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Cutremur în toate instituțiile din
Iași! Mai mulți directori își vor
pierde funcțiile. PNL și PSD împart
cașcavalul din bugetul public
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om de afaceri, a
Județeană pentru
murit după o
Cultură din Iași
îndelungată suferință
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Omul de afaceri Mehmet Seckin, în vârstă de
65 de ani, a fost unul dintre cei mai cunoscuți
și apreciați antreprenori din comunitatea
musulmană a Iașului. Originar din Turcia,
acesta a deținut de-a lungul anilor mai
multe afaceri în municipiul Iași
Săptămână trecută, Ministerul Culturii a
anunțat oficial rezultatul la concursul pentru
director executiv gradul II, la Direcția
Județeană pentru Cultură Iași. Arheologul
Bobi Apăvăloaei a promovat cu brio
competiția. Rezultatul, publicat vineri
(25 noiembrie 2021) arată că...

Aproximativ 40 de mii de
ieșeni s-au imunizat împotriva
gripei la Iași în cadrul campaniei
gratuite, însă nici până acum nu au
ajuns toate cele 115.000 de doze
social
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Persoanele care aruncă
gunoaie sau dau foc deșeurilor
vor putea fi „turnate” de trecători
Un portal on-line va permite
ieșenilor să depună sesizări
în timp real. În momentul în
care sunt aruncate deșeuri
pe domeniul public,
operatorul portalului poate fi
înștiințat instant, urmând ca
instituțiile abilitate să rezolve
problema. Recent, a fost...
actualitate 9

Acest profesor din Iași a fost
premiat de președintele Klaus Iohannis
pentru că a ajutat zeci de copii
Un tânăr din Iași a fost decorat
chiar de președintele Klaus
Iohannis cu ordinul "Meritul
pentru Învățământ" în grad de
Cavaler. Gheorghe Buluc este o
mândrie pentru județul Iași. A
plecat în urmă cu mai mulți ani
din satul Boureni, comuna Moțca,
județul Iași, dintr-o familie...
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Noi schimb\ri `n trafic!
{oferii nu vor mai putea
parca oriunde doresc
pe str\zile din
municipiu. O strad\
important\ din centrul
ora[ului va fi interzis\
conduc\torilor auto
O nou` serie de schimb`ri \n traficul din municipiul Ia[i
vor avea loc \n perioada urm`toare. {efii administra]iei ie[ene
au luat \n calcul mai multe aspecte legate de fluidizarea
traficului rutier pe str`zile din Ia[i, m`suri care au fost analizate
\n Comisia de Circula]ie. Printre acestea se afl` [i interzicerea
opririi \n mai multe puncte din Ia[i, unde ar putea ap`rea
ambuteiaje. Astfel, Prim`ria Ia[i a decis s` interzic` oprirea
voluntar` \n mai multe zone din municipiu Ia[i. Solicit`rile
municipalit`]ii au fost analizate \n Comisia de Circula]ie de la
municipiul Ia[i, iar Serviciul Rutier a avizat toate aceste m`suri.
|n calcul au intrat [i alte m`suri privind fluidizarea traficului
rutier din municipiu.

Schimb`ri \n traficul din Ia[i. Decizii
luate de Comisia de Circula]ie
Printre m`surile luate de municipalitate se num`r` [i
înfiin]area de treceri de pietoni pe strada Cicoarei la intersec]ia
cu {oseaua Galata - Pod Galata. O alt` decizie \n acest sens
]ine [i de \nfiin]area unei astfel de treceri de pietoni pe {oseaua
{tefan cel Mare [i Sfânt, în vecin`tatea intersec]iei cu Fundac
Ursulea. Pe de alt` parte, se reloc` trecerea de pietoni de pe
{oseaua Bucium înainte de intersec]ia cu strada Trei Fântâni
[i ie[irea pe dou` benzi de pe bulevardul Poitiers spre Pasaj
Socola. Municipalitatea a decis ca din perioada urm`toare s`
se interzic` oprirea voluntar` pe strada Petru Poni, pe tronsonul
de la strada Toma Cozma - strada Neculau, dar [i pe bulevardul
Poitiers, pe sectorul {oseaua Nicolina - Selgros. Aceea[i m`sur`
va fi luat` [i pentru o por]iune din strada Stindardului (P`curari)
nr. 5 - în dreptul blocului H2.

