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De ei nu vorbește nimeni, dar sunt
lângă pacienții Covid-19 în stare
critică, zi și noapte. Liliana Scopos:
„Când intrăm în secție, nu bem apă
6 ore și unii colegi poartă pampers”
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actualitate 8
Un grup de
Anul acesta, actualitate 9 Primăria schimbă tot traficul din
avocați din Iași a
ieșencele vor să
Iași! Bandă unică pentru biciclete și
ajuns în fața
iasă din tipare, de
autobuze, pe toate marile bulevarde
judecătorilor!
Crăciun și Revelion! Primăria a lansat un proiect ce
poate schimba tot traficul din
Printre aceștia se
Iași. Proiectul prevede ca, pe
află și fostul prefect
marile bulevarde, dar și în alte
eveniment
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zone din oraș, să apară tot mai
multe piste destinate
bicicliștilor. Într-o primă
etapă, Primăria va întocmi un
masterplan pentru circulația...

Un grup de avocați care a contestat în
instanță prelungirea stării de alertă, dar și
alte hotărâri a pierdut procesul intentat la
Iași. Astfel, judecătorii din cadrul Curții de
Apel Iași au respins acțiunea formulată de...
Clientele din Iași au început să comande
ținutele pentru Crăciun și Revelion și vor
haine cu cristale Swarovski și broderie cu
cristale, adusă din Dubai, sau rochii cu paiete.
Treningurile lejere de anul trecut, care erau în
topul preferințelor, sunt acum înlocuite cu
treninguri "elegante". Prețurile sunt...

Dosar special! Ce se
întâmpla în Iași în ziua de 1
Decembrie 1917! Mărturii uluitoare
despre ceea ce trăiau ieșenii
și ceea ce se petrecea pe front
social
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actualitate 8

Afaceristul Bogdan Solcanu atacă
din nou primăriile din județ! La Comarna
vrea să modernizeze iluminatul public
Afaceristul Bogdan Solcanu
pregătește alt contract pentru
firma Urbioled, condusă de AnaMaria Ciotîr, iubita acestuia. A
măsluit caietul de sarcini pentru
modernizarea iluminatului public
din localitate. O firmă din
Târgoviște a contestat procedura,
pe motiv că cerințele...

EVENIMENT

Miercuri, 1 decembrie

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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Un grup de avoca]i din Ia[i a
ajuns `n fa]a judec\torilor!
Printre ace[tia se afl\ [i
fostul prefect. Membrii
Baroului ie[ean au cerut
anularea tuturor m\surilor
Hot`rârea luat` la Ia[i \n ceea ce prive[te prelungirea st`rii
de alert`! Decizia magistra]ilor ie[eni \i prive[te pe to]i românii.
Un grup de avoca]i care a contestat \n instan]` prelungirea st`rii
de alert`, dar [i alte hot`râri a pierdut procesul intentat la Ia[i.
Astfel, judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au respins ac]iunea
formulat` de Gabriel Gheorghe C`cescu, Iulia Medeleanu, Gabriela
{fichi, Daniela Enache [i Dragomir Sava Toma[eschi.
„Instan]a respinge ac]iunea formulat` de reclaman]ii C`cescu
Gheorghe Gabriel, Medeleanu Iulia Adalmina, {fichi Gabriela
Magdalena, Toma[eschi Sava Dragomir [i Enache Daniela, în
contradictoriu cu pârâ]ii Prefectul Jude]ului Ia[i, ISU Ia[i [i
Ministerul Afacerilor Interne, pentru lipsa calit`]ii procesuale pasive
a acestor pârâ]i. Totodat`, respinge ac]iunea formulat` de reclaman]i,
în contradictoriu cu pârâ]ii Guvernul României, Comitetul Jude]ean
pentru Situa]ii de Urgen]` [i Comitetul Na]ional pentru Situa]ii
de Urgen]`, ca neîntemeiat`”, au men]ionat magistra]ii ie[eni.

Avoca]ii ie[eni au contestat \n instan]`
deciziile luate de autorit`]i
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`. Procesul dintre avoca]ii ie[eni [i autorit`]i a
\nceput pe data de 5 octombrie 2021. Amintim c` mai mul]i avoca]i
din Ia[i au cerut emiterea unei ordonan]e pre[edin]iale pentru
anularea unor decizii luate de Guvern în ultima perioad`. Avoca]ii
au cerut la Curtea de Apel Ia[i anularea mai multor Hot`râri de
Guvern [i a unor decizii luate de Comitetul Jude]ean pentru Situa]ii
de Urgen]` (CJSU) privind prelungirea st`rii de alert` în ceea ce
prive[te pandemia COVID-19. Avoca]ii Gheorghe C`cescu, Iulia
Medeleanu, Gabriela Sfichi, Dragomir Toma[eschi [i Daniela Enache
au solicitat instan]ei anularea unor astfel de hot`râri privind
prelungirea st`rii de alert` pe teritoriul României, prin care ace[tia
arat` c` au fost impuse obliga]ii [i restric]ii ce încalc` drepturile
[i libert`]ile omului. Avoca]ii au solicitat anularea hot`rârii CNSU
nr. 76 din 30 septembrie 2021, privind aprobarea major`rii cantit`]ilor
stocurilor de urgen]` medical` cu produse, materiale [i echipamente
medicale necesare procesului de vaccinare. Avoca]ii din Ia[i au
mai solicitat anularea hot`rârii 128/28.09.2021 luat` de CJSU dup`
ce rata de infectare în municipiu a ajuns la 3,59 la mia de locuitori.
Printre solicit`rile de anulare se num`r` [i cea cu nr. 826 din
5.08.2021, privind prelungirea st`rii de alert` pe teritoriul României,
cea cu nr.990/17/09/2021 privind modificarea unor anexe din
hot`rârea privind prelungirea st`rii de alert`, dar [i HG 993/2021.

Avoca]ii ie[eni consider`
c` m`surile sunt discriminatorii
Avoca]ii din Ia[i arat` c`, prin aceste hot`râri, au fost înc`lcate
mai multe drepturi [i libert`]i ale românilor. „Prin hot`rârile mai
sus precizate au fost impuse obliga]ii [i restric]ion`ri care încalc`
în mod flagrant drepturile [i libert`]ile omului prev`zute în Conven]ia
de la Oviedo, în care România este parte, Codul de la Nurnberg,
Constitu]ia României [i legile pentru ap`rarea [i libert`]ile copiilor.
(…) Consider`m c`, în momentul de fa]`, aprecierea evolu]iei
gradului pandemiei în România nu mai este un fenomen imprevizibil.
Acesta a existat cel pu]in la debut în 2020, dar nicidecum dup`
18 luni, când se presupune rezonabil c` exist` suficiente elemente
pentru statisticieni, virusologi s` poat` avea o prognoz` real` a
evolu]iei pandemiei”, se arat` în ac]iunea avoca]ilor din Ia[i.
Ace[tia au ar`tat c` m`surile luate de Guvern sunt discriminatorii.
„Supunem analizei instan]ei condi]ionarea particip`rii la evenimente,
activit`]i, nun]i, petreceri de actul vaccin`rii, test RT-PCR, test antigen
sau trecerea prin boal`, condi]ionare care este v`dit discriminatorie,
neconstitu]ional`. S-a ajuns în acest moment ca actul de discriminare
s` fie regul` dup` care un om are acces la via]a social`, fiind
prezumat ca fiind un poten]ial bolnav, introducându-se termenul
aberant «asimptomatic» , iar normalitatea, s`n`tatea unui om [i dreptul
acestuia la via]` au devenit o excep]ie”, se mai arat` în cererea de
chemare în judecat`. De asemenea, vaccinarea împotriva SARS-CoV2 [i emiterea pa[aportului verde au fost contestate. Cei 5 avoca]i
din Ia[i au ar`tat c` aceasta este o afacere pe spatele românilor.
Ciprian NEDELCU

