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Amor ca în telenovele pentru un polițist
din Iași! Agentul Silviu Curcă se însoară
cu iubita pe care a snopit-o în bătaie.
Mireasa Ionela Condrea: „Eu o să plec
din țară. Nu ne-am împăcat!”
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eveniment 3
Patronii
Scandal
cofetăriilor și
uriaș pe proiectul
patiseriilor
din cea mai vânată
pregătesc deja
zonă a orașului
pachetele cu bunătăți
pentru sărbători
expres

16

Un nou trend a apărut în Iași, cel al pachetelor
cu bunătăți locale oferite de sărbători
angajaților din multinaționale. Patronii din
Iași spun că au început să trimită oferte
corporațiilor și fac primele liste cu clienții...
Extinderea Penitenciarului Iași a fost
respinsă de Consiliul Local. Primarul Mihai
Chirica a cerut însă aprobarea proiectului și
demararea unor discuții cu Ministerul
Justiției pentru relocarea pușcăriei din
Copou în următorii ani! În locul
penitenciarului din Copou ar putea apărea...

Iată cine poate proiecta cea
mai așteptată lucrare din zona
CUG. Drumul cu patru benzi din
Iași spre intersecția cu centura
orașului a stârnit un interes uriaș
eveniment

2

actualitate 9

Afaceristul Liviu Horobeț
investește în imobiliare! Construiește
blocuri cu 10 etaje în zona Aurel Vlaicu
Liviu Horobeț învârtea
milioane de euro din
transport mărfuri. A vândut
afacerea și încasează chirii
din spațiile situate pe Aurel
Vlaicu, nr.77. Acum, vrea ca
pe terenul de 5.000 de metri
pătrați să construiască două
blocuri cu 10 etaje sau...
actualitate 9

Scandal la discoteca Central,
dintr-o comună ieșeană! Polițistul Iulian
Beilic avea coșmaruri în fiecare noapte
Un agent din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Iași este acuzat de
fals intelectual și uz de fals.
Asta, după ce i-ar fi dat aiurea 6
amenzi unui om de afaceri.
Totuși, magistrații din cadrul
Judecătoriei Hârlău l-au achitat
pe Iulian Beilic, pe motiv că...

EVENIMENT

Sâmb`t`, 27 noiembrie

2

Iat\ cine poate proiecta cea mai
a[teptat\ lucrare din zona CUG.
Drumul cu patru benzi din Ia[i spre
intersec]ia cu centura ora[ului
a stârnit un interes uria[

din Timi[oara, Oficiul de Studii Pedologice [i
Agrochimice Bac`u, Construc]ii Feroviare Mure[
SA, Aqua Prociv Proiect SRL Cluj-Napoca [i
Quantum Instal SRL din Aiud, jude]ul Alba.Tot
pentru lotul 1 a depus o ofert` [i firma Geo
Myke SRL din Ia[i, reprezentat` de Drago[
Ciopate, un apropiat al organiza]iei PNL. {i acesta
va avea mai mul]i subcontractan]i. |n acest caz
este vorba despre Speed SRL, de asemenea
apropiat` de Drago[ Ciopate. Subcontractant a
intrat [i firma Fairvalue Consulting SRL Bucure[ti,
SC Gazmir Ia[i SRL, Damiena SRL Suceava, Beta
R.G. Trust din Stolniceni-Pr`jescu, jude]ul Ia[i,
Aqua T SRL din Ia[i, Infrasol Expert SRL, RC
Geoproiect SRL din comuna Butea, jude]ul Ia[i,
Integrated Road Solutions SRL Bucure[ti, Proiect
Drum SRL Ia[i, Pro-Drum SRL Ia[i, Direct Group
Solutions SRL Ia[i.

Oferte din ]ar` pentru
proiectarea [oselelor
gestionate de CJ Ia[i

Mai multe societ`]i au depus oferte pentru
o licita]ie de câteva sute de mii de lei derulat`
de Direc]ia Jude]ean` de Administrare a Drumurilor
[i Podurilor (DJADP) Ia[i pentru proiectarea mai
multor [osele din jude]. Printre proiectele care
vor ajunge pe masa Executivului Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i se afl` [i l`rgirea [oselei din
cap`t CUG spre intersec]ia cu [oseaua de centur`
din Lunca Cet`]uii. DJADP a estimat o valoare
de 686.974 de lei (140.198 de euro). Autorit`]ile
au \mp`r]it procedura \n dou` loturi, câ[tig`torii
urmând a fi anun]a]i \n cursul lunii februarie
2021. Unul dintre drumurile cuprinse \n proiect
va lega drumul european 583 de axa rutier` Ia[iSuceava.

Loturi cu drumuri din Ia[i,
scoase la proiectare
Primul lot are o valoare de 182.773 de lei.
Conform documenta]iei lansate pe sistemul
electronic de achizi]ii publice, investi]ia cuprinde
DJ 208I: Bl`ge[ti (DN 28A) – Crive[ti – Vân`tori
(DJ 208N), [osea lung` de 1,5 kilometri. În calcul
intr` [i DJ 282D: Potângeni (DJ 282) – Române[ti
– Podu Iloaiei – Scobâl]eni – Pope[ti – M`dârjac
(DJ 282E) – 6 kilometri. Al doilea lot are o
valoare de 504.201.000 de lei. În calcul intr` DJ
282A: Popricani – Larga Jijia, pe o distan]` de
10,4 kilometri, dar [i DJ 249D: intersec]ie DJ
249A (Criste[ti) – intersec]ie DJ 249E (}u]ora),
pe o lungime de 7,6 kilometri. De asemenea,

autorit`]ile jude]ene au scos la proiectare [i o
por]iune de 3,3 kilometri din DJ 248, limita
municipiului Ia[i – intersec]ie centura Ia[i (Lunca
Cet`]uii). Aceast` [osea va avea 4 benzi \n zona
CUG pân` la intersec]ia cu centura din comuna
Ciurea.

Infla]ie de firme pentru
proiectarea drumurilor
din jude]ul Ia[i
Firma NV Construct S.R.L. Cluj Napoca a
depus o ofert` pentru lotul 1. Firma din ClujNapoca va avea [i o serie de subcontractan]i.
Este vorba despre Gauss SRL Ia[i, Expertus SRL
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{i alte oferte au fost depuse pentru proiectarea
drumurilor din Ia[i. Unele societ`]i au depus
oferte pentru ambele loturi. |n acest caz este
vorba despre asocierea Mem Project Construct
SRL Ia[i [i SC Proiect-Construct Regiunea
Transilvania din Oradea, jude]ul Bihor. Cele dou`
firme vor avea [i subcontractan]i. Este vorba
despre Damiena SRL Suceava [i Ecoproject
Consulting SRL din Bac`u. NV Construct SRL a
depus o ofert` separat` pentru lotul 2. Fima din
Cluj-Napoca va avea o serie de subcontractan]i,
printre care Construc]ii Feroviare Mure[ SA,
Quantum Instal SRL Aiud, jude]ul Alba, Expertus
SRL Timi[oara, Oficiul de Studii Pedologice [i
Agrochimice Bac`u, Protelco SRL Câmpina, jude]ul
Prahova, Gauss SRL Ia[i, Aqua Prociv Proiect
SRL Cluj-Napoca.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Consiliul Local a blocat extinderea
Penitenciarului Ia[i! Scandal uria[ pe
proiectul din cea mai vânat\ zon\ a
ora[ului. Primarul Mihai Chirica vrea un
parc `n locul `nchisorii
Extinderea Penitenciarului Ia[i a fost
respins` de Consiliul Local. Primarul Mihai
Chirica a cerut \ns` aprobarea proiectului
[i demararea unor discu]ii cu Ministerul
Justi]iei pentru relocarea pu[c`riei din
Copou \n urm`torii ani! |n locul
penitenciarului din Copou ar putea ap`rea
un nou parc, conform autorit`]ii locale

Scandal uria[ pe proiectul de extindere [i modernizare a
Penitenciarului de Maxim` Siguran]` Ia[i. Ieri, 26.11.2021, ale[ii
Consiliului Local (CL) Ia[i s-au certat vreme de câteva zeci de minute
pe proiectul Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind modernizarea
pu[c`riei din Copou. O parte a ale[ilor locali au cerut mutarea
penitenciarului din zona Copou, proiect care a ajuns s` stârneasc`
controverse printre consilieri. Cu toate c` Executivul Prim`riei a
cerut avizarea proiectului pentru a nu risca o procedur` de infringement,
consilierii locali nu s-au l`sat \ndupleca]i [i au continuat s` sus]in`
c` penitenciarul trebuie relocat. |n cele din urm`, proiectul de hot`râre
nu a trecut de plenul CL [i a fost respins.

