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Bătaie de joc la complexul River's Towers
din Iași, administrat de Florin Ștefănoaia!
Un ieșean plecat la muncă în Germania a
vrut să cumpere mai multe apartamente,
dar s-a trezit cu o țeapă de zile mari
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Senzațional!
Schimbare
impresionantă
pentru un loc vestit,
din plin centrul
orașuluI Iași!
social
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actualitate 8
Primăria
O tânără deschide un atelier de
Iași schimbă
fițe, cu prețuri pe măsură! Cu ajutorul unei
semaforizarea
croitorese, ea vrea să dea lovitura vieții
într-o mare
Oana Ivan, din Iași, a depus
european pentru
intersecție din oraș proiect
înființarea unui atelier de

eveniment
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croitorie, pentru a doua oară,
în numai câțiva ani. Tânăra
spune că, prima dată, când
proiectul a fost respins de la
finanțare, a fost atât de
dezamăgită, încât a vrut să...

O clădire faimoasă din plin centru orașului
Iași va fi schimbată într-o manieră
impresionantă! Aici, până acum ceva timp,
peisajul era unul plin de fecale, urină, gunoaie
și ziduri care riscă oricând să pună în pericol
viața cetățenilor. Paradoxal, tocmai unde...

social

Primăria Iași a luat în calcul o serie de
schimbări în traficul rutier din intersecția de
la Baza 3. Decizia ține de modificarea timpilor
de semaforizare pentru șoferii care vin
dinspre strada Bucium și cei care ies din...

Cunoscut avocat ieșean,
cetățean de onoare al orașului,
ridicat de mascați și dus
la audieri! Peste 15 percheziții
efectuate de oamenii legii
actualitate 9
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O familie din comuna Schitu Duca
are nevoie urgentă de ajutor! Sărmani
cu handicap au rămas fără casă
Eroii au și ei nevoie de ajutor!
Familia din Iași care a rămas pe
drumuri în prag de iarnă are în
continuare nevoie de sprijin.
Modești și tăcuți, nu cer mila
nimănui și, atât cât pot,
muncesc în fiecare zi pentru a-și
ridica o casă de la zero. Cei trei
membri cu handicap sunt greu...

EVENIMENT

Joi, 25 noiembrie

Prim\ria Ia[i schimb\
criteriile de atribuire a
locuin]elor ANL din
municipiu. Iat\ cum vor
putea ie[enii s\ ob]in\
o locuin]\ social\!
Surpriz` pentru ie[enii care caut` o locuin]` social` \n
municipiul Ia[i! Prim`ria Ia[i a decis modificarea hot`rârii de
Consiliu Local din 31 ianuarie 2019, privind criteriile de acces
la locuin]` [i ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii
de prioritate în solu]ionarea cererilor de locuin]e destinate
închirierii tinerilor, apartamente construite prin Agen]ia Na]ional`
a Locuin]elor (ANL). |n calcul intr` modificarea vârstei pân`
la care un solicitant poate ob]ine o locuin]` prin programul
ANL de la municipalitate. Dac`, pân` acum, vârsta maxim`
pân` la care se putea ob]ine o astfel de locuin]` era de 38
de ani, prin decizia luat` de Guvern [i adoptat` [i la nivel
local, vârsta va cre[te pân` la 40 de ani.
|n Hot`rârea de Consiliu Local se arat` modificarea solicitat`
de Prim`ria Ia[i la ultima decizie privind reparti]ia locuin]elor
ANL. Un solicitant poate depune o cerere pentru o locuin]`
pân` la vârsta de 35 de ani, reparti]ia urmând a se face \n
cel mult 60 de luni (5 ani) de la \mplinirea vârstei.
„Anexa nr. 1, care face parte integrant` din Hot`rârea de
Consiliu Local nr. 13/31.01.2019, se modific`, cu scopul adapt`rii
la prevederile Hot`rârii de Guvern 1043/01.11.2021. Criteriul
de acces la locuin]` de la punctul nr. 1 se modific`. Astfel,
titularul cererii de repartizare a unei locuin]e pentru tineri,
destinat` închirierii, trebuie s` fie major, în vârst` de pân`
la 35 de ani la data depunerii cererii [i poate primi reparti]ie
pentru locuin]` în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei
vârste. Cererea de locuin]` se efectueaz` numai individual [i
în nume propriu”, se arat` \n proiectul de hot`râre. |n vara
acestui an, Guvernul a adoptat Ordonan]` de Urgen]` care
vizeaz` reducerea pre]ului locuin]elor, construite prin ANL,
pentru tineri, [i previne o nou` majorare de pre].

Locuin]e prin ANL \n municipiul Ia[i
|n proiectul de hot`râre se specific` [i alte detalii legate
de reparti]ia locuin]elor prin ANL. „Criteriile pentru stabilirea
ordinii de prioritate în solu]ionarea cererilor de locuin]e [i în
repartizarea locuin]elor pentru tineri, destinate închirierii, se
adopt` sub form` de propuneri care se transmit spre avizare
Ministerului Dezvolt`rii Lucr`rilor Publice [i Administra]iei,
înso]ite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma
final` a criteriilor se adopt` dup` primirea avizului favorabil
al ministerului [i efectuarea eventualelor modific`ri [i complet`ri
solicitate prin avizul respectiv. Acest aviz se solicit` ori de
câte ori este necesar` modificarea criteriilor în vederea adapt`rii
acestora la situa]ii care difer` de cele stabilite ini]ial”, se mai
arat` \n proiectul de hot`râre ini]iat de Direc]ia Fond Locativ.
La \nceputul acestui an, Prim`ria Ia[i a împ`r]it locuin]ele
ANL. Lista a cuprins 308 nume la locuin]e sociale [i alte 199
la cele convenabile.
Vlad ROTARU
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{edin]\-maraton la Consiliul
Jude]ean Ia[i! A fost aprobat
un nou serviciu de `ntre]inere
a drumurilor la DJADP
Un nou serviciu de \ntre]inere a
drumurilor va ap`rea la Direc]ia de
Administrare a Drumurilor [i Podurilor
Ia[i, proiect aprobat \n [edin]a de Consiliu
Jude]ean
Consilierii jude]eni au analizat ieri, 24 noiembrie 2021, câteva
zeci de proiecte de hot`râre, \n cadrul ultimei [edin]e a institu]iei
ie[ene. Ale[ii jude]ului Ia[i au avizat proiecte destinate dezvolt`rii
infrastructurii medicale, serviciilor sociale [i sus]inerii domeniului
educa]iei la nivelul regiunii. Pe ordinea de zi au mai figurat
proiecte legate de dezvoltarea Aeroportului Interna]ional Ia[i, de
transportul jude]ean, dar [i de mediu.
La propunerea grupului PMP, Consiliul Jude]ean Ia[i a decis
înfiin]area unui serviciu de între]inere a drumurilor [i podurilor.
Noua structur` va activa în cadrul Direc]iei Jude]ene de Administrare
a Drumurilor [i Podurilor (DJADP) [i va avea 7 angaja]i. |n acest
caz este vorba despre 6 muncitori califica]i [i un [ofer.

Un nou serviciu de \ntre]inere
a drumurilor la DJADP Ia[i
Cei de la PMP au ar`tat c` necesitatea înfiin]`rii serviciului
este esen]ial` pentru desf`[urarea în condi]ii de siguran]` [i
confort a traficului rutier pe drumurile jude]ene. Forma]ia de
lucru va efectua în special lucr`ri de între]inere curent`, adic`
interven]ia în cel mai scurt timp pentru remedierea unor defec]iuni
izolate ale p`r]ii carosabile, între]inerea curent` a podurilor [i
pode]elor, îndep`rtarea obstacolelor, între]inerea, repararea [i
refacerea elementelor de semnalizare [i siguran]` rutier`. |n calcul
mai intr` [i t`ierea ramurilor copacilor pentru asigurarea vizibilit`]ii
[i a gabaritului, asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor,
între]inerea drenurilor, demontarea panourilor publicitare instalate
ilegal [i efectuarea altor interven]ii pentru restabilirea traficului
rutier.
„Pentru ca serviciul s` devin` func]ional, este nevoie [i de o
serie de achizi]ii, precum o autoutilitar`, un motocompresor, utilaje
de t`iere, un generator electric, accesorii de vopsit etc. Sper`m
s` aprob`m cât mai repede [i aceste achizi]ii, pentru ca echipa
s` poat` interveni pe drumurile jude]ene”, au spus ini]iatorii
proiectului. |n ultima perioad`, proiectele de la DJADP Ia[i au
fost derulate cu scandal.

Proiect medical, avizat
de Consiliul Jude]ean Ia[i
Plenul a aprobat creditul de angajament pentru anul 2021 [i
creditul bugetar pentru 2022 privind construirea [i dotarea Centrului
Regional pentru Tratamentul Infertilit`]ii Ia[i. „Proiectul se va
realiza ca ac]iune multianual`. Prin realizarea proiectului respectiv

se dore[te asigurarea unei loca]ii optime din punct de vedere al
amplas`rii, amenaj`rii [i echip`rii, unde s` poat` fi acordat`
asisten]a medical` pentru aceast` afec]iune pentru toate pacientele
din zona Moldovei. Valoarea estimat` a investi]iei este de 55,8
milioane de lei, sum` f`r` TVA”, au precizat reprezentan]ii
Consiliului Jude]ean Ia[i.
Centrul ar urma s` fie ridicat \n curtea \n care se afl`
Maternitatea „Elena Doamna”. Consilierii jude]eni [i-au mai dat
acordul [i pentru creditul bugetar pentru anul 2022, în valoare
de 72.000 de lei, pentru serviciile de ad`postire a animalelor care
fac obiectul ordinului de plasare în ad`post, din zona Ia[ului.

Discu]ii pe proiecte de mediu
la Consiliul Jude]ean Ia[i
|n afara proiectului ce a ]inut de DJADP Ia[i, \n [edin]a de
Consiliu Jude]ean au fost aproba]i, de asemenea, indicatorii tehnicoeconomici rezulta]i la faza proiectului tehnic [i a devizului general
elaborat pentru extinderea [i dotarea unit`]ii func]ionale regionale
de urgen]` de la Spitalul pentru Copii din Ia[i. Totodat`, pentru
copiii [i adul]ii afla]i în institu]iile de ocrotire, consilierii jude]eni
au aprobat proiecte necesare pentru închiderea centrelor reziden]iale,
dezinstitu]ionalizare [i integrare social`. |n plus, ale[ii Ia[ului au
discutat [i o serie de proiecte pe linie de mediu.
„În ceea ce prive[te mediul, au fost aprobate creditele de
angajament [i creditele bugetare pentru obiectivul de investi]ii
privind elaborarea studiului de calitate a aerului pentru comunele
Ungheni [i Holboca. A mai fost luat` \n calcul [i asisten]a tehnic`
pentru planul de calitate a aerului pentru comunele Ungheni [i
Holboca, ob]inerea avizelor Agen]iei pentru Protec]ia Mediului
Ia[i [i a Centrului de Evaluare a Calit`]ii Aerului, care se va
realiza ca ac]iune multianual`”, au mai spus cei de la CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
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Punctul intermodal din zona industrial\ va fi
gata la `nceputul anului viitor. Cei care vin
din Tome[ti nu vor mai avea scuze s\ nu
foloseasc\ transportul `n comun. Acesta face
parte din cadrul unui proiect `n valoare de
peste 4,6 milioane de euro
Punctul intermodal din zona
industrial` a ora[ului face
parte din cadrul unui proiect
intitulat „Reabilitarea
infrastructurii de tramvai în
Municipiul Ia[i”. Valoarea
proiectului se ridic` la suma
de 4.668.715 euro. Punctul
intermodal va fi gata, cu tot cu
dot`ri, la sfâr[itul lunii ianuarie
2022
Punctul intermodal face parte din proiectul
de modernizare a transportului public ie[ean.
Punctul intermodal ar fi trebuit s` fie gata \n
luna octombrie a acestui an, dar, din cauza
pandemiei, termenul a fost amânat. Acum se
preconizeaz` c` punctul intermodal va fi gata cu
tot cu dot`ri la sfâr[itul lunii ianuarie a anului
viitor. „Punctul intermodal din zona industrial`
a Ia[ului va fi gata la sfâr[itul lunii ianuarie 2022
cu tot cu dot`ri. F`r` dot`ri, acesta va fi gata
\n decembrie 2021. Noi vom gr`bi cât putem de
mult func]ionalitatea lui”, a declarat Sebastian
Buraga, purt`torul de cuvânt al Prim`riei Municipiului
Ia[i.
Punctul intermodal va veni \n ajutorul locuitorilor
din afara municipiului Ia[i [i mai ales al celor
care locuiesc \n comuna Tome[ti. Din punctul
construit \n zona industrial` se vor face leg`turi
\n zonele de interes ale ora[ului, cu ajutorul
tramvaielor. „|n punctul intermodal din zona
industrial` a Ia[ului pot opri to]i c`l`torii din
Tome[ti sau din cursele jude]ene care trec prin
acel loc. De acolo vor putea lua tramvaiele c`tre
Dacia, zona G`rii sau centru. |n acest fel dorim

s` descuraj`m, pe cât posibil, mersul cu ma[ina
personal` [i s` le oferim ie[enilor o alternativ`
pentru a c`l`tori prin ora[”, a declarat Cristi
Stoica, directorul general al Companiei de Transport
din Ia[i (CTP). CTP are noi trasee pentru
localit`]ile din jurul Ia[ului.