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

3

EVENIMENT

Miercuri, 1 decembrie

~ncepe a 17-a edi]ie a campaniei
umanitare ıPrietenii lui Mo[ Cr\ciun‰!
~mpreun\ cu dumneavoastr\ s\ fim
al\turi de cei nevoia[i. S\ fim
mai buni de S\rb\torile de iarn\!
Pân` la noaptea de Cr`ciun au mai
r`mas 25 de zile, iar cotidianul BUNå ZIUA
IA{I, în parteneriat cu Asocia]ia Cultural`
European`, va demara o nou` edi]ie a
campaniei umanitare „Prietenii lui Mo[
Cr`ciun”. Ajuns` la cea de a 17-a edi]ie,
cea mai mare campanie umanitar` din Ia[i
vine \n sprijinul oamenilor nec`ji]i, copii,
adul]i sau b`trâni, care nu au ce pune pe
mas` de s`rb`tori. Datorit` dumneavoastr`,
oamenilor cu suflet mare, campania umanitar`
„Prietenii lui Mo[ Cr`ciun” r`mâne cea mai
mare colect` public` din jude]ul Ia[i.
Dincolo de criz`, pandemie, campanii
electorale sau dificult`]i financiare, ani la
rând, oamenii cu suflet mare din Ia[i au
în]eles s` ofere din pu]inul lor [i acelor
semeni cu care soarta nu a fost la fel de
darnic`. Fie c` vorbim despre oameni de
afaceri, rectori, [efi de institu]ii, parlamentari,
profesori universitari, ale[i locali [i jude]eni,
medici, an de an, ace[tia s-au al`turat
maratonului umanitar derulat de echipa
cotidianului BUNå ZIUA IA{I. De la lansarea
campaniei, \n urm` cu 17 ani, peste 11.000
de copii, b`trâni [i familii nevoia[e au primit
un ajutor consistent cu ocazia s`rb`torilor.
Campania umanitar` „Prietenii lui Mo[
Cr`ciun” a reu[it în fiecare an s` adune
sute de persoane care au ]inut s` pun`
um`rul la bun`starea unor oameni nec`ji]i.
În fiecare an, colecta umanitar` organizat`
de cotidianul BUNå ZIUA IA{I a fost un

proiect de succes. Acest lucru nu ar fi fost
posibil f`r` ajutorul dumneavoastr`, al
oamenilor cu bani [i cu suflet mare din
jude]ul Ia[i. An de an, \n preajma S`rb`torilor
de iarn`, am fost aproape de oamenii
nevoia[i din jude]ul Ia[i, le-am oferit alinare
celor care nu au pe nimeni [i care nu mai
au vreo speran]` de mai bine. Cu to]ii
trebuie s` ar`t`m nu doar deschidere, ci
[i compasiune [i \n]elegere pentru cei din
jurul nostru, pentru cei cu care soarta nu
a fost atât de bun`.
Timp de aproape 3 s`pt`mâni, vom
publica zilnic, \n paginile cotidianului BUNå
ZIUA IA{I [i pe site-ul www.bzi.ro, onorabila
list` a prietenilor lui Mo[ Cr`ciun. Lista
va r`mâne deschis` pentru oamenii de bine,
care au în]eles c`, din pu]inul lor, pot s`

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

le ofere un ajutor, oricât de mic, unor copii
[i b`trâni care au uitat de când nu au mai
mâncat un cozonac, o portocal` sau o bucat`
de carne. Acestora li se adreseaz` campania
umanitar` „Prietenii lui Mo[ Cr`ciun”, o
campanie din sufletul dumneavoastr` pentru
cei de lâng` noi, cei cu care via]a nu a
fost deloc darnic`.
Public`m în continuare num`rul de cont
al Asocia]iei Culturale Europene, în care
pot fi depuse dona]iile. Acesta este:
RO43BRDE240SV36451702400, deschis la
BRD - Sucursala Ia[i. Orice ie[ean sau om
de afaceri care dore[te s` pun` um`rul
pentru a aduce o raz` de bucurie în sufletele
unor persoane nec`jite o poate face donând
bani în contul asocia]iei.
Echipa BUNå ZIUA IA{I

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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Peste 2.000 de ie[eni se
imunizeaz\ `mpotriva Covid-19
`n fiecare zi! Rata vaccin\rii
se men]ine crescut\ de mai
bine de o lun\

Rata vaccin`rii \mpotriva COVID-19 se men]ine crescut` de mai
bine de o lun` \n Ia[i! Peste 2.000 de persoane s-au vaccinat
\mpotriva COVID-19 \ntr-o singur` zi! Num`rul imuniz`rilor \mpotriva
COVID-19 a \nceput s` creasc` din nou, dup` ce medicii au f`cut
apeluri disperate c`tre popula]ie. În cadrul campaniei de vaccinare
împotriva COVID-19, desf`[urat` la nivelul jude]ului Ia[i, care a
\nceput acum aproximativ un an, [i pân` ieri, 30 noiembrie 2021,
au fost administrate peste 600.000 de doze de vaccin. Pe data de
29 noiembrie 2021 au fost vaccinate 2.012 de persoane, iar, dintre
acestea, 460 au primit doza I [i 674 de persoane s-au prezentat
pentru rapel, iar 878 de persoane s-au vaccinat cu doza „booster”.
Cu privire la administrarea vaccinului Johnson & Johnson, în ultimele
24 de ore au fost administrate 207 de doze. De la începutul campaniei
de vaccinare, 27 decembrie 2020, s-au înregistrat 473 de reac]ii
adverse u[oare. |n ultimele 24 de ore, echipajele mobile au realizat
doar 26 de recolt`ri la domiciliu: 16 realizate de Direc]ia de S`n`tate
Public` Ia[i [i 10 de Serviciul Jude]ean de Ambulan]` Ia[i.
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 Covid-19.
Ie[enii sunt a[tepta]i la Spitalul Clinic Militar de Urgen]` „Dr.
Iacob Czihac” din Ia[i. Timp de 48 de ore, medicii ie[eni vor
administra serurile Pfizer [i Johnson & Johnson, tuturor celor
care doresc s` se imunizeze. |n perioada 1-2 decembrie 2021 se
va desf`[ura un nou maraton de vaccinare. Acesta se va desf`[ura
\n acelea[i condi]ii ca [i pân` acum. Se vor administra serurile
Pfizer [i Johnson & Johnson. Medicii vor fi prezen]i 24 de ore
din 24 [i sunt a[teptate cât mai multe persoane dornice s` se
imunizeze \mpotriva Covid-19.
Mar]i, 28 septembrie 2021, a \nceput administrarea dozei 3
a vaccinului \mpotriva COVID-19, pentru toate persoanele care au

