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Caz demn de Cartea Recordurilor, la Iași!
Un bătrânel care trebuia să primească
o mică avere de la stat, țepuit chiar de
către autorități. Afacere imobiliară de
milioane de euro, pe proprietatea acestuia
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Circulația
rutieră din centrul
Iașului va fi
schimbată major din
cauza tramvaielor!
expres

16

Nicio mamă
nu și-ar dori
vreodată să-și
vadă fiul într-o
asemenea ipostază
social
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Compania de Transport Public (CTP) Iași
consideră că singura soluție pentru
fluidizarea circulației mijloacelor de transport
public în Iași ar fi realizarea mai multor benzi
unice în oraș. Momentan, utilitatea benzilor
unice poate fi observată pe traseul
Tehnopolis - Podu Roș

actualitate 9

Clienți batjocoriți la cabinetul
executorului judecătoresc Beniamin Elesei!
Un ieșean s-a dus să-și plătească datoria
Un ieșean a fost călcat de
executorii judecătorești,
moment în care a plătit pe
loc suma datorată. Când s-a
dus să ceară documentul
oficial care atesta plata
debitului, s-a lovit de
nesimțirea angajaților de la
cabinetul lui Beniamin Elesei
actualitate 9

Viața unui tânăr de 19 ani din județul Iași a
luat o turnură tristă, iar, acum, are nevoie de
ajutor. Dănuț Aftanache era un băiat normal
până în urmă cu câteva zile, când, din cauza
unei explozii, a rămas fără o mână și ar...

O nouă atracție turistică la
Iași! Este vorba despre o
construcție veche, aflată lângă un
celebru ansamblu monumental
special în toată România!
eveniment

2

Recunoașteți artista din Iași?
În Japonia va avea loc, în premieră,
un concert special pentru ea!
A trecut aproape un an de când
mezzosoprana Maria Macsim
Nicoară a murit, iar Opera din
Hiroshima (Japonia) organizează
în premieră un spectacol în
memoria ei. Artista ieșeană avea
o relație foarte apropiată cu
publicul din Țara SoareluiRăsare după ce, în anul 2004...
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O nou\ atrac]ie turistic\ la Ia[i! Este
vorba despre o construc]ie veche,
aflat\ lâng\ un celebru ansamblu
monumental special `n toat\ România!
La Ia[i va ap`rea o nou`
atrac]ie turistic`. Aceasta are
\n prim-plan o construc]ie
veche, aflat` lâng` un celebru
ansamblu monumental special
\n toat` România. Este vorba
despre proiectul de
consolidare, restaurare [i
reintroducere în circuitul
turistic a monumentelor
istorice: Biserica „Sf.
Arhangheli”, Turn clopotni]` [i
Zid incint`, din satul Cepleni]a.
Documentul a ajuns spre
avizare la Comisia Zonal` a
Monumentelor Istorice
Un vechi monument istoric va deveni un
important punct de atrac]ie turistic` al jude]ului
Ia[i! |n prim-plan este proiectul de consolidare,
restaurare [i reintroducere în circuitul turistic a
monumentelor istorice: Biserica „Sf. Arhangheli”,
Turn clopotni]` [i Zid incint`, din satul Cepleni]a.
Documentul a ajuns spre avizare la Comisia
Zonal` a Monumentelor Istoric (CZMI). Proiectul,
cu valoarea de 143.430 lei (129.050 de lei finan]are
nerambursabil` [i 14.380 de lei contribu]ie proprie),
este finan]at de Ministerul Culturii, prin Institutul
Na]ional al Patrimoniului (INP).

Biserica „Sfin]ii Arhangheli”
este construit` în vecin`tatea
Ansamblului CantacuzinoPa[canu
Biserica „Sfin]ii Arhangheli”, cu un trecut de
peste dou` secole, este construit` în vecin`tatea
Ansamblului Cantacuzino-Pa[canu, ce str`juie[te
de pe în`l]imea Dealului Luncii, Lunca Buh`lnicioarei
[i satul Cepleni]a. Aceasta se integreaz` în re]eaua
atât de bogat` de monumente istorice din localit`]ile
Cucuteni, Cotnari, Scobin]i [i Hârl`u.
Cel mai important element al acestor ac]iuni
de restaurare este identificarea detaliilor de

arhitectur` autentice, acoperite în acest moment
de tencuial` [i decora]iuni total neadecvate, [i
reîntregirea sau refacerea lor. Interven]ia asupra
acestei biserici va duce la stoparea procesului
de degradare [i va readuce biserica la conforma]ia
sa istoric` originar`.

Includerea bisericii în noi
trasee turistice va
contribui [i la valorificarea
altor resurse locale
Astfel, biserica, pe lâng` poten]ialul s`u
religios comunitar, va c`p`ta [i un adev`rat
poten]ial turistic. Se are în vedere aducerea
bisericii la forma sa autentic`, refacerea picturilor
murale, a catapetesmei [i îmbun`t`]irea microclimatului
interior prin montarea unui sistem de înc`lzire
modern [i prietenos cu mediul.
Aceste schimb`ri î[i vor pune amprenta atât
asupra particip`rii enoria[ilor la via]a spiritual`
a comunit`]ii, cât [i asupra dezvolt`rii turismului
local. Includerea bisericii [i a celorlalte monumente
istorice locale în noi trasee turistice va contribui
[i la valorificarea altor resurse locale: produc`tori,
me[te[ugari sau agricultori.

Situa]ie special` pentru o
construc]ie veche, de
aproximativ 500 de ani,
unic` \n toat` România
Pe de alt` parte, tot \n localitatea Cepleni]a
exist` o alt` situa]ie special` pentru o construc]ie
veche, de aproximativ 500 de ani, unic` \n toat`
România. Aflat` \n pericol maxim [i la un pas
de dispari]ie, \n aceast` perioad`, un grup de
speciali[ti a aprobat m`sura se a se interveni de
urgen]` pentru a fi salvat`. Este vorba de biserica
realizat` din lemn „Sfin]ii Voievozi” din satul
Zlodica, comuna Cepleni]a. Asocia]ia „Actum Ambulan]a pentru monumente Moldova Nord” a
depus un proiect la Direc]ia Jude]ean` pentru
Cultur` (DJC), proiect avizat favorabil de Comisia
Zonal` a Monumentelor Istorice.
Biserica „Sfin]ii Voievozi”, din satul Zlodica,
comuna Cepleni]a, a fost construit` \n 1543. Ctitori:
Enache B`trânul, pomenit \ntr-un document de
domnitorul Radu [i Teofan Mitropolitul Moldovei,
Efrem Mitropolitul R`d`u]ilor. |n 12 iulie 1617 se
pomene[te c` Biserica avea drept ctitor pe „Enache
B`trânul”. |n 1709, „Vasile Deacul de la M`n`stirea
Zlodica” pomene[te de dona]ii c`tre aceasta constând
\n vii de la Cotnari. Pe o \nsemnare rezult` c`
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biserica a fost cump`rat` cu „drep]ii bani a dumisale
de la satul Zlodica \n martie 18 leat 7261 (1755)”.
La 1758, {tefan Bosie a \nchinat „biserica [i
acareturile” M`n`stirii „Sfântul Spiridon”.

Bisericile de lemn din jude]ul
Ia[i i-au impresionat
[i pe turi[tii americani
Pe de alt` parte, \n Arhivele DJC exist` date
istorice [i imagini cu o serie de biserici din
lemn care se reg`sesc de-a lungul \ntregului
jude], unele vechi [i de peste 400 de ani! Acestea
au un trecut aparte [i i-au impresionat [i pe
turi[tii americani veni]i \n Capitala Moldovei.
„Actualul jude] Ia[i este constituit prin
înglobarea mai multor unit`]i administrative vechi,
respectiv ]inuturile Cârlig`tura, Hârl`u [i Ia[i,
precum [i marginea de nord a ]inutului Vaslui
si câteva sate din ]inuturile Boto[ani, F`lciu [i
Suceava. Dintre cele 30 de biserici de lemn
existente, majoritatea sunt din ]inutul Cârlig`turii
(partea de sud-vest a jude]ului Ia[i [i din vechiul
]inut Vaslui, partea de sud a jude]ului Ia[i. Acestea
au reprezentat interes inclusiv pentru speciali[ti,
respectiv turi[ti americani”, se arat` \n documente.
Valentin HU}ANU
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Dou\ firme vor s\ monteze
apometrele de pe re]elele
ApaVital! Contractul a ajuns la
o valoare de 300.000 de euro
ApaVital SA a reluat licita]ia pentru
serviciile de montare [i demontare a
apometrelor \n gospod`riile din jude]ul Ia[i
Compania de ap`-canal din jude]ul Ia[i a reluat licita]ia pentru
furnizarea serviciilor de montare [i demontare a contoarelor de
ap` rece. La prima procedur` nu s-au prezentat ofertan]i, motiv
pentru care prevederea bugetar` a fost m`rit` la 1.540.000 lei,
f`r` TVA, aproape 300.000 euro. Recent, \n cadrul procedurii au
fost depuse dou` oferte din partea AP Krystian Group SRL [i
Smart Eco Plus SRL. Prima societate are sediul \n comuna Miroslava,
jude]ul Ia[i. Firma este condus` Ionu] Cristian Apostol. |n 2020,
cifra de afaceri a firmei a fost de 1,7 milioane lei, profit de 181.479
lei, cu un num`r de 13 angaja]i. A doua firm`, cu sediul \n
Bucure[ti, este de]inut` de afaceristul boto[`nean Valeriu Iftime.
|n 2020, societatea a declarat o cifr` de afaceri de 16,8 milioane
lei, profit de 350.663 lei, datorii de 9 milioane lei, cu un num`r
de 103 angaja]i. Compania de ap`-canal a comandat [i mai multe
loturi de sisteme pentru contorizarea consumului de ap`.

Interven]iile vor fi realizate
la 16.000 de apometre
Conform procedurii, compania de ap`-canal solicit` interven]ii la
6.000 de apometre \n Zona Metropolitan` Ia[i [i 10.000 la apometrele
din Zona Jude]ean` Ia[i. „Deoarece num`rul de bran[amente este
\n continu` cre[tere, num`rul contoarelor ce trebuie demontate /
montate este fluctuant de la an la an, iar pia]a muncii nu ne poate
satisface nevoile de personal calificat \n domeniul instala]iilor ap` canal, este necesar` \ncheierea unui contract pe acest segment de
activitate cu o firm` de profil care s` suplineasc` caren]ele existente
[i de perspectiv`”, se mai arat` \n documenta]ia procedurii. Contractul
se va desf`[ura pe o perioad` de 15 luni de la semnarea contractului.