Ce tronsoane vor fi mai fi
vizate \n cadrul acestui proiect
Acest proiect mai presupune reabilitarea
infrastructurii [i suprastructurii c`ii de rulare a
tramvaielor pe trei tronsoane: Podu Ro[ - intersec]ie
cu bulevardul Prim`verii, Cinci Drumuri - strada
P`durii - strada Nicori]` [i bulevardul Virgil
S`hleanu - intersec]ie cu bulevardul Metalurgiei
– rond }u]ora, precum [i achizi]ionarea a cinci
tramvaie. În cadrul proiectului vor fi moderniza]i
în total 5.720 de metri liniari de cale simpl` de
rulare, de-a lungul c`rora vor fi amenajate [apte
sta]ii de tramvai [i o sta]ie intermodal` cu o
suprafa]` de 120 de metri p`trati.
De asemenea, vor fi ref`cute trotuarele pe
o suprafa]` de 5.184 de metri p`tra]i, spa]iile
verzi pe o arie de 6.079 de metri p`tra]i, urmând
a fi realizat` [i reabilitarea carosabilului pe o
distan]` de 325 de metri. Proiectul a inclus [i
construirea unor piste pentru bicicli[ti. Contractul
de lucr`ri este executat de asocierea firmelor
Conest SA Ia[i cu Mari Vila Com SRL Bucure[ti.

Ce alte moderniz`ri au mai
fost f`cute la CTP Ia[i
|n sta]iile dedicate mijloacelor de transport
public din Ia[i au fost instalate panouri digitale
informative. Chiar la \nceputul lunii noiembrie
2021, conducerea Companiei de Transport Public
(CTP) a semnat un contract \n valoare de 100.000

de euro pentru achizi]ionarea a 50 de panouri
informative. Panourile vor fi montate \ncepând
cu sta]iile din centrul ora[ului. „Montarea noilor
panouri informative va începe din centrul ora[ului
c`tre periferie. Dup` ce toate sta]iile din centru
vor beneficia de aceste panouri inteligente, se
va începe treptat montarea lor spre periferia
ora[ului. Criteriile de alegere a sta]iilor prioritare
sunt acelea[i ca [i pân` acum, în sensul c` au
prioritate sta]iile cele mai aglomerate [i sta]iile
care sunt tranzitate de un num`r mare de mijloace
de transport”, a declarat recent Cristian Stoica,
directorul Companiei de Trasport Public Ia[i.
Proiectul de modernizare a sta]iilor CTP face
parte din strategia de transformare digitala a
Ia[ului, Prim`ria fiind partener` în programul
„Digital Cities Challenges”, derulat de c`tre
Comisia European`. Proiectul a fost lansat la
începutul anului trecut. Pân` la \nceputul lunii
noiembrie au fost modernizate peste 30 de sta]ii
din municipiul Ia[i. Cu toate c` CTP modernizeaz`
din ce în ce mai mult sta]iile [i mijloacele de
transport, înc` apar unele probleme. C`l`torii
sunt nemul]umi]i de acestea.

Ie[enii pot verifica timpii
de a[teptare [i pe telefon
CTP continu` seria de ac]iuni pentru digitalizarea
transportului în comun, digitalizare care a început
odat` cu instalarea panourilor electronice în
sta]iile de transport public. CTP pune la dispozi]ia
c`l`torilor aplica]ia de mobil „Tranzy”. Cu ajutorul
acestei aplica]ii, cet`]enii care circul` cu mijloacele
de transport în comun pot ob]ine informa]ii în
timp real despre: timpii de sosire a mijloacelor
de transport în sta]ie, indica]ii despre traseele
de transport disponibile [i sta]iile prin care acestea
trec, sta]iile din proximitate [i ofer` variante
pentru destina]ia vizat` [i despre devierile de
traseu, interven]iile sau blocajele din trafic.
Aceast` aplica]ie este realizat` sub forma
unui ghid de c`l`torie urban` disponibil pe
telefoanele mobile inteligente. Aplica]ia are în
vedere, pe viitor, atât includerea mijloacelor
alternative de deplasare, biciclete, trotinete electrice
[i a[a mai departe, precum [i posibilitatea
achizi]ion`rii de bilete [i abonamente direct din
aplica]ie.
George POPA

Prim\ria Ia[i schimb\ semaforizarea `ntr-o mare intersec]ie din ora[.
Zona a devenit un adev\rat co[mar rutier la orele de vârf pentru [oferi
Prim`ria Ia[i a luat \n calcul o
serie de schimb`ri \n traficul rutier
din intersec]ia de la Baza 3.
Decizia ]ine de modificarea
timpilor de semaforizare pentru
[oferii care vin dinspre strada
Bucium [i cei care ies din cadrul
Complexului Comercial Felicia.
Municipalitatea a luat \n calcul [i
montarea unor limitatoare de
vitez` \n dreptul unit`]ilor de
\nv`]`mânt din cartierele ora[ului
Decizie surprinz`toare luat` de municipalitatea
ie[ean` pentru una dintre cele mai aglomerate
intersec]ii din ora[! Recent, Comisia de Circula]ie
din cadrul Prim`riei Ia[i a avizat o propunere
legat` de intersec]ia de la Baza 3, zon` ce
cuprinde bulevardul Virgil S`hleanu [i strada
Bucium. Propunerea prevede schimbarea timpilor
de la semafoare pentru fluidizarea traficului \n
intersec]ia deja gâtuit` de mii de autoturisme.
Astfel, vor fi schimba]i timpii semafoarelor din

dreptul Complexului Comercial Felicia, tocmai
pentru a facilita [i ie[irea din cadrul magazinului,
dar [i pe cei care vin dinspre strada Bucium
spre bulevard.

Schimb`ri de trafic
f`cute de Prim`ria Ia[i
Pe lâng` proiectul legat de semaforizarea din
Baza 3, Prim`ria Ia[i a luat \n calcul [i alte
detalii privind traficul rutier din municipiu. Astfel,
Comisia de Circula]ie a avizat o solicitare legat`
de zona Bucium, unde va ap`rea o nou` trecere
pentru pietoni. Solicitarea a venit din partea
cet`]enilor care locuiesc \n acest cartier.
|n acest caz, Comisia a decis \nfiin]area unei
treceri pentru pietoni \n dreptul magazinului
Carrefour din cartierul Bucium, pentru a facilita
accesul locuitorilor din zon` c`tre complexul
alimentar. |n cadrul [edin]ei Comisiei de Circula]ie
au mai fost luate \n calcul unele avize legate de
planuri urbanistice zonale.

Prim`ria Ia[i vrea ca [oseaua
Bucium s` fie extins`
Tot \n zona Bucium, Prim`ria Ia[i a luat \n
calcul alte m`suri privind traficul rutier. |n urm`
cu o s`pt`mân`, municipalitatea a decis s`
l`rgeasc` un tronson pe [oseaua Bucium la 6
benzi, tronson cuprins \ntre intersec]ia cu strada
Trei Fântâni [i pasarela Socola.
Stâlpii au fost muta]i pe trotuar, iar, astfel,
strada va putea fi l`rgit` cu o band`. În aceste
condi]ii, pe por]iunea respectiv`, în loc de 5
benzi, vor ap`rea 6 benzi, câte 3 pe fiecare sens
de mers.

Limitatoare de vitez` \n
dreptul [colilor din Ia[i
{coala Gimnazial` „Ion Neculce” a solicitat
o serie de m`suri de cre[tere a siguran]ei rutiere
\n apropierea [colii. Un alt aviz pozitiv a fost
dat pentru asigurarea unei circula]ii normale \n
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jurul {colii Gimnaziale nr. 42 „Nicolae Iorga”,
din municipiul Ia[i. Reprezenta]ii Colegiului „Mihai
Eminescu” au solicitat montarea unor limitatoare
de vitez` \n dreptul unit`]ii de \nv`]`mânt de pe
strada Mihail Kog`lniceanu. De altfel, Poli]ia
Local` a trimis o adres` prin care solicit` montarea
unor limitatoare de vitez` \n dreptul tuturor
unit`]ilor de \nv`]`mânt din municipiul Ia[i. {i
Inspectoratul de Stat \n Construc]ii, din zona
P`curari, a solicitat amenajarea unei alveole cu
elemente fixe prin care s` se \mpiedice parcarea
\n locurile special amenajate pentru institu]ie.
M`surile privind montarea limitatoarelor de
vitez` \n dreptul [colilor din Ia[i au fost luate
\n calcul \nc` de acum câteva luni. O alt` decizie
legat` de fluidizarea traficului a ]inut de interzicerea
parc`rii autoturismelor \n dreptul Oficiului Po[tal
din zona P`curari. Decizia respectiv` a trecut
prin Comisia de Circula]ie [i urmeaz` s` fie
avizat` de Poli]ia Rutier`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Senza]ional! Schimbare impresionant\
pentru un loc vestit, din plin centrul
ora[uluI Ia[i! Peisajul este unul plin de
fecale, urin\, gunoaie [i ziduri care risc\
oricând s\ pun\ `n pericol via]a trec\torilor
Un loc vestit din plin centru ora[ului Ia[i, unde pân` acum
ceva luni peisajul era unul plin de fecale, urin`, gunoaie [i ziduri
care riscau oricând s` pun` \n pericol via]a cet`]enilor, va avea
parte de o schimbare impresionant`. Totul este legat de cl`direa
fostului Cinematograf „Tineretului”, imobil aflat pe bulevardul
istoric Alexandru L`pu[neanu. Ajuns \n proprietatea municipalit`]ii
ie[ene, acesta va fi demolat. Aici va fi realizat` o nou` construc]ie
asem`n`toare cu faimosul [i vechiul Coloseu „Bragadiru”.
Proiectul pentru reabilitare arhitectural`, refacere [i modernizare
a Cinematografului „Tineretului” se afl` pe masa Comisiei Zonale
a Monumentelor Istorice Ia[i (CZMI). El se afl` \n faza de
Documenta]ie de Avizare a Lucr`rilor de Interven]ie (DALI).

Proiectant [i elaborator: [ef proiect arh. Preda C`t`lina, arh. R`zvan
Iv`nic` - S.C. Professional Engeneering Consulting S.R.L., studiu
istoric: dr. Sorin Iftimi; arh. Radu Pârvu - S.C. Rostrum Aedificii
S.R.L., studiu arheologic: dr. C`t`lin Hriban, dr. Sever-Petru Bo]an
- Institutul de Arheologie Ia[i, expertiza tehnic`: dr. ing. Szalontay
Coloman Andrei, dr. ing. Alupoae Daniel - S.C. Recons Inject S.R.L.

