrul
veronica.lefter@arcadis.com,
{ef forma]ie, studii medii,
Primariei comunei Miroslava,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
experien]` 5 ani, MAXWELL
jude]ul Ia[i. 4. Costul [i condi]iile
Proiectant inginer construc]ii,
TEXTILES SRL. Rela]ii la:
de plat` pentru ob]inerea unui
studii superioare, f`r` experien]`
0771623993;
exemplar al documenta]iei de
precizat`, ARCADIS
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
atribuire: costul documenta]iei
EXCELLENCE CENTER
Chisinaului Nr.43, In Incinta
este de 50 lei [i se poate achita
ROMANIA SA. Rela]ii la:
Tehnoton.
odata cu solicitarea efectuat` în
0232/232483;
acest sens; 5. Data limit` pentru
veronica.lefter@arcadis.com,
solicitare clarificari: 02.12.2021,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
orele 16.00. Data limit` solicitare
CONCURSURI
prin cerere scris` documenta]ie
Proiectant inginer geodez, studii
Prim`ria comunei Mo[na, jude]ul
de atribuire: 02.12.2021, orele
superioare, f`r` experien]`
Ia[i,
organizeaz`
concurs
pentru
16.00. 6. INFORMA}II PRIVIND
precizat`, ARCADIS
ocuparea func]iei contractuale
OFERTELE: Data limit` pentru
EXCELLENCE CENTER
vacante,de
muncitor,
în
cadrul
depunerea ofertelor: 09.12.2021,
ROMANIA SA.Rela]ii la:
Compartimentului de gospodarire orele 16.00; Adresa la care
0232/232483;
comunala
din
aparatul
propriu
al
trebuie
depus` oferta: Primaria
veronica.lefter@arcadis.com,
Primarului comunei Mosna, Jud.
comunei Miroslava, sat
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Ia[i. - dosarele de înscriere la
Miroslava, comuna Miroslava,
concurs/examen se depun în
jude]ul Iasi, cod postal 707305;
Proiectant inginer instala]ii, studii
intervalul, 23.11.2021Numarul de exemplare în care
superioare, f`r` experien]`
06.12.2021, ora 15.00 la sediul
trebuie depus` fiecare ofert`: un
precizat`, ARCADIS
Prim`riei comunei Mo[na, sat
exemplar în dou` plicuri sigilate
EXCELLENCE CENTER
unul exterior [i unul interior. 7.
ROMANIA SA. Rela]ii la:
Mo[na, jude]ul Ia[i [i trebuie s`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Subscrisa ACORD S.P.R.L. Iasi,
notific` deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei [i
intrarea \n faliment a societ`]ii
debitoare S.C. AVANTTI
COMPANY S.R.L., CUI
18658395, cu num`r de
înregistrare la Registrul
Comertului J22/1175/2006, cu
sediul în Iasi, Str. Visan nr. 90,
camera 1, sc. B, et. 2, ap.3,
Jude]ul Ia[i, conform Incheierii
Civile nr. 696/CC din
11.11.2021, pronun]at` de c`tre
Tribunalul Iasi/Judecator Sindic în
Dosarul nr. 3954/99/2021 (nr.
vechi 178/2021). Termene:
24.12.2021 pentru depunerea
cererilor de crean]e; 03.01.2022
termen pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea [i
publicarea Tabelului. Preliminar al
crean]elor de c`tre lichidatorul
judiciar; 28.01.2022 termen
pentru publicarea Tabelului
Definitiv de crean]e; 24.02.2022
termen pentru continuarea
procedurii, 07.01.2022, la ora
10.00, prima [edin]a a Adunarii
Creditorilor la sediul lichidatorului
judiciar din Iasi, str. Decebal nr.
22A, bl. Z8, sc. A, et. 1, ap. 8,
cu ordinea de zi: alegerea
comitetului creditorilor [i
desemnarea pre[edintelui
acestuia, confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia, avansarea
de c`tre creditori a sumelor de
bani corespunzatoare derularii
procedurii, conform Art. 174 din
Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a
insolventei [i de insolven]`.

