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Imagini apocaliptice! Un milionar în
euro ține cu dinții de un drum folosit de
zeci de familii! Șoseaua arată ca după
război, iar afaceristul refuză să-i
scoată pe oameni din noroaie
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Cum arată în actualitate 9 Vestea care
interior o casă
a primit-o a fost
celebră, de 750 de ca o confirmare
mii de euro, aflată
la moarte!
în plin centrul
orașului Iași!
social

6

Casă celebră, din plin centrul orașului Iași,
prezintă aspecte interesante, la interior!
Aceasta valorează 750 de mii de euro.
Proprietarul a decis să o transforme într-un
mod senzațional. De precizat că, în 2017...
În urmă cu 10 ani, un ieșean a fost
diagnosticat cu o boală cruntă ce nu îi mai
dădea mari speranțe de viață. Dumitru
Moisuc avea 52 de ani când a primit crunta
veste că suferă de cancer la gât. A trecut un
deceniu de atunci, iar, acum, le este
recunoscător celor care i-au salvat viața...

Sectorul COVID-19 de la
Spitalul „Sfânta Maria”, în
conservare! Medicii ieșeni se
pregătesc pentru valul 5. Alina
Belu: „Trebuie să fim pregătiți!”
social

5

economic
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Gabriel Crăciun a cheltuit 24.000
de euro pe un Ford Focus și se uită de
pe geam la mașina lăsată în parcare
Gabriel Crăciun a ajuns la
capătul puterii, după ce s-a lovit
de incompetența mecanicilor
de la service-ului auto ATI
Motors Holding, deținut de
afaceristul Marius Manolache.
De când a dat 24.000 euro pe un
Ford Focus, ieșeanul întâmpină
numai probleme
actualitate 8

Cine ar crede că din mâinile ei ar
putea ieși așa ceva? Este un adevărat
moft să porți asta astăzi, oriunde te-ai afla
Anda Suman s-a apucat serios de
realizat cămăși tradiționale în
urmă cu 10 ani, când a renunțat
la locul de muncă. Într-o
garsonieră de 38 de metri
pătrați, ieșeanca a început să
creeze primele ii, care s-au
vândut imediat. Tânăra din Iași
folosește în creațiile sale tehnici...
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Dosar executare silita nr. 978/2017
AFISATA AZI, 26.11.2021
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str.
A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate
cu dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta
generala ca, in data de 05.01.2022, orele 09:00, va avea loc la
sediul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu
nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie
publica a imobilului situat in Barlad - 731209, B-dul Republicii,
nr. 85, bl. B5, sc. B, et. 3, ap. 8, Judetul Vaslui, compus din
apartament 3 camere si dependinte cu SC de 95,73 mp real
masurata, SU de 71,31 mp din acte (74,09 mp real masurat) +
3.90 mp suprafata balcon + 4.62 mp cf. extras CF impreuna cu
terenul aferent spatiului de locuit in cota parte indiviza in
suprafata de 12,35 mp, inscris in C.F. nr. 9900 - Barlad, nr.
cadastral 105/2.8 , imobil evaluat la pretul de 190,000.00 Lei,
proprietatea HRISCA MIMI MIRELAi, pentru recuperarea creantei
din titlul executoriu reprezentat de Contract de Credit HL23752
din data de 05.06.2008 modificat si completat prin actul aditional
nr. 1 din 29.12.2009, nr. 2 din 10.03.2011, nr. 4 din 19.09.2012 si
Contractul de Ipoteca autentificat sub nr. 2888 in data de
05.06.2008 de BNP FINARU LULU, datorat creditoarei EUROBANK
ERGASIAS S.A. cu sediul in Bucuresti - 023976, Str. Plantelor,
nr. 60, parter, ap. 2, Sector 2,de catre debitorii GHEORGHE
Andrei Mihai cu domiciliul in Barlad - 731209, B-dul Republicii,
nr. 85, bl. B5, sc. B, et. 3, ap. 8, Judetul Vaslui si HRISCA Mimi
Mirela cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor
de procedura la Avocat DUMITRUC MONICA, cu sediul in Vaslui,
Str. Pacii, bl. 362, sc. D, et. 2, ap. 12, Judetul Vaslui la care se
adauga cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 190,000.00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data
sa prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie
sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in
contul RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK
suc. Iasi, al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, o garantie de participare
de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare
insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei,
cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul
de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua
licitatiei.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan
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Faimosul coif corintic
descoperit în apa Siretului,
expus de-a lungul lunii
decembrie 2021 la Palatul
Culturii din Ia[i!
La Palatul Culturii din Ia[i, faimosul coif
corintic descoperit în apa Siretului va fi
expus de-a lungul lunii decembrie 2021.
Totul, \n cadrul micro-expozi]iilor derulate
de Complexul Muzeal Na]ional „Moldova”.
Evenimentul este intitulat „Piese de
excep]ie din colec]iile Muzeului de Istorie
a Moldovei: coiful corintic descoperit în
apa Siretului”
Complexul Muzeal Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i continu`
seria micro-expozi]iilor „Piese de excep]ie din colec]iile Muzeului
de Istorie a Moldovei”, prezentându-le vizitatorilor, pân` pe 19
decembrie 2021, la Palatului Culturii, o pies` cu o valoare istoric`
excep]ional`: coiful corintic din bronz descoperit în apa Siretului.
Pies` unicat în colec]iile din România, coiful de tip corintic
a fost descoperit întâmpl`tor în 2014 în albia râului Siret, pe raza
comunei Alexandru Ioan Cuza, din jude]ul Ia[i, fiind recuperat
de Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Neam] în anul 2021. |n acel
moment, acesta a intrat în custodia CMNM Ia[i. Tipul corintic a
primit aceast` denumire pentru c` piese similare au fost reprezentate
pe ceramica pictat` greceasc` de la Corint, unde, probabil, au
fost produse [i primele exemplare de acest fel.

Coifurile de tip corintic sunt aproape
nelipsite din aria greceasc`, dar ele sunt
foarte rare la popula]iile barbare din nord
Aceste coifuri ofer` dovada m`iestriei [i priceperii me[terilor
greci în prelucrarea bronzului, tehnica de realizare dintr-o singur`
bucat` de metal fiind foarte dificil`. Coifurile de tip corintic au
ap`rut înc` de la sfâr[itul secolului VIII \nainte de Hristos [i au
cunoscut o utilizare intens` pe parcursul secolelor VII-V \nainte de
Hristos. Coifurile de tip corintic sunt aproape nelipsite din aria
greceasc`, dar ele sunt foarte rare la popula]iile barbare din nord.
Se cunosc doar câteva exemplare descoperite în morminte scitice
din nordul M`rii Negre sau la tracii din Balcani. Coiful descoperit
în apa Siretului, care poate fi datat la începutul sau în prima jum`tate
a secolului V \nainte de Hristos, constituie, astfel, o apari]ie insolit`.
Publicul este invitat la Palatul Culturii pentru a putea admira acest
exponat intrat de curând în patrimoniul cultural na]ional al României.
Micro-expozi]ia va putea fi vizitat` în spa]iile Muzeului de Istorie a
Moldovei, cu biletul aferent, fiind accesibil` între orele 10:00 [i 17:00
(de mar]i, pân` duminic`; accesul ultimului vizitator - la 16:30), cu
respectarea normelor sanitare impuse în aceast` perioad`.

O statuet` de bronz reprezentând-o pe
zei]a roman` Venus, descoperit` anul
acesta \n jude]ul Ia[i, a ajuns
tot la Palatul Culturii
Amintim c`, \n cursul zilei de 20 aprilie 2021, Alexandru
Nicolae Mânc`, un b`iat în vârst` de 13 ani, înso]it de unchiul
s`u, Andrei Hrib, a predat la Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur`
(DJC) Ia[i o statuet` de bronz reprezentând-o pe zei]a roman`
Venus. Alexandru Nicolae Mânc` a descoperit aceast` statuet` în
curtea casei bunicii sale, Rodica Hrib, din satul Perieni, comuna
Probota, jude]ul Ia[i, în timpul lucr`rilor agricole de prim`var`.
Speciali[tii [i istoricii arat` c` este o descoperire extrem de rar`
[i foarte valoroas`. Artefactul dateaz` de acum aproape 2.000 de
ani. O asemenea statuet`, conform colec]ionarilor sau caselor de
licita]ie, trece de valoarea de 6.000 de lire sterline, dar poate
ajunge [i la sume mai mari.
|n satul Perieni au mai fost descoperite fragmente de amfore
romane, iar, pe raza comunei Probota, au fost reperate monede
romane emise de Hadrian [i Crispina. În conformitate cu Repertoriul
Arheologic al Jude]ului Ia[i, realizat sub coordonarea regretatul
arheolog Vasile Chirica, în satul Perieni au mai fost descoperite
fragmente de amfore romane, iar, pe raza comunei Probota, au
fost reperate monede romane emise de Hadrian [i Crispina. De
asemenea, pe raza satului Perieni au mai fost identificate a[ez`ri
istorice din perioada culturii Precucuteni [i Cucuteni, Hallstatt
timpuriu, sec. VIII-IX, XIV, XIV-XV [i XVIII. Statueta de bronz,
reprezentând-o pe zei]a roman` Venus, datat` larg în secolul IIIII, a fost predat` Muzeului de Istorie din cadrul Complexului
Muzeal Na]ional „Moldova” Ia[i, în vederea expertiz`rii [i restaur`rii.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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S\rb\toare important\ `n
Biserica Ortodox\. Tradi]ii
de Sfântul Apostol Andrei,
ocrotitorul României
S`rb`toare important` \n Biserica Ortodox` Român`. Cre[tiniiortodoc[i \l cinstesc ast`zi pe Sfântul Apostol Andrei, considerat
a fi cel dintâi apostol chemat de Mântuitorul Iisus. Pentru români,
s`rb`toarea este cu atât mai important`, cu cât Sf. Andrei este
considerat a fi [i ocrotitorul \ntregii Românii. |n aceast` zi, câteva
milioane de români ce poart` numele de Andrei sau Andreea [i
derivate din aceste nume \[i serbeaz` onomastica. Andrei a fost
ucenicul lui Ioan Botez`torul, când, la o vreme dup` botezul lui
Iisus, l-a urmat pe Mântuitor, devenind astfel primul apostol. Pentru
credin]a sa, Sf. Andrei a murit ca martir, r`stignit pe o cruce \n
form` de X. În secolul 15, Papa Pius al II-lea a mutat relicvele
Sfântului Andrei în catedrala „Sfântul Petru” de la Roma. În anul
1964, capul Sfântului Andrei a fost înapoiat bisericii din Patras.
De atunci, Sfântul este considerat patronul mai multor state [i
ora[e din \ntreaga lume. Sf. Apostol Andrei este patron al Sco]iei,
al României, al Spaniei, al Siciliei, al Greciei [i al Rusiei.
De asemenea, este patronul ora[elor Napoli, Ravenna, Brescia,
Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugge sau Patras. Cre[tinii sunt
\ndemna]i s` citeasc` [i acatistul Sfântului Apostol Andrei \n
aceast` perioad`. Acatistul Sfântului Apostol Andrei se începe cu
rug`ciunile încep`toare, dup` care se continu` cu Troparul Sfântului
Apostol Andrei, cel Întâi Chemat [i cu cele 13 condace [i icose.
La final, se cistesc din nou Icosul 1 [i Condacul 1, dup` care
se roste[te rug`ciunea c`tre Sfântul Andrei. Aceast` zi de s`rb`toare
este însemnat` în calendarul ortodox cu cruce ro[ie, potrivit
deciziei Bisericii Ortodoxe din 1995. Fiind atât de apreciat de
români, Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat ocrotitorul României
în anul 1997. Din 2012, ziua de 30 noiembrie a devenit zi de
s`rb`toare legal`, zi în care nu se lucreaz`.
Aceast` s`rb`toare este [i una plin` de tradi]ii. De Sf. Andrei
sau Sântandrei, cum i se mai spune s`rb`torii, românii f`ceau
petreceri de pomin`, asem`n`toare cu Revelionul. Pentru a fi feri]i