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

mai mult de 6 luni de la doza a doua, cu oricare dintre vaccinurile
pe baz` de ARN mesager. Cea de-a treia doz` este recomandat`
persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe,
persoane vulnerabile: cei peste 65 de ani, cu boli cronice (indiferent
de vârst`), persoanele din centrele medico-sociale [i alte categorii
vulnerabile prev`zute în strategia na]ional` de vaccinare [i persoanele
cu risc mare de expunere: personal medico-social [i din înv`]`mânt.
Doza de rapel se va efectua numai cu vaccinurile pe baz` de
ARN mesager, indiferent de schema ini]ial`. Astfel, persoanele
vaccinate cu AstraZeneca vor primi doza 3 cu unul dintre vaccinurile
produse de companiile Pfizer&BioNTech sau Moderna. Având în
vedere c` în România imunizarea cu Johnson&Johnson a început
pe data de 4 mai 2021, pentru persoanele imunizate cu acest
vaccin nu este necesar`, \n acest moment, administrarea dozei
de rapel. Programarea se va realiza prin mijloacele deja cunoscute,
inclusiv prin prezentarea direct` în centrele de vaccinare sau prin
intermediul platformei na]ionale de programare la vaccinare.
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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Dosar special! Ce se `ntâmpla `n Ia[i
`n ziua de 1 Decembrie 1917! M\rturii
uluitoare despre ceea ce tr\iau
ie[enii [i ceea ce se petrecea pe front
Pu]ini dintre români, [i mai ales ie[eni, mai cunosc ceea ce se
\ntâmpla la 1 Decembrie 1917! Un dosar special, plin de m`rturii
[i tr`iri uluitoare marcheaz` acele vremuri grele pentru \ntreaga
]ar`. Un exemplu \n acest sens este modul \n care reflecta acea
zi importanta publica]ie „Opinia”. Moarte, frig, r`zboi, criz`,
foamete, dar [i probleme cotidiene
Mai mult ca oricând [i tocmai de Ziua
Na]ional` a României (1 Decembrie 1918) este
important ca to]i românii, [i mai ales ie[enii, s`[i aduc` aminte de ceea ce s-a \ntâmplat pân`
a se ajunge la Marea Unire, deziderat ancestral
al tuturor cet`]enilor. |n acest context, pu]ini
mai cunosc ceea ce se \ntâmpla, spre exemplu,
la 1 Decembrie 1917! Acele timpuri sunt pline
de m`rturii [i tr`iri uluitoare.
Un exemplu \n acest sens este modul \n care
reflecta acea zi importanta publica]ie „Opinia”.
Moarte, frig, r`zboi, criz`, foamete, dar [i probleme
cotidiene. Reporterii cotidianului BZI prezint`,
din presa vremii, care erau principalele evenimente
ale acelei zile. Practic, a fost ultima normal`,
din 1918 aceasta devenind zi de mare s`rb`toare
na]ional`. Dar, pentru a se ajunge la ea, a fost
mult` lupt`, munc` [i sacrificiu al tuturor românilor.

Serviciul Telegrafic al Ziarului
„Opinia”: „Contra Revolu]ia din
Rusia. Starea de r`sboiu \n
regiunea Donului ordonat` de
Kaledin. Arestarea comitetului
militar revolu]ionar”
O pagin` important` din „Opinia” reflecta toate
detaliile din acele zile. O Europ` zguduit` de
Marele R`zboi (Primul R`zboi Mondial - 19141918), b`t`lii crunte, mut`rile de pe front, dar [i
anun]uri \n care sunt oferite diverse servicii, editorial,
cât [i diverse [tiri cotidiene. Spre exemplu, Serviciul

Telegrafic al Ziarului „Opinia” informa: „Contra
Revolu]ia din Rusia. Starea de r`sboiu \n regiunea
Donului ordonat` de Kaledin. Arestarea comitetului
militar revulu]ionar” Pe de alt` parte, informa]iile
ar`tau: „America e gata de lupt`”, „Negocieri RusoGermane”, ve[ti de pe frontul italian.
De asemenea, se scrie despre Papa de la
Roma, ca „mijlocitor al P`cii”. Totu[i, afl`m [i
cum are loc procesul lui Vasile Dumitrescu,
pretinsul fiu al lui Cuza. Sunt evoc`ri [i de slujbe,
\n biseric`, pentru medicii c`zu]i pe front. Pe
de alt` parte, avem [i necrologuri, date despre
ceea ce se mai vinde sau se mai cump`r` prin
Ia[i, inclusiv scoaterea de urgen]` la licita]ie a
unui restaurant; profesori care fac preg`tire ori
cabinete medicale care-[i fac reclam`.

Prima pagin` din „Opinia” num`rul din 1 Decembrie 1917
- vine cu ve[ti din Rusia
Mai departe, prima pagin` din „Opinia”,
num`rul din 1 Decembrie 1917, vine cu ve[ti
din Rusia. De acolo afl`m discursurile celebrilor
Tro]ki [i Lenin, care sunt mi[c`rile de trupe [i
cum se desf`[oar` Revolu]ia Bol[evic`. |ntr-un
editorial, intitulat sugestiv „Nivelare ori \mp`care”,
se abordeaz` ceea ce ar putea urma dup` Marele
R`zboi [i care sunt variantele pentru a se face
pace. De asemenea, se face vorbire despre grija
fa]` de orfani, ad`posti]i \n a[ez`mintele de cult
din Nordul Moldovei sau din Bucovina.

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

Apoi, suntem informa]i telegrafic despre tot
ceea ce se \ntâmpla pe front [i, \n special, \n
arealul de dincolo de Nistru. Tabloul este unul
\nsângerat, plin de detalii sumbre legate de marea
conflagra]ie mondial`, cu pasaje care arat` sacrificiul
[i lupta pe care o duceau to]i românii. Totu[i,
vedem cum oamenii \ncercau s`-[i duc` via]a
mai departe, s` tr`iasc` \ntr-un ora[ asediat,
aglomerat [i cu multe lipsuri, cu s`r`cie [i durere.