Scopul: aducerea imobilului la expresia
arhitectural` exterioar` ini]ial`,
din 1905 - Coloseul „Bragadiru”
Echipa Ateneului Na]ional din Ia[i a prezentat, \n iulie 2021, planul
prin care va fi transformat fostul Cinematograf „Tineretului”, din Strada
Alexandru L`pu[neanu nr. 18. Scopul este aducerea imobilului la
expresia arhitectural` exterioar` ini]ial`, din 1905 - Coloseul „Bragadiru”.
Municipalitatea ie[ean` vizeaz` aducerea Cinematografului „Tineretului”
la expresia arhitectural` exterioar` ini]ial`. Acesta este finan]at de
Institutul Na]ional al Patrimoniului (INP), prin fondul Timbrul
Monumentelor Istorice. „Ne dorim ca prin toate ac]iunile pe care le
întreprindem [i prin deciziile pe care le lu`m s` red`m frumuse]ea
cl`dirilor pierdute în negura timpului. De[i apreciem noul, privim cu
admira]ie spre arhitectura cl`dirilor care guvernau vechea Uli]`
Sârbeasc`, parte a fostei Uli]e Mari a Ia[ului. Analiz`m mai multe
variante, ne consult`m cu speciali[tii [i factorii deciden]i de pe plan
local [i credem c`, în cele din urm`, vom g`si cea mai bun` solu]ie
pentru imaginea ora[ului nostru, atât prin interven]iile asupra acestui
imobil, cât [i în cazul celorlalte, pe care le avem în administrare”, a
declarat Andrei Apreotesei, managerul Ateneului Na]ional din Ia[i.
Demersurile întreprinse în acest an vor continua [i în anul urm`tor,
din dorin]a de a reda ie[enilor aceste cl`diri istorice ale ora[ului.

Ber`ria „Bragadiru”, denumit` [i
„Hala de Bere” sau „Coloseul
Bragadiru”, situat` într-o cl`dire
istoric` de pe strada L`pu[neanu
Ber`ria „Bragadiru”, denumit` [i „Hala de Bere” sau „Coloseul
Bragadiru”, a fost o ber`rie din Ia[i situat` într-o cl`dire istoric`

de pe Strada L`pu[neanu, nr. 18. Cl`direa a fost construit` pe
locul unei bodegi, numite „Eldorado”, la începutul secolului al
XX-lea [i [i-a schimbat în timp numele [i destina]ia: reconstruit`,
a devenit Ber`ria „Astoria”, în 1922, dup` ce fusese distrus` de
un incendiu, [i a fost redenumit` „7 Noiembrie” dup` 1944.
Ulterior, aici a fost instalat Cinematograful „Tineretului”, care a
func]ionat pân` la data de 15 aprilie 1994. Ber`ria „Bragadiru” a
fost, la începutul secolului al XX-lea, un loc de întâlnire a lumii
mondene ie[ene, a scriitorilor [i arti[tilor. Atmosfera era animat`,
în timpul zilei [i seara, de diferite orchestre [i soli[ti, între care
[i Ionic` Barbu, str`nepotul lui Barbu L`utaru.
Dup` ani buni \n care a fost în administrarea filialei Ia[i a
Regiei Autonome de Distribu]ie [i Exploatare a Filmelor „RomâniaFilm”,
cl`direa care a ad`postit ber`ria a fost l`sat` în paragin` din
cauza unui litigiu de lung` durat` cu Biserica „Banu” privind
dreptul de proprietate al imobilului. De aproape 3 ani, imobilul
unde a func]ionat Cinema „Tineretului” este \n administrarea
Prim`riei Municipiului Ia[i, la fel ca [i celelalte cinematografe
precum „Republica” (actual „Trianon”), „Victoria” sau „Dacia”.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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O familie din comuna Schitu Duca are nevoie urgent\ de ajutor!

S\rmani cu handicap au r\mas f\r\ cas\ `n
urma unui incendiu. Dona]iile se pot face `n
contul lui Vasile Busuioc, eroul care a intrat
`n fl\c\ri pentru fra]ii lui
{apte suflete chinuite au nevoie urgent` de
ajutorul ie[enilor. Iarna se apropie cu pa[i repezi,
iar acestea nu au un acoperi[ deasupra capului.
Cinci adul]i [i doi copii sunt nevoi]i s` stea prin
sat, pe la vecini, dup` ce casa lor a fost f`cut`
scrum \n urma unui incendiu. Ace[tia au nevoie
de o mân` de ajutor [i orice leu sau material
de construc]ie ajut`. Prim`ria comunei Schitu
Duca, preo]ii [i ceilal]i localnici au \nceput deja
demersuri pentru construirea unei noi locuin]e
pentru familia Busuioc. Pân` \n prezent s-au
strâns doar 10.000 de lei, bani ce vor fi folosi]i
pentru achizi]ia materialelor de construc]ii.
„Am vorbit cu Vasile Busuioc, «eroul familiei»,
[i am stabilit un grafic de \ncepere a construc]iilor.
|n prim` faz`, trebuie cur`]at` curtea dup` demolarea
casei care a ars. Am trimis utilaje, un buldozer
[i un excavator, dar nu vom putea \ncepe construc]ia
propriu-zis` pentru c` nu [tim cum va fi vremea
\n aceast` iarn`. Nu putem construi, dar putem
achizi]iona toate materialele pentru ca, la prim`var`,
s` mearg` treaba repede. Prim`ria le-a oferit suma
de 10.000 de lei, vin bani [i de la colectiv. Preotul
de la Biserica Adventist` a venit la fa]a locului,
a analizat [i se va implica [i el \n ajutorarea
acestei familii, la fel [i Biserica Ortodox` din
comunitate. La fiecare slujb`, \n biseric` i se aduce
aminte comunit`]ii de acest caz. Este foarte mare
nevoie de tot ce \nseamn` materiale de construc]ii
\n acest moment. Familia Busuioc merit` tot
ajutorul”, a declarat Grigore Corciov`, primarul
comunei Schitu Duca, din jude]ul Ia[i.

{apte suflete au
r`mas pe drumuri
Amintim c` o familie greu \ncercat` din Ia[i
a r`mas pe drumuri \n prag de s`rb`tori! Un
incendiu puternic a mistuit casa \n care locuiau

cei [apte membri ai familiei Busuioc din satul
Poiana, comuna Schitu Duca. Vasile Busuioc a
fost eroul familiei. Tân`rul \n vârst` de 28 de
ani a intrat \n fl`c`ri s` \[i salveze familia, f`r`
a se gândi c` \[i pune via]a \n pericol. Vasile
Busuioc nu a mai stat pe gânduri când [tia c`,
\n casa cuprins` de fl`c`ri, se aflau fra]ii [i tat`l
s`u, cu un grad ridicat de handicap [i f`r` putere
de a se salva. Acolo se mai afla iubita lui, cu
cei doi minori, f`r` ap`rare. To]i au sc`pat
nev`t`ma]i datorit` curajului lui Vasile. Casa a
fost distrus` \n totalitate.
Cele [apte suflete greu chinuite ale familiei
Busuioc, din satul Poiana, comuna Schitu Duca,
jude]ul Ia[i, au r`mas pe drumuri \n pragul iernii.
Nu [tiu \ncotro s` o apuce, având \n vedere c`
trei dintre cei [apte membri au probleme grave
de s`n`tate, iar doi dintre ei sunt ni[te \ngera[i
de doi ani [i jum`tate [i, respectiv, opt luni. Dup`
ce i-a salvat din fl`c`ri, Vasile se zbate acum s`
\[i apere familia de gerul greu care se apropie
cu pa[i repezi. |n urm` cu o s`pt`mân`, când
reporterii „BZI” s-au deplasat la fa]a locului, l-au
g`sit pe Vasile, al`turi de tat`, frate [i sor`, f`când
ordine prin curte. Ace[tia \ncercau s` adune câte
ceva din r`m`[i]ele casei. Adunau cu lacrimi \n
ochi hainele arse [i ce mai g`seau printre d`râm`turi.
Cei trei fra]i ai familiei Busuioc, dintre care doi
cu handicap grav, au crescut f`r` mam`.

Oamenii spun c` nu mai au nimic
Vasile a povestit cum a intrat \n fl`c`ri [i,
f`r` s` stea pe gânduri, [i-a salvat familia. I-a
scos pe rând, pe cei mai grav bolnavi, ultimii
fiind cei doi copii ai s`i. Fl`c`rile au mistuit tot,
nu mai au nimic.
„Era spre sear`, veneam de la un vecin [i,
când am intrat pe poart`, am v`zut o flac`r` de

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

vreo 3 metri care ie[ea din camera din fa]`. Am
\nceput s` alerg, c` [tiam c` \n cas` sunt tata,
fra]ii mei, iubita [i copii. Nu [tiam la cine s` m`
duc prima dat`. Ei, din cas`, nu au v`zut nimic.
Am mers prima data la tata, c` are semiparez` [i
nu putea s` ias` singur afar`. L-am scos pe el, mam \ntors dup` fratele meu, [i el cu handicap de
gradul unu. Dup` ce l-am scos [i pe el \n siguran]`,
am mers [i la sora mea, care nu ar fi putut nici
ea s` se salveze, având [i ea handicap de gradul
unu. I-am l`sat pe ei \n curte, \n siguran]`, [i am
mers pe partea cealalt` a casei, pentru c` \n partea
aceasta fl`c`rile cuprinseser` deja tot. |n cas` mai
era iubita mea, cu b`iatul de 2 ani [i jum`tate [i
cu feti]a de 8 luni. Pe ei i-am l`sat lâng` fântân`.
|n maximum 10 minute am reu[it s` \i scot pe
to]i din cas`. Nu a durat mai mult de jum`tate de
or` [i totul era scrum. Haine, mâncare, tot. Nu
mai avem nimic. A[a cum era, era casa noastr` [i
eram bine, ferici]i aici. |i mul]umesc lui Dumnezeu
c` to]i am sc`pat cu via]` [i am putut s`-i feresc
de vreo nenorocire. Casa o vom repara noi”, a
declarat Vasile Busuioc, proprietarul casei.

• 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

Familia Busuioc are nevoie
de ajutorul nostru
pentru a-[i reface casa
Oricine dore[te poate s` ajute cu o „c`r`mid`”
la refacerea casei care a ars \n totalitate. Contul
pentru dona]ii a fost deschis pe numele lui Vasile
Bostan, eroul din localitatea Poiana, comuna
Schitu Duca, jude]ul Ia[i. Aceste suflete nec`jite
merit` tot ajutorul nostru. Cont - Patria Bank RO77CARP024101367996RO01, titular cont Busuioc
Vasile Valeric`. Dona]ii de juc`rii, haine sau
materiale se pot face chiar la casa familiei Busuioc
din satul Poiana.
|i ve]i g`si mereu acolo, lucrând la casa lor.
Amintim c` incendiul s-a produs \n jurul orei
20:00, duminic`, 14 noiembrie 2021. Pompierii
au fost solicita]i la un incendiu la o anex`
gospod`reasc` / locuin]`. La fa]a locului s-au
deplasat dou` echipaje ISU [i un echipaj de primajutor din cadrul Deta[amentului 2 Ia[i [i Serviciul
Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]` Schitu Duca.
Andreea PåDURESCU

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

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în
meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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Ie[enii investesc fonduri europene `n
fabricile de pele]i, afaceri care le
aduc profituri rapid. Fiecare proiect
depus din Ia[i la AFIR este `n valoare
de 200.000 de euro
Ie[enii vor s` dezvolte, cu ajutorul
fondurilor europene, afaceri de succes \n
domeniul non-agricol, prin \nfiin]area unor
fabrici de pele]i. |n sesiunile de finan]are
deschise la AFIR \n ultimele dou` luni, \n
sectorul non-agricol, au fost depuse 14
proiecte care presupun astfel de investi]ii.
Cei care vor s` demareze afacerile cu
pele]i spun c` profitul poate s` apar` \n
câ]iva ani

Tot mai mul]i ie[eni vor s` investeasc` fonduri europene \n
fabrici cu pele]i [i brichete din biomas`. Num`rul proiectelor
depuse \n cadrul sesiunilor deschise \n subm`surile 6.2 - Sprijin
pentru înfiin]area de activit`]i neagricole în zone rurale - [i 6.4
- Investi]ii în crearea [i dezvoltarea de activit`]i non-agricole - ,
\n ultimele dou` luni, este mai mare fa]` de cel depus \n sesiunile
precedente. Cei care vor s` dezvolte afaceri de succes, \n mediul
rural, dar \n domeniul non-agricol, au depus 14 proiecte de
finan]are. Dac` acestea vor fi eligibile, antreprenorii vor primi
200.000 de euro. Unul dintre ie[enii care vede aceast` afacere
ca pe un business cu poten]ial este Ionel R\mbu, fermier cu
experien]` din zona Movileni. Agricultorul care exploateaz` câteva
sute de hectare spune c` este un moment potrivit pentru o astfel
de investi]ie.
„|n contextul actual, al scumpirii gazelor [i electricit`]ii, [i
cum dispar lemnele, ne-am gândit c` ar fi potrivit s` facem o
fabric` de pele]i. Consumul de energie electric` poate fi combinat
cu panourile fotovoltaice. Vom vedea dac` proiectul nostru va fi
aprobat, având \n vedere c` s-au depus multe proiecte. E vorba
despre o finan]are de 220.000 de euro. |n ceea ce prive[te situa]ia
culturilor nou \nfiin]are, seceta este instalat` de 3 luni, iar grâul
nu a r`s`rit. Va fi o problem` anul viitor, dac` se prelunge[te

seceta pedologic`. Noi sper`m s` nu fie la fel ca anul trecut”,
spune Ionel R\mbu, agricultor din localitatea Movileni, jude]ul
Ia[i.