DECESE

U

Familia adânc îndurerata
anun]` trecerea în nefiin]`
a aceleia care a fost MIA
DUMITRIU MIHALACHE,
scriitoare [i profesoar`. O vom
purta mereu, cu dragoste, în
sufletul nostru! Slujba de
înmormântare are loc sâmbata,
20 noiembrie, ora 11.00, la
biserica Cimitirului Eternitate.
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B\taie pe potul de 184 de milioane de
lei pentru canalizarea din zona
metropolitan\ Ia[i! S\pt\mâna viitoare
va fi stabilit câ[tig\torul celui mai mare
contract al ApaVital SA
Compania ApaVital SA a derulat o
procedur` pentru extinderea re]elei de
canalizare din zona metropolitan` Ia[i [i
va stabili câ[tig`torul la \nceputul
s`pt`mânii viitoare. La mijloc este vorba
despre 184 de milioane de lei pentru
lucr`ri ce cuprind cinci comune din jurul
municipiului Ia[i pentru extinderea re]elei
de canalizare \n baza unui proiect
european
Compania ApaVital SA Ia[i, subordonat` Consiliului Jude]ean,
va decide la \nceputul s`pt`mânii viitoare cine se va ocupa de
extinderea re]elei de canalizare din zona metropolitan`. Conform
proiectului, lucr`rile fac referire la extinderea re]elelor în comunele
Bârnova, Ciurea, Miroslava, Tome[ti [i Comarna. Este cel mai
mare contract derulat \n ultima perioad` de compania de ap`,
parte a contractului derulat prin intermediul Programului Opera]ional
Infrastructura Mare (POIM), de 500 de milioane de euro. Lucr`rile
ar urma s` fie executate în maximum doi ani, dar nu mai târziu
de decembrie 2023. Termenul final pentru depunerea ofertelor
este luni, 22 noiembrie 2021. |n cazul \n care nu vor fi contesta]ii,
contractul poate fi semnat imediat, iar lucr`rile pot \ncepe \n
prim`vara anului urm`tor.

Proiect major ApaVital SA \n
zona metropolitan` Ia[i

Todirel, Vi[an, Pietr`rie, precum [i extinderea re]elei de alimentare
cu ap` [i canalizare în localit`]ile Hlincea, Ciurea, Piciorul Lupului,
Dumbrava, Lunca Cet`]uii; conducta de refulare Dumbrava –
Lunca Cet`]uii. Lotul 2, din zona Miroslava, cu o valoare de
aproape 35 de milioane de lei, cuprinde extinderea re]elei de
canalizare în localit`]ile Miroslava, Balciu, Valea Adânc` [i Horpaz.
|n calcul intr` [i lotul 3, ce cuprinde localit`]ile Tome[ti [i
Comarna. Valoarea investi]iei are o valoare de aproape 66 de
milioane de lei. Lotul cuprinde extindere re]elei de canalizare în
localit`]ile Chicerea [i Goruni (Tome[ti), conducta de aduc]iune
de ap` potabil` Chiri]`- Dancu- Holboca - }u]ora - Chipere[tiOsoi. |n calcul intr` [i gospod`rirea de ap` Osoi, precum [i
înfiin]area re]elei de alimentare cu ap` [i re]ea de canalizare în
localitatea Osoi [i conducta de aduc]iune ap` potabil` de la
rezervorul Osoi.

de ie[eni vor beneficia de lucr`rile de infrastructur` pentru
alimentarea cu ap` potabil`, colectare [i epurare a apelor uzate.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Investi]ii \n comunele din jurul Ia[ului
ApaVital SA deruleaz` [i alte investi]ii \n comunele din zona
metropolitan` Ia[i. Un astfel de contract este cel legat de extinderea
re]elei din zona Rediu, valoarea estimat` a contractului fiind de
1,3 milioane de lei. Extinderea re]elei de alimentare cu ap` se
va realiza cu conducte de distribu]ie pe o lungime de aproape 5
kilometri. „ApaVital SA Ia[i inten]ioneaz` s` execute acest proiect
având în vedere dezvoltarea imobiliar` accelerat` a zonei metropolitane
Ia[i, care necesit` totodat` [i asigurarea confortului tehnicoedilitar”, se arat` \n caietul de sarcini.