Presa, în anii neutralit`]ii ]`rii
Ca date istorice, de remarcat este faptul c`,
\n anii neutralit`]ii României (1914-1916), presa
abunda în [tiri, relat`ri, articole de opinie despre
cele 4 priorit`]i majore ale ]`rii - configurarea /
reconfigurarea rela]iilor politice interne [i interna]ionale,
românii din Transilvania, rela]iile economice din
lumea satului [i sistemul electoral de tip cenzitar.
Izbucnirea R`zboiului, în iulie 1914, i-a determinat
pe jurnali[ti s` acorde un mai însemnat loc, în
paginile ziarelor, problematicii militare, sistemelor

• 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

de alian]e politico-militare. Dup` refugiul administra]iei
regale la Ia[i, aici vor ap`rea „Neamul românesc”,
„L’Independance Roumaine”, „Mi[carea”, „Opinia”,
„Viitorul”, „Ac]iunea Român`”, „Evenimentul”,
„Momentul”, „Revista istoric`”, „Via]` noua”,
„Viitorul ]`rii”, „Vestnik rumunskovo fronta”,
„Rodina”, „De[teptarea”, „Gazeta Muncii”, „Informa]ia
nou`”, „Moldova”, „Analele CFR”, „Vremea nou`”
[i altele. Tot la Ia[i a ap`rut zilnic, începând cu
data de 2 februarie 1917, cotidianul „România”,
organ al ap`r`rii na]ionale, pân` pe 23 martie
1918, apoi în Bucure[ti, pân` în iunie 1918, avândul ca director pe Mihail Sadoveanu. Toate acestea
sunt surse importante [i esen]iale care pot fi
consultate. Ele reprezint` sursa de informare la
care trebuie ca \n special tân`ra genera]ie s`
mearg` pentru a con[tientiza sacrificiul suprem
[i ce lupt` au dus str`mo[ii no[tri pentru marele
ideal, al României Mari.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în
meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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Anul acesta, ie[encele vor s\ ias\ din
tipare, de Cr\ciun [i Revelion! Femeile de
afaceri [i IT-istele care nu se uit\ la bani
[i-au comandat ]inute de lux din Dubai sau
cu cristale Swarovski!
Clientele din Ia[i au \nceput s`
comande ]inutele pentru
Cr`ciun [i Revelion [i vor
haine cu cristale Swarovski [i
broderie cu cristale, adus` din
Dubai, sau rochii cu paiete.
Treningurile lejere de anul
trecut, care erau \n topul
preferin]elor, sunt acum
\nlocuite cu treninguri
„elegante”. Pre]urile sunt
cuprinse \ntre 300 [i 800 de lei
[i ]inutele sunt f`cute pe
comand`
De Cr`ciun [i Revelion, ie[encele vor s`
\mbrace ]inute cu cristale Swarovski [i broderie
cu cristale, adus` din Dubai, sau rochii cu paiete.
|n atelierele din Ia[i se lucreaz` deja la comenzile
f`cute pentru perioada s`rb`torilor. Potrivit
reprezentan]ilor din domeniu, chiar dac` anul
acesta e dificil din cauza scumpirilor, ie[encele
nu renun]` la ]inutele festive [i vor s` se simt`
elegante de s`rb`tori, chiar dac` nu vor merge
la petrecerile ce se organizau \n restaurantele
din Ia[i, \nainte de pandemia COVID-19. „Anul
acesta e la fel ca \n 2020. Clientele vor treninguri
«elegante». Eu le-am accesorizat cu broderie din
cristale adus` din Dubai, cu m`rgele [i, astfel,
le-am adaptat cerin]elor clientelor care, chiar dac`
nu vor mai merge la petreceri, vor s` se simt`

elegante [i acas`. Anul trecut au mers foarte bine
vânz`rile pe ni[a aceasta, de clien]i care vor ]inute
altfel pentru Cr`ciun [i Revelion. Anul acesta se
simte pu]in efectul scumpirilor, al pandemiei [i
faptul c` poate unele persoane reduc bugetul,
\ns` eu am comenzi pentru perioada s`rb`torilor.
Toate ]inutele sunt f`cute pe comand`”, spune
Irina Andronache, designer vestimentar.

Irina Andronache: „Ini]ialele
persoanei care comand` se
scriu cu pietre Swarovski”
Pre]urile pentru un trening „elegant” sunt
cuprinse \ntre 500 [i 550 de lei ]inuta [i sunt
f`cute doar pe comand`. Pentru a ]ine pasul cu
schimb`rile generate de pandemia de COVID-19,
designerii din Ia[i s-au adaptat cerin]elor pie]ei.
Astfel, ei au lansat diverse colec]ii pentru clien]ii
cu preten]ii. „Am lansat [i o colec]ie de man[ete
din dantel`, accesorizate, cerute mai ales de fetele
care fac manichiur` [i iau man[etele pentru [edin]e
foto. Noi putem crea [i ]inute elegante, din cele
care erau purtate ca haine sport. Pân` pe data
de 1 Decembrie 2021 avem [i oferta de 10 la
sut` reducere la ]inutele comandate, unde se
scriu cu pietre Swarovski ini]ialele persoanei care
comand`, iar pre]urile sunt cele de anul trecut,
chiar dac` s-au scumpit toate materialele folosite
la crearea ]inutelor. Pentru noi a fost o perioad`
dificil` de la \nceputul pandemiei [i pân` acum,
\ns` ne-am adaptat situa]iei, am ie[it un pic [i
din zona de confort [i am venit cu idei noi”, mai
spune Irina Andronache, designer vestimentar cu

o experien]` de 10 ani pe pia]a din Ia[i, care a
creat [i rochii spectaculoase pentru viitoarele
mirese.

Alte cereri din partea clientelor
din Ia[i sunt pentru [edin]ele
foto de Cr`ciun sau seturile
pentru p`rin]i [i copii
Pre]urile sunt cuprinse \ntre 300 [i 800 de
lei, \n func]ie de complexitatea ]inutei sau de
num`rul de piese vestimentare. Comenzile au mai
sc`zut fa]` de anul trecut, potrivit speciali[tilor
din domeniu. „Au sc`zut comenzile pentru c` nu
se [tie cu exactitate \n ce m`sur` se vor mai
putea organiza evenimentele. Sper, totu[i, ca,
pentru o mai bun` organizare, doamnele s` plaseze
comenzile din timp, ca s` nu ajungem ca \n
situa]ia din vara acestui an, când am fost nevoi]i
s` refuz`m comenzi, pentru c` nu f`ceam fa]`
cu personalul, majoritatea l`sându-se pe ultima

sut` de metri. Acum realiz`m [i ]inute asortate
mam`-fiic`, mam`-fiu, ]inute lejere, compleuri sport
[i rochii de zi, dar [i ]inutele pentru [edin]ele
foto de Cr`ciun. Am pus [i pre]uri mai mici,
chiar dac` materia prim` s-a scumpit. Nasturii,
fermoarele, elasticele, materialele - toate sunt mai
scumpe. Asta, din cauz` c` se pl`te[te mult
transportul din China. Un container care costa
1.000-2.000 de dolari \nainte de pandemie acum
e 9.000 de dolari”, spune Ramona Scripcaru,
fondator Ramona Scripcaru Design.
Pe de alt` parte, un alt specialist spune c`
se cer paietele. „Noi avem comenzi pentru rochi]ele
cu paiete. Se mai cer [i treninguri sau pijamale,
care au fost foarte solicitate anul trecut, de
s`rb`tori, dar acum avem [i cereri pentru petrecerile
de Cr`ciun de la gr`dini]e sau [coli. Anul acesta
este mai bun decât 2020, iar «boom-ul» a fost
când s-au mai relaxat restric]iile”, spune Luciana
Uglea, fondator Nouvelle by Luciana Uglea.
Raluca COSTIN