Dispute pe extinderea
penitenciarului din zona Copou
Primarul Mihai Chirica a precizat c` respingerea proiectului
PUZ cerut de Penitenciarul Ia[i poate duce chiar la o penalizare

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

a Ministerului Justi]iei din partea Comisiei Europene. „Penitenciarul
Ia[i a fost mo[tenit de c`tre noi. Este un edificiu care din ce \n
ce mai vizibil nu \[i g`se[te locul \n interiorul municipiului, \ntro zon` dedicat` altor func]iuni. E o realitate pe care o accept`m
de la refuzul anterior al Consiliului Local. A fost o intrare a
instan]elor care au readus pe tapet proiectul. Nu este o dorin]`
a domniilor lor de a-[i moderniza cl`dirile de acolo pentru c` [iar dori o activitate pe termen lung, ci o obliga]ie, pe care România,

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

\n contextul european, o are \n asigurarea unor condi]ii mai bune
pentru cei de acolo. Nu dep`[e[te cu nimic actualul amplasament
care este acum acolo. Noi [tim c` nu e locul lui acolo [i presiunea
asta va cre[te foarte mult”, a precizat Mihai Chirica. Conducerea
institu]iei din zona Copou a demarat \n acest an [i alte lucr`ri
de investi]ii pentru modernizarea penitenciarului.

Parc uria[ pe locul unde
se afl` Penitenciarul Ia[i
|n plus, Executivul prim`riei a precizat c`, \n cazul \n care
Penitenciarul Ia[i va fi mutat, pe locul acestuia ar urma s` apar`
un parc uria[. „Ce este mai r`u? Trebuie s` alegem \ntre blocarea
investi]iei, ce poate aduce România \ntr-o situa]ie de infringement,
sau condi]ionarea derul`rii investi]iei pe un timp, prin care
Ministerul Justi]iei trebuie s` se gândeasc`, pe un termen lung,
asupra locului unde va putea gestiona un penitenciar \n alt` zon`.
Trebuie s` permitem derularea acestei investi]ii ca, dup` cinci
ani, Ministerul s` vin` la masa discu]iilor, prin care s` ne spun`
viziunea lor pe termen lung [i s` sus]inem proiectul propus. Dac`
Ministerul ne va propune asta, ne angaj`m s` recuper`m valoarea
terenului, ca el s` devin` public. Noi o s` sus]inem financiar
relocarea prin r`scump`rarea terenului [i \n Copou va trebui s`
facem un parc. Nu \l vom l`sa \n capcana unei dezvolt`ri imobiliare”,
a mai spus primarul Mihai Chirica.

CL a respins proiectul
de la Penitenciarul Ia[i
Totu[i, Consiliul Local a decis s` nu aprobe proiectul de
hot`râre. Consilierii USR [i PSD s-au ar`tat cei mai vocali,
sus]inând c` nu mai vor ca Penitenciarul Ia[i s` r`mân` pe
actualul amplasament de pe strada Dr. Vicol. Ace[tia au votat
\mpotriva PUZ-ului cerut de Ministerul Justi]iei pentru penitenciarul
din Copou. Consilierii PNL [i cei ai PMP s-au ab]inut de la vot.
|n aceste condi]ii, proiectul de hot`râre nu a mai fost aprobat.
Proiectul de modernizare [i extindere a Penitenciarului din Copou
prevede refacerea corpului A, cl`dire intrat` în conservare înc`
de acum 3 ani. Ulterior, în incinta penitenciarului, va fi ridicat
un nou corp de cl`dire, ce poate g`zdui [i 600 de de]inu]i.
Reprezentan]ii Penitenciarului din Ia[i nu au comentat pân` la
\nchiderea edi]iei respingerea proiectului PUZ discutat \n Consiliul
Local. „Conducerea unit`]ii noastre nu-[i poate exprima punctul
de vedere, întrucât a[tept`m înscrisuri oficiale din partea autorit`]ilor
publice locale competente, respectiv procesul-verbal al [edin]ei cu
motiv`rile emise în cadrul acesteia”, au transmis reprezentan]ii
penitenciarului.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Peste 30 de mii de ie[eni s-au imunizat
`mpotriva gripei la o lun\ de la `nceperea
campaniei gratuite. Medicii precizeaz\ c\
orice persoan\ care s-a imunizat `mpotriva
COVID-19 poate primi [i vaccinul antigripal
Campania anual` de vaccinare antigripal`
gratuit` a Ministerului S`n`t`]ii a \nceput
\n luna octombrie 2021 [i pân` \n prezent
s-au imunizat peste 30 de mii de ie[eni.
Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i a
solicitat peste 100.000 de doze de vaccin
De la \nceputul lunii octombrie 2021 [i pân` \n prezent s-au
vaccinat \mpotriva gripei peste 30.000 de ie[eni. Ace[tia se
\ncadreaz` \n grupa de persoane care beneficiaz` de vaccinul

gratuit. Vineri, 12 noiembrie 2021, a ajuns la Ia[i cea de-a 4
tran[` de doze din cele 115 mii solicitate de Direc]ia de S`n`tate
Public` din Ia[i. Reamintim c`, \n data de 11 noiembrie 2021, au
ajuns la Ia[i 18.308 doze, reprezentând a patra tran[` de vaccin
antigripal. Acestea sunt repartizate la cabinetele medicilor de
familie pentru imunizarea persoanelor cu risc ridicat de \mboln`vire.
Campania de vaccinare a demarat la jum`tatea lunii octombrie,
odat` cu repartizarea a 13.720 de doze de vaccin antigripal,
reprezentând prima tran[` de vaccinuri. A urmat a doua tran[`,
constând \n 9.154 de doze [i pe 3 noiembrie au ajuns la Ia[i
\nc` 13.731 de doze de vaccin antigripal. |n primele trei etape,
Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i a distribuit dozele pentru
imunizarea \mpotriva gripei de sezon a copiilor \nscri[i la cabinetele
medicilor de familie, a copiilor din institu]iile sociale, a personalului
medico-sanitar din unit`]ile medicale, precum [i a persoanelor
institu]ionalizate din c`minele de b`trâni [i unit`]ile medico-sociale.

Categoria de persoane care beneficiaz`
gratuit de vaccinul antigripal
Persoanele care beneficiaz` gratuit de acest vaccin sunt cele
cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii
[i cardiovasculare, boli metabolice, copii [i b`trâni institu]ionaliza]i,
personal medical, precum [i gravide, conform recomand`rilor
Organiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii (OMS) [i Centrului European
de Prevenire [i Control al Bolilor (ECDC). Campania se va derula
prin cabinetele medicilor de familie [i în unit`]ile sanitare cu
paturi. Orice persoan` care s-a vaccinat anti-COVID-19 [i face
parte din categoriile de risc poate primi [i vaccinul antigripal.
„Am solicitat pentru jude]ul Ia[i 115.000 de doze [i a[tept`m s`
ne anun]e Ministerul S`n`t`]ii când vin [i celelalte doze”, au
precizat reprezentan]ii DSP Ia[i.

|n cadrul campaniei de imunizare 20202021 au fost vaccina]i peste 120.000 de
ie[eni \mpotriva gripei de sezon
Num`rul ie[enilor vaccina]i antigripal a fost mai mare \n sezonul
de vaccinare 2020-2021 fa]` de cel din 2019-2020. Din septembrie