Mihai Mihalache: „Avantajele brichetelor
sunt pre]ul mic [i puterea caloric` mare”
Un alt ie[ean care a depus proiect la Agen]ia pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (AFIR) pentru construirea unei fabrici de pele]i
[i brichete din biomas`, \n comuna Bal[, este Mihai Mihalache.
Ie[eanul spune c` biomasa este un material disponibil la nivel
regional, o materie prim` ce produce energie curat`, ieftin` [i
regenerabil` [i o astfel de investi]ie poate aduce profit \n numai
câ]iva ani.
„Valoarea proiectului este de 200.000 de euro. Materia prim`
reprezint` tot ce se g`se[te ca mas` lemnoas`, respectiv frunze,
rumegu[, paie. Sistemele de \nc`lzire cu biomas` ofer` mai multe
beneficii din punct de vedere economic [i ecologic. Avantajele
brichetelor sunt pre]ul mic [i puterea caloric` mare. De exemplu,
dup` folosirea acestora, pre]ul la gaze [i energia electric` este
redus semnificativ. Brichetele sunt u[or de folosit, de depozitat”,
spune Mihai Mihalache, unul dintre ie[enii care a depus proiectul
pentru ob]inerea fondurilor europene. Reporterii „BZI” au prezentat
\n edi]iile anterioare proiectele finan]ate de AFIR, depuse din Ia[i,
pentru construc]ia fabricilor de pele]i.

Fabricile de pele]i nu polueaz`
mediul înconjur`tor, iar cenu[a
poate fi utilizat` ca îngr`[`mânt
Biomasa contribuie cu 14 la sut` la consumul mondial de
energie primar`, iar, pentru 3 sferturi din popula]ia globului, care

tr`ie[te în ]`rile în curs de dezvoltare, aceasta reprezint` cea mai
important` surs` de energie. Poten]ialul României, din acest punct
de vedere, este mare, îns` în ]ar` sunt pu]ine fabrici de pele]i.
Prin fabricarea pele]ilor [i brichetelor se valorific` eficient resturile
vegetale [i se evit` poluarea mediului. Emisia de substan]e nocive
e limitat`, iar cantitatea de cenu[` rezultat` poate fi utilizat` ca
îngr`[`mânt.
Fondurile alocate subm`surii 6.4 - Investi]ii în crearea [i
dezvoltarea de activit`]i non-agricole - au fost epuizate \n numai
5 zile de la deschiderea sesiunii de finan]are din sectorul nonagricol. Antreprenorii din Ia[i au depus cereri de finan]are în
valoare de 2 milioane de euro.
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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Ie[enii vor putea face
examenul trichineloscopic la
DSVSA, pentru carnea pe
care o consum\ de s\rb\tori,
[i `n weekend
Medicii veterinari din Ia[i vor asigura
permanen]a începând cu 1 decembrie
2021, astfel încât oamenii s` poat`
efectua examenul trichineloscopic al
c`rnii provenite din porcii sacrifica]i în
gospod`riile proprii. De s`pt`mâna
viitoare vor demara [i controalele
premerg`toare s`rb`torilor de iarn`, \n
orice loc unde se comercializeaz` carne
de porc

Ie[enii vor putea verifica [i \n weekend, la laboratorul Direc]iei
Sanitar Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA), carnea
de porc pe care o consum` de s`rb`tori. Medicii veterinari din
Ia[i vor asigura permanen]a \ncepând cu 1 decembrie 2021.
Informa]iile cu privire la efectuarea examenului trichineloscopic
vor fi postate pe site-ul institu]iei. Potrivit speciali[tilor, de obicei
sacrific`rile porcilor din gospod`riile ie[enilor se fac la sfâr[it de
s`pt`mân` [i dac` oamenii nu g`sesc unde s` î[i fac` analiza,
risc` s` se \mboln`veasc`. Speciali[tii vor s` se asigure c` indiferent
de carnea achizi]ionat`, aceasta s` fie verificat` sanitar-veterinar.
De asemenea, de s`pt`mâna viitoare vor demara controalele
\n unit`]ile comerciale unde se verific` carnea de porc, dar [i
alte produse achizi]ionate \nainte de s`rb`torile de iarn`. Amenzile
aplicate de medicii sanitar-veterinari, \n domeniul alimenta]iei
publice, sunt cuprinse \ntre 10.000 [i 20.000 de lei, \n func]ie de
neregulile g`site de speciali[ti. Ace[tia au observat c` \n ultimii
ani a sc`zut num`rul amenzilor aplicate \n domeniul alimenta]iei
publice.

DSVSA Ia[i a verificat magazinele din
mediul rural, unde a descoperit nereguli
Medicii sanitar-veterinari au verificat magazinele din mediul
rural, \n perioada verii. |n urma verific`rilor au aplicat amenzi \n
valoare de 33.000 de lei. Sanc]iunile au fost aplicate pentru igien`
necorespunz`toare sau etichetarea gre[it` a produselor. Medicii
sanitar-veterinari au efectuat controale [i în trafic pentru a depista
transporturile ilegale de animale sau care nu sunt f`cute corespunz`tor.
Au fost aplicate 8 amenzi în valoare de 10.000 de lei.

Speciali[tii sus]in c` din cauza acestor transporturi, este
transmis rapid virusul pestei porcine africane [i, astfel, izbucnesc
noi focare. La \nceputul lunii noiembrie au fost descoperite trei
noi focare de PPA, iar, potrivit datelor furnizate de DSVSA Ia[i,
în ultimele dou` luni au fost descoperi]i în gospod`riile ie[enilor
porci care prezentau simptomele specifice bolii sau erau mor]i
din cauza PPA. Medicii veterinari au prelevat probele [i le-au
transmis pentru a fi analizate în laboratorul din cadrul DSVSA.
Alte dou` focare de pest` porcin` au fost închise, r`mânând active
12 în tot jude]ul.

A crescut num`rul de cazuri de pest`
porcin` african` la mistre]i
Medicii veterinari din Ia[i g`sesc în fiecare s`pt`mân` noi
cazuri de pest` porcin`, la mistre]i. Numai în ultima s`pt`mân`
au fost descoperi]i 210 mistre]i mor]i [i al]i 35 au fost vâna]i.
Num`rul de animale moarte din cauza acestui virus este în
cre[tere, astfel c` speciali[tii iau m`suri pentru a reduce r`spândirea
pestei porcine africane (PPA). |n ultimele 3 luni s-au îmboln`vit
cu virusul pestei porcine africane peste 600 de porci mistre]i [i
al]i 400 au fost vâna]i. Printre m`surile dispuse de speciali[tii din
Ia[i pentru combaterea r`spândirii pestei porcine se reg`se[te [i
efectuarea inspec]iilor sau a patrul`rilor zilnice de c`tre gestionarii
fondurilor cinegetice, pentru depistarea de porci mistre]i mor]i
sau bolnavi. Medicii veterinari din jude] vor fi anun]a]i despre
cazurile de mistre]i g`si]i mor]i, iar recoltarea probelor de la
mistre]ii împu[ca]i sau g`si]i mor]i se va face de c`tre medicul
veterinar oficial sau de c`tre personalul tehnic instruit al gestion`rilor
fondurilor cinegetice, în condi]ii de biosecuritate severe.
Raluca COSTIN

Prim\ria Ia[i reia
licita]ia pentru
actualizarea site-ului
institu]iei! Contractul
are o valoare de
aproape 35.000 de euro
Prim`ria Ia[i reia licita]ia pentru actualizarea site-ului
institu]iei, www.primaria-iasi.ro. Astfel, procedura va fi reprogramat`
pe data de 20 decembrie 2021. Valoarea estimat` a contractului
este de 170.000 de lei, f`r` TVA, aproape 35.000 de euro. De
precizat este c` prima procedur` a fost anulat`, de[i au fost
depuse nu mai pu]in de patru oferte. Unii participan]i au
precizat c` au pierdut licita]ia din cauza birocra]iei, pentru
c` documenta]ia era prea stufoas`. Comisia de evaluare va
alege oferta participan]ilor cu pre]ul cel mai mic.
„Se vor respecta toate recomand`rile de realizare ale unui
website impuse de motoarele de c`utare [i se va realiza o
bun` optimizare, astfel \ncât s` apar` cât mai bine cotat \n
rezultatele pe care acestea le dau interog`rilor specifice.
Optimizarea timpului de \nc`rcare a website-ului, asigurarea
unui timp de r`spuns de maximum 3 secunde \n condi]ii
optime. Num`rul mediu de utilizatori concuren]i suporta]i s`
fie de 1.000”, se arat` \n caietul de sarcini. Prim`ria Ia[i a
alocat 400.000 de euro [i pentru arhivarea documentelor.

Prim`ria Ia[i a alocat 50.000 de euro
pentru construirea unui portal
Nu \n ultimul rând, Prim`ria Ia[i a demarat licita]ia pentru
\nfiin]area unui portal de servicii publice. Valoarea estimat`
a contractului este de 250.168 de lei, f`r` TVA, aproape 50.000
de euro. Garan]ia produsului trebuie s` fie de 24 de luni. La
sesiunea de depunere a ofertelor au participat dou` societ`]i:
Sobis Solutions SRL (Sibiu) [i Digitaz Online Public Services
SRL (Bucure[ti). Ofertele au intrat \n etapa de evaluare.
„Solu]ia informatic` implementat` prin proiect (portalul de
servicii c`tre cet`]eni) va acoperi func]ionalit`]ile oferite \n
mod normal de o activitate la ghi[eu, de exemplu: informare
/ asisten]`, formulare, primire solicit`ri [i eliberare documente
cu o valoare juridic`”, sunt condi]iile cerute de autoritatea
contractant`. Mai precis, cererile pentru eliberarea autoriza]iilor
de construire se vor depune online, eliberarea acestora urmând
s` se realizeze \n aceea[i manier` pentru autorizarea activit`]ii
de transport, autorizarea activit`]ii de comer], depunerea
cererilor ANL, depunerea cererilor de \nchiriere etc. Conform
autorit`]ii contractante, portalul trebuie implementat \n 3 luni
de la semnarea contractului. |n trecut, Prim`ria Ia[i a cump`rat
calculatoare pentru angaja]i.
Totodat`, municipalitatea ie[ean` inten]ioneaz` s` achizi]ioneze
pachete software pentru copii de siguran]` (backup) sau
recuperare.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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B\taie de joc la complexul RiverÊs Towers
din Ia[i, administrat de Florin {tef\noaia!
Un ie[ean plecat la munc\ `n Germania a
vrut s\ cumpere mai multe apartamente,
dar s-a trezit cu o ]eap\ de zile mari.
Liviu Simion: ıM-au [antajat ca s\ renun]‰
Un nou scandal \n jurul proiectului imobiliar
River’s Towers din municipiul Ia[i, de pe bulevardul
Chimiei, zona Gr`dinari. Un ie[ean plecat la
munc` \n Germania a crezut c` d` lovitura prin
achizi]ionarea unui apartament situat \n complexul
de]inut de afaceristul basarabean Alexandru Palii.
|n 2014, Liviu Simion a prins un contract \n
ora[ul Koln ca [ofer pe tir. A strâns bani [i s-a
gândit s`-i investeasc` \n Ia[i. Povestea \ncepe
\n momentul \n care a pl`tit un avans pentru un
apartament cu o singur` camer`. „Lucrez pe TIR
\n Germania din 2014. Sunt n`scut \n Boureni,
comuna Bal[. |n 2017 aveam ceva economii, dar
am f`cut [i un credit de 50.000 euro, ce trebuie
achitat pân` \n 2024. Am \ntrebat mai mul]i
dezvoltatori imobiliari, m-am uitat pe mai multe
reclame pân` am dat peste River’s Towers. Am
vorbit cu directorul de vânz`ri Florin {tef`noaia.
Am vrut s` iau un apartament cu o camer` \n
blocul 3, cu o suprafa]` de 40 metri p`tra]i. Cu
totul costa 53.000 de euro. Am pl`tit un avans
de 40.000 euro. Asta se \ntâmpla \n noiembrie
2018”, a precizat tân`rul de 29 de ani. |n edi]iile
trecute ale „BZI” a fost prezentat [i cazul unor
proprietari de case din Bucium, nemul]umi]i c`
vor fi construite \n vecin`tate mai multe blocuri
de locuin]e colective.