Afaceristul Bogdan Solcanu atac\ din nou prim\riile din jude]! La Comarna
vrea s\ modernizeze iluminatul public, printr-o licita]ie trucat\, servit\
firmei Urbioled. Primarul PNL Constantin Gr\dinaru fuge de reporterii BZI
Afaceristul Bogdan Solcanu, fiul fostului senator
PSD Ion Solcanu, continu` s` se \nfrupte din
bugetele institu]iilor publice. Apropiat de PNL,
Bogdan Solcanu a reu[it s` câ[tige sute de
contracte prin intermediul societ`]ii Crisbo Company
SRL, pe care o conduce. Afaceristul a atacat \n
special prim`riile din jude]ul Ia[i, dar [i din ]ar`.
Dup` ce contacta primarii, le promitea c` poate
realiza proiecte tehnice \n vederea moderniz`rii
iluminatului public, finan]area fiind asigurat` de
Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM).
Afacerea func]ioneaz` dup` un tipar bine stabilit.
Crisbo Company realizeaz` proiectarea, implicit
caietul de sarcini. Ulterior, la licita]ia pentru
execu]ia lucr`rilor de modernizare a stâlpilor de
iluminat particip` societatea Urbioled SRL, condus`
de Ana-Maria Ciot\r. Nu este nimeni alta decât
iubita lui Bogdan Solcanu.
Aceea[i re]et` este preg`tit` [i \n comuna
Comarna, jude]ul Ia[i, condus` de liberalul
Constantin Gr`dinaru. |n luna octombrie 2021,
Crisbo Company SRL a primit direct 42.000 de
lei pentru realizarea studiului de fezabilitate [i a
proiectului tehnic. Apoi, Prim`ria Comarna a lansat
licita]ia pentru realizarea lucr`rilor. |ns` procedura
a fost suspendat`, dup` ce o firm` din Târgovi[te
a contestat caietul de sarcini. Firma Urbioled este

cunoscut` [i pentru blaturile puse la cale cu
compania Telekom România.

Firma din Târgovi[te a
contestat caietul de sarcini
\ntocmit de Bogdan Solcanu

au fost estimate la aproape 60 de milioane de
euro, la nivelul lunii martie 2021.

Prim`ria Comarna a
aprobat cerin]e absurde
\n caietul de sarcini

Recent, procedura de la Comarna a fost
|n contesta]ia depus` la CNSC, firma din
contestat` la Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Târgovi[te a ar`tat c` autoritatea contractant` a
Contesta]iilor (CNSC), sesizarea fiind depus` de aprobat un caiet de sarcini cu cerin]e absurde.
societatea Amiras C&L Impex SRL, din Târgovi[te. „|n fi[ele tehnice ale aparatelor de iluminat
|n principal, Ion Stancu, patronul societ`]ii, reclam` autoritatea solicit`: «Corpurile de iluminat vor fi
c`, prin caietul de sarcini, corpurile de iluminat dotate cu bul` de nivel \ncorporat` \n aparatul
trebuie s` fie fabricate din sticl`. „Fiecare produc`tor de iluminat pentru a asigura instalarea corect`
are varianta corpurilor din sticl` sau policarbonat. \n plan orizontal» Bula de nivel este pozi]ionat`
Vrei numai sticl`, nu mai pot face lucr`ri. Impun \n partea superioar` a aparatului de iluminat, deci,
numai un tip de produs, asta este nemul]umirea”, pentru a verifica nivelul, trebuie s` ajungi la
a declarat Ion Stancu, administratorul societ`]ii aparatul de iluminat - nu se justific` motivarea
din Târgovi[te.
c`, dac` are bul`, se poate repozi]iona mai repede
|ntrebat despre rela]ia cu Bogdan Solcanu [i aparatul. De fapt, tot trebuie s` ajungi la el.
condi]iile din caietul de sarcini, primarul liberal Rug`m autoritatea, dac` insist` cu privire la
Constantin Gr`dinaru a refuzat s` ofere explica]ii. aceast` bul` montat` pe lamp`, s` achizi]ioneze
„Am un deces, o s` vedem”, a reu[it s` spun` [i dispozitive de vedere la distan]`, pentru c`
primarul comunei Comarna. Conform caietului de bula nu are mai mult de 2-3 cm, nu poate s` o
sarcini, trebuie montate 532 de aparate de iluminat vad` cu ochiul liber de la nivelul solului pân` la
LED de 22W [i 18 aparate de iluminat de 45W. \n`l]imea de 8-10 metri, unde este lampa cu bul`.
Afacerile lui Bogdan Solcanu cu institu]iile publice Dac` accept`m aceste specifica]ii absurde, u[orwww.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

u[or se va cere ca aparatele de iluminat s` fie
dotate cu sta]ie de auto-sp`lare, instala]ie cu aer
condi]ionat cu auto-r`cire [i chiar cu un robot
care s` fac` mentenan]a”, se arat` \n contesta]ie.
R`mâne de v`zut ce solu]ie va oferi CNSC.
Conform contractului, firma care va moderniza sistemul
de iluminat public poate câ[tiga 878.001 lei, f`r`
TVA, adic` aproape 175.000 de euro. Procedura era
programat` pe data de 6 decembrie 2021.
Ciprian BOARU
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Eroii invizibili din spitale! De ei nu vorbe[te
nimeni, dar sunt lâng\ pacien]ii Covid-19 \n
stare critic\, zi [i noapte. Liliana Scopos:
ıCând intr\m `n sec]ie, nu bem ap\ 6 ore [i
unii colegi poart\ pampers‰
Ascun[i sub combinezoanele
albe, eroii din spitale
povestesc ce \nseamn` timp
de 6 ore s` nu po]i s` bei ap`.
Dou` infirmiere din Ia[i spal`
[i \ngrijesc pacien]ii Covid-19
din sec]ia de anestezie [i
terapie intensiv`, zi de zi, de
aproximativ 2 ani
Dou` infirmiere din sec]ia de Anestezie [i
Terapie Intensiv` (ATI) a Spitalului Clinic de
Urgen]` „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Ia[i au
povestit ce \nseamn` s` petreci 6 ore f`r` nicio
pauz` printre pacien]ii Covid-19, unii dintre ei
fiind incon[tien]i. Dup` ce medicii termin` vizita,
iar asistentele le administreaz` medicamentele,
r`mân infirmierii, care trebuie s`-i spele, s` le
schimbe a[ternuturile, s` le schimbe pampersul,
din dou` \n dou` ore. Violeta Pascariu, \n vârst`
de 49 de ani, [i Liliana Scopos, \n vârst` de 40
de ani, sunt doar dou` dintre infirmierele care
de aproximativ doi ani \ngrijesc pacien]ii Covid19 \n stare foarte grav` din sec]ia ATI. Teama
de infectare a disp`rut pentru cei care au trecut
prin toate momentele grele [i mai pu]in grele
al`turi de pacien]i. „De 23 de ani lucrez doar \n
sec]ia ATI a spitalului, am trecut prin toate, nu
[tiu ce ar mai putea s` m` uimeasc`, iar de
aproximativ doi ani lucrez doar cu pacien]ii Covid19, tot \n ATI. Am \nceput de când a pornit
pandemia, mi-a fost fric` la \nceput, mai ales când
foarte mul]i dintre colegii no[tri s-au \mboln`vit.
Nici nu [tiu cu ce s` \ncep, dar vreau s` v` spun
un singur lucru, este extrem de greu s` lucrezi