2020 [i pân` pe data de 21 mai 2021, \n jude]ul Ia[i au fost
\nregistrate 123.980 de persoane imunizate \mpotriva gripei. |n data
de 14 septembrie 2020, Ministerul S`n`t`]ii a început campania de
vaccinare prin distribu]ia primelor doze c`tre direc]iile de s`n`tate
public` în vederea începerii imuniz`rilor. Direc]ia de S`n`tate Public`
Ia[i a primit atunci prima tran[` de 15.600 de doze de vaccin
antigripal (Influvac). Campania s-a \ncheiat \n luna iunie 2021.
De la debutul campaniei, jude]ul Ia[i a primit \n total 138.766
de doze. În func]ie de categoriile de persoane, vaccin`rile au avut
loc dup` cum urmeaz`: persoane cu boli cronice - 53.746, medici
[i alte categorii de personal - 7.651, copii [i b`trâni institu]ionaliza]i
- 1.365, persoane peste 65 de ani - 58.302, gravide - 530, copii
de la 6 luni pân` la 5 ani - 2.386. |n sezonul de vaccinare
antigripal` 2019-2020, aproximativ 94.000 de ie[eni s-au imunizat.
Cei mai mul]i au fost persoane de peste 65 de ani. La sfâr[itul
lunii februarie 2020 erau 93.336 de persoane vaccinate. |n sezonul
anterior au fost imuniza]i 36.162 de bolnavi cronici, 8.202 medici
[i alte categorii de personal, 1.770 de copii [i b`trâni institu]ionaliza]i,
46.852 de persoane peste 65 de ani, 130 de gravide [i 220 de
copii cu vârsta cuprins` \ntre 6 luni [i 5 ani.
Andreea PåDURESCU
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Sum\ uria[\, adus\ la Ia[i de o celebr\
institu]ie `n toat\ România! Banii vor fi
folosi]i `ntr-o manier\ unic\ pentru a
combate r\spândirea virusului COVID-19
Peste 1,4 milioane de lei
pentru implementarea unui
proiect de m`suri active
pentru prevenirea r`spândirii
infec]iei COVID-19, adu[i la
Ia[i. Totul printr-un proiect
câ[tigat de Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”. Acesta
propune cre[terea capacit`]ii
de a gestiona eficient criza
sanitar` prin diminuarea
riscului de propagare a
infec]iei cu SARS-CoV-2 în
sistemul public de educa]ie
universitar`
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i a câ[tigat o finan]are de peste 1,4 milioane
de lei pentru implementarea unui proiect de
m`suri active pentru prevenirea r`spândirii infec]iei
COVID-19. Proiectul „Implementarea de m`suri
active pentru prevenirea r`spândirii infec]iei
COVID-19 în cadrul Universit`]ii «Alexandru Ioan
Cuza» din Ia[i” î[i propune cre[terea capacit`]ii
unit`]ii de \nv`]`mânt superior de a gestiona
eficient criza sanitar` COVID-19 prin diminuarea
riscului de propagare a infec]iei cu SARS-CoV-2
în sistemul public de educa]ie universitar`.
Obiectivul proiectului va fi îndeplinit prin dotarea
institu]iei cu materiale [i echipamente necesare
pentru protec]ia s`n`t`]ii studen]ilor, cadrelor
didactice, personalului didactic auxiliar [i nedidactic,
colaboratorilor sau reprezentan]ilor din domeniul
educa]iei care efectueaz` schimburi de experien]e
în cadrul universit`]ii, pentru limitarea infect`rii
cu virusul SARS-CoV-2.

În cadrul proiectului UAIC se
vor achizi]iona dezinfectan]i,
aparatur` destinat`
dezinfec]iei [i steriliz`rii
aerului de tipul
nebulizatoarelor
În cadrul proiectului se vor achizi]iona
dezinfectan]i, aparatur` destinat` dezinfec]iei [i
steriliz`rii aerului de tipul nebulizatoarelor.
Nebulizatorul este un dispozitiv medical conceput
pentru administrarea medica]iei prescrise de
medic direct \n c`ile bronhice. De cele mai multe
ori, \n acest aparat se introduce ser fiziologic \n
combina]ie cu anumite medicamente. Acesta
func]ioneaz` dup` urm`torul principiu: aburii
rezulta]i se inhaleaz` cu ajutorul unei m`[ti sau
a unui inhalator oral. Practic, aparatul creeaz`
un flux de aer care trece prin tub pân` la kitul
nebulizator, iar aerul transform` substan]ele din
aparat \n vapori de aerosoli pentru o inhalare
u[oar` (nebulizare). Asta în mod special pentru
s`li de curs [i de seminar, laboratoare sau
biblioteci. De asemenea, vor fi asigurate echipamente
de protec]ie de uz personal adecvat (m`[ti,
combinezoane) pentru 1.600 de studen]i care
îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse
sociale de stat [i burse sociale ocazionale.

Totodat`, proiectul urm`re[te
aplicarea riguroas` a m`surilor
de prevenire [i control pentru
combaterea r`spândirii
infec]iilor cu COVID-19 în
cadrul Universit`]ii
„Cuza” din Ia[i
Totodat`, proiectul urm`re[te aplicarea riguroas`
a m`surilor de prevenire [i control pentru
combaterea r`spândirii infec]iilor cu COVID-19 în

ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil
în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului
de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor
sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice

cadrul Universit`]ii „Cuza” din Ia[i. Acesta a fost
depus ca urmare a apelului de proiecte „Consolidarea
capacit`]ii unit`]ilor de înv`]`mânt de stat în
vederea gestion`rii situa]iei de pandemie generat`
de virusul SARS-COV-2”, care vor primi finan]are
în cadrul Programului Opera]ional Infrastructura
Mare (POIM). Cel câ[tigat de UAIC are o valoare
total` de 1.403.202,04 lei [i va fi implementat în
perioada ianuarie - decembrie 2022.
De reamintit c`, tot la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, cercet`torii au
descoperit un nou biosenzor pentru detec]ia în
timp real a unor proteine specifice asociate
virusului SARS-CoV-2. Au contribuit la aceast`
descoperire dr. Alina Asandei, dr. Loredana
Mereu]`, dr. Irina {chiopu [i prof. univ. dr.
Tudor Luchian. Ei fac parte din cadrul Institutului
de Cercet`ri Interdisciplinare (ICI), respectiv din
cadrul Laboratorului de Biofizic` molecular` [i
Fizica medical` a Facult`]ii de Fizic`.
„Apelând la o compara]ie comun`, [i anume
modul \n care percepem [i distingem \ntre sunete
cu diferite frecven]` (de exemplu, notele muzicale
do-re-mi...), este [tiut c` timpanul, ce separ` urechea

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor de contact
din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate
cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele
corespunzătoare, îndosariere și arhivarea corespondenței
și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și
a celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri necesară desfășurării
activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă, fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute
de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele
firmei

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică
de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul de
muncă

extern` de cea mijlocie, vibreaz` diferit la interac]iunea
cu respectivele sunete, conducând a[adar, \mpreun`
cu alte organe anatomice, la materializarea fiziologic`
a percep]iei de c`tre noi a unor sunete diferite”,
arat` prof. univ. dr. Tudor Luchian.
Mai departe, cercet`torul arat` c` membrana
lipidic` artificial utilizat` \n sistemul cu rol de
biosenzor \[i schimb` anumite propriet`]i electrice
\n mod distinct [i specific, \n urma interac]iunii
cu proteina S1 a virusului SARS-CoV-2. „Respectivele
modific`ri sunt detectate [i interpretate \n timp
real de c`tre sistemul nostru, conducând astfel,
implicit, la detec]ia proteinei S1 [i identificarea
complexelor specifice \n care proteina S1 se poate
reg`si. Alternativ, sistemul nostru poate fi folosit
pentru identificarea [i selec]ia rapid` [i ieftin` a
unor anticorpi dintr-o libr`rie mai vast`, \n func]ie
de specificitatea acestora - [i implicit utilitatea
medical` - pentru diferite variante cunoscute ale
proteinelor S1 din structura SARS- CoV-2”, mai
arat` prof. univ. dr. Tudor. Luchian. Astfel, se
preleveaz` probe din organism care sunt analizate
\n laborator cu acest sistem de biosenzor.
Valentin HU}ANU

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

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în
meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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Scandal la discoteca Central, dintr-o comun\ ie[ean\!
ACTUALITATE

Sâmb`t`, 27 noiembrie

Poli]istul Iulian Beilic avea co[maruri `n
fiecare noapte. Ca s\ se r\zbune, a dat
amenzi pe band\ rulant\. Patronii clubului
vorbesc de interese financiare
Scandal de propor]ii \n care este implicat` Poli]ia ie[ean`!
Un agent din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i este acuzat de fals intelectual [i uz de fals.
Asta, dup` ce i-ar fi dat aiurea 6 amenzi unui om de
afaceri.
Totu[i, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Hârl`u l-au
achitat recent pe Iulian Beilic pentru fals intelectual, pe
motiv c` faptele acestuia nu sunt prev`zute de legea penal`,
[i pentru uz de fals, pe motiv c` faptele nu exist`.
„Instan]a respinge, ca neîntemeiate, ac]iunile exercitate
de p`r]ile civile N.D. [i M.B. cu privire la plata daunelor
materiale, în cuantum de 50.000 de lei, [i a daunelor
morale, în cuantum de 100.000 de lei, împotriva inculpatului
Iulian Beilic”, au afirmat judec`torii ie[eni. De remarcat
este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi
contestat`.