Ie[eanul Liviu Simion s-a
r`zgândit, a vrut mai
multe apartamente
Dup` un an de la prima plat`, Liviu Simion
a vrut s` cumpere mai multe apartamente, \n

a primit ni[te notific`ri de la o cas` de avocatur`.
A scris conform legisla]iei \n vigoare, care ne
guverneaz` pe to]i. Cele trei antecontracte au
expirat. {tiam c` vrea apartamentele ca investi]ie.
Fiind de bun` credin]`, i-am spus c` poate p`stra
dou` apartamente, dar renun]` la primul. Nu iam majorat pre]ul din contract. Deci, urma s`
cumpere dou` apartamente, iar avansul pentru al
treilea apartament urma s` fie returnat. Trebuie
s` m` consult cu avocata, pe lege s-ar putea s`
nu mai primeasc` nimic”, a precizat Florin
{tef`noaia. Reclamantul arat` c` dezvoltatorul
prefer` s` restituie avansurile, pentru c` pre]urile
apartamentelor au crescut mult \n 2021, dup` ce
materialele de construc]ii s-au scumpit.

Reclama]ii au fost [i la Fusion
Towers din zona CUG
momentul \n care au \nceput lucr`rile la al patrulea
tronson de locuin]e colective cu 13 etaje. „Când
am v`zut c` se construie[te al patrulea bloc, am
propus s` renun] la apartamentul din blocul 3 [i
s` pl`tesc antecontracte pentru alte trei apartamente
din noul tronson, care era la stadiul de funda]ie.
Au fost de acord. Am pl`tit avans 60.000 de euro
pentru cele trei apartamente, iar restul urma la
finalizare. Un apartament costa aproape 50.000
de euro. Am a[teptat doi ani, intabularea trebuia
s` aib` loc \n martie 2021. Când am \ntrebat de
apartamente, au invocat o lege prin care antecontractul
nu mai era valabil pentru c` trecuser` 6 luni.
Când am vorbit cu ei, au spus c` trebuie s`
renun] la un apartament, pentru c` [i ei trebuie

s` câ[tige. M-au [antajat ca s` renun] la un
apartament [i s` pl`tesc integral pentru celelalte
dou`. Adic` s` pl`tesc dou` apartamente la pre]
de trei, de[i este un contract. Acum, nici banii
nu i-am primit \napoi, iar rata o pl`tesc \n
continuare”, a mai spus Liviu Simion.

Reprezentan]ii River’s
Towers au spus c` au
apelat la un avocat
Contactat telefonic, Florin {tef`noaia, directorul
de vânz`ri de la River’s Towers, a explicat c`
antecontractele au expirat, motiv pentru care a
propus o solu]ie de compromis. „Domnul Simion

Nu numai la River’s Towers s-au \nregistrat
reclama]ii. La \nceputul anului 2021, au fost
reclama]i [i dezvoltatorii de la Fusion Towers,
din zona CUG. Un client nemul]umit a ar`tat c`
\n]elegerile cu dezvoltatorul nu au fost respectate.
Mai precis, dup` intabularea apartamentelor,
suprafe]ele erau mai mici fa]` de proiectul ini]ial.
Astfel, a pierdut un metru p`trat, evaluat la 1.000
de euro. A cerut banii dezvoltatorului C`t`lin
Pânzariu, dar a fost refuzat. |n consecin]`, a apelat
la Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia
Consumatorilor (CJPC) Ia[i. Probleme cu apartamente
au fost semnalate [i \n comuna Valea Lupului,
jude]ul Ia[i, la Atrium Garden.
Ciprian BOARU

O tân`r` din Ia[i deschide un atelier de fi]e, cu pre]uri pe
m`sur`! Cu ajutorul unei croitorese, ea vrea s` dea lovitura
vie]ii. Oana Ivan: „Este pentru crearea rochiilor de ocazie!”
Oana Ivan este o tân`r` din Ia[i care a studiat
\n domeniul designului vestimentar [i a vrut s`
\[i deschid` o afacere cu fonduri europene. Dac`
prima dat` când a depus proiectul, \n anul 2017,
nu a avut succes, sper` ca, anul acesta, s` fie
cu noroc. A fost atât de dezam`git` de rezultatul
primit, \ncât a vrut s` renun]e complet la visul
s`u de a avea o afacere \n domeniul \n care a
studiat. Anul acesta a depus proiectul pentru
\nfiin]area unui atelier vestimentar \n localitatea
Miroslava.
„Am mai depus proiectul \n anul 2017 [i nu
a intrat la finan]are, din lips` de fonduri. Eu am
vrut s` renun] de tot la acest domeniu, când a
fost respins proiectul prima dat`, pentru c` eram
foarte dezam`git`. |mi pusesem toat` speran]a \n
acest proiect, dar nu a fost s` fie. Multe persoane
care au depus proiectele au p`]it ca mine. E
concuren]` foarte mare. Când am v`zut c` planul
meu de a a avea o afacere nu se \ndepline[te,
am \nceput s` lucrez altceva, \n cu totul alt
domeniu. Am f`cut ni[te cursuri, ca s` m` pot
angaja”, spune tân`ra din Ia[i.

Oana Ivan: „Ne-am \ncercat
norocul prima dat`, nu am
câ[tigat. |l \ncerc`m din nou!”

sunt avantaja]i cei cu proiecte din domeniul sanitar.
Ne-am \ncercat norocul prima dat`, nu am câ[tigat.
|l \ncerc`m din nou! {i \n aceast` sesiune de
depunere pot fi finan]ate peste 800 de proiecte,
dar sunt depuse, din toat` ]ara, peste 4.000. B`taia
e mare pentru aceste fonduri, dar sper ca, de
data aceasta, s` am succes, s` \mi \ndeplinesc
visul”, spune Oana Ivan, ie[eanca \n vârst` de
30 de ani.

Oana Ivan mai poveste[te c`, imediat dup`
ce a v`zut c` nu a fost pe lista noroco[ilor, când
a depus prima dat` proiectul european, a schimbat
domeniul de activitate [i s-a angajat pe un post
de contabil`. „Acum sunt contabil`, dar nu e ceea
ce m` define[te. |nclina]iile mele sunt c`tre art`.
Eu am absolvit Facultatea de Arte Vizuale [i
Tân`ra din Ia[i care vrea s` \[i
Design [i, apoi, am f`cut [i master, tot \n domeniul
deschid` afacerea \n comuna
designului vestimentar, de aceea mi-am dorit s`
Miroslava spune c` nu
merg pe zona aceasta”, spune Oana Ivan. Când
va duce lips` de clien]i
a v`zut c` se pot depune din nou proiecte,
ie[eanca a \ncercat \nc` o dat`, chiar dac` acest
Oana mai spune c`, \n Miroslava, unde vrea
lucru a \nsemnat noi cheltuieli cu firma de s` \[i deschid` afacerea cu haine, nu exist` un
consultan]`. Ie[eanca a cheltuit mii de euro pentru astfel de atelier de croitorie [i nu ar duce lips`
proiectele depuse, la fel ca al]i poten]iali beneficiari, de clien]i, mai ales c` [i ea trebuie s` vin` \n
care sper` c` vor primi r`spunsuri favorabile de ora[ pentru a c`uta ]inutele potrivite pentru
la Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale evenimente. „Nu prea exist` \n zona rural` un
(AFIR). „Acum am 50 de puncte pe proiect [i atelier dezvoltat, care s` fac` haine personalizate.
maximul e de 55 de puncte. Din câte am \n]eles, |n zona Miroslava s-au dezvoltat multe afaceri,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

este o comun` \n plin` dezvoltare, de aceea,
pentru c` am spa]iul disponibil, m-am gândit c`
fondurile europene reprezint` o oportunitate s`
\mi deschid [i eu un business. Valoarea proiectului
este de 70.000 de euro [i am nevoie de aceste
fonduri pentru a amenaja spa]iul, pentru achizi]ia
unor echipamente [i vrem s` angaj`m dou`
persoane. Vom avea nevoie de un inginer pentru
schi]e [i o croitoreas`. Eu am lucrat \ntr-o croitorie
vreun an de zile [i [tiu ce \nseamn` crearea unui
produs cap-coad`. Proiectul depus de mine este
pentru crearea rochiilor de ocazie”, spune Oana
Ivan, care a depus proiectul \n subm`sura 6.2 Sprijin pentru înfiin]area de activit`]i neagricole
în zone rurale, pe site-ul AFIR.
Reporterii „BZI” au prezentat \n edi]iile
anterioare afacerea de succes a unei croitorese
din comuna Victoria, care dup` ani de munc` \n
str`in`tate [i-a deschis un atelier de croitorie cu
fonduri europene.
Continuarea pe www.Bzi.ro
Raluca COSTIN
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Cunoscut avocat ie[ean, cet\]ean de
onoare al ora[ului, ridicat de masca]i
[i dus la audieri! Peste 15 perchezi]ii
efectuate de oamenii legii. O grupare
care se ocupa cu ]epe imobiliare a
creat o pagub\ de 2,5 milioane de euro
Oamenii legii au efectuat, ieridiminea]`, 18 perchezi]ii
imobiliare \n jude]ul Ia[i.
Anchetatorii sus]in c` ac]iunea
vizeaz` o grupare infrac]ional`
care ar fi specializat` în
s`vâr[irea infrac]iunilor de
în[el`ciune cu consecin]e
deosebit de grave, sp`lare de
bani [i abuz în serviciu.
Conform oamenilor legii,
suspec]ii ar fi creat un
prejudiciu de 2,5 milioane de
euro. Printre cei verifica]i ieri
de anchetatori se reg`se[te [i
avocatul ie[ean Alexandru
Tudor Bernic
Un cunoscut avocat ie[ean, Alexandru Tudor
Bernic, a fost s`ltat ieri de c`tre masca]i [i dus
la audieri! Oamenii legii au efectuat miercuri, 24
noiembrie 2021, 18 perchezi]ii. Anchetatorii sus]in
c` ac]iunea vizeaz` o grupare infrac]ional` care
ar fi specializat` în s`vâr[irea infrac]iunilor de
în[el`ciune cu consecin]e deosebit de grave,
sp`lare de bani [i abuz în serviciu.
Conform oamenilor legii, suspec]ii ar fi creat
un prejudiciu de 2,5 milioane de euro. Surse
judiciare au afirmat c`, printre cei viza]i, s-ar
reg`si avocatul ie[ean Alexandru Bernic, cet`]ean
de onoare al Ia[ului, un prieten de-al acestuia,
Alin Eugen Curc`, dar [i C`t`lin Sandu. „Pe data
de 24 noiembrie 2021, ofi]erii au efectuat 18
perchezi]ii domiciliare, pe raza jude]ului Ia[i, întro cauz` vizând destructurarea unui grup infrac]ional
organizat specializat în s`vâr[irea infrac]iunilor
de în[el`ciune cu consecin]e deosebit de grave,
sp`lare de bani [i abuz în serviciu”, au subliniat
anchetatorii ie[eni.