cu astfel de pacien]i. Am o experien]` destul de
mare \n a \ngriji pacien]i \n stare grav`, unii
incon[tien]i, dar mereu e la fel de greu. Cu
pacien]ii Covid este [i mai dificil s` lucrezi, pentru
c` ei obosesc foarte, foarte repede [i trebuie s`
fii extrem de aten]i cu ei. Obosesc [i dup` ce
abia reu[esc s` bea o lingur` cu ap`, care [i pe
aia cu greu o \nghit”, a declarat Violeta Pascariu,
infirmier sec]ia ATI a Spitalului Clinic de Urgen]`
„Prof. Dr. Nicolae Oblu”. |n edi]iile anterioare
ale cotidianului BZI, reporterii au prezentat povestea
a doi medici primari în medicina de urgen]` din
cadrul Unit`]ii de Primiri Urgen]e a Spitalului
„Sf. Spiridon” din Ia[i [i de mai bine de 20 de
ani lupt` \n prima linie.

Infirmier`: „Din dou` \n dou`
ore trebuie schimba]i [i
mi[ca]i s` nu fac` escare”
Infirmierele au precizat c` pacien]ii imobiliza]i
\n pat, cei mai mul]i incon[tien]i, intuba]i [i
ventila]i mecanic, trebuie \ntor[i de pe o parte
pe alta pentru a nu face escare. Unii dintre
pacien]i, chiar dac` sunt con[tien]i [i cooperan]i,
sunt nevoi]i s` poarte pampers [i trebuie schimba]i
cât de des se poate. Ifirmierii care le sunt al`turi
cel mai mult sunt considera]i deja ca fiind cele
mai apropiate persoane din \ntreg spitalul. Ei \i
hr`nesc, \i mângâie, le dau ap` [i când este
nevoie le spun [i câte o vorb` bun` s` \i \ncurajeze.
Liliana Scopos este infirmier` la Spitalul de
Neurochirugie din anul 2008. „Sunt pacien]i foarte
grei, pe care nu reu[e[ti s`-i mi[ti s`-i schimbi
de unul singur. Din dou` \n dou` ore trebuie
neap`rat mi[ca]i [i schimba]i s` nu fac` escare,
pentru c` a[a spune \n c`r]i, dar de cele mai

multe ori trebuie s` facem aceste lucruri mult
mai devreme. Sunt pacien]i con[tien]i care plâng
c` amor]esc [i vor s` se mi[te. Nu este deloc
u[or, noi \i sp`l`m, le schimb`m lenjeriile [i toate
lucrurile acestea trebuie f`cute \n grab` pentru
c` ei sunt ni[te pacien]i care obosesc foarte
repede. |i ducem la tomograf, la radiologie, vorbim
cu ei, \i lini[tim, nu facem doar treaba unui
infirmier. Am avut o pacient` din Gala]i, care
\ntr-o zi, \n care se sim]ea r`u, m-a rugat s` o
a[ez \ntr-o pozi]ie \n care zicea ea c` respir` mai
bine, iar câteva zile mai târziu mi-a mul]umit [i
mi-a spus c` m` recunoa[te dup` ochi [i voce,
noi fiind mereu echipa]i. Suntem cumva anonimi,
dar mereu al`turi de ei. Pacien]ii ne mul]umesc
\n fiecare zi [i pentru noi \nseamn` enorm. Avem
o leg`tur` special` cu pacien]ii”, a precizat Liliana
Scopos, infirmier` \n sec]ia ATI-Covid-19.

Infirmier` \n Sec]ia ATI Covid19: „Nu bem ap` câte 6 ore”
Pe lâng` faptul c` zilnic trebuie s` spele [i
s` \ngrijeasc` pacien]ii \n stare critic` din sec]iile

ATI, infirmierii au avut de suportat temperaturi
de 40 de grade \n timpul verii, \mbr`ca]i \n
combinezoane. Cele dou` infirmiere au precizat
c` sec]ia se afl` la etajul 6 al spitalului [i
temperaturile erau greu de suportat [i mai dificil
era, [i este [i \n prezent, c` nu pot bea ap` timp
de 6 ore. „Imagina]i-v` c` vara, când erau câte
40 de grade afar`, noi eram \mbr`cate \n
combinezoane, sec]ia este la etajul 6, aveam ap`
\n cizme [i pielea se \ncre]ea de la transpira]ii.
Când intr`m pe u[`, nu mai avem voie s` bem
ap` timp de 6 ore, f`r` pauz`, cât st`m \n sec]ie.
De fric` s` nu trebuiasc` s` mergem la baie, nu
bem nici \nainte de a intra \n tur`. Sunt ni[te
momente foarte grele. La \nceput, când abia
\ncepuse toat` nebunia asta, unii dintre colegii
no[tri purtau pampers sau absorbante de alea
mari [i groase, \n caz de orice. Este foarte, foarte
greu, tot”, au povestit cele dou` infirmiere.
Reporterii BZI au prezentat \n edi]iile trecute
povestea unei infirmiere de la Spitalul de Boli
Infec]ioase internat` cu Covid-19.
Andreea PåDURESCU

Vestea care `i afecteaz\ [oferi! Prim\ria schimb\ tot traficul din Ia[i! Band\
unic\ pentru biciclete [i autobuze, pe toate marile bulevarde din municipiu
Prim`ria a lansat un proiect ce
poate schimba tot traficul din Ia[i.
Proiectul prevede ca, pe marile
bulevarde, dar [i \n alte zone din
ora[, s` apar` tot mai multe piste
destinate bicicli[tilor. |ntr-o prim`
etap`, Prim`ria va \ntocmi un
masterplan pentru circula]ia
bicicletelor, investi]ia fiind
estimat` la aproape 67.000 de
euro
Surpriz` pentru conduc`torii auto din municipiul
Ia[i! Prim`ria Ia[i a lansat o procedur` legat` de
realizarea unui masterplan pentru \nfiin]area unor
trasee destinate bicicli[tilor, trasee care vor
cuprinde mai multe artere din ora[. Proiectul a
fost lansat pe platforma de achizi]ii publice,
valoarea investi]iei fiind de 327.731 de lei (66.883
de euro).
Firmele interesate de realizarea acestui
masterplan pot depune oferte pân` la 21 decembrie
2021, câ[tig`torul urmând a fi anun]at \n aprilie
2022. Contractul urmeaz` a fi derulat \n termen
de 9 luni. Prim`ria vrea ca, prin acest masterplan
pentru noile trasee de biciclete, s` \i determine
pe [oferi s` renun]e la ma[inile personale, traficul

rutier fiind tot mai aglomerat pe marile artere
din municipiu.