ApaVital SA deruleaz` un contract
de peste 500 de milioane de euro

ApaVital SA a împ`r]it procedura în trei loturi. Lotul 1 cuprinde
comunele Bârnova [i Ciurea, valoarea proiectului fiind de aproape
84 de milioane de lei. Proiectul cuprinde extinderea conductei de
aduc]iune ap` potabil` pe traseul Chiri]a- Hlincea- Lunca Cet`]uiiCiurea- Piciorul Lupului, dar [i extinderea re]elei de alimentare
cu ap` [i re]eaua de canalizare în localit`]ile Bârnova, Cecu, P`un,

Lucr`rile din zona metropolitan` Ia[i sunt parte a unui contract
cu fonduri europene de 500 de milioane de euro. Proiectul are
ca obiectiv cre[terea nivelului de colectare [i epurare a apelor
uzate. În proiect este inclus` [i asigurarea aliment`rii cu ap`
potabil` a popula]iei din 113 localit`]i, arondate la 41 de unit`]i
administrativ-teritoriale din jude]ul Ia[i. Astfel, peste 200 de mii

ANUN} DE PARTICIPARE
la licitaţia publică cu oferta în plic închis
din ziua de 15.12.2021
Administraţia Naţională „APELE ROMÂNE” – Administraţia
Bazinală de Prut-Bârlad, cu sediul in municipiul Iași, str. Theodor
Văscauţeanu, nr. 10, județul Iași, tel 0232/218.192, fax: 0232/213884,
e-mail: dispecer@dap.rowater.ro, C.I.F.: RO 23780878, în calitate
de unitate locatoare, anunţă:
Organizarea licitaţiei publice cu oferta în plic închis privind
închirierea terenurilor situate în cuvetele lacurilor de acumulare
Sarca, etapa II (suprafață 1.046.776 mp) si Rediu (suprafață
171.162 mp), bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate
în administrarea A.N. “APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală
de Apă Prut-Bârlad. Procedura se va derula în conformitate cu
H.G. 183/10.03.2020, poziția nr. 101 și 114 și O.U.G. 57/03.07.2019.
Închirierea are ca scop practicarea activitații de piscicultură
in lacuri de acumulare.
Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 10
ani.
La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică
de drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă,
cumpară caietul de sarcini şi constituie garanţia de participare.

Garanţia de participare este de 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale pentru fiecare bun imobil. Plata garantiei de
participare se face in contul RO06 TREZ 4065 005X XX01 2076,
deschis la Trezoreria Iasi, CUI 18296163.
Ofertanţii vor depune ofertele la sediul unitatii, până în data
de 15.12.2021 ora 9:00.
Ședinta publică de deschidere a ofertelor se va face la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad Iasi, în data de
15.12.2021, ora 10:00.
Documentatia de inchiriere poate fi achiziţionata începând
cu data de. 22.11.2021 până pe data de 15.12.2021 de la Administraţia
Bazinala de Apă Prut-Bârlad Iasi, Biroul Patrimoniu și Cadastru,
după achitarea contravalorii acesteia de 600 lei fara TVA sau
prin ordin de plată, în contul IBAN: RO51TREZ406502201X020605,
C.I.F. 23780878. Documentația va fi transmisă prin mijloace
electronice dupa confirmarea plații.
Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea,
închirierea, executarea, modificarea și încetarea contractului
de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum și a celor
privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor
legislației privind contenciosul administrativ.
Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul www.rowater.ro/daprut.
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Bursa bârfelor

Halal dezvoltator imobiliar din Ia[i!
Trage ]eap` la gresie
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una despre
Lucic` Stoican, `la care se crede dezvoltator imobiliar prin
târg, când de fapt este un pârlit cu preten]ie de mare afacerist.
Ce-i drept, a ciugulit ni[te b`nu]i, dar nu destui cât s` \mpart`
cu fosta nevast` care are \n grij` minori. Revenind la personaj,
babele au aflat una tare. Individul construie[te ni[te blocuri
printr-o comun` din apropierea târgului, care, chipurile, ar fi
de lux. A g`sit ni[te fraieri s`-i cumpere apartamentele [i,
brusc, s-a trezit cu banii \n buzunar. Dar cum a f`cut o parte
din bani, babele abia acum fac dezv`luirea. Nea Stoican a
ajuns s` se bucure din m`g`rii m`runte, adic` fur` la materiale.
Dac` \ntr-o baie este nevoie de 5 metri p`tra]i de gresie,
Stoican cere clien]ilor pentru 10 metri. Clien]ii pl`tesc f`r` s`
[tie. El cump`r` 10 metri, folose[te, 5, iar apoi returneaz`
marfa [i prime[te banii \napoi. Cam `sta-i modelul de succes
\n afaceri. Mai multe despre personaj, \n edi]iile viitoare.