Agentul Iulian Beilic, acuzat de procurori
de fals intelectual [i uz de fals
Procesul agentului de Poli]ie Iulian Beilic a \nceput pe
data de 21 februarie 2020. Procurorii l-au trimis \n judecat`
pe ie[ean sub acuza]iile de fals intelectual [i uz de fals. „|n
perioada 2 februarie - 7 august 2016, în calitate agent la
Postul de Poli]ie Belce[ti, inculpatul a sanc]ionat-o contraven]ional,
de 6 ori, pe persoana v`t`mat`, în calitate de administrator
al SC Industrial Est SA, pentru lipsa autoriza]iei de func]ionare,
de[i aceasta era valabil` [i era afi[at`”, au men]ionat
anchetatorii ie[eni. În cursul anului 2016, la parterul [i
demisolul blocului 24, din satul Belce[ti - Centrul Civic, a
func]ionat spa]iul comercial (teras`, bar, discotec`) apar]inând
societ`]ii al c`rei administrator era persoana v`t`mat` (care
era [i asociat în cadrul societ`]ii, al`turi de cea de-a doua
persoan` v`t`mat`). „În acea perioad`, inculpatul îndeplinea

func]ia de ajutor de [ef la Postul de Poli]ie Belce[ti. Totodat`, acesta locuia în
blocul nr. 24, din satul Belce[ti, la parterul [i subsolul c`ruia func]iona punctul
de lucru al firmei. Pe 2 februarie 2016, în jurul orei 19:15, în localul apar]inând
firmei din Belce[ti a avut loc o alterca]ie, motiv pentru care barmanul de serviciu,
C.M.S., a apelat num`rul 112. Ca urmare a acestui apel, la fa]a locului s-a deplasat
inculpatul, în calitate de agent de Poli]ie competent material [i teritorial. Cu
ocazia interven]iei la fa]a locului, inculpatul l-a condus la sediul Poli]iei pe numitul
F.M., în vederea audierii [i lu`rii m`surilor legale fa]` de acesta. Cu acea ocazie,
inculpatul nu a efectuat alte activit`]i (control la unitatea comercial`, cu privire
la existen]a autoriza]iei de func]ionare), dup` cum s-a constatat [i de pe înregistrarea
video a interven]iei, ce a fost pus` la dispozi]ie de c`tre persoana v`t`mat`”, au
ad`ugat oamenii legii.

|ntreg scandalul a pornit de la 6 amenzi
date unei discoteci din jude]ul Ia[i
Anchetatorii au mai spus c` poli]istul Iulian Beilic l-a sunat pe martorul
care f`cuse sesizarea la 112, c`ruia i-a comunicat c`-l va sanc]iona contraven]ional
pe administratorul societ`]ii pentru lipsa autoriza]iei de func]ionare. Astfel,
procurorii au mai spus c` Iulian Beilic l-ar fi amendat de 6 ori, \n zile diferite,
pe administratorul firmei, pe motiv c` nu ar fi avut eliberat` o autoriza]ie de
func]ionare. De cealalt` parte, reprezentan]ii firmei respective au sus]inut c`
func]ioneaz` de peste 14 ani \n locul respectiv [i c` au toate documentele
necesare pentru func]ionare. Mai mult, ace[tia au sus]inut c`, de fapt, poli]istul
ie[ean s-ar fi mutat deasupra discotecii [i ar fi \ncercat s` cumpere locuin]a
respectiv`, dar f`r` succes. „Noi func]ion`m acolo de mai bine de 14 ani. Acolo
era un bloc p`r`sit, nu era nimic, noi am organizat totul acolo. Domnul poli]ist
s-a mutat deasupra, cu chirie, \ntr-o locuin]` de la Prim`rie. Timp de atâ]ia ani,
nu a avut nicio problem`! Deodat` a \nceput s` ne dea amend` dup` amend`,
dar f`r` s` vin` s` verifice. Din ce am \n]eles eu, el voia s` cumpere locuin]a
de deasupra noastr` [i nu a putut, pentru c` era de la Prim`rie dat`. De
asemenea, am auzit c` are un prieten ce avea o afacere cu acela[i obiect de
activitate cu al nostru [i, probabil, ar fi vrut s` scape de concuren]` cumva...”,
a declarat ieri Maria Baban, unul dintre patronii discotecii „Central”, din Belce[ti.
Aceasta a mai afirmat c` toate procesele-verbale prin care firma a fost sanc]ionat`
au fost anulate. Acela[i lucru a fost confirmat de c`tre cel de-al doilea administrator
al firmei, Neculai Drobot`.

Poli]istul ie[ean, achitat de judec`tori
Totu[i, judec`torii de la prima instan]` au decis achitarea lui Iulian Beilic.
Magistra]ii au considerat c` firma nu avea autoriza]ie de func]ionare valabil` la
momentul constat`rii contraven]iilor (2 februarie - 7 august 2016). „Mai mult,
instan]a constat` c` inculpatul, în calitate de agent de Poli]ie, avea competen]a
de a constata contraven]iile re]inute în sarcina persoanei v`t`mate [i de a aplica
sanc]iunile contraven]ionale, pentru aceasta nefiind necesar` efectuarea unui
control cu privire la existen]a autoriza]iei (agentul economic fiind obligat s`
afi[eze, la loc vizibil, autoriza]ia de func]ionare) [i nici consemnarea vreunei
activit`]i în Registrul unic de control. Analizând întreg dosarul de urm`rire
penal`, coroborat cu probele administrate în cursul cercet`rii judec`tore[ti,
instan]a ajunge la concluzia c`, în dosarul cauzei, nu exist` dovada c` inculpatul
ar fi falsificat cele 6 procese-verbale de constatare a contraven]iei, prin atestarea
unor fapte sau împrejur`ri necorespunz`toare adev`rului ori prin omisiunea cu
[tiin]` de a insera unele date sau împrejur`ri”, au concluzionat judec`torii. Pe
de alt` parte, sentin]a a fost contestat` deja de c`tre procurori. Acum, urmeaz`
ca instan]a superioar` s` stabileasc` ce se va \ntâmpla \n continuare cu agentul
de Poli]ie acuzat de fals intelectual [i uz de fals. Reporterii Cotidianului „BZI”
au \ncercat ieri s` ia leg`tura cu Iulian Beilic, dar f`r` succes.
Ciprian NEDELCU
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Sâmb`t`, 27 noiembrie

Amor ca `n telenovele pentru un
poli]ist din Ia[i! Agentul Silviu Curc\
se `nsoar\ cu iubita pe care a snopit-o
`n b\taie. Mireasa Ionela Condrea: ıEu
o s\ plec din ]ar\. Nu ne-am `mp\cat!‰
Dragoste cu n`b`d`i
\ntre poli]istul ie[ean
Silviu Curc` [i fosta sa
so]ie, Ionela Condrea,
cea care a depus
plângere \mpotriva
acestuia dup` ce a
snopit-o \n b`taie. Dup`
acest incident, cei doi
au depus din nou actele
de c`s`torie la Starea
Civil` din Ia[i. Cununia
ar trebui s` aib` loc
chiar ast`zi, sâmb`t`,
27 noiembrie 2021.
Silviu Curc` [i Ionela
Condrea au negat tot [i
au precizat c`
ceremonia a fost
anulat`
Poveste de dragoste ca \n filme
\ntre un poli]ist din Ia[i [i fosta so]ie.
Dup` ce [i-a acuzat fostul so] c` a b`uto de mai multe ori, Ionela Condrea a
depus actele de c`s`torie la Starea Civil`
din Ia[i, din cadrul Direc]iei Locale de
Eviden]` a Persoanelor (DLEP). Silviu
Curc`, agent de poli]ie \n cadrul Sec]iei
2 din Ia[i, a fost iertat de fosta so]ie
[i urmeaz` ca cei doi s` \[i uneasc`
din nou destinele. Evenimetul este pl`nuit
pentru data de sâmb`t`, 27 noiembrie
2021, a[a cum este men]ionat pe site-

plângere [i asta este tot”, povestea
Ionela \n luna septembrie 2021. Aceasta
a solicitat emiterea unui ordin de
protec]ie pe numele lui Silviu Curc`.
Cererea a fost depus` la Judec`toria
Ia[i pe data de 24 septembrie 2021. În
urm` cu dou` zile, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au decis amânarea
cauzei.