Proiect nou pentru traficul
din Ia[i: piste de biciclete
pe marile bulevarde

Ma[inile nu vor mai
putea sta]iona pe
prima band` de trafic

Prim`ria a ar`tat c` proiectul de trafic \n Ia[i
prevede interzicerea parc`rii pe marile artere. |n
zone precum P`curari, Tudor Vladimirescu [i
Conform documenta]iei, municipalitatea vrea Calea Chi[in`ului, ma[inile parcheaz` [i pe prima
ca, pe marile artere din ora[, s` nu se mai band`, ceea ce \ngreuneaz` traficul. |n plus, nici
permit` parcarea pe prima band`. Aceasta va fi bicicli[tii nu au trasee puse la punct din aceste
transformat` \n band` unic` pentru biciclete [i zone c`tre centrul municipiului Ia[i.
pentru mijloacele de transport \n comun.
„Fluxurile de intrare la orele dimine]ii [i
„Prezentul obiectiv de investi]ii vizeaz` proiectarea amiezii sunt orientate c`tre ora[ [i \n special
[i amenajarea de benzi de circula]ie destinate c`tre centru, iar cele de ie[ire - invers, dup` ora
bicicletelor ce vor alc`tui o infrastructur` a 16:00. Acest lucru provoac` o real` problem`
transportului alternativ. Obiectivul de investi]ii traficului auto \n orele critice, acesta fiind \ngreunat
este finan]at din fonduri publice locale [i contribuie de lipsa pistelor de biciclete, care ar \ncuraja
la \ndeplinirea obiectivelor strategice ale mobilit`]ii cet`]enii c`tre utilizarea mijloacelor de transport
urbane durabile prin extinderea traseelor de piste alternativ. Dispunerea pistelor de biciclete radial
de biciclete, ceea ce va conduce la \mbun`t`]irea permite accesul bicicli[tilor spre centru, din orice
condi]iilor de mediu [i a calit`]ii vie]ii cet`]enilor”, punct al ora[ului”, se mai arat` \n documenta]ia
se arat` \n caietul de sarcini a procedurii. Prim`ria respectiv`. |n vara acestui an, Prim`ria Ia[i a
a cerut [i limitarea vitezei la 30 de kilometri pe b`tut palma cu o firm` din Bucure[ti, care va
or` pe prima band` de pe marile artere ale livra sute de biciclete inteligente \n municipiu.
ora[ului, proiect care nu a fost, \ns`, bine primit Astfel, un proiect de mobilitate urban` derulat
de [oferii din municipiu.
de Prim`rie a fost atribuit firmei Sustainable
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Urban Mobility Solutions SRL Bucure[ti, care va
livra circa 900 de biciclete în Ia[i în urm`toarele
12 luni.

Noi trasee pentru bicicli[ti,
\n municipiul Ia[i
|n prezent, \n municipiul Ia[i sunt amenajate
trasee de biciclete pe str`zile Tudor Vladimirescu,
prof. Dimitrie Mangeron, bulevardul Chimiei,
Elena Doamna, bulevardul Independen]ei, Carol
I, Grigore Ghica, [oseaua P`curari [i [oseaua
Nicolina. Municipalitatea a demarat un alt proiect
pentru noi piste de biciclete, traseul propus fiind
Agronomie - Tudor Vladimirescu.
„Traseele de piste pentru biciclete din municipiul
Ia[i au fost realizate cu ocazia reabilit`rii str`zilor
pe axele N-S [i E-V. |n faza de proiectare se afl`
[i un traseu destinat bicicli[tilor pe ruta Rond
Agronomie - Campus Universitatea de {tiin]ele
Vie]ii «Ion Ionescu de la Brad» - bulevardul Carol
I - Pia]a Mihai Eminescu - bulevardul Independen]ei
- strada Elena Doamna - intersec]ie Buc[inescu
- Campus Tudor Vladimirescu”, se arat` \n
documenta]ia lansat` de Prim`ria Ia[i.
Vlad ROTARU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Mecanic utilaj, [coal`
profesional`, experien]` 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.
Montator placaje interoare [i
exterioare, studii de specialitate,
experien]` 1 an, AXE BUSINESS
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0723568449;
birouaxe@gmail.com, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Municitor necalificat, studii medii,
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Rela]ii la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM. MIROSLAVA.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Rela]ii la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail.com,
COM.GRAJDURI VALEA
SATULUI NR.130.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Municitor necalificat \n industria
confec]iilor, studii generale f`r`
experien]` precizat`, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, f`r` studii [i
experien]` precizate, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii
la:0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Munictor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizate,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
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rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, pentru persoane cu
dizabilit`]i, BRAS SRL. Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
STR.SILVESTRU NR.4.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
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.

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.

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.

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

AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
{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.
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.
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.
Sudor, studii minime, experienta
1 an, MLC AGRO-TUR SRL.
Rela]ii la: 0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.

MEDIU

COMUNA MIROSLOVE{TI, titular
al proiectului de PLAN
URBANISTIC GENERAL (PUG) al
{oferautoturisme [i camionete,
f`r` studii [i experien]` precizate, comunei MIROSLOVE{TI, jude]ul
Ia[i anun]` publicul interesat
NAFIDENT SRL. Rela]ii la:
asupra disponibiliz`rii PUG
0745147219;
COMUNA MIROSLOVE{TI, jud.
nafident@gmail.com, RADU
Ia[i [i a finalizarii raportului de
MIHAI NR.3.
Referent IA-S, studii superioare
mediu pentru acesta. Documentele
Sp`l`tor auto, studii medii, f`r`
licen]iat \n jurnalism [i [tiin]ele
pot fi consultate la sediul comunei
experien]` precizat`, CASA
comunic`rii, experien]` 1 an,
MIROSLOVE{TI, jud. Ia[i [i la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.

DECESE

U

Cu adânc` durere
anun]`m trecerea \n
ve[nicie a na[ei noastre,
muzeograf Maria Paradaiser,
care pân` \n ultima clip` a
\nfruntat suferin]a cu demnitate [i
curaj.Valorile umane de
onestitate, demnitate [i credin]`
pe care ni le-a d`ruit prin
exemplul s`u personal, vom
\ncerca s` le onor`m [i s` le
transmitem mai departe prin
propria noastr` via]`, ca o pioas`
aducere aminte a lucrurilor pe
care le-a \nsufle]it aici pe p`mânt
prin darurile primite de la
Creator.Trupul ne\nsufle]it va fi
depus \n capela din cimitirul
Sfântul Vasile, iar \nmormântarea
va avea loc joi, 2 decembrie
2021, ora 10:30. Dumnezeu s`-i
a[eze sufletul \n lumina cea
ne\nserat` a Sfintei Treimi! Finii
Cristian [i Gabriela Iv`nu]`,
\mpreun` cu familia.
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Bursa bârfelor

Iaca ce mizerii se vând
la magazinul profesionist!
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una din zona
de siguran]` sanitar` de prin târg. Babele au ni[te veri[oare
bine \nfipte \ntr-o afacere str`inez` cu haleal`. Este vorba
despre magazinele alea profesioniste \mpânzite prin tot târgul,
cu preten]ii de supermarket. Revenind la bârf`, babele au fost
informate despre ceva nasol r`u di t`t! Cic` angaja]ii au primit
ordin de serviciu s` nu arunce marfa stricat`, ci s`-i fac` o...
„cosmetizare” \nainte de a fi pus` \n galantare. Cucoanele alea,
când dau peste pachete de carne \mpu]it`, se apuc` de sp`lat
bine, dup` care usuc` toat` carnea [i le-o vinde pro[tilor mai
departe. Autorit`]ile [tiu despre aceast` mizerie, dar nu intervin,
pentru c` [p`gile sunt grase r`u. Dar mai multe despre acest
subiect - [i cu alte ocazii!