Prim`ria interzice oprirea
lâng` Teatrul Na]ional Ia[i
|n plus, nu se va mai putea sta]iona pe aleea Tudor Neculai,
nr. 115B, pentru a nu se mai bloca accesul c`tre parcarea din
zon`. Totodat`, o decizie similar` ]ine [i de zona {oseaua
Bârnova, de la Trei Sârmale spre localitatea Bârnova, dar [i
de pe strada Matei Millo, partea dinspre Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri” Ia[i. O m`sur` asem`n`toare va fi luat`
pe {oseaua Moara de Foc, în zona cl`dirii Gelsor, dar [i str.
Sfântul Laz`r, pe tronsonul cuprins între Cl`direa BRD [i
benzin`ria Lukoil, pe sensul de mers spre Podu Ro[. {i pe
{oseaua P`curari, în dreptul Oficiului Po[tal, se va interzice
parcarea pe un perimetru de 6 autoturisme lungime.
Vlad ROTARU
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Al 14-lea tramvai PESA, la
Ia[i! ~nc\ dou\ vehicule vor
ajunge pân\ la sfâr[itul
acestui an `n depoul CTP

|n cursul dimine]ii de ieri,
02.12.2021, un alt tramvai
al firmei din Polonia a
ajuns la Ia[i. Acum, \n
depoul Companiei de
Transport Public Ia[i sunt
14 tramvaie PESA, din
totalul de 16 comandate.
Noul tramvai va intra \n
teste \nainte de a circula
pe traseele din ora[.
|n Ia[i a ajuns \n cursul dimine]ii de
ieri, 02.12.2021, al 14-lea tramvai livrat de
compania polonez` PESA. Acum sunt \n
total 16 tramvaie noi \n Ia[i, 14 de la PESA
[i dou` de la firma turceasc` Bozankaya.
„A ajuns diminea]` un tramvai PESA,
respectiv al 14-lea. Mai trebuie s` ajung`
dou`, care, conform contractului, vor fi
livrate pân` la sfâr[itul acestui an. Pe lâng`
tramvaiele PESA, la Ia[i mai sunt dou`
tramvaie de produc]ie turceasc`, de la firma
Bozankaya. |n prezent, pe traseele din Ia[i
circul` 13 tramvaie PESA”, a declarat Andreea
Luca Barna, purt`torul de cuvânt al Companiei
de Trasport Public (CTP) Ia[i.
Tramvaiul a intrat \n România pe 30
noiembrie, la ora 3:00, pe la Punctul de
Trecere a Frontierei Bor[ I. Pân` aici,
acesta a parcurs urm`torul traseu: PTF
Bor[ I - DN 1 - Oradea - Huedin - Gil`u
- Flore[ti - Cluj-Napoca - DN 1C - Dej -

DN 17 - Bistri]a - Vatra Dornei - Suceava
- DN 2 - F`lticeni - Mo]ca - DN 28A Pa[cani - Târgu Frumos - DN 28 - Le]cani
[i, \n final, Ia[i. Transportul a fost format
dintr-un camion cu greutatea de 83 de tone,
lungimea de 40 de metri [i l`]imea de 3
metri. A fost înso]it pe traseul amintit de
echipaje ale Poli]iei Rutiere. Contractul de
achizi]ie a celor 16 tramvaie „PESA” a fost
semnat pe 27 aprilie 2020, iar valoarea
acestuia este de aproximativ 163 de milioane
de lei, ceea ce \nseamn` 33,1 milioane de
euro. Astfel, pre]ul unei singure garnituri
PESA ajunge la 2,06 milioane de euro.
Noua garnitur` va intra pe liniile din Ia[i
imediat dup` finalizarea procedurilor specifice
de testare. Testele sunt realizate de c`tre
angaja]ii CTP, al`turi de reprezentan]ii firmei
poloneze care au venit la Ia[i. |n edi]iile
anterioare, reporterii BZI ar`tau c` CTP
are un deficit de angaja]i.