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor nr.11, Jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Societăţilor
Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr.RFO II 0022/2006,
Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator
judiciar al societăţii debitoare MOBILI BRIANZA S.R.L., desemnat
prin Sentinţa Civilă nr. 565/2013, pronunţată de Tribunalul Iaşi
Secţia a II a Civilă-Faliment, în dosarul nr.7865/99/2012 (format
vechi: 536/2012), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006,
privind procedura insolvenţei, coroborat cu prevederile Codului
de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în
ziua de 06.12.2021, ora 14: 00, licitaţie publică, model competitiv,
cu strigare, pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără
TVA)
SILOZ 100 MC MARTINI IMPIANTI
10.564,80
CABINĂ DE VOPSIT SUB PRESIUNE CEFLA
2.978,40
USCĂTOR CHERESTEA BASCHILD
3.404,00
În cazul în care la licitaţia din 06.12.2021, nu se va reuși
valorificarea tuturor bunurilor mobile aparţinând debitoarei, se
vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de 13.12.2021,
respectiv 20.12.2021, ora 14: 00, la sediul lichidatorului judiciar.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile ce
urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 05.12.2020,
12.12.2021, respectiv 19.12.2021, ora 12: 00, la sediul lichidatorului
judiciar. În conformitate cu prevederile art.53, din Legea nr.
85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau
lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de
orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi
de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de
valorificare a bunurilor mobile este licitaţie publică, model
competitiv, cu strigare, conform Regulmentului de vânzare
aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de

de ac]iunea malefic` a moroilor [i strigoilor, tinerii camuflau [i
ungeau cu mujdei de usturoi ferestrele [i u[ile casei unde se
desf`[ura petrecerea \nainte de l`satul serii. De altfel, petrecerea
se numea, local, Noaptea strigoilor. Ziua Sfântului se mai cheam`
[i Ziua lupului. |nc` din vremea dacilor se credea c` în ziua de
30 noiembrie, lupul devine mai sprinten, î[i poate îndoi gâtul
]eap`n [i nimic nu scap` dinaintea lui. Ziua este una plin` de
supersti]ii. Ast`zi, 30 noiembrie 2021, se serbeaz` prin nelucru
în cas`, ca s` nu strice lupii vitele. Primejdia nu este numai
pentru vite, ci [i pentru oamenii care îndr`znesc s` plece la drum.
Tot din cauza lupilor nu se m`tur` toat` ziua, nu se d` gunoiul
afar`, nu se rânesc grajdurile, nu se piaptan`, nu se fac zgârieturi,
nu se face poman` [i nu se d` nimic cu împrumut. Dac` st`pânii
casei nu muncesc, lupul nu se poate apropia. Totu[i, când soarta
scrie altfel, primejdia nu se poate îndep`rta, c`ci peste cele
hot`râte de Sf. Andrei, nimeni nu poate trece. În acea noapte
vorbesc toate animalele, dar cine le ascult` ce spun, moare. |n
plus, la miezul nop]ii de Sf. Andrei se deschid cerurile.
Vlad ROTARU

11.10.2021. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de
pornire al licitaţiei, conform Regulmentului de vânzare aprobat
în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 11.10.2021.
Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi lucrătoare, ora
16:00, înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin
depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de
organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este
în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare
bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al
debitoarei, nr.: RO48BUCU1032234508025RON, deschis la Alpha
Bank, suc. Iași, în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării
licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va
restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de
cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie
publică. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se poate face
doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare
zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul
în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa
unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă
însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului
vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei
care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor
mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la
licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care
poate fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul
caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în
contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe www.lrj.ro, la tel. 0733.683.702, 0733.683.705, mail:
vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L. cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei: 5D CONCEPT S.A., desemnat prin Sentinţa Comercială
nr. 699/S din data de 09.12.2009, pronunţată de Tribunalul Iași,
secţia COMERCIAL-FALIMENT, în dosarul nr.8173/99/2007(nr.
format vechi: 210/2007), în conformitate cu prevederile Legii
nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului
Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţa
generală că în ziua de 06.12.2021, ora 13: 00, organizează licitaţie
publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următorului
activ mobil:
Denumire mijloc auto; Preț de pornire a licitației
(EUR, fără TVA)
AUTOUTILITARĂ FURGON RENAULT
616,00
FCO7BF - KANGOO
În cazul în care la licitaţia din 06.12.2021, nu se va reuşi
valorificarea activului mobil, se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii pe 13.12.2021, 20.12.2021, 10.01.2022, respectiv
17.01.2022, ora 13: 00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos
la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până cel târziu la data de 05.12.2021,
12.12.2021, 19.12.2021, 09.01.2022, respectiv 16.01.2022, ora 12:
00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile
art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a activului este licitaţie publică,
competitivă, cu strigare, în conformitate cu hotărârile adoptate
de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 25.02.2021.
Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al
licitaţiei, în conformitate cu hotărârile adoptate de Adunarea
Creditorilor în şedinţa din data de 25.02.2021. Înscrierea la
licitaţie se face cel târziu cu o zi lucrătoare, înainte de data
fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea on-line a
tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare
al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare
de 10% din preţul de pornire a licitației, sumă ce va fi depusă
în contul de lichidare al debitoarei nr.: RO81BUCU1032235342688RON,
deschis la Alpha Bank, suc. Iași. În cazul câştigării licitaţiei
garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de
cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie
publică. Vizitarea şi prezentarea activului se poate face în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu acceptul
lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în
prezenţa unui reprezentant al acestora şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare
disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării
la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum
şi descrierea activului mobil supus procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul
de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat
on–line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este
de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro,
raluca.tarcan@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon: 0733.683.702,
0733.683.705, mail: vanzari@lrj.ro.
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Se d\ startul unui nou maraton
de vaccinare la Ia[i! Timp de
dou\ zile, ie[enii se pot
imuniza non-stop `mpotriva
COVID-19 la Spitalul Militar
Cu prilejul Zilei Na]ionale a României, Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale organizeaz` în zilele de miercuri, 1 Decembrie, [i joi,
2 decembrie 2021, un maraton de imunizare \mpotriva COVID19. Ie[enii sunt a[tepta]i la Spitalul Clinic Militar de Urgen]` „Dr.
Iacob Czihac”, din Ia[i.
„Ministerul Ap`r`rii Na]ionale organizeaz` un maraton de
vaccinare. La Ia[i, maratonul se desf`[oar` în centrele de vaccinare
care func]ioneaz` la Spitalul Clinic Militar de Urgen]` «Dr. Iacob
Czihac». Persoanele care doresc s` se vaccineze o vor putea face,
non-stop, începând cu ora 8:00 a zilei de miercuri, 1 Decembrie,
[i pân` la ora 16:00 a zilei de joi, 2 decembrie 2021”, a declarat
Marian Grigora[, prefectul de Ia[i. A[adar, medicii ie[eni le vor
administra serurile Pfizer [i Johnson & Johnson tuturor celor
care vor s` se imunizeze.
„|n perioada 1-2 decembrie 2021, se va desf`[ura un nou
maraton de vaccinare. Acesta va avea loc \n acelea[i condi]ii ca
[i pân` acum. Se vor administra serurile Pfizer [i Johnson &
Johnson. Vom fi prezen]i [i a[tept`m cât mai multe persoane
dornice s` se imunizeze \mpotriva COVID-19, pentru c` nu [tim
ce vremuri ne a[teapt`”, a precizat ieri col. dr. Aurelian Corneliu
Moraru, comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgen]` „Dr.
Iacob Czihac”, din Ia[i.