Nr.268074/23.11.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna noiembrie ziua 23
În temeiul prevederilor art.250 alin.(2) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 08, luna decembrie,
ora 10.00, anul 2021, în localitatea Iasi, b-dul Nicolae Iorga, nr.10C,
se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile:
- teren în suprafaţă de 1.628,419 mp, situat în extravilanul
municipiului Iaşi, categoria de folosinţă arabil, amplasat în
parcela 1(5033/1/3), având nr.cadastral 12107, înscris în cartea
funciară nr.143025 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
nr.39844) a municipiului Iaşi, judeţul Iaşi, evaluat la suma de
275.652,00 lei ( exclusiv TVA).
Pret de pornire a treia licitaţie 137.826,00 lei (exclusiv TVA).
Creditori 4
ANAF – A.J.F. P. Iasi
persoană fizică

Sarcini 5
Ipotecă imobiliară înregistrată
sub nr. 643/15.02.2013
drept de uzufruct viager

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul
Nicolae Iorga, nr. 10C, parter, cam.P8, telefon 0232/213332,
int.5127, executor fiscal Ramona Curcudel.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de

Cel mai bine pl\tit
director din Ia[i cere
din nou votul
Consiliului Local ca
s\-[i treac\ bugetul.
Cristinel St\ric\ de la
EcoPia]a SA [i-a redus
pu]in salariul ca s\ ia
ochii ale[ilor Prim\riei
Bugetul EcoPia]a SA va fi discutat ast`zi, 26
noiembrie 2021, \n cadrul unei noi [edin]e de
Consiliu Local. Direc]ia condus` de Cristinel
St`ric` a venit din nou la prim`rie pentru a-[i
trece bugetul respins \n prim`vara acestui an.
Pentru ca proiectul s` fie aprobat [i EcoPia]a
SA s`-[i poat` \ncheia anul fiscal, St`ric` a
renun]at la o parte din banii pe care [i i-a pus
la salariu

ApaVital cheltuie peste 600.000 euro pe
refacerea drumurilor afectate de lucr`ri
Totodat`, pe data de 15.12.2021, ApaVital SA organizeaz` alt`
licita]ie pentru execu]ia lucr`rilor de refacere a sistemului rutier,
\n urma interven]iilor realizate la avariile ap`rute la re]elele de
ap`-canal. Valoarea estimat` a contractului este de 3.326.650 de
lei, f`r` TVA, aproape 665.000 de euro. Lucr`rile vor viza tronsoane
din municipiul Ia[i, municipiul Pa[cani, dar [i ora[ele Târgu
Frumos [i Podu Iloaiei. Vor fi ref`cute sisteme rutiere de tip
foarte greu, greu, mediu [i u[or. „Executantul este pe deplin
responsabil pentru conformitatea, stabilitatea [i siguran]a tuturor
opera]iunilor executate pe [antier [i pentru procedeele de execu]ie
utilizate, cu respectarea prevederilor [i a reglement`rilor legii
privind calitatea \n construc]ii”, se arat` \n caietul de sarcini.
Autoritatea contractant` a semnat \n trecut un contract pentru
furnizarea mai multor loturi de piese auto cu Romtec Austria.
Ciprian BOARU

data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin
o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei
sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi, cod de
identificare fiscală 45409098, deschis la Trezoreria Municipiului
Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de
conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu
este cazul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon 0232/213332, interior 5127,
executor fiscal Ramona Curcudel.
Data afişării: 23.11.2021

O nou` [ans` pentru cel mai bine pl`tit director din
Prim`ria Ia[i. Cristinel St`ric`, directorul societ`]ii EcoPia]a
SA, a cerut consilierilor locali s`-i aprobe proiectul de buget
pe anul 2021. |n prim`vara acestui an, propunerea de buget
a societ`]ii EcoPia]a SA a fost respins` de consilierii locali,
nemul]umi]i de faptul c` investi]iile prognozate de societate
au fost extrem de mici, iar salariile celor din conducere erau
foarte mari. Pentru a putea \ncheia \ns` anul fiscal, Cristinel
St`ric` a ajuns din nou la Consiliul Local (CL) pentru a-[i
trece bugetul institu]iei. De aceast` dat`, St`ric` a renun]at
la dou` salarii prinse \n componenta variabil`. {i membrii
Consiliului de Administra]ie au renun]at la dou` indemniza]ii
din componenta variabil`. |n aceste condi]ii, se pare c` ale[ii
CL au fost de acord cu proiectul, comisiile de specialitate
dând aviz pozitiv.

Salarii nesim]ite la EcoPia]a SA
Ini]ial, Cristinel St`ric` \[i stabilise o remunera]ie anual`
de 421 de mii de lei. Dup` scandalul din CL, din prim`var`,
St`ric` a schimbat proiectul, stabilindu-[i o remunera]ie de
398 de mii de lei. Din aceast` sum`, 261 de mii de lei \nseamn`
suma fix`, iar 128 de mii de lei reprezint` componenta variabil`,
sum` \ncasat` \n func]ie de \ndeplinirea obiectivelor. |n plus,
dac` \n prim`var`, investiile erau prognozate la circa 140 de
mii de lei, conform noului proiect, acestea au ajuns la 400 de
mii de lei. Astfel, St`ric` a redus salariile, a mai redus din
alte cheltuieli, tocmai pentru a ad`uga banii la capitolul investi]ii,
ca proiectul s` poat` fi \n cele din urm` aprobat de Consiliul
Local. La [edin]a din luna mai 2021, lui Cristinel St`ric` i sa cerut demisia din func]ie pentru managementul dezastruos
de la firma ce administreaz` pie]ele Prim`riei.

Scandal pe proiectele
în [edin]a de Consiliu Local
|n afara proiectului legat de societatea EcoPia]a SA,
consilierii locali vor discuta [i alte propuneri de investi]ii.
Câteva dintre acestea au stârnit deja scandal \n [edin]ele
comisiilor. Cele mai multe nemul]umiri sunt cele legate de
extinderea penitenciarului din zona Copou. Consilierii din
cadrul Comisiei de Urbanism au dat aviz negativ proiectului,
sus]inând c` penitenciarul trebuie relocat \n afara ora[ului.
Discu]ii au ridicat [i proiectele legate de construirea celor
dou` pasaje subterane din Aleea Sadoveanu [i zona central`.
„|n Comisia de urbanism am discutat trei proiecte importante
pentru Ia[i. Avizul pentru pasajul subteran pentru tramvai [i
auto, \ntre strada Anastasie Panu [i strada Palat, care va crea
o zon` pietonal` extins` \n centrul Ia[ului, a fost amânat.
Pasajul subteran, rutier, \ntre Bd. Carol [i Aleea Mihail
Sadoveanu, menit s` fluidizeze traficul care va \nregistra o
cre[tere spectaculoas` \n anii urm`tori, a primit aviz negativ
dup` voturilor colegilor din USR [i PSD. Nu am aprobat
extinderea penitenciarului din Copou, \ntrucât consider`m
necesar ca acesta s` fie mutat din cea mai verde zona a
Ia[ului, [i \n niciun caz extins pe acel amplasament. Proiectul
a primit aviz negativ cu votul tuturor membrilor comisiei”, a
spus Ciprian Bostan, consilier local PNL.
Vlad ROTARU
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O [ans\ unic\ de a ob]ine burse, `n vara
anului 2022, pentru studen]i din Ia[i,
tocmai `n Statele Unite ale Americii
Studen]ii din Ia[i au o [ans` de a ob]ine
burse, în intervalul iulie-august 2022,
tocmai \n Statele Unite ale Americii.
Comisia Fulbright Româno-American`
anun]` deschiderea competi]iei pentru
bursele de var` în SUA, în cadrul
Programului „Study of the U.S. Institutes
«SUSIs» for Student Leaders from
Europe”, cu tema „Jurnalism [i media”.
Cu o durat` de 5 s`pt`mâni, acestea
acoper` integral costurile programului:
transport intern [i interna]ional, cazare [i
între]inere, asigurare medical`, aloca]ie
pentru c`r]i [i particip`ri în programele
culturale organizate de partenerii Americii

Comisia Fulbright Româno-American` anun]` deschiderea
competi]iei pentru bursele de var` în Statele Unite ale Americii
(SUA) în cadrul Programului „Study of the U.S. Institutes «SUSIs»
for Student Leaders from Europe”, cu tema „Jurnalism [i media”.
Bursa, cu o durat` de 5 s`pt`mâni (în intervalul iulie-august
2022), acoper` integral costurile programului în SUA: transport
intern [i interna]ional, cazare [i între]inere, asigurare medical`
oferit` de Departamentul de Stat al SUA, aloca]ie pentru c`r]i [i
particip`ri în programele culturale organizate de partenerii din
SUA.

Programul de burse Fulbright \n SUA
li se adreseaz` studen]ilor cu vârste
cuprinse între 18 [i 25 de ani
Programul li se adreseaz` studen]ilor cu vârste cuprinse între
18 [i 25 de ani. Candida]ii trebuie s` aib` cet`]enie român`, s`
fie înscri[i la studii de licen]` (indiferent de domeniul de studiu,
îns` f`r` a se afla în an terminal de studiu), s` fie buni cunosc`tori
ai Limbii engleze [i s` se deosebeasc` prin realiz`ri academice
/ extra[colare. Anun]ul complet al programului, incluzând criteriile
de eligibilitate [i modalitatea de înscriere, este disponibil pe
website-ul Comisiei Fulbright: „2022 Study of the U.S. Institutes
for Student Leaders from Europe” Fulbright România. Pentru
informa]ii suplimentare, candida]ii pot transmite un e-mail la:
office@fulbright.ro.
Termenul-limit` pentru depunerea candidaturilor este 10 ianuarie
2022. De acestea pot beneficia, \n principal, studen]ii de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i.

Cel mai prestigios program de schimburi
culturale, [tiin]ifice [i educa]ionale
desf`[urat de SUA în întreaga lume
Fulbright este cel mai prestigios program de schimburi
culturale, [tiin]ifice [i educa]ionale desf`[urat de Statele Unite ale
Americii în întreaga lume. Acesta a fost demarat în 1946, la
ini]iativa senatorului de Arkansas J. William Fulbright, iar, în
prezent, este coordonat de Biroul Afacerilor Culturale [i Educa]ionale
al Departamentului de Stat din SUA. Rolul programului este s`
intensifice în]elegerea reciproc` dintre na]iunea american` [i
celelalte na]iuni participante în program, prin schimburi culturale
[i educa]ionale, la nivel academic. Programul Fulbright func]ioneaz`
în aproximativ 155 de ]`ri de pe glob. România particip` la aceste
schimburi bilaterale din 1960, administrate pân` în 1993 de
Ambasada SUA la Bucure[ti. Programul Fulbright este administrat
în România de Comisia Fulbright Româno-American`, înfiin]at` în
1993.
Comisia le acord` cet`]enilor români burse de studiu [i
cercetare în universit`]i de prestigiu din SUA [i cet`]enilor
americani burse de studiu [i cercetare în universit`]i române[ti
de renume. Programul Fulbright ofer` oportunit`]i de schimb
pentru cet`]eni - cercet`tori, studen]i [i profesioni[ti - pentru
studii, cercetare [i predare. Aceste subven]ii sunt sus]inute de
SUA [i Guvernul României, iar ele sunt acordate ca urmare a
unor concursuri deschise, bazate pe merit, supravegheate de
comisii bi-na]ionale.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Nicio mam\ nu [i-ar dori vreodat\ s\-[i
vad\ fiul `ntr-o asemenea ipostaz\. M\rturie
cutremur\toare venit\ de la Ia[i. Lucia
Aftanache: ıMâna `i era sf\râmat\, iar
hainele ardeau pe el‰
Via]a unui tân`r de 19 ani din
jude]ul Ia[i a luat o turnur`
trist`, iar, acum, are nevoie de
ajutor. D`nu] Aftanache era un
b`iat normal pân` \n urm` cu
câteva zile, când, din cauza
unei explozii, a r`mas f`r` o
mân` [i ar putea r`mâne [i
f`r` vedere la un ochi. B`iatul
trebuia s` sus]in` examenul
practic pentru permisul auto,
\ns` toate visele au fost
spulberate de tragicul incident