Ce au spus oamenii legii
cu privire la perchezi]iile
efectuate
Oamenii legii au ad`ugat c`, începând cu
anul 2016 [i pân` în prezent, pe raza jude]ului
Ia[i ar fi ac]ionat un grup infrac]ional organizat
care a avut ca scop principal s`vâr[irea unor
infrac]iuni de în[el`ciune în domeniul imobiliar,
simularea activit`]ii infrac]ionale fiind realizat`
prin intermediul unor acte juridice, cu aparen]`
de legalitate.
„Principiul de baz` al activit`]ii infrac]ionale
a constat în identificarea unor persoane, de regul`
în vârst`, f`r` mo[tenitori sau cu mo[tenitori care
domiciliaz` în str`in`tate, care au cerut reconstituirea
drepturilor de proprietate asupra unor imobile
reprezentate de suprafe]e mari de teren, iar
cererile acestora au fost confirmate prin hot`râri
de reconstituire a drepturilor de proprietate emise

de Comisiile de Fond Funciar sau prin pronun]area
unor hot`râri judec`tore[ti. Totodat`, membrii
grupului au manifestat preferin]` pentru persoanele
care, în exercitarea drepturilor men]ionate anterior,
se aflau în procedurile de identificare a amplasamentelor
originale sau ale altor amplasamente libere, unde
s-ar putea realiza punerile în posesie”, au ad`ugat
oamenii legii.

Prejudiciul estimat în
cauz` este de aproximativ
2,5 milioane de euro
Anchetatorii au ad`ugat c`, ulterior, mo[tenitorii
erau contacta]i de c`tre suspec]i, ocazie cu care
li se solicita întocmirea unei procuri notariale în
favoarea unui membru al grupului, prin care
acesta s` fie împuternicit s` procedeze la ob]inerea
actelor necesare [i la valorificarea terenului.
„Dup` ob]inerea actelor notariale, pentru imobilele
respective, membrii grupului procedau la ob]inerea
sumelor de bani de la persoanele interesate de
achizi]ionarea acestora, fiind încheiate antecontracte
de vânzare-cump`rare, contracte de cesiune, contracte
de dare în plat`, îns` care, ulterior, nu mai erau
predate titularilor de drepturi. Astfel, persoanele
v`t`mate erau men]inute în eroare, membrii grupului
comunicându-le c` procedurile legale nu au fost
finalizate pentru valorificarea terenurilor [i c` nu
au ob]inut vreo sum` de bani pentru imobilele
respective. Prejudiciul estimat în cauz` este de
aproximativ 2.500.000 de euro”, au mai afirmat
oamenii legii. Conform unor surse judiciare, o
parte din banii ace[tia au fost folosi]i pentru a
cump`ra croaziere de lux, ceasuri sau ma[ini.

Ce au spus anchetatorii
despre avocatul ie[ean

pentru a acorda un sprijin infrac]ional liderului
grupului (în acela[i timp, autor al faptelor de
în[el`ciune)”, au afirmat anchetatorii.
Conform acestora, activitatea avocatului ie[ean
a constat în identificarea opera]iunilor juridice
cele mai potrivite, pentru a crea o aparen]` de
legalitate actelor infrac]ionale, a p`strat produsul
infrac]ional, prin ini]ierea unor circuite de sp`lare
a banilor, a asigurat protec]ia juridic` în cazul în
care ar fi fost declan[ate proceduri legale fa]`
de membrii grupului, folosind totodat` calitatea
de avocat, pentru a înt`ri seriozitatea sus]inut`
de lider fa]` de persoanele v`t`mate, la momentul
inducerii în eroare.

Avocatul primea sume
importante de bani
de la liderul grupului

Anchetatorii mai spun c` avocatul ie[ean se
Oamenii legii au mai spus c` au fost duse deplasa împreun` cu liderul grupului la domiciliul
ieri 16 persoane la audieri. |n urma perchezi]iilor persoanelor v`t`mate, c`rora le înmâna cartea sa
au fost identificate mai multe mijloace de comunicare, de vizit`, se prezenta în fa]a autorit`]ilor administrative
înscrisuri utilizate în activitate, sume de bani [i unde, prin invocarea calit`]ii de avocat, inten]iona
alte bunuri interzise la de]inere. „Din cercet`rile rezolvarea unor aspecte în interesul grupului,
efectuate în cauz` a rezultat faptul c` grupul inclusiv prin prezentarea unei persoane v`t`mate
infrac]ional organizat a fost constituit înc` din a unor aspecte neadev`rate, în leg`tur` cu situa]ia
anul 2015 [i a ac]ionat în mod efectiv, pân` la juridic` a bunului imobil, pentru a o determina
data interven]iei organelor de urm`rire penal`, s` încheie, în calitate de cump`r`tor, un contract
având o structur` ierarhizat`, în care liderul i-a de vânzare-cump`rare. „Pentru toate acestea,
coordonat pe ceilal]i membri, inclusiv pentru suspectul a primit de la liderul grupului sume
valorificarea în scop infrac]ional a cuno[tin]elor importante de bani, fiind a doua persoan` ca
juridice de specialitate ale acestora (avocat [i importan]` în ierarhia grupului. Totodat`, un alt
notari publici). Astfel, liderul grupului a primit membru al grupului, notar public din municipiul
direct sau indirect, prin persoane interpuse, sumele Ia[i, i-a furnizat liderului informa]ii despre drepturile
de bani provenite din activitatea infrac]ional`, a reale imobiliare care puteau fi tranzac]ionate în
stabilit cuantumul cuvenit fiec`rui membru al mod fraudulos de c`tre membrii grupului [i a
grupului [i le-a distribuit efectiv, potrivit ierarhiei autentificat toate actele notariale necesare grupului,
[i importan]ei acestora cadrul grupului, precum uneori cu înc`lcarea evident` a dispozi]iilor legale.
[i aplicarea, la nevoie, a unor m`suri de coerci]ie, Astfel, suspectul s-a deplasat personal la domiciliul
prin neplata sumelor de bani sau reducerea persoanelor v`t`mate [i a autentificat acte, f`r`
cuantumului. În cadrul rolurilor specifice din a consemna aceste aspecte în încheierea de
interiorul grupului, s-a conturat activitatea infrac]ional` autentificare, nu a respectat dispozi]iile privind
a unui avocat din cadrul Baroului Ia[i, care [i-a procedura succesoral` notarial`, prin aceea c` a
pus la dispozi]ie cuno[tin]ele juridice specializate, finalizat procedura în cursul aceleia[i zile în care
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

a fost înregistrat` cererea, consemnând c` nu
sunt al]i mo[tenitori, în afara unei persoane, cu
toate c` acestea erau prezente, chiar în biroul
s`u, a autentificat declara]ii notariale, de[i cuno[tea
faptul c` acestea con]in afirma]ii neadev`rate etc.).
Pân` la acest moment procesual au fost identificate
10 persoane v`t`mate. Totodat`, au fost identificate
[i circuite de sp`lare a banilor, pentru p`strarea
produsului infrac]ional”, au subliniat oamenii legii.

Avocatul Alexandru Tudor
Bernic, numit cet`]ean
de onoare al Ia[ului
Pe parcursul zilei de ieri, reporterii cotidianului
„BZI” au \ncercat, f`r` succes, s` \l contacteze
telefonic pe avocatul ie[ean Alexandru Bernic,
pentru ca acesta s`-[i poat` exprima un punct
de vedere cu privire la aceast` situa]ie. Amintim
c` Alexandru Tudor Bernic a fost desemnat
cet`]ean de onoare al Ia[ului pe data de 21
decembrie 2019. De asemenea, \n urm` cu mai
bine de 5 ani, avocatul ie[ean a fost condamnat
la 2 ani de \nchisoare, cu suspendare, \ntr-un
dosar de trafic de influen]`.
Pe de alt` parte, proprietarul Conacului Polizu,
le-a declarat ieri reporterilor „BZI” c` \l [tie pe
C`t`lin Sandu, dup` ce acesta ar fi fost implicat
\ntr-o tranzac]ie dubioas`. „|l [tiu pe C`t`lin Sandu,
dar nu am fost implicat eu, personal. A vândut
de dou` ori un teren, \n urm` cu 10 ani, ce \i
apar]inea doamnei Irina Mioara Ri[cu]ia. Doamna
\l vânduse, iar, el, cu o procur`, l-a dat altei
firme. Din ce [tiu eu, este [i un proces pe rol.
Eu sunt mo[tenitorul doamnei, care a decedat
anul trecut, la vârsta de 85 de ani”, a declarat
ieri Constantin {tef`nuc`, proprietarul Conacului
Polizu, din localitatea ie[ean` Maxut, comuna
Deleni. De remarcat este faptul c`, ieri, la audieri
a fost chemat [i Victor Lefter, unul dintre membrii
Consiliului de Administra]ie al Servicii Publice
Ia[i SA, din subordinea Prim`riei Municipiului
Ia[i. „Nu m` mai suna! Valea!”, le-a spus ieri
Victor Lefter reporterilor „BZI”.
Sorin PAVELESCU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
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.
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 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.
Ambalator manual, f`r` studii [i
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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 social, 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.
C`lc`toreas` lenjerie, f`r` studii
[i experien]` precizate, ECO
CLEANING LINE SRL. Rela]ii la:
0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
C`lc`toreas`, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@katty-
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fashion.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.
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 prelucrator in
industria textila, studii medii, fara
experienta precizata, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.

Consilier juridic, studii
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.
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.
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.
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.
Contabil junior, studii superioare,
cunostinte operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro,IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
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.

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL. Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Curier, fara studii si experienta
precizate, pentru persoane cu
dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, studii medii, fara
experienta precizata.
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
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:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
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, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
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.

Croitor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Rela]ii la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
Electrician, scoala profesionala,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
PARTER.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

Rela]ii la: 0723233175;
farmaciaadriana2006@yahoo.co
m,STR.G.MUZICESCU NR.6.

Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.

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.

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 \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.

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, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Electromecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.

Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

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.

Frezor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.

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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Infirmiera, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIA
HOSPITAL SRL. Rela]ii la:
0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro,
STR.CICOAREI NR.2.
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:
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0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,STR.F
ANTANILOR NR.37, BL.37,
BL.B2.
Inginer CCIA, studii superioare,
cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Rela]ii
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
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.
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.
Instalator instalatii sanitare, fara
studii si experienta precizate,
CHV CONTAINER RO SRL.Rela]ii
la: 0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Instalator re]ele termice, cursuri
de specialitate, autorizare ISCIR,
TERMO-SERVICE SA.Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Rela]ii la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
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.

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.
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.

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 proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marf`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt [i pentru
persoanele cu dizabilit`]i,
CARREFOUR ROMANIA SA.
Rela]ii la: 0754204535,
STR.BUCIUM NR.36.
Manipulant marfa, f`r` studii [i
fara experienta precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL. Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.
Manipulant marf`, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Rela]ii la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM.MIROSLAVA.

Librar, studii umaniste,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.

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

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.

Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.

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:
Lacatus mecanic, studii medi; cu
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
experienta min. 3 ani,
IASI, CALEA CHISINAULUI,
GREENFIBER INTERNATIONAL
NR.57.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
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.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Rela]ii la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail.com,
COM.GRAJDURI VALEA
SATULUI NR.130.
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.
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Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.

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

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

{ef serviciu, 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, STR.
PIATA UNIRI, NR.5.

Operator introducere [i validare
date, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.

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

{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRI, NR.5.

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

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

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

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

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 unelte CNC, f`r`
studii [i experien]` precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator ma[ini unelte CNC \n
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INNOVATE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, FULGER MIRALEX
SRL. Rela]ii la: 0749215034,
ALEEA DECEBAL NR.2, BL.B7,
SC.A, ETJ.4, AP.17.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Peisagist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:

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.
Referent de specialitate financiar
contabilitate, studii medii/
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRI, NR.5.

677; ionela.paunet@velrom.ro,
CALEA CHISINAULUI NR.33.

{ofer autoturisme, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
{oferautoturisme [i camionete,
f`r` studii [i experien]` precizate,
NAFIDENT SRL. Rela]ii la:
0745147219;
nafident@gmail.com, RADU
MIHAI NR.3.
Sp`l`tor vehicule, f`r` studii [i
experien]` precizate, THE JOB
SRL.Rela]ii la: 0757588096,
Lunca Cetatuii, bl.13,sc.A, ap.42,
Ia[i.