Sec]ia COVID-19 din cadrul spitalului
va fi restructurat`
Odat` cu sc`derea cazurilor de COVID-19, conducerea Spitalului
Militar din Ia[i a luat hot`rârea restructur`rii Sec]iei suportCOVID-19 din cadrului unit`]ii. Capacitatea acesteia este de 30
de paturi, \ns` va fi mic[orat`. Se va reveni la capacitatea maxim`
doar dac` inciden]a cazurilor va cre[te din nou. Medicii au precizat

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
societăţii debitoare CRISTAL NETWORK S.R.L., desemnat prin
Sentinţa Comercială nr. 782/S din 07.09.2010, pronunţată de
Tribunalul Iaşi Secţia a II a Civilă-Faliment, în dosarul
nr.4418/99/2010(format vechi: 346/2010), în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei,
coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura
compatibilităţii, organizează în ziua de 06.12.2021, ora 14: 00,
licitaţie publică, model competitiv, cu strigare, pentru valorificarea
următoarelor bunuri mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (RON, fără
TVA)
Autoutilitară Dacia
1.695,00
Autobasculantă 16 t
4.500,00
În cazul în care la licitaţia din 06.12.2021, nu se va reuși
valorificarea tuturor bunurilor mobile, se vor organiza noi licitaţii,
în aceleaşi condiţii, în data de 13.12.2021, respectiv 20.12.2021,
ora 14: 00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor mobile, ce urmează a fi scoase la
vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data 05.12.2021, 12.12.2021, respectiv 19.12.2021,
ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu
prevederile art.53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate
de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel ori
măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile
este licitaţie publică, model competitiv, cu strigare, conform
Regulmentului de vânzare aprobat în cadrul ședinței Adunării
Creditorilor din data de 29.10.2021. Pasul de licitaţie stabilit este
de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulmentului
de vânzare aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din

c` se a[teapt` la o cre[tere brusc` a cazurilor \n perioada care
urmeaz` [i se preg`tesc pentru orice scenariu.
„Sec]ia suplimentar` COVID-19 va fi restructurat` \ncepând
cu data de 1 Decembrie 2021, deoarece rata infect`rilor este \n
sc`dere. Capacitatea sec]iei este de 30 de paturi, iar, \n perioada
aglomerat`, au fost ocupate maximum 28 dintre acestea. |n ultimele
s`pt`mâni, odat` cu sc`derea inciden]ei, au fost interna]i câte 68 pacien]i. Am primit aprobare de la Direc]ia de S`n`tate Public`
Ia[i s` restructur`m sec]ia, iar, dac` vom primi ordin s` revenim
la 30 de locuri \n maximum 72 de ore, trebuie s` \l execut`m.
Nu [tim ce va urma, este greu s` ne pronun]`m \n ceea ce
prive[te un nou val al pandemiei, dar s-ar putea s` avem o
cre[tere nea[teptat` la un moment dat”, a ad`ugat Aurelian
Corneliu Moraru, comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgen]`
„Dr. Iacob Czihac”, din Ia[i.
Andreea PåDURESCU

data de 29.10.2021. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o
zi lucrătoare, ora 16: 00, înainte de data fixată pentru începerea
licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,
pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei, nr: RO05RZBR0000060014497341, deschis
la Raiffeisen Bank-Sucursala Iași. În cazul câştigării licitaţiei
garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare,
până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.
Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de
luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în
care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa
unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă
însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului
vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei
care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor
mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la
licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care
poate fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul
caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în
contul lichidatorului judiciar nr. RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe www.lrj.ro la tel. 0724.332.099, mail vanzari@lrj.ro,
office.is@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro.
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Sectorul COVID-19 de la
Spitalul ıSfânta Maria‰,
`n conservare! Medicii
ie[eni se preg\tesc
pentru valul 5
Inciden]a cazurilor de COVID-19 \n
rândul copiilor ie[eni se men]ine
sc`zut`, \ns` medicii au \nceput s`
se gândeasc` deja la valul 5 al
pandemiei, preconizat \n perioada
ianuarie - februarie 2022
Medicii ie[eni de la Spitalul Clinic de Urgen]` pentru
Copii „Sfânta Maria” se preg`tesc deja pentru valul 5
al pandemiei. Num`rul cazurilor de COVID-19 \n rândul
copiilor se men]ine sc`zut, iar conducerea unit`]ii medicale
se gânde[te s` conserve sectorul COVID-19, odat` cu
mic[orarea inciden]ei. Speciali[tii le recomand` p`rin]ilor
s` evite expunerea copiilor \n locuri aglomerate \n aceast`
perioad`.
„Se men]ine trendul de 5 copii pe zona ro[ie [i 01 \n zona ATI, de aproximativ dou` s`pt`mâni. Suntem
\ntr-un platou. |n momentul \n care nu vor mai fi pacien]i
pe zona ATI sau zona ro[ie, acest sector va intra \n
conservare, având \n vedere c` ne a[tept`m la valul 5,
\n perioada ianuarie - februarie 2022, [i s` fim preg`ti]i.
Din ceea ce am observat noi, num`rul copiilor pozitivi
Covid scade când se diminueaz` trendul [i la adul]i.
Când scade rata de infectare la adul]i, se resimte [i la
copii. Cel mai probabil, când va cre[te din nou inciden]a
la adul]i, se va majora [i la copii. Le recomand`m tuturor
p`rin]ilor acum, \n preajma S`rb`torilor de iarn`, s`
evite cât mai mult s` \[i expun` copiii \n aglomera]ii”,
a declarat Alina Belu, managerul Spitalului pentru Copii
„Sfânta Maria”, din Ia[i.

Un singur copil internat \n Sec]ia
ATI-COVID-19
Ieri, 29 noiembrie 2021, \n cadrul Spitalului Clinic
de Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria” din Ia[i erau

interna]i doar 6 pacien]i, dintre care 5 \n zona ro[ie
non-ATI, cu forme u[oare, [i un sugar se afla \n Sec]ia
de Anestezie [i Terapie Intensiv` (ATI). Pacientul din
Sec]ia ATI este internat de 4 zile, cu o form` medie,
iar medicii sper` \ntr-o evolu]ie bun`. Speciali[tii au
men]ionat c`, \n cazul minorilor, cei mai mul]i pacien]i
care au complica]ii COVID-19 sunt cu vârste cuprinse
\ntre 0 [i 3 ani, iar cei mai mul]i dintre adolescen]ii
infecta]i prezint` [i alte afec]iuni.
„|n acest moment, avem pe zona de anestezie [i
terapie intensiv` COVID-19 un pacient. Am avut s`pt`mâna
trecut` o zi \n care nu a fost niciun pacient \n zona
ATI. Pe zona ro[ie, non-COVID-19, avem 5 locuri ocupate.
Pacientul de la ATI este un sugar, venit pe data de 26
noiembrie 2021, [i sper`m \ntr-o evolu]ie favorabil`. Cei
mai mul]i pacien]i care au complica]ii COVID-19 sunt
\ntre 0 [i 3 ani [i au nevoie de \ngrijire de terapie
intensiv`. |n schimb, adolescen]ii de 16-17 ani sunt
pacien]ii care au comorbidit`]i, diabet, boli neurologice.
Au fost \n luna septembrie câteva cazuri \n care p`rin]ii
veneau cu cei mici la spital când erau deja \n stare
grav`, dar, din fericire, acum, când se constat` o
\nr`ut`]ire a st`rii de s`n`tate a copilului, vin c`tre noi”,
a ad`ugat Alina Belu, managerul Spitalului pentru Copii
„Sfânta Maria”, din Ia[i.
Andreea PåDURESCU

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

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa , , EuroBusiness LRJ" S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor,
nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”DASTECO” S.R.L.,
desemnată prin Sentinţa Civilă nr.1639/28.10.2015, pronunțată de Tribunalul Iași,
Secția a-II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr.8804/99/2013(format vechi 576/2013),
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei,
coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii,
în ziua de 06.12.2021, ora 14: 00, organizează licitaţie publică, model competitiv,
cu strigare, pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA)
Mașină Pick Place l00sx 10-SN SMT 6640-013 21.030,40
Băiță cositor
102,40
Motor electric
7,20
Mașină manuală tăiat MAG
58,40
Stație de aspirat cositor FM 204
100,00
În cazul în care la licitaţia din 06.12.2021, nu se va reuși valorificarea tuturor
bunurilor, aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe
13.12.2021, respectiv 20.12.2021, ora 14: 00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile, ce urmează a fi scoase la vânzare,
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până 05.12.2021,
12.12.2021, respectiv 19.12.2021, ora 12: 00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate
cu prevederile art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice
sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice
fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie
publică, model competitiv, cu strigare, conform Regulamentului de vânzare aprobat
de Adunarea Creditorilor din data de 12.10.2021. Pasul de licitaţie stabilit este de 5%
din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare aprobat în
cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 12.10.2021. Înscrierea la licitaţie se
face cel târziu cu o zi lucrătoare, ora 16: 00, înainte de data fixată pentru începerea
licitaţiei, prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de
organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din
preţul de pornire a licitației, pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă în
contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO72BUCU1032233515020RON, deschis la Alpha
Bank, suc. Iași, în lei, la cursul BNR din data plăţii. Vizitarea şi prezentarea bunurilor
mobile se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare
zi de luni până vineri cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acesta se
află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul
de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile reprezintă o condiție obligatorie
pentru participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea
bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini
care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi
achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul
lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe: www.lrj.ro la tel.: 0733.683.702,
0733.683.705, mail vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro.

• 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

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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Cum arat\ \n interior o cas\ celebr\,
de 750 de mii de euro, aflat\ `n plin
centrul ora[ului Ia[i! Proprietarul a
decis s\ o transforme
`ntr-un mod senza]ional
Cas` celebr`, din plin centrul ora[ului
Ia[i, prezint` aspecte interesante, la
interior! Aceasta valoreaz` 750 de mii de
euro. Proprietarul a decis s` o transforme
\ntr-un mod senza]ional
Detalii interesante, din interior, legate de o cas` celebr` amplasat`
\n plin centrul ora[ului Ia[i! |n 2017, Prim`ria Ia[i a finalizat
procedurile de cump`rare a Casei „Callimachi” din strada Cuza
Vod`. Imobilul a g`zduit sediul unui partid democratic de dreapta,
[i anume PN}CD, ap`rut din nou în ]ar` dup` 1990, un partid
istoric care ast`zi nu mai activeaz`. Valoarea final` a achizi]iei a
fost de 3.7 milioane de lei. Din p`cate, de 3 ani, proiectul de
restaurare [i reabilitare este \n impas. Aici ar urma a fi \nfiin]at un
muzeu dedicat Centenarului Marii Uniri. Din p`cate, imobilul nu a
fost inclus spre finan]are de c`tre Institutul Na]ional al Patrimoniului
(INP) datorit` aloc`rii financiare insuficiente pentru anul 2021. Totu[i,
cei de la INP arat` c`, la realizarea unui nou apel de finan]are, va
fi inclus` [i Casa „Callimachi-Ghica” \n obiectivul Programului
Na]ional de Restaurare (PNR). Pe de alt` parte, \nc` din 2019,
Prim`ria Municipiului Ia[i a ini]iat o procedur` privind refacerea
monumentului istoric. {efii administra]iei ie[ene au demarat documentele
legate de selectarea de parteneri în vederea elabor`rii, depunerii [i
implement`rii unui proiect ce ]ine de refacerea monumentului istoric.
Acesta a fost depus spre finan]are [i în cadrul Granturilor SEE
2014-2021, prin programul Rocultura, apel „Restaurarea [i revitalizarea
monumentelor istorice”, granturi venite cu sprijinul norvegienilor.

dintre cl`dirile istorice ale Ia[ului au avut de suferit sau au fost
demolate, monumentul care se afl` pe strada Cuza Vod` (vechea
Uli]` a Goliei), la întâlnirea cu str`zile Armeneasc`, George Enescu
[i Vovidenie, în imediata vecin`tate a M`n`stirii Golia, poate fi
admirat` [i ast`zi. Mai departe, regretatul cercet`tor [i istoric
Sorin Iftimi ar`ta c` despre aceast` cas` s-a spus c` ar fi apar]inut
marelui logof`t Alexandru Ghica, de unde [i denumirea de „Casa
Ghica” din Lista Monumentelor Istorice (LMI). Logof`tul era fiul
lui Costache Sulgearoglu, deci nepot de sor` a lui Grigore III
Ghica, domn decapitat în Beilic, la 1777, [i care a f`cut frumoasa
ci[mea de la 1776, de lâng` poarta Goliei. „El [i fratele s`u
Iordache au mo[tenit apoi numele de Ghica. Cei doi erau fra]i
cu doamna lui Constantin Vod` Moruzi. Nu am reu[it, îns`,
stabilirea unei leg`turi documentate între logof`tul Alecu Ghica
[i imobilul de pe Cuza Vod`. Una din destina]iile vechii cl`diri
de pe acest loc a fost aceea de a ad`posti, la un moment dat,
vestitul Hotel «Petersburg». La anul 1853, cl`direa este amintit`
ca fiind proprietatea familiei Callimachi. A[a apare ea în «Desp`r]irea
a IV-a a ora[ului», pe Uli]a Goliei, la nr. 75, într-o sam` privitoare
la uli]ele, casele [i dughenele capitalei”, reliefa istoricul Sorin
Iftimi. Casa din strada Cuza Vod`, nr. 41 a avut, în secolul al
XIX-lea, diverse destina]ii, schimbând mai mul]i chiria[i [i proprietari,
care au marcat, fiecare în parte, istoria cl`dirii.