D`nu] Aftanache are 19 ani [i era un b`iat
s`n`tos, cu vise m`re]e [i cu un viitor ce p`rea
str`lucit. Totul s-a spulberat \n urm` cu o
s`pt`mân`, când tân`rul a suferit un accident,
\n urma c`ruia [i-a pierdut mâna stâng`, iar
vederea la un ochi i-a fost afectat`. D`nu] a vrut
s` confec]ioneze un mâner pentru o pil`, doar
c` obiectul din fier pe care a \nceput s`-l prelucreze
era un obuz. Urmarea a fost una tragic`. Obiectul
a explodat, iar pu[tiul a ajuns \n stare foarte
grav` la spital. Mâna i-a fost zdrobit` \n buc`]i,
pe loc. Lucia Aftanache, mama acestuia, a fost
cea care l-a g`sit pe b`iat plin de sânge [i cu
hainele \n fl`c`ri.
„Când \mi amintesc prin ce am trecut, \mi
vine iar`[i s` plâng. Eram to]i acas` [i el lucra
prin curte, e un copil foarte harnic. |n urm` cu
mai mult` vreme, când ara cu tat`l lui \n gr`din`,
a g`sit bucata aia de fier, a dat \n ea cu piciorul,
pentru c` nu [tia ce era cu ea. El a luat-o [i a
pus-o pe beci, cum e la ]ar`. Avea nevoie de

un mâner pentru o pil` de drujb` [i [i-a amintit
de fierul acela, a vrut s`-l sparg` pu]in [i s`
bage pila acolo. Când a g`urit-o, a [i explodat!
Am auzit bubuitura, foarte tare s-a auzit [i,
imediat, am ie[it din cas`. El striga: «Mama!
Mama!» Era jos, pantalonii \i ardeau. Am dat
repede cu ap` pe el, c` am crezut c` e doar
foc. Când m-am uitat mai bine la el, era plin tot
de sânge [i ne-am uitat amândoi odat` la mân`,
care era strivit`, rupt` \n buc`]i. Era con[tient,
vorbeam cu el, zicea c` nu \l doare nimic, dar
el era r`nit peste tot. A venit imediat ambulan]a
[i l-a luat la spital. Putea s` i se \ntâmple oricui
treaba asta. Nu e de joac` cu a[a ceva! |nc` nu
ne-am revenit din [oc”, a povestit plângând Lucia
Aftanache, mama tân`rului de 19 ani.

„Mam`, de unde s` avem noi
bani de protez`?! O s` r`mân
toat` via]a handicapat!”
Tân`rul de 19 ani a fost operat [i este internat
\n Sec]ia de Chirurgie a Spitalului Clinic Jude]ean
de Urgen]` „Sfântul Spiridon”, din Ia[i. Reporterii
„BZI” au g`sit-o pe mama tân`rului cu ochii \n
lacrimi, \n curtea spitalului. Lucia Aftanache a
venit pentru prima dat` s` \i aduc` un pachet
fiului s`u. Familia tân`rului este una modest`,
pe D`nu] \l mai a[teapt` acas` o sor` [i un
frate, iar p`rin]ii lui nu au locuri de munc`.
Când a auzit de la medici cât cost` proteza
pentru mâna b`iatului, femeia a \nceput s` plâng`
[i a intrat \n depresie. B`iatul a primit consiliere
[i din partea unui psiholog. Mama tân`rului
poveste[te cu lacrimi \n ochi cum a reu[it s`
strâng` doar 900 de lei [i nu [tie de unde va
aduna suma de 20.000 de euro.

D`nu] are urgent` nevoie de ajutor pentru
o via]` par]ial normal`. Tân`rul are doar 19 ani
[i toat` via]a \nainte.
„Este \nc` \n spital, e mai bine, este bandajat
la ochi, mâna stâng` nu o mai are... A fost [i
un psiholog la el, pentru c` d`dea semne c`
cedeaz` psihic. Luase sala pentru permis [i, pe
9 decembrie 2021, avea examenul practic. S-a
dus tot! E trist [i s-a \ntristat [i mai tare când
a auzit cât cost` proteza. Mi-a spus: «Mam`, de
unde s` avem noi bani de protez`?! O s` r`mân
toat` via]a handicapat!». Mi s-a rupt inima! Nu
avem de unde... {i eu [i tat`l lui muncim acas`,
cu ce putem. E foarte greu, nu [tiu \ncotro s`
o apuc`m. Cu toat` ru[inea v` spun c` avem
nevoie de ajutor! Nu am crezut c` voi ajunge
s` tr`iesc zilele astea”, a spus mama tân`rului.
Rudele tân`rului au deschis un cont bancar \n
care oamenii cu suflet mare pot dona diverse
sume de bani, pentru ca tân`rul de 19 ani s`[i poat` achizi]iona o protez`. Num`rul contului
este: RO92RNCB0686085922140001, acesta fiind
deschis pe numele lui Alexandru Benoni, unchiul
tân`rului r`nit \n urma exploziei.

Tragicul incident a avut loc
\n urm` cu o s`pt`mân`
Amintim c`, pe data de 16 noiembrie 2021,
un tân`r \n vârst` de 19 ani [i-a distrus via]a
dup` ce a \ncercat s` dea gaur` \ntr-un proiectil.
Totul s-a \ntâmplat \n satul Petri[, din comuna
Dolhe[ti, jude]ul Ia[i, \n cursul dimine]ii, când
lini[tea localit`]ii a fost deranjat` de sirenele de
la Ambulan]` [i Poli]ie. Un apel la num`rul unic
de urgen]e 112 avea s` anun]e c` un telefon
mobil a explodat \n mâna unui tân`r, provocândui r`ni serioase. Un echipaj medical a ajuns \n
scurt timp la fa]a locului.
Medicii [i-au dat seama imediat c` nu era
vorba despre explozia unui telefon, ci despre
explozia unui proiectil. Dup` ce a beneficiat de
primele \ngrijiri medicale, tân`rul a fost preluat
[i transportat la Unitatea de Primire Urgen]e
(UPU) din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon”,
din Ia[i. Reporterii „BZI” s-au deplasat la fa]a
locului la pu]in timp de la producerea incidentului.
La casa tân`rului se aflau mai multe echipaje de
Poli]ie [i de pompieri.
Andreea PåDURESCU

Să nu lăsăm garda jos!
Pandemia de Covid-19 ne
pune din nou la încercare!
România trece printr-o stare de relaxare după ce săptămâni
la rând ne-am confruntat cu o explozie a cazurilor de Covid-19,
în plin val 4. După ce spitalele au fost pline, iar cazurile de
coronavirus aproape că au sufocat spitalele, acum România intră
ușor în scenariul verde. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să
ne relaxăm, ci să continuăm să luăm măsurile necesare pentru
limitarea răspândirii virusului.
Specialiștii ne arată că în luna ianuarie 2022 ne așteaptă
valul 5 al pandemiei, peste care trebuie să trecem împreună în
cel mai responsabil mod cu putință. Cu toții dorim să ne relaxăm,
să ne reluăm viață anterioară și să fim alături de cei dragi fără
nici un fel de restricții. Cu toate acestea, trebuie să avem grijă
să ne protejăm atât pe noi, cât și pe persoanele vulnerabile.
Campania de vaccinare trebuie să continuie, să fie făcută întrun ritm mai alert, pentru că scopul acesteia este să ne protejeze
pe toți de acest virus. Discuțiile pe certificatul verde trebuie
reanalizate însă, pentru că nu se pot îngrădi drepturile românilor
după cum vor unii sau alții. Libertatea de circulație, cea de
exprimare, libertatea de a alege singuri, trebuie să rămână
fundamentale pentru orice popor. PSD rămâne adeptul campaniei
de vaccinare, PSD susține că populației României să se imunizeze,

ANGAJEAZĂ

însă acest lucru nu trebuie să aducăo învrăjbire între cei vaccinați
și cei nevaccinati.
Odată cu instalarea noului Guvern la Palatul Victoria, România
trebuie să revină pe calea cea dreaptă. PSD va veghea ca situația
pandemică să fie ținută sub control, iar România să iasă din
această criză. Nu trebuie însă să cedăm, să lăsăm garda jos, ci
trebuie să fim în continuare vigilenți. Fie că vorbim de situația
privind prezența elevilor în unitățile de învățământ sau a cetățenilor
la locurile de muncă, toate aceste măsuri nu trebuie luate în
pripă, ci analizate corespunzător. PSD rămâne adeptul unor
măsuri care să scoată țara din criza profundă în care se află de
câteva luni bune, măsuri care vor fi puse în aplicare odată cu
preluarea mandatelor din ministerele de resort.
Marius Eugen OSTAFICIUC, pre[edinte PSD
Municipiul Ia[i, deputat

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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PUBLICA}IE DE VÂNZARE
LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei
Mold Agrimin SRL, cu sediul în Iaşi, str. A. Panu, nr. 56, bl. B1,
sc.B, et.3, ap.11 , jud. Iaşi, CUI 16009472 J22/2354/2003 - societate
în faliment, Dosar nr. 2408/99/2016 (162/2016) - Tribunalul Iaşi,
Secţia II civilă - Faliment, în temeiul Legii nr.85/2014, vinde prin
licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri:
Teren extravilan în suprafață de 4.500 mp având categoria
de folosință ”arabil”, cu număr cadastral 204, identificat în
parcela 1 (532/56), înscris în Cartea Funciară 62686/ Alexandru
Ioan Cuza, situat în sat. Șcheia, com. Alexandru I. Cuza, jud.
Iași – preț 6.321 lei
Teren extravilan în suprafață de 2.900 mp având categoria
de folosință ”arabil” cu număr cadastral 205, identificat în
parcela 1 (532/57) înscris în Cartea Funciară 62685/Alexandru
Ioan Cuza, situate în sat. Șcheia, com. Alexandru I. Cuza,
jud, Iași – preț 4.073 lei.
Licitaţiile vor avea loc în data de 03.12.2021, 10.12.2021
și 17.12.2021, orele 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str.Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud Iaşi, putând
participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o
cerere ce va conţine:
- cerere de participare la licitaţie,
- dovada achitării caietului de sarcini de 500 lei,
- dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul
de pornire al licitației,
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire
al licitaţiei;
- actele de identificare a persoanei juridice/fizice,
împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea
cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de
sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul nr.
RO13BRDE380SV52587673800 deschis pe numele debitoarei
SC Mold Agrimin SRL la BRD-GSG. Cererile de participare se
vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Cronicar
Mustea, nr.17, parter, ap. 12, jud.Iaşi, cel mai târziu cu o zi înainte
de ziua şi ora licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie,
dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea
participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit (30
zile calendaristice de la data licitaţiei) duce la pierderea sumelor
avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase
din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde
vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa
lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de ziua licitaţiei.
Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar -telefon:
0232/235.508.
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Apicultorii din Ia[i au cerut de
la APIA ajutoare de minimis
`n valoare de 840.000 de lei,
sum\ mai mare ca cea
acordat\ `n anul precedent
Apicultorii din Ia[i au solicitat de la Agen]ia de Pl`]i [i
Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) ajutoare de minimis \n
valoare de 840.000 de lei. Pentru c` anul acesta plata se va face
prin APIA, la fel ca [i depunerea cererilor, solicitan]ii trebuie s`
aib` un cod unic de înregistrare în RUI (Registrul unic de
identificare) - baza de date APIA. Solicitan]ii care nu de]in un
astfel de cod de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului
de minimis, trebuie s` \l ob]in` de la APIA prin completarea [i
depunerea formularului prev`zut în anexa 1 la Ordinul MADR.
nr. 22/2011 - privind reorganizarea registrului fermelor, care
devine Registrul Unic de Identificare în vederea acces`rii m`surilor
reglementate de Politica Agricol` Comun`. Banii ar trebui s` intre
\n conturile beneficiarilor pân` la finalul acestui an. Valoarea total`
a ajutorului de minimis pentru apicultorii din Ia[i nu poate dep`[i
20.000 lei/beneficiar, pe durata a trei exerci]ii financiare. Suma
pl`tit` apicultorilor din Ia[i, în anul 2020, a fost de 25 lei/familia
de albine. Mierea vândut` \n acest an va fi mai scump`, sus]in
apicultorii care au \nregistrat pierderi financiare din cauza pandemiei
COVID-19, fiind \nchise târgurile unde \[i comercializau marfa.