La \nceputul lunii
noiembrie 2021,
agentul Silviu
Curc` a fost prins
beat la volan
ul dlep-iasi.ro, \ns`, contacta]i de reporterii
„BZI”, Ionela [i Silviu au negat totul.
Cei doi au precizat c` evenimentul a
fost anulat. Ionela Condrea va pleca din
]ar` chiar \n ziua \n care \[i planificase
cununia civil` cu cel pe care l-a iertat
[i dup` ce a lovit-o. „A fost anulat`
cununia civil` de sâmb`t`, 27 noiembrie
2021. Eu o s` plec din ]ar`. Nu ne-am
\mp`cat [i nu ne vom rec`s`tori. Am
fost la control intern [i mi-am retras
plângerea”, a declarat Ionela Condrea,
fosta so]ie a poli]istului Silviu Curc`.
Poli]istul ie[ean, care a fost implicat
\n mai multe probleme \n ultima vreme,
a precizat c` nici nu [tia c` urmeaz`
s` se cunune [i c` nu va avea loc nicio
nunt` [i c` nu s-au \mp`cat. „Oamenii
mai gre[esc [i se mai \mpac`. Nu va
avea loc nicio cununie civil`, nimic. Eu
nici nu am [tiut de a[a ceva, ast`zi

am aflat. Eu nu am depus niciun act,
dar oricum e totul anulat. Nu ne
c`s`torim, nu ne-am \mp`cat, am f`cut
[i noi a[a s` vedem cum reac]ioneaz`
lumea. Eu sunt acas`, \n concediu
medical. Pute]i s` sta]i lini[ti]i, c` nu
se c`s`tore[te nimeni”, a precizat Silviu
Curc`, agent de poli]ie în cadrul Sec]iei
2, Ia[i. La pozi]ia 1 pe site-ul dlepiasi.ro este men]ionat` c`s`toria dintre
Curc` Vlad Silviu, 34 de ani, [i Condrea
Ionela, 26 de ani, ambii din Ia[i, declara]ie
de c`s`torie \nregistrat` pe data de 18
noiembrie 2021.

Silviu Curc` a avut
ordin de protec]ie
\mpotriva fostei so]ii
Reamintim c` \n urm` cu aproximativ
4 luni, Ionela Condrea a luat leg`tura

cu reporterii „BZI” pentru a-[i face
cunoscut` trauma prin care a trecut
cu fostul s`u so], Silviu Curc`. Agentul
Silviu Curc` de la Sec]ia 2 de Poli]ie
Ia[i a ajuns \n aten]ia colegilor s`i dup`
ce [i-a b`tut fosta so]ie, pe Ionela.
Scandalul s-a petrecut \n apartamentul
\n care locuie[te femeia. Acolo Silviu
Curc` ar fi lovit-o pe fosta lui so]ie.
Ulterior, femeia a ajuns la spital, iar
mai apoi a depus o plângere la Sec]ia
4 de Poli]ie Ia[i. Acolo, poli]i[tii au
emis imediat un ordin de protec]ie, iar
agentului Curc` i-a fost interzis s` se
mai apropie de fosta lui so]ie. Contactat`
de reporterii „BZI”, Ionela a precizat
c` a fost b`tut` m`r de poli]ist.
„M-a lovit când era la mine \n cas`.
Eu am divor]at de el, nu vreau s` mai
am nicio leg`tur` cu el. Am depus

La \nceputul lunii noiembrie 2021,
agentul de poli]ie Silviu Curc`, din
cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
Ia[i, a fost prins conducând un autoturism
sub influen]a b`uturilor alcoolice. Chiar
colegii s`i au fost cei care l-au tras pe
dreapta. Pentru c` mirosea puternic a
alcool, Curc` a fost pus s` sufle \n
aparatul alcooltest. |n urma test`rii a
rezultat faptul c` a consumat alcool [i nu pu]in! Pe numele s`u a fost
deschis un dosar penal, iar, acum,
acesta are de dat explica]ii \n fa]a legii.
Din câte se pare, Curc` se afla la volan,
fiind \n timpul s`u liber. De[i este
poli]ist [i ar fi trebuit s` [tie c` \i este
interzis oric`rui [ofer s` urce la volan
sub influen]a alcoolului, se pare c`
acestuia nu i-a p`sat [i s-a gândit s`
\ncalce legea.
Andreea PåDURESCU

Afaceristul Liviu Horobe] investe[te `n imobiliare! Construie[te blocuri
cu 10 etaje `n zona Aurel Vlaicu, pe amplasamentul societ\]ii Hoffer.
Investitorul: ıDac\ m\ chema altfel, aveam PUZ-ul aprobat‰
Liviu Horobe] \nvârtea milioane de
euro din transport m`rfuri. A
vândut afacerea [i \ncaseaz` chirii
din spa]iile situate pe Aurel Vlaicu,
nr.77. Acum, vrea ca pe terenul de
5.000 de metri p`tra]i s`
construiasc` dou` blocuri cu 10
etaje sau o clinic` privat` cu 6
etaje
Afaceristul Liviu Horobe], patronul societ`]ii
Hoffer Impex SRL, investe[te \n imobiliare. |n
trecut, societatea se ocupa cu transportul de
m`rfuri. Din cauza controalelor executate de
Finan]ele ie[ene, Liviu Horobe] a hot`rât s` vând`
afacerea. La un moment dat, cifra de afaceri
anual` a companiei era de 15 milioane de euro,
multe contracte fiind \ncheiate cu firme din
str`in`tate. Acum, Liviu Horobe] \ncaseaz` chirii
din spa]iile situate pe strada Aurel Vlaicu, nr.77,
unde sunt edificate dou` cl`diri. Aici desf`[oar`
activit`]i [i un service auto. Recent, Liviu Horobe],

\n vârst` de 64 de ani, s-a gândit s` valorifice
terenul. Mai ales c` \n zon` au fost pornite mai
multe [antiere pentru construirea de locuin]e
colective cu regim mare de \n`l]ime. A[a c` a
depus un proiect la Prim`ria Ia[i pentru construirea
unui num`r de dou` blocuri de locuin]e colective.
|n cursul acestei s`pt`mâni, proiectul a fost inclus
pe ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului [i Urbanism (CTATU), format` din
arhitec]i, pentru ob]inerea avizului de oportunitate.

Omul de afaceri a[teapt` de 7
luni bun`voin]a arhitec]ilor

au scos dup` 6 luni. Eu nu m` duc cu c`ciula
\n mân`. Dac` m` chema altfel, aveam PUZ-ul
aprobat. Acolo am aproape 5.000 de metri p`tra]i.
Vreau s` construiesc dou` blocuri cu 10 etaje,
cât se permite \n zon`. Am un arhitect care se
ocup` de proiect. Nu vreau s` colaborez cu
b`ncile, nu am bani din vânzarea afacerii? Am
\nchiriat acolo, eliberez dou` facturi pe lun`, nu
m` doare capul. A[tept s` v`d ce aprob` marele
urbanism”, a mai spus omul de afaceri. Pe Aurel
Vlaicu vrea s` investeasc` [i afaceristul Radu
Apintei, care are probleme cu firma intrat` \n
insolven]`.

Contactat telefonic de reporterii „BZI”, Liviu
Liviu Horobe] ia \n calcul s`
Horobe] a dat semne de lehamite, pentru c`
construiasc` o clinic` pentru
proiectul a fost ini]iat cu mult timp \n urm`. „Nu
bolnavii de cancer
[tiam c` proiectul este discutat. Eu de 7 luni
a[tept s` intru la comisie. M-au ]inut la Prim`rie
|n func]ie de avizul de oportunitate emis de
6 luni pentru un certificat de urbanism. Am fost CTATU, omul de afaceri ia \n calcul chiar s`
\n audien]` [i mi s-a spus c`-l d` imediat, dar l- \nlocuiasc` proiectul imobiliar cu unul medical.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

„Am dou` variante acolo, ori fac blocuri, ori o
clinic` medical`. Am f`cut un mic proiect [i a[
vrea s` construiesc acolo o cl`dire cu 6 etaje,
ceea ce ar \nsemna 246 de paturi pentru pacien]ii
bolnavi de cancer, care ar putea primi \ngrijiri
paliative. Totul depinde de cum se va da avizul.
Sunt surse de finan]are prin programe europene.
Eu am 64 de ani [i m` uit din ce \n ce mai des
la CNP-ul din buletin”, a mai precizat Liviu
Horobe]. R`mâne de v`zut dac` avizul CTATU
va fi favorabil. {i medicul Cristache Zanoschi a
vrut s` construiasc` o clinic` privat` pentru
bolnavii de cancer, \n zona [oselei Ia[i - Tome[ti,
dar proiectul a fost respins de arhitec]i. Nu
departe de amplasamentul patronului Hoffer
Investment SRL, pe Aurel Vlaicu, nr. 67, voiau
s` investeasc` [i patronii magazinului Principe
Caffe. De[i doreau un regim mic de \n`l]ime, au
primit aviz negativ din partea CTATU.
Ciprian BOARU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL. Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii,
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.