Ce alte garnituri urmeaz`
s` ajung` la Ia[i
|n urma semn`rii contractelor de achizi]ie,
CTP Ia[i a cump`rat 32 de noi garnituri.
16 dintre acestea sunt de la firma PESA,
pe când celelalte 16 sunt de la firma
Bozankaya din Turcia. |n prezent, \n depoul
de la Ia[i se afl` dou` garnituri de la firma
Bozankaya. Noile garnituri au o lungime
de 30 de metri [i o capacitate de transport
total` de aproximativ 230 de locuri. Tramvaiele
au podea joas` [i sunt echipate cu instala]ie
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de aer condi]ionat, instala]ie de \nc`lzire
corespunz`toare pentru sezonul rece, sistem
de num`rare a c`l`torilor, instala]ie audiovideo \n interior, anun]uri vocale exterioare
\n sta]ii [i instala]ie pentru echipamentele
de „ticketing”. Licita]ia pentru achizi]ia celor
16 tramvaie Bozankaya a fost împ`r]it` în
trei loturi corespunz`toare a trei proiecte
cu finan]are european` ce includ [i lucr`ri
de modernizare a liniilor de tramvai. Valoarea
total` a achizi]iei celor 16 tramvaie este
de aproximativ 167.747.481 lei, circa 33,8
milioane de euro euro. Astfel, pre]ul unei
singure garnituri este de 2.118.943 euro.
Tramvaiele au fost achizi]ionate printr-o
finan]are de la Uniunea European`.

O femeie a condus primul
tramvai PESA ajuns la Ia[i
Oana Sp`taru are 45 de ani, iar ultimii
20 de ani din via]a i-a petrecut în cadrul
CTP Ia[i. Aceasta a absolvit [coala de
vatmani în anul 2001, iar, de atunci, a urmat
aceast` meserie f`r` oprire. Ie[eanca a
precizat c` iube[te foarte mult s` conduc`
[i nu s-ar vedea s` fac` altceva. Oana a
fost prima care a condus noul tramvai PESA
dup` lansarea oficial`. Aceasta a povestit
care este diferen]a \ntre a conduce un
tramvai vechi [i unul nou, modern. În
fiecare zi, femeia a fost înso]it` de un alt
vatman, un polonez, care s` o ajute în cazul
în care ceva nu func]iona.
George POPA
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Mihail Vlasov a primit o nou\ lovitur\ din
partea judec\torilor. Fostul magistrat,
supranumit ı~mp\ratul‰, va r\mâne dup\ gratii
Sentin]`-tr`snet a magistra]ilor! Ex-avocatul
ie[ean Mihail Vlasov a fost la un pas de libertate!
Totu[i, cel supranumit „Împ`ratul” nu poate p`r`si
temni]a. Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Vaslui au respins recent solicitarea formulat` de
fostul [ef al Camerei de Comer] [i Industrie a
României (CCIR). „Instan]a respinge propunerea
comisiei din cadrul PNT Vaslui [i cererea având
ca obiect liberarea condi]ionat` a condamnatului
Mihail Vlasov, ca neîntemeiate. Fixeaz` ca termen
dup` care cererea va putea fi reînnoit` la 6 luni
de la data r`mânerii definitive a acestei hot`râri”,
au precizat judec`torii. De remarcat este faptul
c` decizia nu e definitiv`, aceasta putând fi
contestat`.

Avocatul ie[ean Mihail Vlasov
vrea s` scape de gratii
Mihail Vlasov, acum în vârst` de 77 de ani,
a tot încercat s` scape de gratii dup` ultima
condamnare, de la finele lui 2020. Recent, cel
supranumit „Împ`ratul” a formulat o solicitare
de acest gen la Judec`toria Vaslui. „Pe 3 noiembrie
2017, am fost liberat condi]ionat din executarea
pedepsei rezultante de 5 ani [i 8 luni de închisoare.
Pe durata termenului de supraveghere am respectat
cu rigoare [i responsabilitate toate condi]iile
legale impuse de instan]`, inclusiv obliga]ia de
a nu p`r`si teritoriul României. Prin decizia penal`
din 3 noiembrie 2020, pronun]at` de Înalta Curte
de Casa]ie [i Justi]ie, a fost anulat` liberarea