Controlor de la CTP, batjocorit
la serviciu de colegi
Babele continu` rubrica cu una despre un biet controlor
de la compania de transport, f`r` s`-i spun` numele, deocamdat`.
Cic` acest colector de amenzi de prin târg s-a trezit \ntr-o
sear` s` fac` avansuri unei gagicu]e, frumu[ic` ce-i drept. Fata
l-a refuzat pe controlor, dar ]`r`noiul a devenit din ce \n ce
mai insistent. Cic` ar fi fost [i ni[te \mbrânceli. |ns`, controlorul
nu [tia cine era fata. Era tocmai fiica unui [ofer de autobuz
din aceea[i companie, care nu era tocmai dus pe la biseric`.
Când a auzit c` ]`r`noiul i-a agresat fata, l-a a[teptat la cotitur`
chiar \n garajul firmei. Controlorul nu [tia ce-l a[teapt`. |mpreun`
cu mai mul]i b`rba]i de n`dejde, controlorul a fost imobilizat
[i dezbr`cat. L-au uns bine cu vaselin` [i cu ulei ars de prin
garaj [i l-au l`sat s` se plimbe gol. Babele nu [tiu dac` au
urmat [i scenele celebre din Alcatraz, dar cred c` i-a fost de
ajuns [i de \nv`]`tur` de minte s` nu mai ia cu japca gagicile.

Cine se crede st`pânul din Wolf Valley
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una despre
Ionic` Maibei, folcloristul `la care s-a apucat de construit
blocuri prin comuna Wolf Valley de pe lâng` dulcele târg.
Cunoscut ca fratele `luia care a construit firma de granit,
Maibei nu s-a l`sat mai prejos [i a \nceput s` fac` blocuri.
Numa’ c` nu a fost destul. Se laud` prin comun` c` are acces
la prim`rie [i c` poate face rost de autoriza]ii \n doi timpi [i
trei mi[c`ri. Unii mai pun botu’ la Maibei, dar cei mai mul]i
nu, [i nu pentru c` nu ar vrea. Maibei nu prea inspir` \ncredere
pentru c` se \mbrac` ca ultimul boschetar [i mai are [i moaca
aia de be]iv, de care parc` nu te-ai \ndr`gosti. Cert este c`
interpretul melodiei cu fetele lui tata se simte \n al noulea
cer. Chiar crede c` este un afacerist cu [taif, doar c` lumea
este invidioas` [i r`ut`cioas`. S` tr`ie[ti, nea’ Ionic`!
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Un nou scandal cu senatoarea
Diana {o[oac\, la Ia[i!
Parlamentarul s-a luat la
har]\ cu Poli]ia. Avocata a
primit o amend\ de toat\
frumuse]ea dup\ ce i-a dat
dedica]ii lui Raed Arafat!
Senatoarea Diana {o[oac` a decis s` \i
cheme la bar` pe reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
De profesie avocat`, Diana {o[oac` le
cere magistra]ilor din cadrul Judec`toriei
Ia[i s` anuleze un proces-verbal prin care
a fost sanc]ionat` de oamenii legii

Un nou scandal \n care este implicat` senatoarea Diana {o[oac`
a avut loc la Ia[i! Acum, parlamentarul s-a luat la har]` cu Poli]ia
ie[ean`! A[adar, {o[oac` a decis s` \i cheme la bar` pe reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
De profesie avocat`, Diana {o[oac` le cere magistra]ilor din
cadrul Judec`toriei Ia[i s` anuleze un proces-verbal prin care a
fost sanc]ionat` de oamenii legii. Urm`torul termen al procesului
a fost stabilit pentru data de 14 februarie 2022.