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.

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.

NOTIFICåRI
Subscrisul, C.I.I Ardelianu Ovidiu
Lucian, cu sediul ales \n mun.
Ia[i, str. Cuza Vod`, nr.4, et.3,
cam. 300, jude]ul Ia[i, în calitate
de lichidator judiciar al S.C.
EXPO PROD IASI. S.R.L,
desemnat de Tribunalul Ia[i în
dosarul nr. 5705/99/2021,
notific` faptul c` prin incheierea
nr. 96/18.11.2021, împotriva
debitorului S.C. EXPO PROD
IASI S.R.L., identificat` cu
J22/365/2014, C.U.I. 32877978,
cu sediul in Mun. Iasi, Piata
Unirii, nr. 2, sc. D, et. 3, ap.18, la
sediul Cab. Av. Horga Catalin,
jude]ul Ia[i, s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate de insolven]`.
Termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii
debitorului este 04.01.2022.
Termenul pentru întocmirea
tabelului preliminar este
14.01.2022. Termenul pentru
verficarea definitivarii tabelului de
crean]e la 04.02.2022. Prima
Adunare a Creditorilor va avea
loc în Ia[i, str. Cuza-Vod`, nr.4,
et. 3, cam. 300, jud. Ia[i, la data
de 18.01.2022, ora 11ºº având
pe ordinea de zi : alegerea
Comitetului Creditorilor, al
pre[edintelui acestuia,
confirmarea lichidatorului judiciar
– C.I.I. Ardelianu Ovidiu Lucian [i
stabilirea remunera]iei acestuia.
Creditorii interesa]i pot depune
declara]ii de crean]` la dosar, în
dublu exemplar, cu men]iunea ca
exemplarul pentru lichidatorul
judiciar s` fie comunicat direct
acestuia la sediul ales din Mun.
Ia[i, str. Cuza Vod`, nr.4, et.3,
cam. 300, jude]ul Ia[i .

MEDIU

S.C. ASAM S.A.; S.C. AUTO
PLUS REPAIR S.R.L.; S.C.
IMPERIA DEVELOPMENT S.R.L,
titular al proiectului de PLAN
Leg`tor manual, studii medii, f`r` URBANISTIC ZONAL ”PUZConstruire locuin]e colective pe
experien]` precizat`, ASOCIATIA
teren proprietate” propus a fi
PERSOANELOR CU HANDICAP
Instalator, scoala profesionala,
amplasat în mun. Ia[i, str. Aurel
DIN ROMANIA FILIALA
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
Vlaicu nr. 77, înscris în CF nr.
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
la: 0232/230637; 0232/262800;
134872; 134873; 134874;
0770760331; 0332/730411;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
134875; 134876; 134877;
aphr.office@gmail.com,
Vlaicu Nr.87.
122038; 125141; 130067,
STR.PIA}A UNIRII, NR.5.
Instalator apa canal, fara studii si
jude]ul Ia[i, anun]` publicul
Librar, studii umaniste,
experienta precizate,
interesat asupra depunerii
experienta 1 an, SEDCOM
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
solicit`rii de ob]inere a avizului de
LIBRIS SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
mediu. Informa]iile privind
0232/234582; 0232/233080;
industrialest@yahoo.com,
con]inutul documenta]iei tehnice
secretariat@sedcom.ro,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
a proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[i –
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Bratuleni.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Ingrijitor cl`diri, [coal` general`,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.

mun. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr.
43, Ia[i, zilnic între orele 8:00 –
16:00. Observa]iile publicului se
primesc la sediul APM Ia[i in
termen de 15 zile de la
publicarea anun]ului.
SC AUTO PADOVA SRL, titular
al proiectului „Produc]ia de
caroserii pentru autovehicule,
fabricarea de remorci [i
semiremorci”, propus a fi
amplasat în sat Br`tuleni,
comuna Miroslava, NC 84650,
Hala C2, în incinta Parcului
Industrial Miroslava 1, jude]ul
Ia[i, anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de
încadrare de c`tre APM Ia[i în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul sus men]ionat:
nu se supune evalu`rii impactului
asupra mediului [i nu se supune
evalu`rii adecvate. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM Ia[i din
Str. Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i,
în zilele de L-V, între orele 8-14,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet: apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
APM Ia[i.
POMÂRLEANU VASILE
DUMITRU anun]` publicul
interesat asupra depunerii
raportului privind impactul asupra
mediului pentru proiectul
„CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE PE TEREN
PROPRIETATE – CONFORM
PUZ APROBAT CU HCL. NR.
280/29.08.2006”, propus a fi
amplasat în mun. Ia[i, Jude]ul
Ia[i, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.
FN, nr. cad. 168793, jude]ul la[i.
Tipul deciziei posibile luate de
APM Iasi poate fi emiterea
acordului de mediu sau
respingerea solicit`rii de emitere
a acordului de mediu. Raportul
privind impactul asupra mediului
poate fi consultat la sediul APM
Ia[i, în zilele de luni-joi între orele
8.00-16.00 [i vineri între orele
8.00-14.00 sau la adresa
apmis.anpm.ro. Dezbaterea
public` a raportului privind
impactul asupra mediului va avea
loc în data de 29.12.2021, ora
14:00 la sediul titularului din
cartierul ROYAL TOWN, str.
Aleea Sadoveanu nr. 59B, birou
5, mun. Ia[i, jud. Ia[i. În cazul în
care se va prelungi starea de
alert` instituit` prin Decretul
Pre[edintelui României nr.
195/2020 [i având în vedere
m`surile care se aplic` pe durata
acesteia pentru prevenirea [i
combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, având în vedere
Adresa ANPM nr.
1/2651/VT/28.05.2020 privind
derularea procedurilor de
reglementare pentru perioada
st`rii de alert` pe teritoriul
României, dezbaterea public` se
va desf`[ura pe mail. Publicul
interesat poate transmite în scris
comentarii/opinii/observa]ii
privind documentele men]ionate
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la sediul APM Iasi, Calea
Chisinaului nr. 43 sau pe mail la
adresa office@apmis.anpm.ro
pân` la data 29.12.2021.
Primaria comunei Cotnari anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Extindere re]ea de
distribu]ie apa \n satele comunei
Cotnari, jude]ul Ia[i” , propus a fi
amplasat în satele Hodora,
Carjoaia, Bahlui si Cotnari.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Iasi Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 43 (fosta
Cantin` Tehnoton) [i la sediul
Primariei Cotnari în zilele de lunivineri , între orele 8-16.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM Iasi [i la
urm`toarea adres` de internet:
apmis.anpm.ro.

LICITA}II
MOLDROM INSOLVENCY
IPURL, cu sediul în Ia[i, str.
S`r`riei, nr.6, UJCM, mezanin,
Complex Tg. Cucu, jude]ul Ia[i,
în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C BIESSE
SOLUTION S.R.L., numit prin
Sentin]a civil` nr.
849/26.05.2017 pronun]at` în
dosarul nr. 5492/99/2016
(401/2016) al Tribunalului Ia[i,
Sectia II Civila – Faliment, scoate
la vânzare, \n bloc, prin licita]ie
public` bunurile mobile
apar]inând debitoarei S.C.
BIESSE SOLUTION S.R.L la
pretul de 30% din pretul de
evaluare al acestora, adica la
suma 18.931,50 lei (fara TVA).
Lista complet` a bunurilor o
g`si]i depus` la dosarul cauzei
sau afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar. Licita]iile vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. S`r`riei, nr. 6, bl. UJCM,
mezanin, Complex Tg. Cucu,
jude]ul Ia[i, în datele de zilele de
08.12.2021, 15.12.2021,
22.12.2021, 29.12.2021,
05.01.2022. Documenta]ia care
cuprinde regulamentul de
vânzare, lista cu bunurile [i
descrierea acestora poate fi
consultat` la sediul lichidatorului.
To]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile vor
anun]a în scris lichidatorul
judiciar cu cel pu]in o zi înaintea
datei fixate pentru [edin]a de
licita]ie. Condi]ii: Achitarea taxei
de participare \n suma de 1200
lei, precum [i a garan]iei de
participare în valoare de 10 %
din pre]ul de începere al licita]iei
pentru bunul pe care
inten]ioneaz` s` îl cumpere se
achita în contul debitoarei,
deschis la LIBRA BANK IASI:
RO81BREL0002002529460100,
pe numele debitoarei S.C.
BIESSE SOLUTION SRL, cu
sediul social în Jud. Ia[i, strada
Bularga, nr. 8, etaj 4, ap. Birou
6, Num`r de ordine în Registrul
Comer]ului: J22/1058/2010;
C.U.I: RO27244716, copii dup`

actele societ`]ii, împuternicire
scris` pentru persoana care
reprezint` societatea, iar pentru
pesoanele fizice: actul de
identitate [i o copie dup` acesta.
Documentele care atest`
îndeplinirea condi]iilor de
participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel putin 24 ore inainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986. MOLDROM
INSOLVENCY IPURL, prin
asociat coordonator, Arhire
Daniela
SC „CORIMAR FASHION” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr. crt.1; Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
1.buc. autoturism marca chrylsler
sebring; Valoare de pornire:
6.750 lei( tva inclus)( 30% din
valoarea de evaluare). Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 02.12.2021, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i. LICITA}IA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IA{I, STR. VASILE
LUPU, NR. 43, JUD. IA{I, ÎN
DATA DE 03 DECEMBRIE 2021,
ORA 16:00 {I SE VA
DESFA{URA ÎN
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI {I ALE
REGULAMENTULUI DE
VÂNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 25.04.2017. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
03.12.2021 ora 15:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desfasurare a licit`]iei), la
Tribunalul Iasi-Judecator Sindic,
Consiliul Local Ia[i precum [i la
locul de dispunere a activului.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109899, Fax 0232/240890.

prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1 BUC. Dacia logan, an
fabricatie 2006 la pre]ul de
1.146,6 lei , 60 % din valoarea
de evaluare. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au 02.12.2021, ora
14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. LICITA}IA VA
AVEA LOC LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN
IA{I, STR. VASILE LUPU NR. 43,
JUD. IA{I, ÎN DATA DE 03
DECEMBRIE 2021, ORA 11:00,
{I SE VA DESFA{URA ÎN
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI {I ALE
REGULAMENTULUI DE
VÂNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 16.03.2020.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 03.12.2021, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.

pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 02.12.2021, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. LICITA}IA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATOR IN DATA
DE 03 DECEMBRIE 2021 ORA
16:00, {I SE VA DESFA{URA ÎN
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2014 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI {I ALE
REGULAMENTULUI DE
VÂNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 14.07.2021. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
03.12.2021, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
incepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desfasurare a
licitatiei), la grefa Tribunalului IasiJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

S.C. BERNINI ELECTRONICS
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL (fosta
C.I.I. POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
SC „SMART PRODUCTION ”
societ`]ii debitoare, dup` cum
SRL, prin lichidator judiciar
urmeaz`: ACTIVUL NR.1: bunuri
EVOPLAN INSOLV IPURL(fosta
mobile conform inventar
CII POHRIB IONELA), anun]`
(componente electronice)
scoaterea la vânzare, a activelor
vânzarea se va face prin licita]ie
societ`]ii debitoare, [i anume
public cu strigare, cu pre]ul de
mijloace fixe- GRAVATOR
LASER- 846,75 lei; GRAVATOR
pornire de 50%, de 85.670 lei.
MECANIC- 775,5 lei; LAPTOP
Persoanele care pretind vreun
PB EASY- 60,75 lei; MAC BOK
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
WHITE- 85,5 lei; GRAVATOR
au obliga]ia, sub sanc]iunea
LASER- 451,5 lei; LAPTOP
dec`derii, s` fac` dovada acestui
SONY- 80,25 lei; CAMERA
fapt înainte cu minim 5(cinci) zile
VIDEO HIGH- 57lei; SURSA
raportat la data stabilit` pentru
LASER- 47,25lei; MASINA
vânzare sub sanc]iunea
ROLUIT TEAVA- 168,75 lei;
dec`derii, la sediul lichidatorului
APARAT SUDURA- 787,5 lei;
judiciar din Iasi, str. Vasile Lupu
MASINA TAIERE CIRCULAR225 lei; MASINA TAIERE
nr. 43, jud. Iasi. LICITA}IA VA
BANZIC- 337,5 lei; LAPTOP
AVEA LOC LA SEDIUL
ACER- 47,25 lei; PRESA
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN
MECANICA- 146,25 lei;
IASI, STR. VASILE LUPU NR. 43,
AUTOTURISM DACIA 1310- 270
JUD. IASI, ÎN DATA DE
lei- la pre]ul total de 4.387,5 lei 03.12.2021 ora 16:00, SI SE VA
75% din valoarea de evaluare.
DESFASURA ÎN
Bunurile sunt scoase la vânzare
CONFORMITATE CU
individual. Persoanele care
S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
PREVEDERILE LEGII NR.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI SI ALE
REGULAMENTULUI DE
VÂNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 28.06.2018.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare si
desf`surare a licita]iei.,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iasi, STR.
VASILE LUPU NR. 43, jud. Iasi,
pân` la data de 03 .12.2021 ora
15:00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: - EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890,
Fax 0232/240890.
Prin Sentin]a Civil` nr. 690/2021
din data de 10.11.2021
pronun]at` de Tribunalul Ia[i,
Sec]ia II Civila de Contemcios
Administrativ [i Fiscal, în dosarul
3176/99/2021, s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei a SC
ROMAN SERVICE SRL, cu sediul
\n Ia[i, str.Hlincea, nr.19,
bl.1050, sc.C, et.4, ap.14 , jud.
Ia[i, Num]r de ordine în registrul
comer]ului J22/730/2004, CUI
16326330. S-au stabilit
urmatoarele termene: Termenul
limit` pentru depunerea
crean]elor este 27.12.2021.
Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea [i
publicarea tabelului preliminar al
crean]elor este
06.01.2022.Termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 23.03.2022.
Adunarea creditorilor va avea loc
la sediul ales al lichidatorul
judiciar din Iasi, str. Vasile Lupu,
nr.43, \n data de 11.01.2022 ,
ora 12:00, având ca ordine de zi:
alegerea Comitetului creditorilor,
desemnarea pre[edintelui
acestuia, desemnarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei lichidatorului
judiciar, precum si a oricaror alte
aspecte necesare derularii
procedurii. Cererea de admitere
a crean]ei trebuie s` cuprind`:
numele/denumirea creditorului,
domiciliul/sediul, suma datorat`,
temeiul crean]ei [i eventualele
drepturi de preferin]` sau
garan]ii. Cererea de înscrierea
crean]ei în tabelul preliminar va fi
înso]it` de documentele
justificative ale crean]ei [i actele
care atest` constituirea de
garan]ii [i va fi timbrat` cu taxa
de timbru \n cuantum de 200 lei .
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Bursa bârfelor

Iaca ce combina]ie a f`cut dezvoltatorul
când era la [efia unei b`nci din Ia[i
Babele bârfitoare \ncep rubrica cu una despre Dorinel
Turdoase, dezvoltatorul `la imobiliar care face tot felul de
gol`nii prin cimitirul evreilor de prin târg. {tiut este faptul c`
nenea `sta este b`gat \n tot felul de afaceri necurate, cu bani
da]i pe cam`t`, [i e vorba de multe lovele. Babele au aflat de
la oameni informa]i din zona bancar` c` Turdoase a f`cut o
combina]ie urât mirositoare \n momentul \n care era [`f la
banca Raifaiz`n din târg. Eh, ce a f`cut combinatorul? |i trebuia
un spa]iu pentru o filial` a b`ncii. A g`sit unul \n centrul
târgulu, vizavi chiar de Cub. Toate bune [i frumoase, pân` sa stabilit chiria. A negociat un pre] de aproape 30.000 de coco
pe lun`, o chirie exorbitant` chiar [i pentru zona central`. Nui nimic, banca a pl`tit, pân` când l-a dat afar` pe Turdoae,
dar trecuser` ceva ani[ori. {i, ce s` vezi, din chiria lunar` \i
revenea de la proprietar jum`tate din sum`. Cam a[a se fac
co]c`riile \n târg. Dar, despre personaj, mai multe cu alte
ocazii.

S` râdem cu blonda
de la drept a primarului
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu o poveste
de uichend \n care apare [i Cipilic` Grosieru, primarul userist
de pe lâng` târg. Dup` cum bine [tiau [i colegii de la gazeta
bâzâitoare, Grosieru a avut mare [ou cu prima nevast` chiar
\nainte de alegeri. A trosnit-o, s-a l`sat cu plângeri, mai apoi
retrase. Acum se ceart` [i de la pensia alimentar`. Pân` la
urm`, via]a a mers mai departe. Grosieru s-a combinat cu o
blondin` [i a crezut c` [i-a g`sit fericirea. Nu demult, s-a rupt
lan]ul de iubire [i \n cazul lor. Blonda [i-a luat zon` pentru
c` s-a prins c` domnul primar se crede pe pia]` [i un irezistibil
amant. De fapt, a fost prins \n tandre]uri cu alt` gagicu]`,
despre care babele vor povesti mai multe \n edi]iile viitoare.