condi]ionat` dispus` anterior [i s-a stabilit pedeapsa
rezultant` de 8 ani de închisoare, din care s-a
dedus perioada anterior executat`. Pe 3 noiembrie
2021, eu mai aveam o perioad` de executat de
146 de zile pentru a îndeplini frac]ia obligatorie
care s` îmi confere voca]ia de a deveni propozabil
spre liberare”, a subliniat fostul [ef al CCIR.
Mihail Vlasov a ad`ugat c`, în vederea
analiz`rii cererii sale, Comisia de liber`ri condi]ionate
ar trebui s` aib` în vedere perioada anterioar`
de deten]ie, dar [i comportamentul s`u, care a
fost unul pozitiv [i responsabil. „În perioada de
5 luni m-am str`duit [i am desf`[urat toate
activit`]ile la care am avut acces, sub auspiciile
restric]iilor COVID-19, [i am ob]inut 30 de credite
[i o recompens`. Am 77 de ani [i suf`r de 5
boli cronice, am recomandarea medicului de a
m` opera cât mai urgent. În perioada august septembrie 2020 am fost internat împreun` cu
so]ia mea din cauza COVID-19 într-un spital din
Ia[i, iar, dup` 40 de zile de tratament, so]ia mea
a decedat [i nu am avut posibilitatea de a participa
la înmormântarea acesteia [i nici s` merg la
mormânt, pentru c` m` aflam în izolare. Pe 3
noiembrie 2020, am fost încarcerat”, a subliniat
avocatul ie[ean.

Vlasov a fost
condamnat definitiv
În luna noiembrie 2020, Mihaiel Vlasov a
fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casa]ie

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA DE ACTIVE
Prin prezentul anunț TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. – societate
în insolvență, face cunoscut faptul că organizează licitație publică
în data de 16.12.2021,orele 14:00, pentru vânzarea, în conformitate
cu prevederile art. 154 si următoarele din Legea 85/2014 și cele
ale Regulamentului de vânzare întocmit de către Administratorul
judiciar și aprobat de Adunarea creditorilor din data de 19.04.2021,
a următoarelor autoturisme:
Marca; An de fabricație; Preț pornire licitație; (EUR, fără TVA)
HYUNDAI iX35 2.0L CRDI 4WD A/T
2012 7.200,00
TOYOTA HILUX 4X2 SINGLE CAB 2.5L D-4D 2009 4.400,00
PEUGEOT PARTNER VTC 1.6 HDI 92 CP
2011 4.700,00
LEXUS RX 450H PRESIDENT
2009 8.400,00
TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLECAB 3.0 L D-4D 2011 9.300,00
HILUX DOUBLE CAB SILVER METTALIC
2011 9.400,00
TOYOTA HILUX 3.5 ALB
2011 9.200,00
Licitația va avea loc în data de 16.12.2021, orele 14:00 la sediul
Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Mun.
Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Ședința de licitație se va desfășura
in următoarele condiții:
A. Vânzător: TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L., cu sediul social
în Iași, Șos. Păcurari nr. 128, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.
J22/3277/1994, având CUI 6658553, prin administrator judiciar
consorțiul format din KPMG Restructuring S.P.R.L., societate
profesională cu sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești,
nr. 69-71, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăților
Profesionale al U.N.P.I.R. 0499, tel. 40 372 377 800/fax +40 372
377 700, prin reprezentant permanent Mihai Nicoleta și EuroBusiness
LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, număr
de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R.
0022/2006, tel/fax: +40 232 220 777, prin reprezentant permanent
Eduard Pascal, desemnat conform Încheierii de ședință din data
de 12.08.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II - a Civilă
în Dosarul nr. 3516/99/2020.
B. Dată si locație ședință licitație: 16.12.2021, orele 14:00.
Ședința de licitație va avea loc la sediul Administratorului judiciar
EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud.

[i Justi]ie la 8 ani de închisoare. Anchetatorii
DNA au afirmat c`, în perioada 2008-2014, Mihail
Vlasov, folosindu-se de func]ia de pre[edinte al
CCIR, a f`cut demersuri pentru ob]inerea unor
foloase materiale personale [i pentru persoane
din anturajul s`u, în detrimentul institu]iei pe
care o reprezenta.
Potrivit anchetatorilor, au fost aduse grave
prejudicii atât CCIR, cât [i SC Romexpo SA, la
care CCIR este ac]ionar majoritar. „Dup` ce a
preluat conducerea CCIR, inculpatul Mihail Vlasov
a întreprins ac]iuni astfel încât bani din bugetul
institu]iei s` ajung` la diverse entit`]i / societ`]i
comerciale, în scopul sprijinirii intereselor materiale
proprii sau ale unor membri de familie, prin
încheierea de contracte [i conven]ii. Concret,