Cresc`torii de albine din Ia[i au primit \n
Programul Na]ional Apicol 780.000 de lei
Apicultorii din Ia[i au mai primit ajutoare financiare de la
APIA \n Programul Na]ional Apicol. Un num`r mai mare de
apicultori din Ia[i au primit subven]iile în în anul 2021, comparativ
cu anul precedent. APIA a virat în conturile beneficiarilor din jude]
ajutoare financiare în valoare de 780.000 de lei. Scopul Programului
Na]ional Apicol pentru perioada 2020-2022 este de îmbun`t`]ire a
produc]iei [i de comercializare a produselor apicole prin acordarea
de sprijin financiar apicultorilor pentru decontarea analizelor fizicochimice care s` ateste calitatea mierii [i pentru achizi]ionarea de:
medicamente pentru tratarea varoozei [i nosemozei, cutii noi în
vederea reform`rii cutiilor uzate în urma deplas`rii acestora în
pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, usc`tor de

polen, înc`lzitor miere, topitor de cear`, m`tur`tor, echipament de
protec]ie apicol. De asemenea, apicultorii din Ia[i pot achizi]iona
afum`tor, dalt` apicol`, furculi]` pentru desc`p`cit, cu]it pentru
desc`p`cit, sit` filtrare miere, remorci/pavilioane apicole.
Apicultorii din Ia[i care vor s` dezvolte afaceri de succes cu
fonduri europene au solicitat banii de la Agen]ia pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (AFIR) \n cadrul sesiunilor de depunere deschise
\n acest an. Un sfert din proiectele depuse \n subm`sura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri - sunt din partea celor care vor s`
\[i dezvolte afacerile apicole din mediul rural. Din Ia[i au fost
depuse 72 de proiecte, \n valoare de 3 milioane de euro. Fondurile
europene alocate acestei m`suri de finan]are au fost epuizate
rapid. Poten]ialii beneficiari au solicitat \ntre 40.000 [i 70.000 de
euro, fonduri europene nerambursabile. Primul raport de selec]ie
va fi publicat la finalul acestei luni. De asemenea, ie[enii care
vor s` devin` apicultori au depus proiecte europene \n subm`sura
6.3 - Dezvoltarea fermelor mici -, unde pot ob]ine 15.000 de euro.
Ace[tia au solicitat 540.000 de euro, fonduri nerambursabile.
Raluca COSTIN

Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL

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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Sta]iile de monitorizare a
calit\]ii aerului amplasate `n
municipiu au `nregistrat mai
pu]ine dep\[iri la indicatorul
PM10
Datele \nregistrate de sta]iile de
monitorizare a calit`]ii aerului arat` c` a
sc`zut poluarea din Ia[i \n ultima
s`pt`mân`. Dac` \n prima jum`tate a lunii
noiembrie 2021 erau dep`[iri duble la
indicatorul PM10, \n aceast` perioad`
speciali[tii de mediu care verific` sta]iile
spun c` indicele general de calitate a
aerului este acceptabil
A sc`zut poluarea din Ia[i \n ultima s`pt`mân`, sta]iile de
monitorizare a calit`]ii aerului \nregistrând un indice de calitate
a aerului acceptabil. |n cele trei sta]ii din municipiul Ia[i, amplasate
\n Podu de Piatr`, Decebal-Cantemir [i Oancea-T`t`ra[i, nu au
fost \nregistrate dep`[iri ale indicatorului PM10. Potrivit speciali[tilor
Agen]iei pentru Protec]ia Mediului (APM) Ia[i, trebuie aplicate
o serie de m`suri pentru ca poluarea s` fie redus` \n continuare.
Buletinele zilnice pentru informarea publicului cu privire la calitatea
aerului \n jude]ul Ia[i se pot consulta accesând linkul:
http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer. Datele de
calitate a aerului ob]inute în sta]iile automate de monitorizare a
calit`]ii aerului pot fi consultate în timp real accesând site-ul
www.calitateaer.ro, unde se pot vizualiza informa]ii actualizate sau
aflate în curs de validare [i certificare. |n jude]ul Ia[i sunt sta]ii
de monitorizare a calit`]ii aerului \n comunele Tome[ti [i Aroneanu,
fiind supravegheate de speciali[tii din cadrul APM.

Poluarea a fost ridicat` \n Ia[i \n prima
jum`tate a lunii noiembrie din cauza
traficului [i a inversiunii termice
În zilele de 12 [i 13 noiembrie 2021 s-au \nregistrat cele mai
mari episoade de poluare din Ia[i, din aceast` perioad`. Modific`rile
ap`rute \n cele dou` zile au fost pe fondul unei accentuate inversiuni
termice, cu cea]` [i calm atmosferic (condi]ii meteo nefavorabile
dispersiei poluan]ilor), potrivit APM Ia[i. |n toate sta]iile de
monitorizare a calit`]ii aerului în care se m`soar` PM10 automat
s-au înregistrat valori de pân` la dou` ori mai mari decât valoarea
limit` zilnic` (50 micrograme pe metru cub). Astfel, valorile medii
zilnice s-au situat între 57 [i 106 micrograme pe metru cub, la
indicatorul PM10-particule \n suspensie. Emisiile din traficul auto

din cele dou` zile, la care s-au ad`ugat cele provenite din arderile
pentru înc`lzirea locuin]elor, care s-au intensificat odat` cu r`cirea
vremii, dar [i inversiunea termic`, sunt principalele cauze ale
polu`rii \nregistrate \n Ia[i. Agen]ia pentru Protec]ia Mediului este
institu]ia care monitorizeaz` prin cele 6 sta]ii montate \n municipiu
[i \n jude] calitatea aerului. |n municipiu sunt montate 3 sta]ii de
monitorizare, \n Podu de Piatr`, Decebal-Cantemir, [i \n jude], \n
comunele Aroneanu, Bosia-Ungheni [i Tome[ti.

A sc`zut poluarea din Ia[i \n ultimele
dou` luni, comparativ cu aceea[i
perioad` a anului 2020
Potrivit speciali[tilor din cadrul institu]iei de mediu, \n lunile
septembrie-octombrie 2021 a sc`zut poluarea din Ia[i, comparativ
cu aceea[i perioad` a anului precedent. |n perioada analizat`, în
sta]ia de m`surare a calit`]ii aerului, din Podu de Piatr`, au fost
înregistrate 3 dep`[iri ale valorii limit` zilnice de 50 de microni pe
metrul cub, pentru protec]ia s`n`t`]ii umane. Posibilele cauze ale
dep`[irilor sunt traficul auto, alte surse locale corelate cu condi]iile
meteo nefavorabile dispersiei poluan]ilor (inversiune termic` [i calm
atmosferic). O singur` dep`[ire la indicatorul PM10 a fost în sta]ia
de fond rural Aroneanu-IS 4, iar în sta]ia din Tome[ti au fost 3
dep`[iri ale valorii limit` zilnice a indicatorului PM10. Cauzele acestor
dep`[iri sunt surse locale corelate cu condi]iile meteo nefavorabile
dispersiei poluan]ilor. Cele mai multe dep`[iri au fost înregistrate
în sta]ia de fond rural IS-6- Bosia Ungheni. În luna septembrie 2021,
pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,
s-au înregistrat 12 dep`[iri ale valorii limit` zilnice de 50 microni
pe metrul cub [i alte trei dep`[iri, în luna octombrie 2021.
Raluca COSTIN

Patru firme vor s\
construiasc\ sala de
festivit\]i de la Colegiul
Na]ional ıMihai
Eminescu‰, din Ia[i!
La procedura pentru construirea unei s`li de
festivit`]i la Colegiul Na]ional „Mihai
Eminescu” au fost depuse nu mai pu]in de 4
oferte. Comisia de evaluare va alege oferta
constructorilor cu pre]ul cel mai mic depus \n
cadrul licita]iei. Investi]ia va fi realizat` pe o
suprafa]` de 1.500 de metri p`tra]i. Conform
proiectului, sala de festivit`]i va avea o
capacitate de 249 de locuri
Noi investi]ii sunt anun]ate la Colegiul Na]ional „Mihai
Eminescu”, din Ia[i! Recent, a fost demarat` licita]ia pentru
construirea unei s`li de festivit`]i \n curtea unit`]ii [colare.
Valoarea estimat` a contractului este de 12.316.976 de lei, f`r`
TVA, aproape 2,5 milioane de euro. La procedur` au fost
depuse nu mai pu]in de 4 oferte din partea Conest SA - Expert
Project Team SRL, Bauer One - Third Nest SRL, Katar Conneg
SRL - Sood Projet SRL - Conedil SRL [i Grup Construc]ii Est
SA - Mihul SRL. Oferta cu pre]ul cel mai mic este un criteriu
pentru departajarea ofertelor. „Unitatea de înv`]`mânt a pus
la dispozi]ie pentru realizarea investi]iei o suprafa]` de circa
1.500 mp, pe care în prezent se afl` terenul de baschet în
aer liber. Renun]area la acesta nu reprezint` o pierdere
irecuperabil`, întrucât incinta mai are terenuri neamenajate,
pe care se vor putea reamplasa eventualele func]iuni afectate
de apari]ia s`lii de spectacole”, se arat` caietul de sarcini.
Conform proiectului, noua cl`dire va avea regimul de
\n`l]ime S<P<1E, cu o suprafa]` construit` desf`[urat` de
1.453 de metri p`tra]i. Sala de festivit`]i va avea o capacitate
de 249 de locuri. „Colegiul Na]ional «Mihai Eminescu» din
Ia[i este una dintre unit`]ile de înv`]`mânt ie[ene cu o foarte
intens` ofert` extracurricular`, materializat` prin promovarea
activit`]ilor artistice [i [tiin]ifice în care sunt implica]i elevii
[colii, proiecte europene sau activit`]i în colaborare cu alte
institu]ii similare din ora[ sau din str`in`tate. Unele dintre
aceste activit`]i, cum este trupa de teatru în limba francez`
«MOOZ» are o tradi]ie de peste 25 de ani, în prezent activând
în cadrul liceului nu mai pu]in de 5 trupe de teatru - dou`
în limba franceza, dou` în limba englez` [i una în limba
germana. Ca urmare a acestei preocup`ri deosebite pentru
arta dramatic`, colegiul organizeaz` anual festivalul de teatru
în limbi moderne «Teatrul sub castani», ajuns deja la zecea
edi]ie”, se arat` \n descrierea situa]iei actuale a colegiului.
Procentul de ocupare a terenului este de 22,71 la sut` [i
are un coeficient de utilizare a terenului de 0,63. Lucr`rile
trebuie finalizate \n termen de 16 luni de la semnarea
contractului. De precizat este faptul c` sunt anun]ate investi]ii
[i \n jude]ul Ia[i, \n s`li de sport, cu fonduri de la Compania
Na]ional` de Investi]ii (CNI).
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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Caz demn de Cartea Recordurilor! Un b\trânel
care trebuia s\ primeasc\ o mic\ avere de
la stat, ]epuit chiar de c\tre autorit\]i.
Afacere imobiliar\ de milioane de euro, pe
proprietatea acestuia
Statul Român a ]epuit o familie din jude]ul Ia[i! Oamenii
au r`mas f`r` o bucat` din terenul aflat pe malul râului
Prut, din comuna Gol`ie[ti, pentru construirea gazoductului
Ia[i-Ungheni, proiect dat \n folosin]` \nc` din 2014. Ini]ial,
pentru c` au fost expropria]i de Statul Român, cei din
familia {oimu ar fi trebuit s` primeasc` aproximativ 21.000
de euro, \n contul terenului din satul Petre[ti, comuna
Gol`ie[ti. Doar c`, nici la aceast` or`, oamenii nu [i-au mai
primit banii. Culmea, ei nici nu mai pot folosi o parte din
terenul agricol pe care \l au la grani]a cu Republica Moldova!
Totul a \nceput \n 2012, când autorit`]ile au demarat
procedurile de expropriere pentru ie[enii care aveau teren
pe traseul gazoductului Ia[i-Ungheni. Printre cei aproape
400 de ie[eni care au r`mas f`r` terenuri se afla [i familia
{oimu, care avea circa 27.000 de metri p`tra]i \n Gol`ie[ti.