Diana {o[oac` a contestat \n instan]ele din
Ia[i amenda primit` de la Poli]ie
|n cererea depus` la instan]`, Diana {o[oac` a cerut anularea
procesului-verbal \ntocmit pe data de 6 februarie 2021 [i anularea
amenzii, s` se constate c` men]iunile au fost f`cute de agent cu
\nc`lcarea dispozi]iilor legale, exces de putere [i abuz de drept,
cheltuieli de judecat`, dar [i, \n subsidiar, \nlocuirea amenzii cu
un avertisment.
„Mi s-a comunicat prin Po[t` o amend` \n cuantum de 1.000
de lei. Niciun organ de ordine nu m-a contactat vreodat` s`
discute cu mine, nici la data de 6 februarie 2021, nici pe 5
februarie 2021, \n intervalul orar 21:00 - 22:00, nu a venit nimeni

la Restaurantul «La Palia», unde ace[tia sus]in c` am fost pentru
serbarea zilei de na[tere a so]ului meu. M` \ntreb retoric: cum
au constatat ace[ti agen]i faptele descrise? Mai mult, \n niciunul
dintre actele invocate c` le-a[ fi \nc`lcat nu men]ioneaz` faptul
c` nu am dreptul s` cânt. Eu am o adeverin]` medical` \ntrucât
sunt exceptat` de la purtatul m`[tii de protec]ie, având afec]iuni
care sunt atestate medical [i care m` scutesc de aceast` obliga]ie”,
a precizat senatoarea Diana {o[oac` \n plângerea adresat` instan]ei
ie[ene.
|n plus, senatoarea de Ia[i a men]ionat c` avea nevoie de
aer. „Este evident c`, \n timpul cântatului, pl`mânii au nevoie de
aer! Se realizeaz` un efort fizic care nu \]i permite purtatul m`[tii.
Potrivit Ordinului nr. 874/81/2020, sunt exceptate de la purtatul
m`[tii persoanele care fac efort fizic. |n ceea ce prive[te distan]area
fizic`, nu se mai putea aplica, având \n vedere c` Ia[ul era \n
scenariul verde, iar localurile puteau func]iona cu 50 la sut` din
capacitate ocupat`. Noi suntem câ]iva prieteni care ne \ntâlnim
tot timpul, niciunul dintre noi nu s-a \mboln`vit vreodat`, iar
SARS-CoV-2 este un virus care are procentaj de vindecare de
99,77 la sut`, conform datelor oficiale ale OMS [i INSP”, a
subliniat Diana {o[oac`.
Senatoarea de Ia[i a ad`ugat c`, dintr-o capacitate de 200 de
locuri, \n restaurantul amintit erau doar 10 oameni, la dou` mese.
„Eram 10 oameni la dou` mese [i osp`tarii care respectau regulile
impuse de Guvern, dar care \ncalc` Constitu]ia României. Consider
c` aceast` amend` a fost aplicat` la solicitarea unei persoane
politice care a obligat Poli]ia ie[ean` s` m` sanc]ioneze, fiind de
notorietate lupta politic` - [i nu numai! - care se duce \mpotriva
mea”, a mai afirmat Diana {o[oac`.

Diana {o[oac`: „Ministerul S`n`t`]ii nu a
emis vreun act normativ prin care s`
declare epidemia \n România”

Senatoarea de Ia[i a ad`ugat c`, \n mod legal, pandemia de
COVID-19 nu a fost declarat` pe teritoriul României. „Ministerul
S`n`t`]ii nu a emis niciun act normativ prin care s` declare
epidemia de SARS-CoV-2 pe teritoriul României. Pe de alt` parte,
nu exist` garan]ia c` m`[tile de protec]ie puse \n circula]ie de
Statul Român sunt conforme, existând astfel posibilitatea \mboln`virii
popula]iei din cauza acestei m`suri”, a mai spus Diana {o[oac`.
Amintim c`, la \nceputul lunii februarie a acestui an, senatoarea
a postat un film pe o re]ea de socializare, \n cadrul c`ruia se
vedea cum aceasta cânt` [i d` dedica]ii \ntr-un restaurant. Potrivit
acesteia, a fost vorba despre Restaurantul „La Palia”, din Ia[i.
Aceasta i-ar fi dat dedica]ii lui Raed Arafat.
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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