MEDIU
Primaria comunei Cotnari anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Extindere retea de
distributie apa in satele comunei
Cotnari, judetul Iasi”, propus a fi
amplasat în satele Hodora,
Carjoaia, Bahlui si Cotnari.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Iasi Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 43 (fosta
Cantin` Tehnoton) [i la sediul
Primariei Cotnari în zilele de lunivineri, între orele 8-16.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM Iasi [i la
urm`toarea adres` de internet:
apmis.anpm.ro.
Societatea comercial` ASAM SA
anun]` depunerea cererii pentru
emiterea Autoriza]iei de mediu
pentru obiectivul din Mun. Ia[i,
str. Aurel Vlaicu, nr. 77, având ca
obiect de activitate: fabricarea
altor piese [i accesorii pentru
autovehicule [i pentru motoare
de autovehicule (CAEN 2932).
Documenta]ia tehnic` poate fi
consultat` la punctul de lucru din
Ia[i, str. Aurel Vlaicu, nr. 77, tel.
0232 215 515, sau la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, str. Calea
Chi[in`ului, nr. 43.Eventualele
observa]ii ale publicului
referitoare la activitatea [i
amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
de Protec]ie a Mediului Ia[i, str.
Calea Chi[in`ului, nr. 43.

NOTIFICåRI

Prin Sedinta public` din data de
05.11.2021 a Tribunalului Ia[i,
Sec]ia II Civila, s-a aprobat
deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei [i
{p`nuitor confec]ii, studii
intrarea in faliment a debitorului
Responsabil cu protec]ia datelor
medii/generale cu experien]` 3
SC” MASTERLEG COMPANY ,
cu caracter personal, studii
ani, KATTY FASHION SRL.
,SRL \nregistrat \n Registrul
superioare, curs DPO, limba
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyComer]ului sub nr.
engleza, operare pc, SPIN
fashion.ro, IASI, CALEA
J22/1816/2009, CUI 26181784
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
CHISINAULUI NR.57.
cu sediul \n Ia[i, str. Prof. A
0232/224227;
Sesan, nr. 32, cam.5, Bloc L4, e.
resurseumane@spingrouphr.ro,
Specialist \mbun`t`]ire produse,
P., ap.3. In temeiul art. 73 din
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
studii superioare, experien]` 1
Legea 85/2014 \n calitate de
Etj.1.
an, limba englez` avansat, HCL
lichidator judiciar desemnat CII
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
HOTEA MARIA LILY cu
{ef departament logistic`, studii
nr.Matricol in Tabloul UNPIR ROF
medii/ superioare, f`r` experien]` Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.
I -1305, CIF 19510469, cu sediul
precizat`, ASOCIATIA
Palat, nr.1,etj.2 [i 5.
\n Ia[i, b-dul Primaverii nr.13 bl.
PERSOANELOR CU HANDICAP
D1-A,et.1,ap.6. Conform art.74
DIN ROMANIA FILIALA
Specialist \n domeniul proiectarii
din Legea insolven]ei, \n termen
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
asistate pe calculator, studii
de 10 zile de la deschiderea
0770760331; 0332/730411;
superioare, f`r` experien]`
procedurii, debitorul va pune la
aphr.office@gmail.com, STR.
precizat`, ARCADIS
dispozi]ia lichidatotrului judiciar
PIATA UNIRI, NR.5.
EXCELLENCE CENTER
toate actele [i informa]iile
ROMANIA SA.Rela]ii la:
prevazute de art.67 alin.1,litra b)
{ef forma]ie, studii medii,
0232/232483;
-f din Legea nr 85/2014, precum
experien]` 5 ani, MAXWELL
veronica.lefter@arcadis.com,
[i infoma]iile cu privire la
TEXTILES SRL. Rela]ii la:
activitatea [i averea debitoarei,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
0771623993;
lista cuprinz~nd pla]ile efectuate
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Specialist resurse umane, studii
\n ultimele 6 luni anterioare
Chisinaului Nr.43, In Incinta
superioare, curs inspector RU,
deschiderii procedurii [i
Tehnoton.
cunoa[terea unei limbi str`ine,
transferurile patrimoniale
operare PC, experien]` 3 ani,
{ef forma]ie, f`r` studii [i
efectuate \n cei 2 ani anteriori
FISCONTEXPERT CONSULT
experien]` precizat`, VELROM
deschiderii procedurii. - Fixeaz`
SRL.Rela]ii la: 0232/224227;
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
termenul limit` pentru depunerea
cererilor de admitere a crean]elor
ionela.paunet@velrom.ro0756059 office@fiscontexpert.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

la 04.01.2022, se atrage aten]ia
creditorilor ca dep`[irea
termeului fixat pentru declararea
crean]elor atrage dec`derea din
drepturile enumerate la art. 114
din Legea 85/2014. - Fixeaz`
termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i
publicarea tabelului preliminar al
crean]elor la data de 14.01.2022.
Termenul pentru depunere a
contesta]iilor la tabelul preliminar
este 7 zile de la publicarea \n
B.P.I -F ixeaz` termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al
crean]elor la data 04.02.2022 In temeiul art.97din Legea
85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolven]ei [i de
insolven]` stabile[te \n sarcina
lichidatorului judiciar obliga]ia de
a depune la dosar un raport
asupra cauzelor [i \mprejur`rilor
care au dus la apari]ia st`rii de
insolven]` a debitoarei, cu
men]iunea persoanelor c`rora lear fi imputat` [i a existen]ei
premiselor angaj`rii r`spunderii
acestora \n condi]iile art.169
p~n` la data de 24.05.2021, Fixeaz` [edin]a adun`rii
creditorilor la data de 07.02.2022
ora 10.00 la sediul lichidatorului
judiciar [i convoac` creditorii
debitoarei, prilej cu care se va
pune \n discu]ie. -confirmarea
desemnarii acestuia [i onorariul
provizoriu, - precum [i alte
aspecte legate de derularea
procedurii. -Fixeaz` termen
pentru continuarea procedurii
21.09.2021 ora 9.00..

CONCURSURI
Primaria Comunei Lungani
organizeaz` concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post
contractual vacant de execu]ie \n
cadrul Centrului de Zi Zmeu, cu
norm` întreag`, pe durat`
nedeterminat`. Postul vacant: A.
Educator specializat, cod COR
531203, \n cadrul Centrului de zi
din satul Zmeu, comuna Lungani,
jude]ul Ia[i. B. Condi]iile de
participare la concurs: Condi]ii
generale: conform art. 3 din
Anexa la HG nr. 286/2011;
Vechime in munc`: minim 5 ani.
a) Studii: • minim studii medii,
absolvite cu diplom` de
bacalaureat. C. Probele stabilite
pentru concurs: -selec]ia
dosarelor de înscriere în data de
10.12.2021, ora 10.00; -prob`
scris` în data de 22.12.2021, ora
10:00; -interviul în data de
27.12.2021, ora 10.00. Toate
probele concursului se
desf`[oar` la sediul Consiliului
Judetean Iasi, bld. Stefan Cel
Mare [i Sfânt, Municipiul Iasi.
Data limit` pân` la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs: 09.12.2021, ora 15.30.
D. Date de contact ale persoanei
care asigur` secretariatul
comisiei de concurs: • Ailu]oaei
Iulian, telefon 0232/323975.
Anun]ul detaliat privind
desf`[urarea concursului,
precum [i bibliografia de concurs
sunt afi[ate la avizierul primariei
comunei Lungani, jude]ul Ia[i
precum [i pe siteul oficial al
institu]iei.
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Sus]inerea performan]ei academice! Studen]i
ai Universit\]ii Tehnice din Ia[i vor primi câte
o burs\ lunar\ de 1.500 de lei pentru un
an, în cadrul Programului
Educa]ional ıRoberto Rocca‰
|n Programul „Roberto Rocca”, cinci
studen]i ai Universit`]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Ia[i vor primi
lunar, vreme de un an, câte o burs` de
1.500 de lei. Ace[tia au fost selecta]i în
cadrul programului derulat de c`tre
compania Tenaris Silcotub Zal`u. To]i cei
cinci studen]i au intrat în aceast` toamn`
în anul al IV-lea de studiu, urmând a primi
bursa pentru urm`toarele 12 luni
Cinci studen]i ai Universit`]ii Tehnice (TUIASI) „Gheorghe
Asachi” din Ia[i vor primi, pentru un an, câte o burs` de 1.500
de lei pe lun`, fiind selecta]i în cadrul Programului Educa]ional
„Roberto Rocca”, derulat de c`tre compania Tenaris Silcotub Zal`u.
Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc s`pt`mâna
trecut`, la sediul companiei, iar, al`turi de cei 5 studen]i, au
participat prof. univ. dr. ing. Adrian Sachelarie, prodecan al
Facult`]ii de Mecanic`, [i prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen
Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactic` la TUIA{I.

Tema evenimentului a fost: „Singura
constant` din via]a ta este schimbarea”
Tema evenimentului a fost: „Singura constant` din via]a ta
este schimbarea”. „|n discursul meu am vorbit despre schimb`rile
continue din societate, din via]a noastr` curent`, cele interioare,
cele naturale, cele pe care le putem gestiona într-un fel, în bine
sau în r`u. Studen]ii au r`mas în continuare dup` ceremonie
pentru o serie de traininguri [i evenimente organizate de c`tre
companie”, a declarat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin.
Acesta a explicat c` importan]a unui astfel de premiu este
mai mare decât latura financiar`. Conform prorectorului, fondatorul
companiei Tenaris a primit la un moment dat un sprijin financiar

important din partea unui membru al familiei, cu ajutorul c`ruia
a putut s` urmeze cursurile la Massachusetts Institute of Technology
(MIT) - Satele Unite ale Americii (SUA).

O experien]` foarte util` pentru studen]i
Acel sprijin i-a schimbat complet via]a. „Este foarte util`
aceast` experien]` pentru studen]i, în primul rând fiindc` o astfel
de colaborare are în spate mul]i ani, se decerneaz` de peste 15
ani. Este [i motiva]ia care se transmite, se ofer` un sprijin financiar
tinerilor care s` î[i urmeze visurile, iar ei trebuie s` în]eleag`
importan]a unei astfel de generozit`]i [i, de-a lungul vie]ii, dac`
au posibilitatea, s` fac` acela[i lucru. Este un element de formare
personal` foarte important”, a declarat prof. univ. dr. Neculai
Eugen Seghedin. Studen]ii se înscriu singuri la aceste burse,
criteriile de acordare fiind stabilite de c`tre companie.
Conform descrierii proiectului de pe site-ul acestora, conteaz`
realiz`rile academice [i profesionale ale tinerilor, poten]ialul de
leadership [i angajamentul fa]` de progresul industrial [i economic
al ]`rii, fiind luate în considerare [i nevoile financiare ale studentului
care se înscrie la acest program.

în ceea ce prive[te viitorul industrial. Din ipostaza inginerului de
mâine, pot spune c` programul de burse vine ca un imbold [i
ca o dovad` c` munca pe care o desf`[ur`m în domeniul tehnic,
[i nu numai, este urm`rit`, apreciat` [i sus]inut` de companii”,
a declarat Cristiana Chiriac-Moruzzi.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Cei cinci studen]i au intrat în aceast`
toamn` în anul al IV-lea de studiu
Din partea TUIASI au primit burse anul acesta: Iulian-Constantin
Cadare, de la Facultatea de Electronic`, Telecomunica]ii [i
Tehnologia Informa]iei, Andreea-M`d`lina Ila[ [i Victor Cojocaru,
de la Facultatea de Mecanic`, Cristiana Chiriac-Moruzzi, de la
{tiin]a [i Ingineria Materialelor, [i Cristi Ursachi de la Facultatea
de Construc]ii [i Instala]ii. To]i cei cinci studen]i au intrat în
aceast` toamn` în anul al IV-lea de studiu, urmând a primi bursa
pentru urm`toarele 12 luni.
„Sus]inerea performan]ei în înv`]`mântul superior asigur` o
dorin]` de dezvoltare continu` în rândul studen]ilor, de la o
genera]ie la alta, [i, de asemenea, o men]inere a calit`]ii tehnice

Arta de a g\ti! Provocare frumoas\ pentru studen]i
[i elevi, `ntr-un spectaculos concurs de gastronomie
organizat de Universitatea de {tiin]ele Vie]ii din Ia[i
Pasiona]ii de art` culinar`, studen]i [i elevi deopotriv`, î[i vor
demonstra talentul în cadrul Concursului studen]esc „Tradi]ie [i
inova]ie în arta gastronomic`”, organizat de Universitatea de
{tiin]ele Vie]ii (USVIa[i) „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i, în
parteneriat cu Liga Studen]ilor Agronomi [i Veterinari (LSAV),
respectiv cu Asocia]ia Studen]ilor Veterinari (ASV) din Ia[i.
Concursul va avea loc ast`zi, joi, 25 noiembrie 2021, în intervalul
orar 11:00 - 15:00, la USVIa[i, în sediul Tehnologia prelucr`rii
produselor agricole (TPPA).
Pe lâng` studen]ii de la USVIa[i, la aceast` edi]ie a concursului
s-au înscris peste 40 de tineri de la institu]ii de înv`]`mânt precum
Facultatea de Inginere Alimentar` din Suceava, Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ia[i, Colegiul Agricol [i de Industrie Alimentar`
„Vasile Adamachi” Ia[i, Liceul Tehnologic Economic de Turism
din Ia[i, Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kog`lniceanu” Miroslava,
Liceul Tehnologic Economic - Pa[cani, Liceul Tehnologic - Hârl`u.