Imobilul „Chica-Callimachi” a fost închiriat
inclusiv pentru a fi sediu B`ncii
Marmorosh-Blanc, filiala din Ia[i
Actuala cl`dire nu mai are, la exterior, nimic din aspectul
Casei „Callimachi” din prima jum`tate a secolului al XIX-lea.
Potrivit unei mai vechi încadr`ri tipologice a palatelor din vechea

Povestea fabuloas` a Casei „GhicaCallimachi”, aflat` acum
în proprietatea Prim`riei Ia[i

capital` a Moldovei din veacul XIX - ce are în vedere gradul de
renun]are la modelul tradi]ional [i de adaptare a modelelor
arhitecturii occidentale - Casa „Ghica-Callimachi” ar fi reprezentativ`
prin faptul c` „elementul tradi]ional este înc` prezent în tratarea
planului, dar se face puternic sim]it` prezen]a arhitecturii eclectice
în domeniul decora]iunilor”. Fa]adele cl`dirii sunt tratate în stil
neoclasic, fiind prezente îns` [i numeroase elemente decorative
de inspira]ie baroc`. În perioada Regimului comunist, dup` 1945,
în cl`dire a func]ionat sediul Partidului Muncitoresc din România,
Regionala Moldova. Pe la 1965, în cl`dire func]iona o gr`dini]`,
iar mai târziu a apar]inut Conservatorului, care avea în aceast`
cl`dire s`li destinate repeti]iilor. Dup` decembrie 1989 a început
o nou` etap` în existen]a Casei „Callimachi”. În cele din urm`,
imobilul a fost retrocedat, în anul 2008, urma[ilor fo[tilor proprietari,
fiicele lui Emanoil Marcovici, reprezentate de o Cas` de Avocatur`.
Acestea au vândut imediat cl`direa. Au trecut anii, iar casa nu
[i-a g`sit un nou rost în via]a ora[ului, z`când cu lac`tul pe u[`,
nelocuit`, nefolosit`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Construc]ie de patrimoniu, Casa „Ghica-Callimachi” dateaz`
din secolul al XIX-lea. Chiar dac` în perioada comunist` multe

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019
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Client p\c\lit la service-ul
auto ATI Motors Holding din
Ia[i! Gabriel Cr\ciun a cheltuit
24.000 de euro pe un Ford
Focus [i se uit\ de pe geam
la ma[ina l\sat\ `n parcare

Un client al service-ului auto ATI Motors Holding din Ia[i a
ajuns la cap`tul r`bd`rii. Ie[eanul Gabriel Cr`ciun a cump`rat \n
2020 un autoturism marca Ford Focus, pentru care a achitat suma
de 24.000 de euro. Nu a rulat foarte mult ma[ina, c` au ap`rut
[i primele probleme. Fiind \n garan]ie, a apelat la service-ul situat
pe DN28 Ia[i - Târgu Frumos, condus de afaceristul Marius
Manolache. Pe data de 19 octombrie 2021 s-a prezentat la service
cu ma[ina, deoarece \n timpul frân`rii se auzea un scâr]âit.
Angaja]ii atelierului de repara]ii l-au asigurat c` sunetul respectiv
este normal, doar ca s` scape de clientul insistent. Acum, Gabriel
Cr`ciun a sesizat alte probleme ivite \n timpul mersului. „Nu îmi
pot rezolva problema \n niciun fel. |n prim` instan]` am depus
sesizare la Registrul Auto Român cu primele probleme, s-au
înmuiat un pic [i mi-au verificat ma[ina [i mi-au schimbat [i
pl`cu]ele de frân` s` nu mai scâr]âie. Problema real` e sunetul
[i ambreiajul sau placa de presiune. M-au contactat [i m-au
programat pe 2 decembrie s` îmi verifice placa de presiune, c`
a[a au primit r`spuns de la Ford România, \n urma filmule]elor
trimise în leg`tur` cu sunetul ce se aude la ma[in` când sta]iona.
M-au sunat ulterior pe 24 noiembrie s` merg pe 25 noiembrie
sa verifice placa de presiune”, a precizat Gabriel Cr`ciun.

Mecanicii de la ATI Motors nu sunt
\n stare s` repare autoturismul
Mai mult, clientul nemul]umit a semnalat c` autoturismul Ford
Focus are \n realitate alte probleme, ce nu pot fi rezolvate de
mecanicii service-ului autorizat. „Duc ma[ina pe 25 noiembrie [i
la final \mi spun c` au fost contacta]i din nou de la Ford România,
c` trebuie doar s` îmi pun` un bure]el. Când am mers s` îmi
iau ma[ina, i-am întrebat dac` celelalte probleme se rezolv`, c`
nu intr` din prima în vitez` sau mar[arier, [i au zis ca s-a rezolvat.
Spre sear`, constat c` la mersul cu spatele sau cu fa]a apar noi
sunete. Le scriu celor de la service [i îmi spun c` e normal. Am
\ncercat alte ma[ini diesel [i nu se aude a[a. Nu [tiu cum s`
fac s` îmi rezolv problema”, a mai explicat Gabriel Cr`ciun.
Ie[eanul a depus sesiz`ri la toate institu]iile abilitate, printre care
[i Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC)

Ia[i. De precizat c`, \n 2011, Gabriel Manolache, dealer Toyota,
Ford [i Skoda, a fost implicat \ntr-un dosar pentru fraudarea
fondurilor europene.

Marius Manolache, patronul ATI Motors,
s-a trezit [i cu alte reclama]ii
Apelat telefonic, Marius Manolache nu a putut fi contactat
pentru a oferi explica]ii. Cu alt` ocazie, afaceristul s-a pronun]at
\n cazul lui Gabriel Cr`ciun. Acesta a declarat c` ma[inile ar fi
fost retrase de pe pia]` dac` ar fi fost probleme grave. Confom
ultimelor date financiare, Ati Motors Holding SRL a \nregistrat o
cifr` de afaceri de 73,8 milioane lei, aproape 15 milioane de euro,
profit de 2,7 milioane lei, datorii de 31,6 milioane lei, cu un
num`r de 39 de angaja]i. |n urm` cu doi ani, service-ul a fost
acuzat c` nu a reparat microbuzul [colii din comuna Vl`deni,
jude]ul Ia[i.

ATI Motors nu este singurul service auto
reclamat de clien]i
|n edi]iile trecute ale „BZI” a fost prezentat [i cazul unui
ie[ean nemul]umit de presta]ia mecanicilor de la Racemi Car
Service SRL, de pe strada Nicolina, nr. 64, afacere ce func]ioneaz`
de mai bine de 25 de ani. R`zvan M. a povestit c` a avut nepl`cuta
surpriz` de a „beneficia” de un set de servicii din partea mecanicilor,
care mai mult au stricat decât au reparat. Ie[eanul a cerut s` i
se schimbe bara din fa]a autoturismului Opel Astra, pentru c`
atingea ventilatorul. |ns`, lucrarea ar fi fost f`cut` de mântuial`,
motiv pentru care conduc`torul auto s-a trezit c` ma[ina nu mai
func]iona chiar \n mijlocul unei intersec]ii aglomerate din ora[.
Pe bordul ma[inii i-a ap`rut informa]ia c` apa avea peste 100 de
grade, antigelul era scurs pe asfalt, iar din motor ie[ea fum. A
\ncercat s`-i contacteze pe cei de la service, dar ace[tia nu au
mai r`spuns. Contactat telefonic la vremea respectiv`, Marius
Ciprian Piu, unicul asociat \n firma Racemi, spunea c` nu a reu[it
s` stabileasc` un dialog constructiv cu clientul.
Ciprian BOARU

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei: AMUR GRUP S.A., astfel desemnat prin Sentinţa
Civilă nr.1475/10.09.2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia
a–II–a Civilă-Faliment, în dosarul nr.11369/99/2012(format vechi:
841/2012), în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006,
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborat cu prevederile Codului Procedură Civilă,
organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, în ziua
de 06.12.2021, ora 15: 00, pentru valorificarea următoarelor
active mobile:
Denumirea activului:; Preț de pornire a licitației (EUR, fără
TVA)
Linie PVC Elumatec
1.120,80
Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 208 CDI 625,00
Autoturism Fiat Ulysse
126,50
Autoutilitară Renault Kangoo 1.5 DCI
265,50
Autoturism OPEL ASTRA
100,00
Prețurile nu conțin TVA. În cazul în care la licitaţia din data
de 06.12.2021, nu se va reuşi valorificarea activelor mobile,
aparţinând debitoarei, se va proceda la organizarea de noi
licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 13.12.2021, 20.12.2021,
10.01.2022, respectiv 17.01.2022, ora 15: 00, la sediul lichidatorului
judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor
ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până cel târziu la data
de 05.12.2021, 12.12.2021, 19.12.2021, 09.01.2022, respectiv
16.01.2022, ora 12: 00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate
cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate
de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel,
ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor
este licitaţie publică, competitivă, cu strigare, în conform
Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor
în data de 19.11.2021. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din
preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare
aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 19.11.2021. Înscrierea
la licitaţie se face cel târziu cu o zi lucrătoare, ora 16: 00, înainte
de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al
licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de
10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în
parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei
nr.: RO77BRDE240SV28493142400, deschis la BRD-GSG S.A. În
cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz
contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi
ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru
vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea activelor
se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor
care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui
reprezentant al acestora şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului
vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei
care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor
mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la
licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea activelor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care
poate fi achiziţionat on - line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul
caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în
contul lichidatorului judiciar, nr. RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe www.lrj.ro, la tel. 0733/683.702, 0724.332.099, mail:
vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Cine ar crede c\ din mâinile ei ar
putea ie[i a[a ceva? Este un
adev\rat moft s\ por]i asta ast\zi,
oriunde te-ai afla `n lume. Nu este
deloc ieftin, dar merit\ s\ dai oricât!