Iași. Înscrierea la licitație se face cu cel puțin 24 de ore înainte
de data fixată pentru începerea licitației prin depunerea tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al vânzării,
adică cel mai târziu in data de 15.12.2021, ora 15:00. Documentele
depuse cu depășirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
C. Tip licitație: procedura de vânzare prin licitație publică
cu strigare, cu preț în urcare si scădere.
D. Dosar de prezentare/documente care trebuie să fie
incluse în dosarul de înscriere la licitație:
Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente
și va fi depusă la sediul administratorului judiciar EuroBusiness
LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, în plic închis
pe care vor fi înscrise, datele de identificare ale ofertantului și
mențiunea „Documente de participare la licitație”, data și ora
depunerii documentelor de către ofertant (fără a se depăși data
limită de 15.12.2021, ora 15:00):
(i) Scrisoare de intenție privind participarea la licitație care
va trebui să cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului,
persoanele care reprezintă legal ofertantul, precum și bunul/bunurile
pentru care se înscrie;
(ii) Dovada plății garanţiei de 20% din prețul de pornire fără
TVA (ordin de plată procesat de bancă), în contul de lichidare al
debitoarei, nr.: RO43 BREL 0002 0011 7901 0100, deschis la Libra
Bank, suc. Iași;
(iii) Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant
la ședința de licitație (dacă este cazul);
(iv) Pentru persoanele juridice de naționalitate română,
copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului;
(v) Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
(vi) Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
(vii) Pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport;
(viii) Declarația, în original, a ofertantului in sensul că
înțelege să cumpere bunurile în starea în care se găsesc, după
principiul “unde este, în starea în care este” – nu există un model
predefinit.
(ix) Acordul ofertantului de acceptare a prezentului Regulament
(original) – nu există un model

inculpatul [i-a folosit autoritatea [i influen]a fa]`
de inculpatele Cornelia Liliana {tef`nescu, [ef`
a Cancelariei CCIR, Rodica Luiza Grigorescu,
secretar general al CCIR, [i Mariana Rodica
Suciu, în calitate de director general SC Romexpo
SA, pe care le-a determinat s` semneze contracte
în fals, având drept scop însu[irea [i, respectiv,
folosirea resurselor materiale ale celor dou`
entit`]i”, au spus anchetatorii. Potrivit DNA, prin
contractele semnate de acestea cu Cabinetul
Individual „Avocat Mihail M. Vlasov”, au fost
direc]ionate sume de bani sau au fost puse la
dispozi]ie imobile din patrimoniul CCIR [i Romexpo
SA la pre]uri derizorii, în favoarea lui Mihail
Vlasov [i a unor membri de familie.
Ciprian NEDELCU

predefinit.
(x) Pentru persoanele juridice declarația că nu este insolvent,
în insolvență sau în perioada de
reorganizare – nu există un model predefinit.
(xi) Declarația că deține fondurile disponibile pentru
cumpărarea activului la cel puțin prețul ofertat –
nu există un model predefinit.
(xii) Pentru persoanele juridice hotărârea AGA/Consiliul de
Administrație privind aprobarea măsurii de achiziționare a
activelor.
Plicul va fi însoțit de intenția de participare la licitație, în
dublu exemplar, pe care vor fi menționate numărul de înregistrare,
data și ora înregistrării. Un exemplar pe care va fi înscris numărul
de înregistrare, data și ora, va fi restituit ofertantului.
E. Alte informații:
- Activele se vând libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori
măsuri asigurătorii, conform dispozițiilor art. 91 din Legea nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență;
- Pasul de urcare/scădere este stabilit la valoarea de 10%
din prețurile de pornire enunțate mai sus;
- Diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă
va putea fi achitată în termen de maxim 10 zile calendaristice de
la data ținerii licitației (considerând garanția plătită de adjudecatar
ca fiind avans din prețul de adjudecare)
Detaliile privind documentația necesară în vederea participării
la licitație și modul de organizare a procesului de vânzare, precum
și descrierea bunurilor supuse procedurii de valorificare pot fi
solicitate administratorului judiciar al TOTALGAZ INDUSTRIE
S.R.L. până cel mai târziu in data de 15.12.2021, ora 15:00. Pentru
informații suplimentare despre activele scoase la vânzare conform
Regulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de
contact sunt:
Anabella Pădurariu - reprezentant al Administratorului Judiciar:
Telefon: 0232.220.777,0733.683.702, Fax: 0232.220.777 E-mail:
office.is@lrj.ro, vanzari@lrj.ro.
Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar:
Telefon: 0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail:
loredanapreda@kpmg.com.