Gamelu]a vrea s` revin` la [efia isejeului
Babele bârfitoare mai dau o informa]ie legat` de Gamelu]a
lu’ Gavril, puliticiana aia e[uat` ca o balen` albastr`. Dup` ce
a pierdut tot ce se putea pierde \n pulitic`, Gamelu]a, fana
num`rul 1 a l`n]i[oarelor de aur, trage tare s` revin` la
conducerea isejeului. E atât de disperat`, \ncât ar face [i
videociat sau chestii chinchi de care s-ar ru[ina pân` [i babele.
A[a c`, \n preajma s`rb`torilor, Gamelu]a s-a dus pe la minster,
dac` tot s-a ref`cut coali]ia Useleului. {i, la minister, s-a rugat
cu lacrimi \n ochi s` fie repus` la conducerea institu]iei. Când
a auzit r`spunsul, Gamelu]a a dat din lacrimi, \n plâns! Nimeni
nu o mai vrea, to]i o consider` expirat` pe toate planurile.
Babele au mai aflat c` sunt [i ne[te profesora[i care au avut
grij` s`-i pun` o „talp`”. |n caz de se-ntorcea, multe r`zbun`ri
ar fi avut loc!

Buleal` maxim` pentru
un agent imobiliar
Babele \ncheie rubrica de ast`zi cu una proasp`t` despre
un agent imobiliar de prin târg. Este vorba despre R`ducu
Golan, care are una dintre cele mai vechi agen]ii de prin târg.
Cic` gagiul `sta a avut ni[te \ncerc`ri \n imobiliare, cu ni[te
case \n republica Miroslava. Le-a f`cut, le-a vândut, a \ncasat
lovelele [i s-a apucat de b`ut. Chiar [i-a g`sit [i o gagic` nou`.
|ns` noii proprietari s-au prins \ntr-un final c` R`ducu a f`cut
o mare buleal`. Acum, p`gubi]ii plâng \n pumni pentru c`
[andramaua st` s` cad` din cauza materialelor proaste. Chiar
l-au abordat pe vânz`tor, dar el nici nu a vrut s` aud` de
repara]ii. A[a c` noii proprietari nu au alt` variant` decât s`i pun` pomelnice pentru boli incurabile sau necazuri \n via]`.
L`sând gluma la o parte, dezvoltatorul s-ar putea alege [i cu
ni[te plângeri penale, fiind f`cute ceva sesiz`ri \n sensul `sta.
Ast`zi, babele o ard ca patrio]ii, cu rachiu [i: „Hai, România!”,
a[a c` mai multe despre personaj - \n edi]iile urm`toare.
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A `ncercat s\ o execute
pe fosta iubit\!
Ie[eanul i-a [i promis
`nainte: ı~]i dau foc la
cas\!‰ Culmea,
agresorul a fost pus `n
libertate de judec\tori
Un individ a sc`pat de pu[c`rie, dup` ce a
fost acuzat c` a incendiat casa fostei
iubite. Astfel, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au condamnat pe
Costic` }uglea la 2 ani [i 6 luni de
\nchisoare, cu suspendare, pentru
distrugere. Anchetatorii spun c` ie[eanul
i-a [i promis victimei c` \i va incendia
casa
Un ie[ean a sc`pat de gratii, de[i a fost acuzat c` a incendiat
casa fostei iubite. Individul a \ncercat s` se r`zbune! Ie[eanul ia [i promis \nainte: „|]i dau foc la cas`!” Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au condamnat recent pe Costic` }uglea la 2
ani [i 6 luni de \nchisoare, cu suspendare, pentru distrugere.
„Inculpatul va presta o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii,
pe o perioad` de 100 de zile, fie în cadrul Consiliului Local al
comunei Valea Lupului, fie în cadrul Consiliului local Ia[i - Direc]ia
de Asisten]` Social` Ia[i. Dispune punerea de îndat` în libertate
a inculpatului Costic` }uglea, dac` acesta nu este re]inut, arestat
preventiv sau de]inut într-o alt` cauz`. Instan]a ia act c` persoana
v`t`mat` G.B. nu s-a constituit parte civil` în cauz`”, au afirmat
judec`torii ie[eni.

Costic` }uglea, acuzat c` i-a
incendiat casa fostei iubite
De remarcat este faptul c` sentin]a emis` de prima instan]`
\n acest caz nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`. Procesul
ie[eanului Costic` }uglea (56 de ani) a \nceput pe data de 25
august 2021. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat` pe individ sub acuza]iile
de violare de domiciliu [i distrugere. |n ceea ce prive[te acuza]ia
de violare de domiciliu, victima [i-a retras plângerea prealabil`,
astfel c` procesul a \ncetat. Trimiterea \n judecat` a ie[eanului
a fost f`cut` dup` ce Costic` }uglea a fost re]inut [i, mai apoi,
arestat preventiv de pe data de 4 august 2021.
„În noaptea de 31 iulie spre 1 august 2021, inculpatul a
p`truns f`r` drept în curtea locuin]ei persoanei v`t`mate, s-a
deplasat în spatele casei [i, cu ajutorul unor substan]e inflamabile,
a incendiat acoperi[ul imobilului în care locuie[te persoana v`t`mat`
împreun` cu familia sa, distrugându-l par]ial [i cauzând un prejudiciu
de aproximativ 3.000 de lei”, au men]ionat procurorii ie[eni.

La audieri, ie[eanul a recunoscut totul
Cei care au alertat victima [i autorit`]ile au fost vecinii, care
au v`zut cum fl`c`rile cuprindeau acoperi[ul casei din satul Valea
Lupului. Ulterior, anchetatorii au ajuns la Costic` }uglea, care a
[i fost re]inut, iar, mai apoi, arestat preventiv. Victima a relatat
c` fiica sa a avut o rela]ie de concubinaj cu }uglea, rela]ie care
s-a \ncheiat anul acesta. Ulterior, }uglea a mai fost la casa \n
care locuie[te victima, iar, la un moment dat, acesta chiar i-a
promis c` \i va incendia locuin]a, pe fondul unei dispute verbale.
„În seara zilei de 31 iulie 2021, în jurul orei 23:00, partea
v`t`mat` s-a pus la somn împreun` cu membrii familiei [i, în
jurul orei 1:30, au fost trezi]i de c`tre un vecin, care le-a spus
tuturor s` ias` din locuin]`, întrucât a izbucnit un incendiu la
acoperi[ul casei. Dup` ce a ie[it din cas`, a observat c` ardea
acoperi[ul, iar mai mul]i vecini încercau s` sting` focul de la
acoperi[. De asemenea, partea v`t`mat` a sim]it un miros puternic
de motorin`”, au ad`ugat oamenii legii. |n fa]a magistra]ilor,
Costic` }uglea a recunoscut comiterea faptelor.
Ciprian NEDELCU
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