Anda Suman s-a apucat serios
de realizat c`m`[i tradi]ionale
\n urm` cu 10 ani, când a
renun]at la locul de munc`.
|ntr-o garsonier` de 38 de
metri p`tra]i, ie[eanca a
\nceput s` creeze primele ii,
care s-au vândut imediat.
Tân`ra din Ia[i folose[te \n
crea]iile sale tehnici utilizate
de bunica ei, al`turi de care [ia petrecut copil`ria [i care i-a
insuflat dragostea pentru
tradi]ii
Anda Suman este o femeie din Ia[i care face
c`m`[i tradi]ionale. Totul a \nceput \n urm` cu
10 ani. La acea vreme, ie[eanca lucra \n domeniul
vânz`rilor, \ns` nu era mul]umit` suflete[te de
ceea ce f`cea. A decis s` schimbe ceva \n via]a
ei. Pentru c` toat` copil`ria [i-o petrecuse la ]ar`,
cu bunica ei, [i \nv`]ase s` coas` ii, s-a gândit
c` ar putea s` se perfec]ioneze \n acest domeniu
[i ar putea chiar [i s` se \ntre]in` din vânzarea
c`m`[ilor tradi]ionale. Zis [i f`cut! A mers la
bunica ei, a stat pe lâng` ea [i a \nv`]at tot ce
era necesar pentru a crea primele c`m`[i tradi]ionale
[i s-a apucat de realizat „prima colec]ie”. Astfel,
primele minun`]ii au fost create \ntr-o garsonier`
din cartierul Nicolina. „Am creat brandul «Caterine»
\ntr-o garsonier`. |mi mergeau foarte bine vânz`rile
[i lumea nu [tia c` eu le fac \ntr-un spa]iu mic,
de 38 de metri p`tra]i. M` gândeam atunci c`,
dac` ar [ti oamenii cum tr`iesc eu... }in minte
[i acum c` ag`]am c`m`[ile de o ]eav` de gaz,
iar, pentru c` st`team zi [i noapte [i coseam,
aveam ni[te dureri \ngrozitoare de spate. St`team
cu spatele \ntre elemen]ii de la calorifer, pe jos,
ca s` nu m` mai doar` spatele”, \[i aminte[te

Anda Suman, me[te[ugar din Ia[i \n vârst` de
39 de ani.

Anda Suman: „Acum 10 ani am
\nceput s` schimb lucrurile din
via]a mea [i s` fac ceea ce \mi
aduce mie fericirea”
Ie[eanca spune c` a renun]at la locul de
munc` pentru c` [i-a dat seama c` nu mai este
mul]umit` suflete[te de ceea ce f`cea \n domeniul
vânz`rilor. „Nu e suficient s` mergi doar la serviciu
unde \]i câ[tigi existen]a. Trebuie s` existe [i o
«hran` sufleteasc`». Acum 10 ani am \nceput s`
schimb lucrurile din via]a mea [i s` fac ceea ce
\mi aduce mie fericirea. Acum 8 ani am \ncercat
s` exersez [i s` cos primele broderii. Nu pe ii,
pentru c` asta f`cea bunica mea [i voiam s` m`
perfec]ionez. |mpreun` cu ea am \nv`]at s` cos
ii, s` a[ez \nsemnele tradi]ionale frumos [i a[a
mi-am croit un drum \n care am fost primit`
foarte frumos de public [i de ]ar` [i ast`zi tr`iesc
din meseria bunicii. C`m`[ile sunt specifice Ia[ului.
Trandafir de la Moldova! (n.r. - râde). Credeam
c` am prea multe ii cu flori, dar niciodat` nu e
prea mult! Pot fi [i mai multe, pentru c` iubesc
broderia floral`. Avem \nsemne geometrice, rombul
care este cusut cu tehnic` la fir, cu punct de
cruciuli]`. Dar piesele de rezisten]` vor r`mâne
broderiile”, mai spune Anda Suman.
Alte porturi tradi]ionale, din Ia[i [i zona
Moldovei, sunt \n patrimoniul Muzeului de Etnografie
a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Na]ional
„Moldova” Ia[i.

„|mi place s` merg vara acolo pentru c` simt
c` m` conectez cu ceea ce fac. |n general,
termenul de execu]ie depinde de complexitatea
broderiei. Depindem de sezonul \n care e cusut`,
pentru c` noi depindem de lumina natural` [i
facem cus`tura la ac. Când co[i la lumina artificial`
este mai dificil. Termenul de execu]ie este \ntre
2 [i 10 s`pt`mâni, dar, când pl`nuiesc s` fac
lucr`ri mai complexe, termenul poate s` ajung`
[i la 15-20 de s`pt`mâni. Noi am vândut ii \n
toat` lumea: \n Europa, dar [i \n afara Europei.
Chiar am fost recunoscu]i pe coperta unei reviste
de mare tiraj [i \n România, bine\n]eles. Astfel,
nu avem doar clien]i români, ci [i oameni de
peste hotare, care ne apreciaz` munca [i cultura.
Ace[tia [tiu despre ce este vorba. Pove[tile cu
oamenii la care ajung iile sunt cu adev`rat
impresionante pentru c` rezoneaz` cu sufletul
artistului [i ceea ce e a[ezat pe pânz`. Iar eu
pun suflet! Iile sunt magice, pentru c`, \n cultura
noastr`, sunt utilizate \nsemne din cultul soarelui
[i eu \nc` folosesc broderiile [i au o vibra]ie
bun`. O ie care este trimis` clientului e \mbr`]i[at`
[i binecuvântat` [i pot s` spun c` am avut clien]i
care m-au sunat [i mi-au spus: «{tii, am \nceput
s` plâng, pentru c` atât de mult` iubire ai pus
acolo!»”, spune Anda Suman.

Ie[eanca spune c` iile
realizate manual se recunosc
dup` cus`tura de sub c`ma[`

Antreprenoarea spune c` o mai ajut` tinerii
dornici s` \nve]e s` coase ii, dar ace[tia sunt
foarte pu]ini. Anda Suman sus]ine c` cele mai
Iile realizate \n Ia[i de Anda
multe ii le f`cea cu bunica ei, care a murit \n
Suman au ajuns \n toat` lumea urm` cu câ]iva ani. I-au r`mas amintirile pre]ioase
Anda lucreaz` la o ie sau o rochie tradi]ional` cu ea [i c`r]ile din care se inspir` \n crearea
\ntre dou` [i 10 s`pt`mâni. Spune c` o ajut` c`m`[ilor tradi]ionale. „C`r]ile sunt ale bunicii,
foarte mult lumina natural`, motiv pentru care, de pe vremea când ea era tân`r` [i \nc` mai
vara, merge la Dobrov`], sub un nuc, [i coase \nv`] dup` ele deoarece \n broderie sunt multe
tehnici. Mereu trebuie s` descop`r alte tehnici
iile.
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[i, pentru c` acum vreau s` folosesc pe dantel`,
studiez [i mai mult. Inclusiv broderia de autor,
pentru c` [i aici este o anumit` tehnic`. |]i ]ii
mereu mintea ocupat` cu tehnicile folosite. Ar
trebui ca tinerii s` \nve]e s` coas` ii, pentru c`
trebuie s` ducem mai departe tradi]ia. Nu doar
persoanele \n vârst` trebuie s` fac` asta, ci [i
noi avem acest rol”, spune Anda Suman.
Dar cum ne d`m seama c` iile sunt cusute
manual, prin tehnici tradi]ionale? „E foarte important
s` ne uit`m pe dedesubt la ie. Vedem cum este
fixat` cus`tura. Se v`d firele! Când co[i cu punct
de cruciuli]` se v`d aceste fire, nodule]e. La
broderiile care sunt copiate nu se v`d nodurile.
E vorba despre acele produse care abund` pe
pia]a din România [i la care nu se v`d nodurile”,
explic` Anda.

„Fac orice e nevoie ca s`
p`strez aceste tradi]ii, mor cu
acul \n mân`!”
O ie se vinde cu pre]uri cuprinse \ntre 700
[i 2.000 de lei. Cea mai mare comand` a costat
6.000 de lei [i a fost pentru un eveniment.
Antreprenoarea spune c` pandemia de COVID19 a afectat [i afacerea sa, dar nu va renun]a
niciodat` la ceea ce face acum. „|n fiecare an
am \nregistrat profit, mai mic sau mai mare. |n
primii 2 ani dup` ce am lansat produsele a fost
foarte bine, iar cel mai greu pentru mine [i echipa
cu care lucrez a fost când a venit pandemia.
Toate planurile au fost date peste cap, dar am
spus c` nu renun] niciodat` la c`m`[ile tradi]ionale.
Fac orice e nevoie ca s` p`strez aceste tradi]ii!
M`tur, vând cartofi la pia]`! Mor cu acul \n mân`
(n.r. - râde)!”, spune Anda Suman.
Reporterii BZI au ar`tat \n edi]iile anterioare
cum doi tineri din Ia[i, Andrei [i Andreea Podeanu,
au construit de la zero o afum`toare precum cea
de pe vremea bunicilor.
Raluca COSTIN
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Imagini apocaliptice, lâng\ Ia[i! Un milionar
`n euro ]ine cu din]ii de un drum folosit de
zeci de familii! {oseaua arat\ ca dup\
r\zboi, iar afaceristul refuz\ s\-i scoat\ pe
oameni din noroaie
Un drum aflat \ntr-o comun` de
lâng` Ia[i a ajuns motiv de
disput` din cauza unui milionar
\n euro. Strada Regina Maria,
din comuna Bârnova, aflat` \n
proprietatea patronului
Agroindustriala Bucium SA,
arat` ca dup` un
bombardament. Afaceristul
Daniel Panaite a[teapt` ca
Prim`ria comunei Bârnova s`-i
dea bani sau teren la schimb
pentru a preda [oseaua lung`
de 5 kilometri. |ntre timp,
autoritatea local` nu poate
repara drumul, iar ma[inile
abia dac` pot circula printre
craterele uria[e
Dezastru, la marginea municipiului Ia[i, \n
una dintre localit`]ile aflate \n plin` expansiune!
Zeci de ie[eni tr`iesc de ani buni un co[mar din
cauza unei ne\n]elegeri \ntre administra]ia local`
[i patronul unei societ`]i comerciale. Oamenii
care [i-au construit case \n ultimii ani pe strada
Regina Maria, din satul Vi[an, comuna Bânova,
par c` au ajuns la cap`tul r`bd`rii.
{oseaua lung` de 5 kilometri este trecut` ca
drum privat, fiind \n administrarea societ`]ii
Agroindustriala Bucium SA, fosta IAS Bucium,
de]inut` de omul de afaceri Daniel Panaite. |n
ultimii ani, oamenii au f`cut numeroase solicit`ri
c`tre autoritatea local` pentru preluarea [oselei
\n domeniul public, tocmai pentru ca drumul s`
poat` fi ref`cut. Lucrurile au b`tut, \ns`, pasul
pe loc, negocierile fiind blocate.