Proiect controversat, derulat \n Ia[i:
banii promi[i nu au mai ajuns
niciodat` \n conturile b`trânilor!
Dumitru {oimu a ar`tat c`, \n 2012, familia sa de]inea
27.000 de metri p`tra]i \n extravilanul localit`]ii Gol`ie[ti.
Pe acel teren urma s` treac` gazoductul Ia[i-Ungheni, iar
familia a fost notificat` c` trebuie s` renun]e la circa 9.000
de metri p`tra]i pentru construc]ie. Proiectul urma s` fie
derulat prin Societatea Transgaz, cea care i-a promis 21.200
de euro pentru expropriere, adic` circa 2,3 euro pe metrul
p`trat.
La un an distan]`, proiectul a fost preluat de Agen]ia
Na]ional` de Resurse Minerale (ANRM), care a notificat
familia c` va pl`ti doar 90 de bani (0,1 euro) pe metrul
p`trat, adic` o sum` total` de 8.600 de lei. Culmea, nici

ace[ti bani nu au mai ajuns la familia {oimu! „De atunci au \nceput [i necazurile.
Odat` cu \nceperea lucr`rilor, constructorul a ocupat \nc` o suprafa]` din teren,
unde s-a f`cut organizarea de [antier. Firma a l`sat \n urm` numai reziduuri [i
nu prea se mai poate cultiva nimic pe acea suprafa]`. Tata a murit chiar \nainte
de acest scandal, iar, de atunci, s-au dus [i fra]ii mei. {i eu sunt b`trân [i nu
cred c` o s` mai apuc vreodat` s` v`d situa]ia rezolvat`”, a spus Dumitru {oimu.

Scandal-monstru pe banii Statului Român, \n Ia[i
Familia lui Dumitru {oimu a ajuns s` tr`iasc` dram` dup` dram` de aproape
un deceniu din cauza acestui proiect. Lucrarea la gazoduct a fost efectuat` de
firma Habau PPS Pipeline Systems SRL, contractat` de Statul Român. Ie[eanul
sus]ine c` cei de la firma respectiv` [i-au f`cut inclusiv organizarea de [antier
pe terenul s`u, suprafa]` care nu era inclus` \n expropriere.
|n plus, firma a folosit bentonit` (un tip de roc`), iar b`rbatul spune c` acest
lucru a afectat o suprafa]` din terenul s`u, alta decât cea pentru care a fost expropriat
[i pe care nu o mai poate folosi. „Am \nceput s` \i \ntreb`m pe cei de la Transgaz,
apoi pe cei de la ANRM care este situa]ia. A[a am ajuns s` afl`m c` banii se vor
da numai «la pachet». Nu mai vorbesc despre faptul c` ne-a fost distrus terenul,
iar constructorul a fugit, f`r` s` fie tras la r`spundere. Am ajuns la Garda de Mediu,
care a venit, a constatat [i... atât! Constructorul a s`pat sub dig [i s-a folosit de o
substan]` care a aruncat totul \n aer, substan]` care s-a \mpr`[tiat pe terenul nostru
[i care a distrus culturile”, a declarat ieri Dumitru {oimu.

Istoricul unui proiect care a ]epuit
sute de familii din jude]ul Ia[i
Cazul familiei {oimu nu este singurul din Ia[i. Zeci de familii din Le]cani,
Popricani sau Rediu nu [i-au primit nici acum banii de la expropriere pentru
realizarea gazoductului Ia[i-Ungheni. |n localit`]ile din jude] au fost f`cute aproape
400 de exproprieri, valoarea total` a sumelor fiind de peste 900.000 de lei.
Gazoductul Ia[i-Ungheni-Chi[in`u a fost realizat în dou` etape, Ia[i-Ungheni [i
Ungheni-Chi[in`u.
Prima parte a proiectului a fost f`cut` în iulie 2014, iar cea de-a doua parte
a lucr`rilor a fost inaugurat` în februarie 2019. Conducta de peste Prut are o
lungime de 120 km, iar valoarea lucr`rii este de 76 de milioane de euro. |n
zona Ia[ului au fost realiza]i peste 30 de kilometri. Proiectul s-a derulat cu
probleme [i pe teritoriul Republicii Moldova.

Statul Român a pasat r`spunderea
dup` demararea investi]iei din Ia[i
Dumitru {oimu a ar`tat c` nu renun]` la ceea ce i-au l`sat p`rin]ii s`i \n
localitatea Gol`ie[ti, din jude]ul Ia[i. Cazul s`u se poate \nscrie foarte u[or \n
Cartea Recordurilor. B`rbatul a fost plimbat de cei de la ANRM la fiecare
solicitare pe care o trimitea. „M` simt umilit \n aceast` ]ar`, unde autorit`]ile
mint, iar cet`]eanul este batjocorit doar pentru c` a avut curajul s` spun` c`
i-a fost \nc`lcat` proprietatea. Nu am cerut nimic \n plus decât s` fiu desp`gubit
pentru recolta pierdut`! Am sesizat ANRM, am confirmarea de primire. Nu am
mai primit niciun r`spuns. Ba, chiar am atacat \n instan]`, \ns` am pierdut. {i
au trecut aproape 10 ani de când a \nceput totul!”, a mai spus Dumitru {oimu.
ARNM a r`spuns, totu[i, unei adrese a familiei {oimu, \ns` nu a f`cut nicio
referire la valoarea exproprierii, ci la situa]ia terenului afectat de pe urma lucr`rilor
la gazoduct. „Adresa dumneavoastr` nu se refer` la suprafa]a de teren expropriat`
prin H.G. 474/2013, pentru realizarea investi]iei. Fi[ele tehnice pentru bentonin`
prezentate la control atest` faptul c` produsul deversat pe terenul dumneavoastr`
este folosit \n mod curent \n foraje [i nu are efecte negative asupra mediului”,
se arat` \n r`spunsul Agen]iei Na]ionale pentru Resurse Minerale.
Vlad ROTARU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Imagini de colec]ie, neap\rute vreodat\ `n
spa]iul public! Recunoa[te]i artista din
Ia[i? ~n Japonia va avea loc, `n premier\, un
concert special pentru ea!
A trecut aproape un an de
când mezzosoprana Maria
Macsim Nicoar` a murit, iar
Opera din Hiroshima (Japonia)
organizeaz` \n premier` un
spectacol \n memoria ei.
Artista ie[ean` avea o rela]ie
foarte apropiat` cu publicul
din }ara Soarelui-R`sare dup`
ce, \n anul 2004, aceasta a
interpretat rolul principal din
opera „Carmen”, de G. Bizet,
la pupitrul c`reia a fost
dirijorul Saijo Hideki, din
Japonia. Moartea
mezzosopranei a r`mas un
mister
Opera din Hiroshima organizeaz` o premier`
\n memoria mezzosopranei ie[ene Maria Macsim
Nicoar`. Japonezii apreciaz` talentul regretatei
artiste [i dup` plecarea ei dintre noi. La mai
pu]in de un an de la tragica dispari]ie a mezzosopranei
Maria Macsim Nicoar`, dup` un incident neelucidat
\nc` de criminali[ti [i, impresiona]i de tristul
eveniment, managerii Operei Hiroshima Company,
din Japonia, au decis s` preg`teasc` o premier`
\n memoria solistei ie[ene [i a directoarei operei
de acolo, disp`rut` [i ea de pu]in timp de printre
noi.
De unde aceast` apropiere dintre arti[tii ie[eni
[i publicul din }ara Soarelui-R`sare?! Totul a
\nceput pe 6 martie 2004, când Maria Macsim
Nicoar` a interpretat rolul principal din opera
„Carmen”, de G. Bizet, având al`turi pe scen`
pe tenorul Tudor Floren]a, de la Opera Na]ional`
Român` din Ia[i, regia spectacolului fiind realizat`
de Anda T`b`caru, iar la pupitru fiind dirijorul

Saijo Hideki (Japonia). Publicul japonez a fost
atât de impresionat de presta]ia arti[tilor români,
\ncât le-a f`cut chiar oferta de a r`mâne \n Japonia.
Acest lucru nu s-a \ntâmplat, dar o nou` invita]ie
a fost onorat` peste 2 ani. Astfel, \n 2006, arti[tii
ie[eni au revenit, prezentând un recital cu arii
de oper`, muzic` româneasc` [i japonez` la Mito
[i Tokio (Japonia), dar [i opera „Carmen”, de G.
Bizet, la Opera din Kure (Japonia), dirijor Hideki
Saijo.

Maria Macsim Nicoar` a murit
\n urm` cu aproximativ un an
Mezzosoprana Maria Macsim Nicoar` s-a stins
din via]` pe 24 decembrie 2020, chiar \n prag
de Cr`ciun, dup` ce, vreme de mai bine de dou`
s`pt`mâni, a fost internat` \n Sec]ia de Anestezie
[i Terapie Intensiv` (ATI) a Spitalului de
Neurochirurgie din Ia[i. Artista era sl`bit` dup`
3 interven]ii chirurgicale [i, de ceva timp, se
lupta [i cu o pneumonie. Dup` 8 luni de agonie,
\ndr`gita artist` a pierdut lupta cu via]a.
Povestea trist` a \nceput sâmb`t`, pe 9 mai
2020, când, \n jurul orei 23:00, pianistul Codrin
Nicoar` o g`se[te pe artist` c`zut` la cap`tul
sc`rilor interioare din vila pe care o de]ineau \n
localitatea Aroneanu din Ia[i. Din acel moment,
lucrurile par s` scape de sub control. Codrin
Nicoar` \[i g`se[te so]ia \n stare de semi-con[tien]`
[i face un gest de ne\n]eles. |n loc s` sune la
112 [i s` cear` ajutor, o ridic` [i o duce \ntr-o
camer`, unde o las` pe un pat. Poate c` gestul
s`u are o explica]ie, având \n vedere c` rela]ia
dintre cei doi se r`cise considerabil. Totu[i, cei
doi so]i pozau \ntr-o familie model, \n care
problemele sunt inexistente. Codrin Nicoar` a
precizat \n fa]a anchetatorilor c` so]ia sa,
mezzosoprana Maria Macsim Nicoar`, a c`zut pe
sc`rile interioare \n form` de spiral` dup` ce a
consumat o cantitate destul de mare de alcool.
El a povestit c` a g`sit urme de vom` la cap`tul

sc`rilor, semn c` so]iei sale i s-a f`cut r`u \nainte
s` cad`. |n ziua \n care soprana a fost condus`
pe ultimul drum, so]ul acesteia nu a fost prezent
la \nmormântare [i nici la priveghi nu a participat.