Halal patron de firm`!
Ple[carul st` lipc` pe clien]i
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una a[a mai
u[uric`, despre patronul unei firme de paz`, ce are \n titlu
numele F`nic` cu Securitate. {i, ca orice firm` de paz`, are
mai multe obiective de p`zit. Când se plictise[te, patronul de
la F`nic` se plimb` pe la obiective ca s` stea de vorb` cu
clien]ii. La \nceput, oamenii \l mai serveau cu o cafea, a[a din
polite]e. |ns`, patronul cu apuc`turi de bi[ni]ar a \nceput s`
se autoinvite [i, mai mult, le cerea o cafea, ceva de mâncare,
un suc, ca s` mearg` bine la ma]. Unii clien]i s-au \n]epat [i
\[i d`deau coate pe la col]uri. Au constatat c` omul nu mai
cheltuie nimic pe b`utur` [i mâncare. Asta \nseamn` s` fii
mafiot. Dar asta este alt` combina]ie, ce urmeaz` s` fie
aprofundat`.

A ap\rut un nou moft pentru
angaja]ii multina]ionalelor
din Ia[i! Patronii cofet\riilor
[i patiseriilor preg\tesc deja
pachetele cu bun\t\]i pentru
s\rb\tori
Angaja]ii din multina]ionalele din Ia[i primesc de s`rb`tori
co[uri cu bun`t`]i locale. Patronii cofet`riilor [i patiseriilor din
Ia[i se a[teapt` la comenzi la fel de multe ca \n anul precedent.
Unele pachete cu produse locale sunt trimise de corpora]ii [i la
partenerii de afaceri din str`in`tate. „Cadouri pentru angaja]ii din
corpora]ii [i clien]ii fideli din marile firme se dau de Cr`ciun.
Cozonac, vin, ciocolat`, cârna]i, dulcea]`, zacusc`, tot felul de
produse locale. Cadourile acestea sunt apreciate [i se fac de câ]iva
ani. Se trimit aceste pachete [i la partenerii din str`in`tate pentru
c` e o chestie autentic`, apreciat`. Noi colabor`m cu cineva care
face pachete, co[uri cu bun`t`]i locale, pentru corpora]ii [i trimitem
cozonac cu maia sau alte produse de patiserie. |n ceea ce prive[te
comenzile, noi primim cele mai multe solicit`ri cu dou` s`pt`mâni
\nainte de Cr`ciun. Cred c` anul acesta va fi la fel ca cel de anul
trecut. Oricum, nu vom fi pe pierdere. Fursecuri cu scor]i[oar`,
cardamon, cozonac cu maia. Acesta dureaz` 3 zile s` \l fac.
Cozonacul cu vin ars e foarte cerut de s`rb`tori”, sus]ine Mariana
Le], fondatorul brut`riei artizanale „Co[ul cu pâine”.

Angaja]ii multina]ionalelor din Ia[i primesc
pachete cu cârna]i tradi]ionali,
zacusc`, dulcea]`, cozonac sau vin
Bugetul alocat fiec`rui co[ cu produse locale, oferite de Cr`ciun,
este cuprins \ntre 150 [i 500 de lei. Acest trend de a oferi
angaja]ilor co[uri cu bun`t`]i de Cr`ciun a ap`rut \n Ia[i \nainte
de pandemie [i s-a dezvoltat mai tare \n ultimii doi ani. „Noi am
\nceput s` facem lista cu primii clien]i din Ia[i care vor s` primeasc`
pachetele de s`rb`tori. Perioada cea mai aglomerat` va fi cu dou`
sau trei s`pt`mâni \nainte de Cr`ciun. Corpora]iile fac deja bugetele
pentru co[urile cu cadouri de Cr`ciun, pentru angaja]i. La noi \n
cofet`rie au \nceput de acum 3 ani acest trend, cu produse locale
oferite angaja]ilor. |n co[uri sunt de la 5 pân` la 10 produse, \n
func]ie de pozi]ia angajatului din companie. Bugetele sunt cuprinse
\ntre 150 [i 500 de lei”, spune Angela }ugui, cofetar-patiser. Gica

Neam]u, produc`tor de dulce]uri [i zacusc` din Ia[i a primit
comenzile pentru pachetele de Cr`ciun, din partea corpora]iilor,
din luna octombrie 2021. Ie[eanca investe[te fonduri europene \n
valoare de jum`tate de milion de euro \n utilaje performante.

Lavinia Hristea, director comercial Tuffli:
„Corpora]iile analizeaz` toate ofertele”
Reprezentan]ii cofet`riilor din Ia[i spun c` \n aceast` perioad`
se negociaz` ofertele privind co[urile de bun`t`]i, pentru Cr`ciun,
oferite angaja]ilor, iar persoanele fizice calculeaz` bugetul pentru
acest an. „Acum, mul]i dintre clien]i cer ofertele pentru s`rb`tori,
e perioad` de negociere. Clien]ii a[teapt` s` vad` dac` vin la
birou angaja]ii sau lucreaz` de acas` \nainte de s`rb`tori. Corpora]iile
analizeaz` toate ofertele [i decid care este mai bun`. Totul s-a
scumpit anul acesta [i probabil se va t`ia de undeva, poate din
cantitate. Dar nu cred c` vor lipsi de pe masa de s`rb`tori
bun`t`]ile tradi]ionale. Anul acesta este mai slab ca anii anteriori
pandemiei COVID-19, dar mai bun ca anul trecut”, spune Lavinia
Hristea, director comercial Tuffli. Ca [i \n anii preceden]i, cele
mai c`utate bun`t`]i sunt cele tradi]ionale. „|n general se merge
pe cozonaci tradi]ionali, iar pr`jiturile, cele de cas`, le aduc aminte
de copil`rie: fursecuri, turt` dulce, mai nou, cornule]e, pr`jitura
Alb` ca Z`pada, Krantz. Sunt persoane care vor [i cozonac cu
ananas confiat, meri[oare confiate. Clien]ii \ntreab` cum sunt
fr`mânta]i cozonacii, ce ingrediente sunt folosite, dac` sunt
fr`mânta]i cu unt [i lapte. Vor cozonac cu nuc` [i rahat, cu nuc`
[i cacao, cei tradi]ionali. Clien]ii vor s` aib` masa plin` cu bun`t`]i.
Lumea se intereseaz` de pe acum de ofertele de s`rb`tori, pre]uri”,
explic` Gabriela Ilie, fondator Bucate Alintate, cofet`rie din Ia[i
\nfiin]at` cu fonduri acordate \n Programul Start-Up Nation.

Drago[ Costârnache, administrator
cofet`ria „La Rosa”: „De s`rb`tori ne
a[tept`m la mai multe comenzi”

Chiar dac` este pandemie, s-au m`rit pre]urile la alimentele
de baz`, la electricitate [i gaze, bun`t`]ile nu vor lipsi de pe
masa de Cr`ciun. Patronii se a[teapt` la o cre[tere a veniturilor
\n perioada s`rb`torilor. „Lumea se gânde[te prima dat` la mâncare
[i de s`rb`tori vor s` aib` masa plin`. La noi ajung pentru
cozonacii de Cr`ciun, pr`jituri [i torturi de Revelion. La noi, tot
timpul s-a vândut la liber, de obicei, cu mai pu]ine comenzi. Anul
acesta este mai bine fa]` de anul trecut ca vânz`ri [i de s`rb`tori
ne a[tept`m la mai multe comenzi. Sunt [i clien]i care trimit
pachete \n str`in`tate, \nchiriaz` o cas` [i cump`r` 10 cozonaci,
pentru corpora]ii. Noi avem 3 puncte de lucru”, sus]ine Drago[
Costârnache, administrator cofet`ria „La Rosa”. Clien]ii care vor
produse din ciocolat` veritabil` comand` figurine \n form` de
Mo[ Cr`ciun, brazi sau reni. „Figurinele de Cr`ciun vor fi [i anul
acesta pe lista de bun`t`]i. La noi \nc` nu au \nceput s` vin`
comenzile. Oamenii probabil c` mai a[teapt`, \[i fac calcule. Sunt
comenzi atât din partea persoanelor fizice, cât [i de la corpora]ii
care ofer` angaja]ilor cadouri de s`rb`tori. Depinde foarte mult
de pre], bugetul alocat pentru aceste co[uri”, sus]ine {tefan
Buraga, unul dintre fondatorii cofet`riei „Frateria”.
Raluca COSTIN
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