Imagini de groaz` cu
strada pe care stau
zeci de familii din Ia[i
{oseaua arat` ca dup` bombardament, fiind
plin` de cratere. Drumul s-a degradat \n ultimii
ani atât de mult, \ncât ma[inile de Poli]ie sau
Pompieri abia pot circula. Oamenii au ajuns s`
se team` [i de faptul c` Daniel Panaite le poate
pune \ntr-o zi o barier` [i nu vor mai avea pe
unde s` intre. Culmea, locuitorii din zon` sus]in
c` nu [tiau despre problema cu drumul \n momentul
\n care [i-au ridicat casele.
„Drumul este privat, iar asta duce la toate
necazurile pe care le avem. Proprietarul a cerut
la schimb o suprafa]` de teren, \ns` lucrurile bat
pasul pe loc. Sunt oameni care stau aici de mai
bine de 10 ani [i care au v`zut destule. Sunt
oameni care au f`cut credite ca s`-[i ridice o
cas` departe de ora[ [i care au c`utat lini[te.
Din p`cate, ne confrunt`m cu aceast` problem`,
nicio autoritate nu a vrut s` intervin` acolo. Strada
a fost reparat` de noi de mai multe ori, \n limita
posibilit`]ilor noastre. A fost mai mult o plombare
artizanal`”, a spus un locuitor de pe strada Regina
Maria, din comuna ie[ean` Bârnova.

Nicio rezolvare pentru
drumul privat de
5 kilometri de lâng` Ia[i
Vreme de zeci de ani la rând, actuala strad`
Regina Maria a figurat ca drum de acces c`tre
construc]iile Agroindustriala Bucium SA. Ulterior,
firma a betonat por]iunea de drum folosit` pentru
tractoare [i camioane. La privatizare, firma [i-a
\nsu[it totul, inclusiv drumul respectiv, iar, de
atunci, au ap`rut problemele. Practic, societatea
de]inea betonul de pe drum, nu [i terenul. |ns`
artera a fost intabulat` pe Agroindustriala Bucium,
continuatoarea IAS Bucium.

„Ne-am stricat ma[inile de câte ori am dat
\n craterele astea. Unde mai pui c` nici nu pot
trece dou` ma[ini, una pe lâng` alta! Nou` nu
ni s-a spus nimic despre situa]ia ap`rut`, când
ne-am mutat acolo. Culmea, \n jurul acestei str`zi,
pe alte artere, este asfalt. Mai mult, nu avem
nici canalizare, este foarte scump s` o tragi pân`
la noi. Dac` nu este drumul Prim`riei, nu avem
ce face, dar impozite pl`tim!”, a mai spus un
localnic de pe strada respectiv`. Amintim c` Daniel
Panaite a ajuns chiar s`-[i mute toat` afacerea
din zona Bucium - Bârnova tocmai \n localitatea
R`duc`neni.

Combina]ie de zeci de ani cu
drumul din comuna Bârnova
Un alt locuitor al zonei arat` c` problema [iar putea g`si o rezolvare dac` Prim`ria l-ar da
\n judecat` pe Daniel Panaite, \n loc s` negocieze
cu acesta pentru preluarea contra-cost a drumului.
„Situa]ia este simpl`. Când s-au privatizat cei
de la Agroindustriala Bucium, [i-au luat [i
patrimoniul. Au profitat de o «chichi]`» [i au
intabulat tot. Pe acel drum au pus beton [i a[a
l-au luat la ei. Ei aveau p`mântul [i [i-au \nsu[it
[i drumul \n aceste condi]ii. {tiu c` Panaite cere
vreo 5 hectare \n alt` parte pentru a ceda drumul

acesta sau s` i se dea bani \n contul [oselei.
Solu]ia ar fi una simpl`: un proces deschis de
Prim`rie prin care s` arate cum a luat el drumul
[i, atunci, s-ar rezolva totul”, a ar`tat un alt
localnic de pe strada respectiv`. Oamenii au cerut
nu doar preluarea drumului, ci [i posibilitatea
l`rgirii acestuia.

Daniel Panaite: „Suntem \n
aceea[i situa]ie”
Patronul Agroindustriala Bucium SA nu renun]`
cu niciun chip la drum [i sus]ine c` Prim`ria va
trebui s` decid` ce se va \ntâmpla acolo. „Suntem
\n aceea[i situa]ie cu privire la negocieri. Cei de
la Prim`ria Bârnova trebuie s` se \ntâlneasc` [i
s` decid`, cam asta este situa]ia. Cel mai bine
ar fi s` discuta]i cu cei de acolo”, a spus Daniel
Panaite.
Acesta a scos la vânzare, la \nceputul anului
2021, active din patrimoniul societ`]ii din comunele
Bârnova [i Tome[ti. |n ceea ce prive[te strada
Regina Maria, Prim`ria comunei Bârnova ini]iase
o serie de discu]ii cu privire la plata \n rate c`tre
firma lui Panaite pentru a prelua [oseaua lung`
de 5 kilometri, discu]ii care, \ns`, nu [i-au g`sit
pentru moment vreo finalitate.
Vlad ROTARU

Vestea care a primit-o a fost ca o confirmare la moarte! Minunile exist\,
iar un medic din Ia[i a dovedit asta. Iat\ povestea care te cutremur\
Un ie[ean \n vârst` de 62 de ani a fost
diagnosticat cu o boal` crunt` \n urm` cu un
deceniu. Dumitru Moisuc locuie[te \n satul Perieni,
comuna Probota, din jude]ul Ia[i. Toat` via]a lui
a lucrat \n domeniul agricol [i s-a ocupat de
erbicidarea culturilor. B`rbatul poveste[te c` a
inhalat foarte multe substan]e [i toate acestea iau declan[at cancer la gât. La vârsta de 52 de
ani, el a primit trista veste [i nu mai avea prea
multe speran]e la o via]` normal`. Dumitru Moisuc
s-a temut mereu c` va muri.
„Eu am lucrat pe tractor foarte mult` vreme
[i am umblat numai cu otr`vuri, cu erbicide. Am
stat cu nasul numai \n chimicale [i, cu timpul,
s-au adunat, iar rezultatul a fost unul greu. Mam trezit la 52 de ani, dintr-un om normal, c`
aveam cancer [i via]a mea se ducea la vale. La
cum eram atunci, nu am crezut c` mai scap
vreodat` cu via]` [i o s` ajung s` \mi cresc
nepo]ii! Nu \mi d`deam seama c`, dac` nu m`
protejez, cu masc` sau cu m`nu[i, ar putea s`
m` afecteze \ntr-un fel. Am ajuns la spital \n
ultimul moment [i echipa medical` de la ORL,

de la Spitalul „Sf. Spiridon”, a f`cut minuni cu
mine!”, a povestit Dumitru Moisuc.

Ie[eanul le mul]ume[te
medicilor c` tr`ie[te

[i doamna doctor C`t`lina Pintilie, eu ast`zi nu
mai eram! Eram mort demult [i putrezit. Au f`cut
adev`rate minuni pentru mine. Mul]umit` lor eu
sunt ast`zi \n via]`. Vreau s` le mul]umesc [i s`
le spun c` m` rog \n fiecare zi pentru ei, au
fost salvatorii mei. Mi-au salvat via]a! Le voi fi
dator toat` via]a. Sunt bine, nu depind de nimeni,
m` descurc singur s` am grij` de mine. Ei sunt
adev`ra]i eroi. Le mul]umesc din toat` inima
pentru tot ce au f`cut pentru mine”, a povestit
cu lacrimi \n ochi Dumitru Moisuc.

A trecut un deceniu de când ie[eanul a fost
operat de unul dintre cei mai buni medici oreli[ti
din România, fostul [ef al Clinicii ORL din cadrul
Spitalului „Sfântul Spiridon”, din Ia[i, regretatul
profesor doctor Vasile Costinescu, care, din
nefericire, \n urm` cu aproximativ 8 ani, s-a stins
Medicul C`t`lina Pintilie: „Este
din via]`. Dumitru Moisuc a povestit cu lacrimi
un om [i un pacient special,
\n ochi cum prof. dr. Vasile Costinescu i-a dat
care a luptat foarte mult”
o a doua [ans` la via]`, dup` ce l-a operat, când
nimeni, nici m`car medicul, nu mai spera s` \[i
Medicul orelist C`t`lina Pintilie, care a participat
revin`. Ie[eanul a ]inut mor]i[ s` \i mul]umeasc` la opera]ia ie[eanului, \n urm` cu 10 ani, s-a
atât medicului Vasile Costinescu, cât [i dr. C`t`linei bucurat enorm când a auzit c` Dumitru Moisuc
Pintilie, [i ea medic ORL \n cadrul clinicii de la \nc` \[i aminte[te de cei care i-au salvat via]a [i
Spitalul „Sf. Spiridon”.
c` acesta este bine, s`n`tos. Medicul a avut doar
Dumitru Moisuc \i consider` pe cei doi medici cuvinte de laud` la adresa pacientului.
salvatorii lui. „Dac` nu era domnul doctor Vasile
„Dumitru Moisuc este pacientul nostru de
Costinescu, care a murit, Dumnezeu s`-l ierte!, foarte mult` vreme [i \l [tie toat` echipa, datorit`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