Familia mezzosopranei ie[ene
a cerut s` fie schimbat`
\ncadrarea juridic` \n cazul
pianistului Codrin Nicoar`
Dup` moartea artistei, familia [i apropia]ii
acesteia nu au vrut s` cread` \n ipotezele pianistului
Codrin Nicoar`, cum c` mezzosoprana ar fi c`zut.
A fost deschis un proces \mpotriva pianistului.
Astfel, rudele r`posatei mezzosoprane Maria
Macsim Nicoar` le-au cerut judec`torilor ie[eni
s` schimbe \ncadrarea juridic`. Amintim c` pianistul
a fost trimis \n judecat` sub acuza]ia de l`sare
f`r` ajutor a unei persoane aflate în dificultate.
„Instan]a amân` cauza pe data de 13 ianuarie
2022, pentru când se vor realiza procedura de
citare cu toate p`r]ile civile, se va emite o adres`
c`tre Spitalul de Recuperare Ia[i, cu solicitarea
de a preciza dac` se constituie parte civil`, se
va înainta dosarul de urm`rire penal` c`tre
Tribunalul Ia[i, în vederea solu]ion`rii plângerii
formulate împotriva solu]iei procurorului, prorog`

punerea în discu]ie a cererii de schimbare a
încadr`rii juridice”, au precizat judec`torii ie[eni.

Pianistul Codrin Nicoar`,
acuzat de l`sarea f`r`
ajutor a unei persoane
aflate în dificultate
|n urm` cu câteva luni, pianistul Codrin
Nicoar` a fost trimis \n judecat` de procurori
sub acuza]ia de l`sare f`r` ajutor a unei persoane
aflate în dificultate.
„A fost întocmit rechizitoriul [i inculpatul a
fost trimis în judecat`. Ini]ial, în acest caz fusese
întocmit un dosar penal pentru tentativ` de omor,
dar solu]ia a fost de clasare acolo. Mai apoi, a
fost dispus` extinderea urm`ririi penale sub
acuza]ia de l`sarea f`r` ajutor a unei persoane
aflate în dificultate. A fost finalizat rechizitoriul
[i a fost trimis la instan]`”, a afirmat atunci
Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i. A[adar, dosarul a ajuns
pe rolul Judec`toriei Ia[i. Amintim c`, la finele
anului trecut, îndr`gita artist` a murit, dup` mai
multe luni petrecute prin spitalele din Ia[i.
Andreea PåDURESCU

Clien]i batjocori]i la cabinetul executorului judec`toresc
Beniamin Elesei! Un ie[ean s-a dus s`-[i pl`teasc` datoria, dar
a fost umilit de angaja]i. „De dou` luni a[tept o simpl` hârtie”
Un tân`r din Ia[i a trecut printr-o experien]` nepl`cut` \n momentul
\n care a apelat la serviciile executorului judec`toresc Beniamin Elesei,
cu sediul \n cl`direa Solomon’s de pe strada Sf. Laz`r. |n urm` cu
mai mul]i ani, L.B. a apelat la o institu]ie financiar` nebancar` pentru
a ob]ine un credit de nevoi personale. A pl`tit ratele lunare pân` la
un moment dat, când s-a aflat \n incapacitate de plat`. Creditorul a
apelat la firma de recuper`ri Kruk România, care la rândul ei a cerut
executarea datornicului. A[a s-a ajuns la executorul judec`toresc
Beniamin Elisei. Dup` ce tân`rul a fost notificat, s-a deplasat la sediul
executorului judec`toresc [i a achitat debitul de aproape 6.000 de lei.
„Este o datorie mai veche din studen]ie. Am vrut s` rezolv problema
asta [i m-am dus s` achit suma integral. Am vrut s` scap de aceast`
problem`, pentru c` nu vreau s` apar cu datorii dac` vreau s` fac
un credit la banc`. A fost dosarul [i \n instan]`, am avut poprire pe
conturi”, a explicat reclamantul.

de când am achitat banii \n contul executorului [i nu \mi elibereaz`
adeverin]a. Dosarul nu l-a terminat, mi se spunea c` executorul
este plecat \n Bucure[ti. Apoi mi-au spus c` unii colegi sunt \n
carantin`, m-au tot dus cu vorba. Apoi mi-au spus c` mi-au trimis
adeverin]a prin po[t`, dar dup` aia spuneau c` nu au mai trimis.
Angaja]ii acestui birou aveau [i un limbaj agresiv. Eu acum ce fac?
Nu am hârtia oficial` prin care s` ar`t c` nu mai am nicio datorie
la ei. De dou` luni a[tept o simpl` hârtie”, a mai spus ie[eanul.
|n edi]iile trecute ale „BZI” a fost prezentat cazul lui Traian Pricop,
fost patron al firmei de paz` FGM, care s-a trezit cu vila din
Bucium scoas` la licita]ie de executorii judec`tore[ti.

Executorul judec`toresc Beniamin
Elesei: „Poate s` apeleze
la instan]ele de judecat`”

Contactat telefonic, executorul judec`toresc a venit cu alt` dac` este nemul]umit pentru c` nu a primit adresa. Din punctul
variant`. Acesta sus]ine c` a trimis comunicarea oficial` prin po[t`. meu de vedere, dosarul este \nchis. Pân` a venit la mine i le-am
Mai mult, l-a invitat pe reclamant s` apeleze la instan]ele de trimis prin po[t`. {i \n momentul \n care nu [tii cum s` discu]i
De mai bine de dou` luni, ie[eanul nu a primit adeverin]a de judecat`. „Dac` dumnealui vrea s` fac` a[a, doar ca s` fac` ni[te cu cineva... Mie \mi apare c` a ajuns \n cutia po[tal` pe data de
la executorul judec`toresc prin care poate demonstra c` a achitat discu]ii, poate s` le fac`. Ideea e c` a vrut adresa, nu a mai venit 23 noiembrie”, a declarat Beniamin Elesei. Reamintim c` executorii
debitul. A fost dus cu vorba de fiecare dat` când a contactat dup` ea [i am trimis-o prin po[t`. Este venit`, i s-a trimis prin din Ia[i au fost implica]i \ntr-un scandal imobiliar din zona Copou.
Ciprian BOARU
reprezentan]ii executorului judec`toresc. „Au mai mult de dou` luni po[t`, am sunat de mai multe ori. Poate s` mearg` \n instan]`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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s`-i elibereze dovada pl`]ii
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
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,
experien]` 2 ani, atestat, CASA
AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
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
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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
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,
CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Rela]ii la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM
NR.34
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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.

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.

C`lc`toreas`, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.

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.

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.
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.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate CONFECTII
INTEGRATE MOLDOVA SRL
IASI. Rela]ii la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro
STR.BUCIUM NR.34

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.

office@greenfiber.ro,IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Controlor calitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, CONFECTII
INTEGRATE MOLDOVA SRL
IASI. Rela]ii la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro
STR.BUCIUM NR.34
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.
Croitor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Rela]ii la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
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.
Dirijor IA-S, studii superioare
licen]iat \n domeniul muzic`,
experien]` 5 ani, dosar artistic,
concurs, CASA DE CULTURA A
STUDENTILOR DIN IASI. Rela]ii
la: 0232/276240;
contabilitate@ccsiasi.ro,
STR.VASILE CONTA NR.30.
Dispecer, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI, NR.8.

Controlor calitate, studii medii; cu Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
experien]` min.3 ani,
la: 0232/230637; 0232/262800;
GREENFIBER INTERNATIONAL
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
Vlaicu Nr.87.
0332/411853; 0735606866;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Electrician, cursuri de
specialitate, experien]` 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Electrician de \ntre]inere si
repara]ii, studii medii de
specialitate, f`r` experien]`
precizat`, CARREFOUR
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0754204535,Str. Bucium, nr.36.
Electrician \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.
Electromecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL.
Rela]ii la: 0232/224227;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promo]ia 2021, DARIF GRUP
SRL. Rela]ii la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com
HOLBOCA, STR.FIRMELOR
NR.22-24.
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizata,
ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BL.339, TR.I [i TR.II. Rela]ii la:
0767122889, STR.PROF.PAUL
NR.13, BL.339/I, SC.D, P-U.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Femeie de servicu, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CONSULTMED SRL. Rela]ii la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520,
ETJ.4, AP.2.
Femeie de serviciu, gimnaziu,
f`r` experien]` precizat`,
FARMACIA ADRIANA SRL.
Rela]ii la: 0723233175;
farmaciaadriana2006@yahoo.co
m,STR.G.MUZICESCU NR.6.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL.
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, cu experien]`, INBIT
SRL. Rela]ii la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
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.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
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Frezor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Geograf, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Gestionar custo de sala, studii
de specialitate, experien]` 1 an,
SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
SOS.MOARA DE FOC NR.4.
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:
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 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 instalatii tehnico
sanitare [i gaze, studii tehnice,
experien]` 3 ani CASA AUTO
SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
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.
Lacatus mecanic, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com,B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, SPIROCA
S.A.. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
L`c`tu[ mecanic, cururi de
specialitate, f`r` experien]`
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
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.

Instalator apa canal, fara studii si
Librar, studii umaniste,
experienta precizate,
experienta 1 an, SEDCOM
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
LIBRIS SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
0232/234582; 0232/233080;
industrialest@yahoo.com,
secretariat@sedcom.ro,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Bratuleni.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
Lucr`tor gestionar, studii liceale
cu bacalaureat, cuno[tin]e office,
FRAROM INTERNATIONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Lucr`tor pentru salubrizare, f`r`
studii [i experien]` precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Rela]ii
la: 0759137189;
office@sabcont.ro,
COM.VICTORIA, STR.GEORGE
COSBUC, POZITIA 173, VOL.IV.
Macaragiu pentru macarale,
scoala profesionala atestat iscir,
fara experienta precizata, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experien]` 1 an, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI,
NR.57.
Maistru \n industriile textile,
piel`rie, studii medii/ generale cu
experien]` 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI,
NR.57.
Manager 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 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.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.
Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Mecanic utilaj, [coal`
profesional`, experien]` 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.
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
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 \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;
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rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, pentru persoane cu
dizabilit`]i, BRAS SRL. Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
STR.SILVESTRU NR.4.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

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.
Personal citire contoare, minim 8
clase, f`r` experien]` precizat`,
MSC OPERATION SA. Rela]ii la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA.Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.

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.

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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

STUDEN}ILOR DIN IASI. Rela]ii
la: 0232/276240;
contabilitate@ccsiasi.ro,
STR.VASILE CONTA NR.30.