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

SOCIAL

Vineri, 3 decembrie

4

Aproximativ 40 de mii de ie[eni s-au imunizat
`mpotriva gripei la Ia[i `n cadrul campaniei
gratuite, `ns\ nici pân\ acum nu au ajuns
toate cele 115.000 de doze
de vaccin solicitate de DSP
Campania anual` de vaccinare
antigripal` gratuit` a Ministerului
S`n`t`]ii continu` la Ia[i. Aceasta a
\nceput \n luna octombrie 2021 [i pân` \n
prezent s-au imunizat aproximativ 40 de
mii de ie[eni. Direc]ia de S`n`tate
Public` Ia[i a solicitat peste 100.000 de
doze de vaccin

De la \nceputul lunii octombrie 2021 [i pân` \n prezent s-au
administrat 38.322 de doze vaccin antigripal din totalul de 54.913
doze primite.
Cele aproximativ 40.000 de persoane imunizate se \ncadreaz`
\n grupa de persoane care beneficiaz` de vaccinul gratuit. Vineri,
12 noiembrie 2021, a ajuns la Ia[i cea de-a patra tran[` de doze
din cele 115 mii solicitate de Direc]ia de S`n`tate Public` din
Ia[i.
Reamintim c`, \n data de 11 noiembrie 2021, au ajuns la Ia[i
18.308 doze, reprezentând a patra tran[` de vaccin antigripal.
Acestea sunt repartizate la cabinetele medicilor de familie pentru
imunizarea persoanelor cu risc ridicat de \mboln`vire.
Campania de vaccinare a demarat la jum`tatea lunii octombrie,
odat` cu repartizarea a 13.720 de doze de vaccin antigripal,
reprezentând prima tran[` de vaccinuri.
A urmat a doua tran[`, constând \n 9.154 de doze [i pe 3
noiembrie au ajuns la Ia[i \nc` 13.731 de doze de vaccin antigripal.
|n primele trei etape, Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i a distribuit
dozele pentru imunizarea \mpotriva gripei de sezon a copiilor
\nscri[i la cabinetele medicilor de familie, a copiilor din institu]iile
sociale, a personalului medico-sanitar din unit`]ile medicale, precum
[i a persoanelor institu]ionalizate din c`minele de b`trâni [i
unit`]ile medico-sociale.

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

|n cadrul campaniei de imunizare 20202021 au fost vaccina]i peste 120.000 de
ie[eni \mpotriva gripei de sezon
Num`rul ie[enilor vaccina]i antigripal a fost mai mare \n
sezonul de vaccinare 2020-2021 fa]` de cel din 2019-2020. Din
septembrie 2020 [i pân` pe data de 21 mai 2021, \n jude]ul Ia[i
au fost \nregistrate 123.980 de persoane imunizate \mpotriva gripei.
|n data de 14 septembrie 2020, Ministerul S`n`t`]ii a început
campania de vaccinare prin distribu]ia primelor doze c`tre direc]iile
de s`n`tate public` în vederea începerii imuniz`rilor. Direc]ia de
S`n`tate Public` Ia[i a primit atunci prima tran[` de 15.600 de
doze de vaccin antigripal (Influvac). Campania s-a \ncheiat \n luna
iunie 2021. De la debutul campaniei, jude]ul Ia[i a primit \n total
138.766 de doze. În func]ie de categoriile de persoane, vaccin`rile
au avut loc dup` cum urmeaz`: persoane cu boli cronice - 53.746,
medici [i alte categorii de personal - 7.651, copii [i b`trâni
institu]ionaliza]i - 1.365, persoane peste 65 de ani - 58.302, gravide
- 530, copii de la 6 luni pân` la 5 ani - 2.386. |n sezonul de
vaccinare antigripal` 2019-2020, aproximativ 94.000 de ie[eni s-au
imunizat. Cei mai mul]i au fost persoane de peste 65 de ani. La
sfâr[itul lunii februarie 2020 erau 93.336 de persoane vaccinate.
|n sezonul anterior au fost imuniza]i 36.162 de bolnavi cronici,
8.202 medici [i alte categorii de personal, 1.770 de copii [i b`trâni
institu]ionaliza]i, 46.852 de persoane peste 65 de ani, 130 de
gravide [i 220 de copii cu vârsta cuprins` \ntre 6 luni [i 5 ani.
Andreea PåDURESCU
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Lista prietenilor lui Mo[
Cr\ciun! S\ fim cu to]ii al\turi
de cei nevoia[i
Pân` la noaptea de Cr`ciun au mai r`mas doar câteva s`pt`mâni,
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.
|nc` din prima zi, campania umanitar` „Prietenii lui Mo[
Cr`ciun” se bucur` de un real succes. Oamenii de bine din Ia[i
au r`spuns pozitiv [i au ales s` vin` \n ajutorul celor nevoia[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` 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.