optimismului s`u. Este un om deosebit [i un
pacient care a luptat foarte mult. A fost operat
\n urm` cu 10 ani, dup` ce a ajuns \n stare
destul de grav` la noi. A trecut prin momente
foarte grele, a f`cut radioterapie, a avut [i ni[te
complica]ii, dar totul s-a terminat cu bine. Pu]ini
sunt pacien]ii ca el, care, dup` astfel de momente,
r`mân pozitivi [i plini de via]`. Felul lui de a fi
l-a ajutat foarte mult s` treac` peste aceast` boal`.
Am avut o colaborare foarte bun`, am r`mas
prieteni [i mi-am dat seama de când m-a]i sunat
despre cine este vorba, deoarece este un om [i
un pacient special. Ce-i drept, nu a mai fost la
consult de aproximativ 2-3 ani, dar noi \l a[tept`m!
Ne bucur` enorm s` auzim c` este la fel de
optimist, cu zâmbetul pe buze [i se simte foarte
bine. Domnul Moisuc este considerat vindecat.
Pacien]ii care se afl` \n situa]ia lui sunt considera]i
vindeca]i dup` 5-6 ani. |i transmitem [i noi mult`
s`n`tate!”, a declarat as.univ.dr. C`t`lina Pintilie,
medic \n Sec]ia ORL din cadrul Spitalului Clinic
Jude]ean de Urgen]` „Sfântul Spiridon”, din Ia[i.
Andreea PåDURESCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL. Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii,
experien]` 2 ani, atestat, CASA
AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Agent de securitate, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24
Agent de turism, studii
superioare in domeniu /
cunostinte operare pc / limba
engleza, EUROPA TRADE SRL.
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent servicii clienti, studii
superioare, limba
germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Rela]ii la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL, Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist informatii, studii
superioare, experienta 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Arhivar, liceu, f`r` experien]`
precizat`, ARHIV YCA SRL.
Rela]ii la: 0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Arhivar, studii medii/superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ASOCIATIA PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMANIA
FILIALA JUDETEANA IASI. Rela]ii
la: 770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRII NR.5.
Arhivist, studiimedii/superioare,
f`r` experien]`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRII NR.5.
Asistent social, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRII NR.5.
C`lc`toreas` lenjerie, f`r` studii
[i experien]` precizate,
CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Rela]ii la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM
NR.34
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C`lc`toreas` lenjerie, f`r` studii
[i experien]` precizate, ECO
CLEANING LINE SRL. Rela]ii la:
0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.

Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.

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

Confectioner prelucrator in
industria textila, studii medii, fara
experienta precizata, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.

Casier, studii generale, f`r`
experien]` precizat`, PIB
MARKTSERV SRL. Rela]ii la:
0787512490, COM.MIROSLAVA,
SAT HORPAZ, STR.NOUA
NR.63A.
Casier, studii medii, cu
experien]`, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759,
Sos.Nicolina.
Casier, studii lieale, experien]` 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Cenzor, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
DE PROPRIETARI BL.339, TR.I
{I TR.II. Rela]ii la: 0767133889,
STR.PROF.PAUL NR.13,
BL.339/I, SC.D, P-U.
Conducator auto transport rutier
de marfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Rela]ii la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confec]ioner, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
BEBE&MOMMY SRL. Rela]ii la:
0744548191; 0743586429;
contact@hbebe.ro, LETCANI,
SOS.PRINCIPALA NR.612A.
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18.
Confec]ioner, 1 an experien]`,
studii medii, KATTY FASHION
SRL. Rela]ii la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Confec]ioner, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate CONFECTII
INTEGRATE MOLDOVA SRL
IASI. Rela]ii la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro
STR.BUCIUM NR.34

Consilier juridic, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoasterea unei limbi de
circulatie internationala nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR
MICI SI MIJLOCII. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51 C,
Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promotia 2021, limba
engleza mediu, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI, NR.8.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experienta 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor
Nr.5.
Contabil junior, studii superioare,
cunostinte operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

office@greenfiber.ro,IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Controlor calitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, CONFECTII
INTEGRATE MOLDOVA SRL
IASI. Rela]ii la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro
STR.BUCIUM NR.34
Controlor calitate \n confec]ii,
studii medii/generale cu
experien]` 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Croitor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Rela]ii la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL. Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Curier, fara studii si experienta
precizate, pentru persoane cu
dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, studii medii, fara
experienta precizata.
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Rela]ii la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata. SMART
PROCENT SRL. Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dirijor IA-S, studii superioare
licen]iat \n domeniul muzic`,
experien]` 5 ani, dosar artistic,
concurs, CASA DE CULTURA A
STUDENTILOR DIN IASI. Rela]ii
la: 0232/276240;
contabilitate@ccsiasi.ro,
STR.VASILE CONTA NR.30.
Dispecer, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI, NR.8.

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

Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,
STR.FANTANILOR NR.37,
BL.37, BL.B2.
Dulgher, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, SPIROCA SA. Rela]ii
la: 0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Economist, studii superioare,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Electrician, cursuri de
specialitate, experien]` 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Electrician de \ntre]inere si
repara]ii, studii medii de
specialitate, f`r` experien]`
precizat`, CARREFOUR
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0754204535,Str. Bucium, nr.36.
Electrician \ntre]inere [i repara]ii,
studii medii; cu experien]` min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj [i
cabluri de joas` tensiune, studii
medii f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electromecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL.
Rela]ii la: 0232/224227;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promo]ia 2021, DARIF GRUP
SRL. Rela]ii la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com
HOLBOCA, STR.FIRMELOR
NR.22-24.
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizata,
ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BL.339, TR.I [i TR.II. Rela]ii la:
0767122889, STR.PROF.PAUL
NR.13, BL.339/I, SC.D, P-U.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Femeie de servicu, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CONSULTMED SRL. Rela]ii la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520,
ETJ.4, AP.2.
Femeie de serviciu, gimnaziu,
f`r` experien]` precizat`,
FARMACIA ADRIANA SRL.
Rela]ii la: 0723233175;
farmaciaadriana2006@yahoo.co
m,STR.G.MUZICESCU NR.6.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL.
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, cu experien]`, INBIT
SRL. Rela]ii la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
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Frezor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Geograf, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Gestionar custo de sala, studii
de specialitate, experien]` 1 an,
SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
SOS.MOARA DE FOC NR.4.
Infirmiera, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIA
HOSPITAL SRL. Rela]ii la:
0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro,
STR.CICOAREI NR.2.
Inginer cai ferate drumuri si
poduri, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer ccia, studii superioare,
fara experienta precizata, ELMAR
SRL. Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Inginer CCIA, studii superioare,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,STR.F
ANTANILOR NR.37, BL.37,
BL.B2.
Inginer CCIA, studii superioare,
cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Rela]ii
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confec]ii tricotaje, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, KATTY FASHION
SRL,. Rela]ii la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer constructii hidrotehnice,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba engleza,
franceza, cuno[tin]e MATLAB,
SIMULINK, HW,SW, AUTO,

EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer ecolog, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer energetician, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer geodez, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA.Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,STR.
PALAT NR.1, ETJ.3.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Ingrijitor cladiri, studii medii, fara
experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Ingrijitor cl`diri, [coal` general`,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Instalator, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

Instalator instalatii tehnico
sanitare [i gaze, studii tehnice,
experien]` 3 ani CASA AUTO
SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Instalator re]ele termice, cursuri
de specialitate, autorizare ISCIR,
TERMO-SERVICE SA.Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Rela]ii la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lacatus confectii metalice,
scoala profesionala/curs
calificare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Lacatus mecanic, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com,B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, SPIROCA
S.A.. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
L`c`tu[ mecanic, cururi de
specialitate, f`r` experien]`
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
L`c`tu[ mecanic \ntre]inere,
cururi de specialitate, f`r`
experien]` precizate, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Leg`tor manual, [coala ucenici,
f`r` experien]` precizat`, ARHIV
YCA SRL. Rela]ii la:
0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com,
STR.PIA}A UNIRII, NR.5.

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

Lucr`tor comercial, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ASOCIATIA PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMANIA
FILIALA JUDETEANA IASI. Rela]ii
la: 0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com,
STR.PIATA UNIRII NR.5.
Lucr`tor gestionar, studii liceale
cu bacalaureat, cuno[tin]e office,
FRAROM INTERNATIONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Lucr`tor pentru salubrizare, f`r`
studii [i experien]` precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Rela]ii
la: 0759137189;
office@sabcont.ro,
COM.VICTORIA, STR.GEORGE
COSBUC, POZITIA 173, VOL.IV.
Macaragiu pentru macarale,
scoala profesionala atestat iscir,
fara experienta precizata, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experien]` 1 an, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI,
NR.57.
Maistru \n industriile textile,
piel`rie, studii medii/ generale cu
experien]` 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI,
NR.57.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marfa, f`r` studii [i
fara experienta precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL. Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.
Manipulant marf`, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Rela]ii la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM.MIROSLAVA.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.
Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Mecanic utilaj, [coal`
profesional`, experien]` 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.
Montator placaje interoare [i
exterioare, studii de specialitate,
experien]` 1 an, AXE BUSINESS
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0723568449;
birouaxe@gmail.com, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Municitor necalificat, studii medii,
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Rela]ii la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM. MIROSLAVA.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Rela]ii la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail.com,
COM.GRAJDURI VALEA
SATULUI NR.130.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Municitor necalificat \n industria
confec]iilor, studii generale f`r`
experien]` precizat`, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, f`r` studii [i
experien]` precizate, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii
la:0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Munictor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizate,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;

PUBLICITATE

Mar]i, 30 noiembrie

14

MIC A PUB LIC ITATE
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, pentru persoane cu
dizabilit`]i, BRAS SRL. Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
STR.SILVESTRU NR.4.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator introducere [i validare
date, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
studii [i experien]` precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator ma[ini unelte CNC \n
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INNOVATE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, FULGER MIRALEX
SRL. Rela]ii la: 0749215034,
ALEEA DECEBAL NR.2, BL.B7,
SC.A, ETJ.4, AP.17.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.

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

concurs, CASA DE CULTURA A
STUDEN}ILOR DIN IASI. Rela]ii
la: 0232/276240;
contabilitate@ccsiasi.ro,
STR.VASILE CONTA NR.30.
Responsabil cu protec]ia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs DPO, limba
engleza, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
{ef departament logistic`, studii
medii/ superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRI, NR.5.
{ef forma]ie, studii medii,
experien]` 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL. Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
{ef forma]ie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro0756059
677; ionela.paunet@velrom.ro,
CALEA CHISINAULUI NR.33.
{ef serviciu, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRI, NR.5.

AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.

TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.

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

Sudor cu arc electric, cursuri de
specialitate, experien]` 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.

Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.
Palat, nr.1,etj.2 [i 5.
Specialist \n domeniul proiectarii
asistate pe calculator, 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.
Specialist resurse umane, studii
superioare, curs inspector RU,
cunoa[terea unei limbi str`ine,
operare PC, experien]` 3 ani,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL.Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro.
Stivuitorist, studii medi; cu
experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Strungar, [coala
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.

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

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

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

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

Psiholog \n specialitatea
psihologia muncii [i
organiza]ional`, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.

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

Sudor, studii minime, experienta
1 an, MLC AGRO-TUR SRL.
Rela]ii la: 0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.

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

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

{oferautoturisme [i camionete,
f`r` studii [i experien]` precizate,
NAFIDENT SRL. Rela]ii la:
0745147219;
nafident@gmail.com, RADU
MIHAI NR.3.

Sudor, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

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

Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Sudor, [coala profesionala/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Sudor, calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.

Referent IA-S, studii superioare
Sp`l`tor auto, studii medii, f`r`
licen]iat \n jurnalism [i [tiin]ele
Sudor, cursuri de specialitate,
experien]` precizat`, CASA
f`r` experien]` precizat`,
comunic`rii, experien]` 1 an,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

MEDIU
COMUNA MIROSLOVE{TI, titular
al proiectului de PLAN
URBANISTIC GENERAL (PUG) al
comunei MIROSLOVE{TI, jude]ul
Ia[i anun]` publicul interesat
asupra disponibiliz`rii PUG
COMUNA MIROSLOVE{TI, jud.
Ia[i [i a finalizarii raportului de
mediu pentru acesta. Documentele
pot fi consultate la sediul comunei
MIROSLOVE{TI, jud. Ia[i [i la
sediul APM IASI din Ia[i-str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, în
zilele de luni-joi, între orele 9.0014.00 [i vineri între orele 9:0012:00.|n data de 17.01.2022 ora
14:00 la sediul Primariei
MIROSLOVE{TI, se va desf`[ura
[edin]a de dezbatere public` a
PUG COMUNA MIROSLOVE{TI,
jud. Ia[i [i a RAPORTULUI DE
MEDIU pentru plan. Publicul poate
trimite comentarii [i propuneri
scrise la sediul Primariei comunei
MIROSLOVE{TI [i la sediul APM
IASI, pân` la data de 17.01.2022.
În situa]ia în care se va prelungi
starea de alerta instituit` pe
teritoriul României, pentru a preveni
raspândirea infec]iei cu
Coronavirus SARS-CoV-2,
consultarea publicului interesat se
va face electronic. Publicul
interesat poate transmite în scris,
comentarii/ opinii/ observa]ii privind
documentele men]ionate, la sediul
prim`riei comunei MIROSLOVE{TI
[i la sediul APM Iasi [i pe adresa
de mail: office@apmis.anpm.ro
pân` la data de 17.01.2022.
S.C. ASAM S.A.; S.C. AUTO
PLUS REPAIR S.R.L.; S.C.
IMPERIA DEVELOPMENT S.R.L,
titulari ai proiectului de PLAN
URBANISTIC ZONAL ”PUZConstruire locuin]e colective pe
teren proprietate” propus a fi
amplasat în mun. Ia[i, str. Aurel
Vlaicu nr. 77, înscris în CF nr.
134872; 134873; 134874;
134875; 134876; 134877;
122038; 125141; 130067,
jude]ul Ia[i, anun]a publicul
interesat asupra lu`rii de c`tre
APM Ia[i a deciziei de emitere a
avizului de mediu pentru
proiectul de plan sus men]ionat.
Motivele care au stat la baza
deciziei de emitere a avizului de
mediu pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, Calea Chi[inaului
nr. 43, mun. Ia[i, în zilele de luni
– vineri între orele 09:00 – 14:00
[i pe site-ul apmis.anpm.ro.
Observa]iile publicului se primesc
la APM Ia[i în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
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Caz [ocant, petrecut `n Ia[i! Un individ [i-a
lovit iubita cu capul de pat pân\ a b\gat-o
`n mormânt. Ie[eanul, trimis la pu[c\rie
pentru urm\torii 6 ani
Un individ a fost pedepsit de c`tre
magistra]ii ie[eni, dup` ce a fost acuzat
c` a provocat moartea propriei iubite.
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i l-au condamnat recent pe Neculai
Corduneanu la 6 ani de pu[c`rie, pentru
lovituri cauzatoare de moarte asupra unui
membru de familie. Anchetatorii spun c`
ie[eanul de 57 de ani [i-a lovit iubita cu
capul de pat \n repetate rânduri, dup` un
conflict spontan
Un caz [ocant a avut loc recent \n jude]ul Ia[i! Un individ
de 57 de ani [i-a lovit iubita cu capul de pat pân` a b`gat-o \n
mormânt. Ie[eanul a fost trimis acum la pu[c`rie. Astfel, judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat recent pe Neculai
Corduneanu la 6 ani de pu[c`rie, pentru lovituri cauzatoare de
moarte asupra unui membru de familie.
„Instan]a ia act de faptul c` numitele M.M. [i E.R. nu s-au
constituit p`r]i civile [i nici nu au dorit s` participe în cauz` ca
persoane v`t`mate”, au precizat magistra]ii ie[eni. De remarcat
este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Neculai Corduneanu, acuzat c`
a provocat moartea iubitei sale
Procesul ie[eanului Neculai Corduneanu a \nceput pe data de
21 mai 2021. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i l-au trimis \n judecat` pe individ sub acuza]ia de
lovituri cauzatoare de moarte asupra unui membru de familie.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
societăţii debitoare TRADING ITALIA A.P.P. S.R.L., desemnat prin
Sentința nr.330/05.05.2021, pronunțată de Tribunalul Iași, Secţia
a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr.2486/99/2020 (nr. format
vechi: 83/2020), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura
compatibilităţii, organizează în data de 06.12.2021, ora 15: 00,
licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea
următoarelor active mobile
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără
TVA)
Electostivuitor nefuncțional
1.143,00
Cameră frigorifică dezmembrată
2.418,00
SEAT IBIZA
1.286,00
FIAT LINEA
1.154,00
SEAT IBIZA, nefuncțional
155,01
PEUGEOT BOXER, nefuncțional
295,46
PEUGEOT BOXER, nefuncțional
295,46
În cazul în care la licitaţia din de 06.12.2021, nu se va reuși
valorificarea tuturor activelor mobile aparţinând debitoarei, se
vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de 13.12.2021,
respectiv 20.12.2021, ora 15: 00, la sediul lichidatorului judiciar.
Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează
a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până la data de 05.12.2021, 12.12.2021,
respectiv 19.12.2021, ora 12: 00, la sediul lichidatorului judiciar.
În conformitate cu prevederile art.91, alin.1, din Legea nr.85/2014,
bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator,
în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice
sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de
retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Documentația de
participare la licitație, respectiv garanția de participare la licitație

Asta, dup` ce ie[eanul a fost re]inut [i, mai apoi, arestat preventiv
de pe data de 5 aprilie 2021.
„|n seara zilei de 10 martie 2021, în jurul orei 19:00, dup` o
ceart` avut` cu concubina sa, V.I., i-ar fi aplicat acesteia lovituri
cu pumnii în zona capului [i corpului, dup` care ar fi prins-o pe
aceasta cu mâna de p`r [i ar fi dat-o cu capul de lada patului
(din lemn) din camera în care dormeau, agresiuni ce au dus la
c`derea victimei cu capul de un plan dur, fiindu-i provocat un
traumatism cranio-cerebral cu infiltra]ii hemoragice epicraniene,
fracturi de bolt` cranian`, hematom subdural, contuzii, dilacerare
cerebral`, leziuni ce au dus la decesul acesteia pe data de 11
martie 2021”, au men]ionat anchetatorii ie[eni.

Ie[eanul, la audieri: „Doar s-a [ters
de lada patului!”
La audieri, ie[eanul Neculai Corduneanu a recunoscut comiterea
faptei [i a spus c` o regret`. Acesta a [i povestit ce s-a \ntâmplat
\n ziua respectiv`. Individul a spus c` a ajuns acas` în jurul orei
18:30 [i a v`zut c` iubita sa a consumat un pahar cu bere, motiv
pentru care a certat-o. Mai mult, ie[eanul a fost iritat când a
constatat c` femeia nu f`cuse nimic de mâncare. El a mai afirmat
c` a mers \mpreun` cu concubina sa \n dormitor, iar femeia, iritat`
c` el schimbase programul la televizor, ar fi \nceput s` \l \njure
[i s` amenin]e c` \l va p`r`si. Ie[eanul a subliniat c` atunci a lovito cu cotul, iar, mai apoi, i-a dat doi pumni în zona capului, dup`
care a prins-o de p`r [i a împins-o cu capul înspre lada patului
confec]ionat` din lemn, unde aceasta s-a lovit cu fruntea. Apoi,
individul a mai împins-o de câteva ori cu capul înspre lada patului.
„Ea doar s-a [ters de lada patului!”, a afirmat individul la audieri.
Conform anchetatorilor, ulterior, inculpatul a prins-o pe victim`
de mâna stâng` [i de un picior [i a tras-o pân` la marginea

patului, încercând s` o scoat` afar` din cas`, dar femeia s-a
împotrivit [i l-a rugat s` îi permit` s` r`mân` peste noapte, pe
motiv c` nu are unde s` se duc` [i c`, a doua zi, va p`r`si casa.
Cei doi s-au culcat în acela[i pat, iar, a doua zi, în jurul orei
19:00-19:30, ie[eanul a mers în camera în care dormea iubita lui
[i a observat c` aceasta nu r`spundea [i avea buzele maronii. El
a sunat la 112, iar operatorul l-a pus s` verifice dac` victima mai
este cald`. Dup` o tentativ` de resuscitare, la indica]iile operatorului
serviciului 112, când a întors victima pe o parte, aceasta a vomat.
|n cele din urm`, femeia a decedat.
Ciprian NEDELCU

vor fi depuse cu cel mult 1 (una) zi lucrătoare, ora 16: 00, înainte
de data ședințelor de licitație. Modalitatea de valorificare a
activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform
Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării
Creditorilor din data de 19.11.2021. Pasul de licitaţie stabilit este
de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului
de valorificare aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data
de 09.11.2021. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare
de 10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare bun în
parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,
nr: RO90BACX0000000975589001, deschis la UNICREDIT BANK
- suc. Iași. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul
BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se
constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului.
Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la
termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea
şi prezentarea activelor se poate face în fiecare zi de luni până
vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea
se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care
vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant
al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o
programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care
au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile
este obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică
şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activelor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on–line de la lichidatorul
judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului
de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA
inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702,
0724.332.099 – mail: vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.

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