MEDIU
S.C. GAZ EST S.A. (prin SC. Era
Termogaz Company SRL),
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Extindere conduct`
distribu]ie gaze naturale [i post
reglare m`surare pentru imobilul
beneficiar Botezatu Mihai – str.
Bistri]ei, nr. 5, mun. Vaslui, jud.
Vaslui ", propus a fi amplasat \n
municipiul Vaslui, str. Bistri]ei, nr.
5, jud.Vaslui: Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului APM
Vaslui din mun. Vaslui, str.
C`lug`reni, nr. 63, [i la sediul
SC GAZ EST SA, municipiul
Vaslui, str. C`lug`reni, nr. 43, \n
zilele de luni - vineri, \ntre orele
8.00 – 16.00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului APM
Vaslui.
COMUNA MIROSLOVE{TI, titular
al proiectului de PLAN
URBANISTIC GENERAL (PUG) al
comunei MIROSLOVE{TI, jude]ul
Ia[i anun]` publicul interesat
asupra disponibiliz`rii PUG
COMUNA MIROSLOVE{TI, jud.
Ia[i [i a finalizarii raportului de
mediu pentru acesta.
Documentele pot fi consultate la
sediul comunei MIROSLOVE{TI,
jud. Ia[i [i la sediul APM IASI din
Ia[i-str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
mun. Ia[i, în zilele de luni-joi,
între orele 9.00-14.00 [i vineri
între orele 9:00-12:00.|n data de
17.01.2022 ora 14:00 la sediul
Primariei MIROSLOVE{TI, se va
desf`[ura [edin]a de dezbatere
public` a PUG COMUNA
MIROSLOVE{TI, jud. Ia[i [i a
RAPORTULUI DE MEDIU pentru
plan. Publicul poate trimite
comentarii [i propuneri scrise la
sediul Primariei comunei
MIROSLOVE{TI [i la sediul APM
IASI, pân` la data de
17.01.2022. În situa]ia în care
se va prelungi starea de alerta
instituit` pe teritoriul României,
pentru a preveni raspândirea
infec]iei cu Coronavirus SARSCoV-2, consultarea publicului
interesat se va face electronic.
Publicul interesat poate transmite
în scris, comentarii/ opinii/
observa]ii privind documentele
men]ionate, la sediul prim`riei
comunei MIROSLOVE{TI [i la
sediul APM Iasi [i pe adresa de
mail: office@apmis.anpm.ro pân`
la data de 17.01.2022.

HOMEUCA CONSTANTINDRAGO{, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul:
“Construire locuin]` colectiv`
D<P<4E, spa]ii comerciale,
Referent IA-S, studii superioare
amenajare parcare, racorduri
licen]iat \n jurnalism [i [tiin]ele
utilit`]i, organizare de [antier”,
comunic`rii, experien]` 1 an,
propus a fi amplasat în strada Sf.
concurs, CASA DE CULTURA A
Ilie, NC 66156, 66158, 66159,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

66160, 66161, sat Vi[an,
comuna Bârnova, jude]ul Ia[i.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM IASI, str.
Calea Chi[in`ului, nr.43,
municipiul Ia[i, jude]ul Ia[i, în
zilele de Luni-joi, între orele
09.00 – 14.00 si la sediul S.C.
APLUS PROIECT
S.R.L.(proiectant), bd. Poitiers
nr.16, cl`direa de birouri MIOS,
parter, biroul 5, municipiul Ia[i,
jude]ul Ia[i. Observa]iile publicului
se primesc zilnic la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Iasi.
SC EXIMPROD GRUP SRL titular
al proiectului: „Buclare LEA medie
tensiune:LEA 20Kv sta]ia FAI –
Le]cani cu LEA 20kv sta]ia Podu
Iloaiei-Banu”, propus a fi amplasat
în intravilan municipiul Ia[i-sat
Br`tuleni, comuna Miroslava,
jude]ul Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare de c`tre APM
Iasi, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului: f`r` evaluarea
impactului asupra mediului, f`r`
evaluarea impactului asupra
corpurilor de ap` [i f`r` evaluare
adecvat`, pentru proiectul de
mai sus. Proiectul deciziei de
încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM Ia[i din Ia[i, Calea
Chi[in`ului, nr.43, jude]ul Ia[i, în
zilele de luni-joi (\ntre orele 9.00 –
14.00) [i la urm`toarea adres` de
internet: www. apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 de zile de la data public`rii
prezentului anun].
CHITEALA MIHAI anunta
publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „ CONSTRUIRE DOUA
HALE DE DEPOZITARE,
RACORD UTILITATI,
ORGANIZARE DE SANTIER”
propus a fi amplasat în SAT
BRATULENI, COM. MIROSLAVA,
str. PRINCIPALA, nr.39, judetul
IASI. Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Iasi, Mun. Ia[i, Calea
Chi[in`ului nr. 43, [i la sediul din
SAT BRATULENI, COM.
MIROSLAVA, str. PRINCIPALA,
nr.39, jude]ul IASI., \n zilele de
luni- joi \ntre orele 9:00 – 14:00 [i
vineri \ntre orele 9:00 – 12:00.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Ia[i.

SELEC}II OFERTE
SCP Casa de Insolven]`
Homoranu IPURL, CIF
RO20692097, cu sediul în loc.
Lunca Cet`]uii, str. Drept`]ii, nr.
4, bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud.
Ia[i, nr. RFO 0026, Tel/Fax
0232.590.075, e-mail
homoranu.gheorghe@yahoo.com
, reprezentant Homoranu
Gheorghe, în calitate de
lichidator judiciar al GLOBAL
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ECO CENTER S.R.L. cu sediul în
mun. Ia[i, str. Plopii f`r` So], nr.
23, jud. Ia[i, J22/2876/1994, CUI
6607878, conform Sentin]ei civile
nr. 664/27.10.2021, pronun]at`
de Sec]ia II civil` de contencios
administrativ [i fiscal a
Tribunalului Ia[i în dosarul nr.
8183/99/2014 (548/2014) prin
prezenta, invit` evaluatorii
A.N.E.V.A.R. s` participe la
procedura de selec]ie de oferte
privind evaluarea bunurilor din
patrimoniul debitoarei mai sus
men]ionat`, aflate în urm`toarele
loca]ii: Mun. Ia[i – Dulapuri, Birou
de lucru, Scaune-tip fotoliu,
Masa<birou-secretariat, Mesesuport calculator, Scaune
tapitate pentru birou, Masa
bucatarie, Dulap vesela, Frigider,
Panou expunere, Fiset metalic,
Calculator (monitor< unitati de
memorie), Calculator birou,
Telefoane, Xerox-fax,Telefon
fix,Radiatoare, Cuier haine, Casa
metalica pt bani, Autoturism
Renault Megane, Autoturism
Nissan -Pet, Autocamion Iveco;
Santierul Naval Damen Galati Tarc depozitare deseuri, Sistem
hidraulic de ridicat, Transpaleti,
Auto 7,5 to, Masa birou,
Imprimanta, Lada metalica
pentru scule. Depozit Campulung
Muscel, jud. Arges – Betoniera,
Transpaleti, Sistem hidraulic de
ridicat; Depozit Horpaz, jud. Iasi Cantar mecanic cu sarcina pana
in 200 kg, Cantar electronic cu
sarcina pana in 15 kg, Agitatoare
electrice, Elecrocompresor,
Motogenerator, Cablu alimentare,
Pompe submersibile de vehiculat
lichide corozive, Sisteme de
aductiune aer proaspat, Furtune
de cauciuc si plastic, Echipament
de protectie, Sisteme complete
de protectie pt lucru la inaltime,
Materiale ajutatoare, Piese de
schimb de diverse tipuri,
Aspirator, Sistem manual de
imprastiere, Frigider, Mobilier
diverse tipuri, Elemente de
canalizare, Separator de grasimi,
Scari de aluminiu, Cantar
electronic pt carlig macara,
Container tip birou, Cladire cu
acoperis din tabla ondulata, triplu
compartimentata prevazuta cu
trei usi de acces, Cuva betonata
protejata antiex pentru stocare
deseuri agresive situate in primul
compartiment din hala, Sopron \n
doua ape halei pentru stocare
deseuri, Cuva supraterana
betonata triplu compartimentata,
Cuva subterana betonata,
Platforma betonata inchisa,
perimetral cu bordura din beton
si gard de metal prevazut cu
poarta de acces, Vestiar in
interiorul halei cu posibilitati de
incalzire, Rafturi metalice si fisete
metalice, Compartimente
interioare cu grilaj metalic si usi
de acces, Macara manuala,
Sistem hidraulic de manipulate
sarcini, Pompa pentru lichide
corozive, Transformator de
sudura, Sistem de absorbtie si
eliminare gaze din interior,
Pompe de vehiculat lichid.
Ofertele de servicii se depun
electronic de c`tre evaluatori
pân` la data de 10.12.2021, ora
17.00 la adresa de e-mail:
office@grigorian.ro.
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Mii de spectatori [i sute de filme
proiectate la cinematograful
Ateneului Na]ional din Ia[i
Doar \n ultimul an, la cinematograful
Ateneului Na]ional din Ia[i au ajuns peste
4.000 de cinefili, cu toate c` au existat
perioade de suspendare a activit`]ii,
odat` cu impunerea m`surilor de
siguran]`. Astfel, în perioada octombrie
2020 - octombrie 2021, au fost
programate peste 280 de difuz`ri de film,
dintre care peste 50 de proiec]ii au fost
dedicate copiilor [i mai mult de 10 au
avut loc în compania unor invita]i speciali
Peste 4.000 de spectatori [i peste 3.800 de bilete vândute în
ultimul an la Cinema Ateneu! Entitatea aniverseaz` 4 ani de la
deschidere.
Concret, evenimentele organizate în ultimul an la Cinema
Ateneu, cinematograful Ateneului Na]ional din Ia[i, au reunit peste
4.000 de cinefili, cu toate c` au existat perioade de suspendare
a activit`]ii, odat` cu impunerea m`surilor de siguran]`.
Astfel, în perioada octombrie 2020 - octombrie 2021, au fost
programate peste 280 de difuz`ri de film, dintre care peste 50
de proiec]ii au fost dedicate copiilor [i mai mult de 10 au avut
loc în compania unor invita]i speciali.

La Cinema Ateneu, proiec]ii
de gal` cu invita]i la festivaluri
organizate la nivel înalt
La Cinema Ateneu au avut loc proiec]ii de gal` cu invita]i la
festivaluri organizate la nivel înalt [i colabor`ri cu re]eaua de
cinematografe Europa Cinemas.
„Chiar dac` a fost un an dificil, întrucât efectele pandemiei
se resimt, iar, în rândul spectatorilor, înc` exist` o anumit`
reticen]`, ne-am adaptat vremurilor [i am g`sit întotdeauna solu]ii.
Am reu[it s` p`str`m interesat publicul obi[nuit s` mearg` la
cinema [i suntem con[tien]i c` un astfel de public are nevoie
constant de nout`]i. Una dintre priorit`]ile noastre, stabilite înc`

Dosar nr. 1616/2021
Data 22.11.2021
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in
circumscriptia Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar
nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi,
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in data de 23.12.2021, ora
12:00, va avea loc la sediul B.E.J. Iovu Dragos din Iasi, Sfantul
Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea
la licitatie publica a imobilului, situat in Iasi - 700384, Str.
Aeroportului nr. 1D, bl. V, et. mansarda, ap. 35, Judetul Iasi,
constand in apartament cu doua camere si dependinte,
semidecomandat, cu suprafata utila de 36,02 mp, impreuna cu
cota indiviza de teren de 7,85 mp si cote parti comune de 1,42%
din suprafata totala de 193,00 mp, conform extras CF si raport de
evaluare, avand numar cadastral 16076/1/2/2-C1-U35, inscris in
CF nr. 120086-C1-U9, a localitatii Iasi.
Imobilul descris mai sus este proprietatea lui DRAGOMIR
Daniela Petronela, cu domiciliul procedural ales la Avocat Axinte
Roxana in Iasi - 700023, Str. Grigore Ureche nr. 3, bl. GH. SONTU,
CLASS OFFICE CENTER, Biroul 10, Judetul Iasi si numitul CRAIU
Ionut Lucian cu domiciliul in Iasi - 700311, B-dul Tudor Vladimirescu
nr. 42, sc. A, ap. 3, Judetul Iasi.
Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 141.450 lei şi

de la deschiderea de acum 4 ani, este s` men]inem diversitatea
evenimentelor: de la proiec]ii de gal` cu invita]i, la festivaluri
organizate la nivel înalt [i colabor`ri cu re]eaua de cinematografe
Europa Cinemas. Le mul]umim celor care au venit s` vad` un
film în sala Cinematografului Ateneu, chiar [i în timpul pandemiei”,
arat` oficialii Ateneului din Ia[i.