Evenimentul se va \ncheia cu
o gal` de premiere a celor mai bune
ini]iative în domeniul gastronomic
Echipele participante sunt compuse din câte doi membri,
evenimentul încheindu-se cu o gal` de premiere a celor mai bune
ini]iative în domeniu gastronomic, dup` o jurizare realizat` de
chefi cu notorietate na]ional` [i interna]ional`.
„Concursul are ca scop educa]ia culinar` care sus]ine interesul

crescut al studen]ilor [i elevilor pentru arta gustului [i, mai ales,
dezvoltarea culturii gastronomice locale, aflat` în continu` dezvoltare
în România. Evenimentul dore[te s` aduc` speciali[tii, studen]ii
[i elevii de liceu mai aproape de inova]ia în materie de art`
gastronomic`, pornind de la elementele tradi]ionale, ecologice
specifice fiec`rei zone din România [i diversificarea cât mai rafinat`
adaptat` cerin]elor crescânde ale consumatorilor cu impact asupra
dezvolt`rii sustenabile la nivel na]ional”, a punctat prof. univ. dr.
Vasile Stoleru, prorector cu activit`]ile sociale.
Pe de alt` parte, tot legat de beneficii pentru studen]i, de
precizat c` Universitatea de {tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la
Brad” din Ia[i va oferi granturi de peste 1,3 milioane de euro
studen]ilor care vor s` demareze propriul business. Toate acestea
vor fi posibile deoarece, dintr-o competi]ie strâns` în care s-au
depus 351 de cereri de finan]are cu o valoare total` de 685 de
milioane de euro, proiectul realizat de Universitatea de {tiin]ele
Vie]ii din Ia[i a ie[it câ[tig`tor.
Prin programul de finan]are „Innotech Student”, studen]ii,
masteranzii [i doctoranzii care vor s` lanseze o afacere pot ob]ine
finan]`ri de pân` la 100.000 de euro din fonduri europene. Proiectul
„e-Antreprenor” câ[tigat de c`tre Universitatea de {tiin]ele Vie]ii
Ia[i prevede finan]area schemelor antreprenoriale a 33 de studen]i
din domenii care sunt inovatoare, aduc o valoare ad`ugat` real`
[i contribuie la dezvoltarea zonei de Nord-Est a României.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

Vrea s`-[i mute noua cas` \n afara
ora[ului. }ip` c` nu o s` aib`
loc \n Copou s` stea lini[tit
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o chestiune
despre un parlamentar de pe la noi din târg, care url` ca din
gur` de [arpe c` vrea [i el s` se mute pu[c`ria \n afara
târgului, c` extinderea e nasoal` acolo, \n Copou, [i c` nu se
cade [i alte astea. Toat` t`r`[enia asta l-a cuprins [i pe M`riusic`
Brobodea, fostul g`lbejit, actual userist. Brobodea url` prin
mediul onlain pentru mutarea penitenciarului, asta \n contextul
\n care el f`cea gât c` rechinii imobiliari, c` `ia, c` `ilal]i...
Cine nu [tie faza e c` premiul mut`rii penitenciarului e legat
taman de combina]iile imobiliare [i cam asta vor mul]i acolo,
s` se mute bu[c`ria ca s` fie r`dicate vreo dou`-trei cartiere.
Dar [i Brobodea [i al]ii tre’ s` [tie c`, \n orice ora[ mare,
bu[c`ria e \n târg, nu \n afara lui. Poate c` Brobodea se
preg`te[te el de vreo cazare pe la bu[c`rie, nu-i prie[te zona
Copoului [i vrea lini[te \n afara târgului, cine [tie?!...

I s-au fâsâit toate combina]iile!
Nu mai vrea nimeni s`-l
acopere de acuma \ncolo
Babetele continu` rubricu]a de ast`zi cu o chestie despre
un b`jet vânjos, care a cam ajuns la capitolul tremurici. Ei
bine, toate combina]iile `stuia din ultima vreme par c` \ncep
s` se fâsâie. De data asta, babetele v` povestesc una despre
Cretian {panciu, concilier giude]ean pezedist, mare baron al
fegurilor. Ei bine, de o vreme \ncoace, cic` b`je]ii de la Bucale,
`ia de prin menestere, s-au cam crucit s` vad` combina]iile
astuia pe diplome care nu ajut` la nimic, pe cursuri f`cute la
chiuvet` cu asisten]i medicali [i alte chestii de astea. Cic`
{panciu nu mai [tie pe unde s` scoat` c`me[a ca s` se acopere,
dup` ce s-au interesat mai mul]i de combina]iile lui. {i gazeta
bâzâitoare o s` scoat` la iveal` zilele astea ni[te chestiuni
sensibile aflate taman de la Bucale despre fegurile alea sug`toare
de lovele române[ti [i europene[ti de poman`.

Unde era afacerea ascuns` a fostului
[ef? Cine se intereseaz` de ce mo[tenire
a l`sat \n urm` [i a fugit \mpr`[tiat!
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` mai povestesc
una [i despre celebrul [i faimosul Ar`g`zel Pompa. Zilele astea
a fost oleac` de fierbere la haeroport despre o chestiu]` cu
ni[te moldoveni care se bat cu cej`ul pentru un petec de teren
de pe acolo. Combina]ia e de-a lui Ar`g`zel, care, acuma, caut`
s` o dea la fund cumva. Unde mai pui c`, cic`, Ar`g`zel a
adus [i el, prin altcineva, o autospecial` pe la haeroport când
era [ef de cej`u, hautospecial` care a pocnit [i e tras` pe
dreapta. A luat [i `sta meteahna de la M`riusic` Brobodea,
când era [ef la haeroport [i aducea ma[ini de pompieri defecte.
Ei, poftim unde zac combina]iile eronate de pe la noi din târg!

Reprezentan]ii Centrului Regional de Transfuzii Sanguine din
Ia[i au transmis un mesaj emo]ionat c`tre donatori [i posibilii
donatori care pot salva via]a pacien]ilor afla]i \n dificultate. Odat`
cu apropierea s`rb`torilor de iarn`, medicii \ncearc` din r`sputeri
s` creasc` rezervele de sânge. Trebuie precizat faptul c` \n
perioad` imediat urm`toare, mai exact de pe data de 30 noiembrie
[i pân` pe data 1 decembrie 2021, inclusiv, programul de lucru
al CRT Ia[i va fi \ntrerupt. Pe data de 29 noiembrie 2021 va fi
program normal de la ora 07:00 la ora 15:00.
„Stima]i [i dragi donatori [i poten]iali donatori de sânge, se
apropie s`rb`torile de iarn`. Cu cât vom ajuta pe mai mul]i s`
î[i s`rb`toreasc` via]a, cu atât vom avea mai multe motive de
s`rb`toare în vie]ile noastre. V` a[tept`m al`turi de noi, pentru
c` împreun` s` d`ruim celor afla]i în nevoie. Cel mai frumos
cadou: «[ansa la via]`». V` aducem la cuno[tin]` c` programul
de lucru al CRTS Ia[i sufer` o mic` modificare \n perioada 30
noiembrie - 1 decembrie 2021, când va fi liber”, au precizat
reprezentan]ii CRTS Ia[i.

Dr. Lavinia Scripcaru: „Oamenii
trebuie s` \n]eleag` faptul
c` nevoia de sânge este zilnic`”
Se fac \n continuare apeluri disperate c`tre to]i posibilii
donatori din jude]ul Ia[i! Medicii ie[eni nu mai reu[esc s` fac`
fa]` lipsei acute de sânge! Zilnic, zeci de pacien]i au nevoie de
transfuzii sanguine, iar via]a lor este pus` \n pericol. |n spitalele
din Ia[i, lipsa acut` de sânge este o adev`rat` problem` de mai

mul]i ani. Cea mai afectat` unitate spitaliceasc` este Spitalul Clinic
Jude]ean de Urgen]e „Sfântul Spiridon” Ia[i, deoarece acolo ajung
cei mai mul]i pacien]i \n stare foarte grav` [i este nevoie urgent`
de sânge. Medicii sunt nevoi]i s` ia din rezervele altor spitale
sau centre de transfuzii din \ntreaga zon` a Moldovei.
„Facem un apel de suflet pentru via]`. Stocurile de componente
sanguine s-au epuizat. |n spitale, pacien]ii a[teapt` ajutorul nostru,
iar a[teptarea le poate pune via]a \n pericol. A]i ar`tat \ntotdeauna
c` sunte]i oameni pentru oameni, c` v` pas`, c` pute]i da speran]`
vie]ii celor care v` a[teapt` ca pe marii eroi necunoscu]i. V`
reamintim c` nevoile de componente sanguine sunt zilnice, iar
f`r` dumneavoastr`, imposibil de asigurat. V` mul]umim [i v`
a[tept`m \n num`r cât mai mare pentru a da speran]` oamenilor
a c`ror via]` depinde de dumneavoastr`. Oamenii trebuie s`
\n]eleag` faptul c` nevoia de sânge este zilnic`. Nu avem ce face,
ne str`duim s` rezolv`m cât se poate solicit`rile din spitale,
bine\n]eles c` nu reu[im s` le acoperim \n totalitate. Este posibil
ca [i spitalele, [tiind c` este un deficit de componente sanguine,
s` solicite mai mult decât chiar au nevoie. Lucrurile se tot
rostogolesc [i \ncerc`m s` o ducem la cap`t. Media donatorilor
pentru 10 zile este de 45 pe zi, iar \n mare parte ace[tia sunt
rude sau prieteni ai pacien]ilor”, este mesajul transmis de dr.
Lavinia Scripcaru, [efa CRTS din Ia[i.

Interven]iile chirurgicale sunt
amânate din cauza lipsei de sânge

Interven]iile chirurgicale sunt amânate câteva zile din cauza
lipsei de sânge. Via]a pacien]ilor st` \n mâinile donatorilor. Cadrele
medicale au precizat c` spitalele ie[ene se confrunt` cu aceast`
criz` de mai mul]i ani. Din cauza lipsei acute de sânge, unele
dintre interven]iile chirurgicale [i ortopedice se amân`. Zilnic,
aproximativ doi pacien]i sunt amâna]i, \n afara situa]iilor de
urgen]`, pentru a putea s` fie asigurat` o minim` cantitate de
sânge \n preoperator [i care poate fi necesar` \n timpul interven]iei
chirurgicale. Se aduce sânge din toate jude]ele Moldovei. |n ciuda
eforturilor, nu este suficient sânge [i a[a a fost dintotdeauna.
Dep`[it` de cererea foarte mare de sânge, conducerea Centrului
Regional de Transfuzie Sanguin` din Ia[i se gânde[te la reluarea
caravanelor mobile de dona]ii. O echip` special` cu medici va
merge chiar la domiciliu sau la sediul firmelor pentru a colecta
sânge, dac` situa]ia pandemic` le va permite. Medicii ie[eni au
mai trecut prin aceast` situa]ie, fiind nevoi]i s` se roage de
donatori [i s` le bat` la u[` pentru a dona.
Andreea PåDURESCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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