Activit`]i cinematografice,
la Ateneul Na]ional din Ia[i
Printre evenimentele propuse pe parcursul unui an, se reg`se[te
[i o proiec]ie difuzat` în regim special, odat` cu organizarea celei
de-a doua edi]ii „European Cinema Night”, un proiect dedicat
filmului european. Atunci, filmul „Martin Eden”, în regia lui Pietro
Marcello, a fost difuzat în regim live streaming, iar cinefilii au
putut participa on-line la eveniment.
Un alt aspect important este reprezentat [i de num`rul
invita]ilor: mai mult de 30 de personalit`]i din lumea
cinematografiei, regizori, actori, produc`tori, ambasadori de
film [i scenari[ti au fost prezen]i la evenimentele speciale
programate la cinema.
Programul s`pt`mânal de filme a fost completat de alte
programe speciale, în cadrul mai multor festivaluri: Festivalul
Filmului Evreiesc (25-30 iunie 2021), Serile Filmului Românesc
(11-15 august 2021), Festivalul Interna]ional de Psihanaliz` [i Film
„Ecranul [i Divanul” (10-12 septembrie 2021) sau Les Films de
Cannes à Ia[i (22-24 octombrie 2021).
În tot acest timp, re]eaua Europa Cinemas a sus]inut
ini]iativele cinematografului [i programele propuse, iar performan]ele
ob]inute au fost recunoscute prin oferirea unor suporturi
financiare, mai ales pentru reducerea pierderilor date de situa]ia
epidemiologic`. Pentru perioada urm`toare [i implicit anul
urm`tor, Cinema Ateneu anun]` programarea unor evenimente
cinematografice pe gustul tuturor, unul dintre obiectivele principale
fiind acela de a încerca, în m`sura în care situa]ia permite,
revenirea la normalitate [i reluarea activit`]ilor într-o form` cât
mai divers`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

a fost stabilit de expert Balin Mugurel Catalin, nr. legitimatie
3018072014, cu sediul in Iasi, Str. Magurei, nr. 3, bl. 621, sc. A,
ap. 12, Judetul Iasi.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 141.450,00 Lei.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu
reprezentat de Incheierea pronuntata de catre Judecatoria
Iasi, la data de 07.07.2021, in dosar nr. 22664/245/2019 si a
incheierii de stabilire cheltuieli de executare silita din data
de 15.10.2021 prin care s-a stabilit suma de 5.472,00 Lei.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 22.11.2021.,
la sediul Biroului executorului judecatoresc din Iasi, Sfantul Lazar
nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand
asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa prezinte
oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 839 alin.1 lit. 1) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul
de începere a licitaţiei, pe seama si la dispozitia executorului
judecatoresc Iovu Dragos, avand C.I.F. 30416315, in contul de
consemnari la deschis LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI,
RO42BREL0002000722050102
RON,
RO31BREL0002000722050300
USD,
RO63BREL0002000722050500 - CHF.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos
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Circula]ia rutier\ din centrul
Ia[ului va fi schimbat\ major
din cauza tramvaielor!
Este vizat\ por]iunea dintre
Podu Ro[ [i Elena Doamna

Bursa bârfelor

A plecat \n excursie cu amanta,
dar le-a spus tuturor c`
merge \n interes de serviciu!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v`
prezint` una despre un [`f de enstetu]iune de pren târg, pre
numele s`u Niciolaie Vi]elu. Gurile rele spun c` [`ful de la
asocia]iunea de imemeuri din regiunea aiasta, de nord-est, a
fost plecat recent peste Prut un picule]. Cic` b`ietu’ o stat
vreo s`pt`mân` sau cam a[a ceva. Pân` aici, toate bune [i
frumoase! Numai c` oamenii r`i spun c` Niciolaie a spus \n
stânga [i-n dreapta c` pleac` \n Republic` \n interes de asocia]ie,
adic`telea \n interes de serviciu. Problema e c` acelea[i guri
rele afirm` c` Vi]elu ar fi plecat \ntr-un fel de excursiune,
departe de ochii lumii, cu amanta moldoveanc`. Acuma, babetele
cele hâtre nu cred chiar t`t ce aud, dar [ti]i cum se spune:
„Fum f`r` foc nu iese!”

Bremarele negociaz`
|n continuarea rubricu]ei de ast`zi, babetele cele hâtre v`
prezint` una despre un bremare de pren giude], mai exact de
la Dum` E[ti, pre numele s`u Mi[u Cucuvea, dar [i despre
un bretenar de-al lui, pre numele s`u Obidiu Lache. Gurile
rele spun c`, \n ultima perioad`, cei doi sunt \n negocieri
crâncene pentru o [p`gu]`. Mai exact, Lache ar trebui s` \i
dea ne[te lovele bremarelui pentru a putea intra \n posesia
unor terenuri de p`[une din comuna amintit`. Acuma, babetele
bârfitoare nu pot decât s` v` promit` c` vor sta cu ochii pe
situa]iune ca pe butelie, pentru a vedea cum se va termina
t`t` negocierea aiasta. |n orice caz, dac` apar nout`]i [i se
perfecteaz` t`t` tranzac]iunea, v` vom ]âne la corent \n edi]iile
viitoare! Totu[i, nu ar fi foarte bine pentru personagiile \n
cauz`, pe care le anun]`m pe aceast` cale c` sunt [i ne[te
b`je]i cu ochi alba[tri care stau cu urechile ciulite [i cu ochii
bulbuca]i!

Se plânge lumea de o izecutoare r`u di t`t!
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre o tanti izecutoare giudec`toreasc` de care se cam
tot plâng oamenii de pren târg, pre numele s`u Andreaua
Carie. Gurile rele spun c` tanti izecutoarea are ne[te apuc`turi
nu tocmai cu[ere, \n sensul c` ar obi[nui s` mai aranjeze
neste licita]iuni, când e vorba despre ne[te câ[tiguri babane.
Desigur, nu ezist` izecutor pe lumea aiasta care s` nu intre
\n gura lumii, astfel \ncât babetele nu pun foarte mare pre]
pe un astfel de zvon, \ns` nici nu exclud, pentru c` au cunoscut
la via]a lor destui izecutori ca s` le recunoasc` defectele. Pe
de alt` parte, din câte se aude pren târg, tanti Andreaua s-a
ales de curând [i cu ne[te plângeri care nu i-au picat tocmai
bini[or la stom`cel. Acu’, s-a vedea dac` se adevere[te ceva
din t`t` treb[oara aiasta sau dac` e vorba doar despre un foc
de paie...

Compania de Transport Public (CTP) Ia[i
consider` c` singura solu]ie pentru
fluidizarea circula]iei mijloacelor de
transport public \n Ia[i ar fi realizarea mai
multor benzi unice \n ora[. Momentan,
utilitatea benzilor unice poate fi observat`
pe traseul Tehnopolis - Podu Ro[. |nainte
de realizarea acestei benzi unice, \n zon`
era un adev`rat calvar s` c`l`tore[ti cu
tramvaiul. Uneori, timpii de deplasare pe
acest traseu dep`[eau orice limit`. Acum,
de când se folose[te banda unic`, un
tramvai parcurge distan]a de la
Tehnopolis pân` \n Podu Ro[ \n doar 12
minute. Aceast` band` unic` se dore[te a
fi extins` pân` pe strada Elena Doamna

Ie[enii care aleg s` se deplaseze cu mijloacele de transport
public trec, de multe ori, prin situa]ii \n care sunt nevoi]i s`
a[tepte \n sta]ii mai mult decât ar fi normal. |n mod obi[nuit, la
fiecare 15 minute, un mijloc de transport public ar trebui s`
treac` prin sta]ie. |ns`, de multe ori, acest program nu se respect`
din cauza traficului. Singura variant` care ar putea func]iona
pentru sc`derea timpilor de a[teptare [i facilitarea circula]iei
mijloacelor de transport public prin ora[ ar fi realizarea mai
multor benzi unice.
„Din punctul nostru de vedere, singura variant` pentru a
fluidiza circula]ia tramvaielor [i a autobuzelor ar fi realizarea mai
multor benzi unice prin ora[. De exemplu, se poate observa cu
ochiul liber utilitatea benzii unice Tehnopolis - Podu Ro[. Noi
am vrea, dar nu [tiu dac` este posibil, s` prelungim banda unic`
din Podu Ro[. Mai exact, pe strada Palat [i strada A. Panu pân`
la intersec]ie cu Elena Doamna. |n plus, ar mai fi o idee bun`
s` se realizeze benzi unice [i pe Nicolae Iorga [i pe bulevardul

Independen]ei. Astea sunt doar idei, pân` acum nu s-a discutat
nimic concret. Dar este cert c` aceasta ar fi cea mai bun` solu]ie
pentru transportul public din Ia[i”, a declarat Vasile T`nase, [eful
serviciului exploatare din cadrul CTP Ia[i.

Banda unic` de la Tehnopolis [i
pân` \n Podul Ro[ d` rezultate
De când se circul` pe banda unic` de la Tehnopolis [i pân`
\n Podu Ro[ se observ` o diferen]`, spun reprezentan]ii CTP Ia[i.
Potrivit acestora, timpii de parcurgere a acestui traseu au sc`zut
considerabil. Dac` \nainte de implementarea benzii unice traficul
din acea zon` era un calvar, atât pentru autoturisme, cât [i pentru
mijloacele de transport public, acum un tramvai nu face mai mult
de 15 minute de la Tehnopolis pân` \n Podu Ro[.
„Se observ` foarte bine c` banda unic` de la Tehnopolis [i
pân` \n Podu Ro[ d` rezultate foarte bune. Ieri-diminea]`, la ora
7:00, tramvaiul care a plecat de la Tehnopolis a ajuns \n Podu
Ro[ dup` doar 12 minute. De asemenea, acesta este acum timpul
mediu pentru parcurgerea distan]ei respective, de când se folose[te
banda unic`. Am observat c` [i ma[inile parcate pe strad` au
disp`rut, ceea ce m` bucur` foarte mult. |n plus, s-au observat
beneficiile benzilor unice [i pe bulevardul Tudor Vladimirescu [i
Calea Chi[in`ului, unde mai avem astfel de benzi dedicate
transportului \n comun”, a ad`ugat [eful serviciului de exploatare
din cadrul CTP Ia[i.

Punctul intermodal din zona industrial` va
fluidiza [i mai mult circula]ia din Ia[i

Punctul intermodal din zona industrial` face parte din proiectul
de modernizare a transportului public ie[ean. Punctul intermodal
ar fi trebuit s` fie gata în 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 în decembrie 2021. Noi vom gr`bi
cât putem de mult func]ionalitatea lui”, a declarat Sebastian Buraga,
purt`torul de cuvânt al Primariei Municipiului Ia[i.
Punctul intermodal va veni în ajutorul locuitorilor din afara
municipiului Ia[i [i mai ales al celor din comuna Tome[ti. Din
punctul construit în zona industrial` se vor face leg`turi în zonele
de interes ale ora[ului, cu ajutorul tramvaielor.
„În 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. În acest fel dorim s` descurajam, 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 Cristian Stoica, directorul
general al Companiei de Transport din Ia[i (CTP).
Amintim c` CTP are noi trasee pentru localit`]ile din jurul
Ia[ului.
George POPA
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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