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

Orice ie[ean 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.

Public`m \n continuare lista celor care s-au
dovedit a fi Prietenii lui Mo[ Cr`ciun:
Lucian AILENEI, om de afaceri
Cornel BRÅNZå, om de afaceri
Avocat Sandra GRåDINARU
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER, rectorul Universit`]ii ‚Alexandru
Ioan Cuza” Ia[i
{tefan TIMOFTE, primarul comunei Tome[ti
Stelian TURCU, primarul comunei Le]cani
Dr. Mihai GLOD, manager Spitalul CF Ia[i
Marian GRIGORA{, prefectul jude]ului Ia[i
Marian {ERBESCU, fost prefect al jude]ului Ia[i
Prof. Luciana ANTOCI, inspector [colar general ISJ Ia[i
Florin BRIAUR, manager general CSM Politehnica Ia[i
Marius OSTAFICIUC, deputat PSD Ia[i
Vasile C|TEA, deputat PSD Ia[i
Silviu MACOVEI, deputat PSD Ia[i
Petru MOVILå, pre[edintele PMP Ia[i
Prof.univ.dr. Aurelian BåLåI}å, rectorul Universit`]ii Na]ionale
de Arte „George Enescu” din Ia[i
Universitatea „Petre Andrei” din Ia[i
Prof.univ.dr.ing. Dan CA{CAVAL, rectorul Universit`]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Ia[i
Prof.univ.dr. Vasile BURLUI, pre[edinte Universitatea „Apollonia”
din Ia[i
Dr. Florin RO{U, manager Spitalul de Boli Infec]ioase „Sf.
Parascheva” Ia[i
Andrei APREOTESEI, manager Ateneul Na]ional din Ia[i
Prof.univ.dr. Daniel {ANDRU, manager Opera Na]ional` Român`
Ia[i
Iulian COZIANU, pre[edinte SANITAS Ia[i

• 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

Un agricultor irlandez cu
ferme pe trei continente a
conferen]iat la Facultatea
de Agricultur\ a
Universit\]ii de
{tiin]ele Vie]ii din Ia[i
Coordonatorul a trei ferme aflate pe continente diferite lea vorbit studen]ilor de la Facultatea de Agricultur` din cadrul
Universit`]ii de {tiin]ele Vie]ii (USVIa[i) „Ion Ionescu de la
Brad” din Ia[i despre importan]a [i sistemele de protejare a
solului. Recent, \n cadrul unei conferin]e organizate cu parteneri
din mediul privat, Jim McCarthy (agricultor din Kildare, Irlanda)
le-a prezentat participan]ilor, atât studen]i cât [i masteranzi [i
doctoranzi ai institu]iei ie[ene, evolu]ia schimb`rilor observate
în ani de cercetare a solurilor din diverse zone de pe mapamond
[i care ar fi solu]iile de cre[tere a randamentului [i a protec]iei
solului.
Jim McCarthy arat` c` succesul schimb`rilor \n bine este
de a \n]elege cum reac]ioneaz` solul [i ce nevoi are. „Cheia
schimb`rilor în bine o reg`sim în în]elegerea solului. S` sper`m
la un viitor mai bun, astfel încât prezentul nostru s` nu devin`
un trecut pe care ajungem s`-l regret`m”, a transmis Jim
McCarthy, prezent la Ia[i, la conferin]a organizat` de c`tre
Facultatea de Agricultur`. Conducerea facult`]ii pune accentul
pe parteneriate cu mediul privat care aduc multiple beneficii.
„Parteneriatele dintre firmele din mediul privat [i facultatea
noastr` s-au dovedit a fi foarte utile studen]ilor. Pe lâng` burse
în bani, premii în tablete sau alte instrumente care-i s`-i ajute
în procesul de înv`]are, tinerii au parte [i de numeroase
beneficii [i la nivel informa]ional. Cel mai nou exemplu este
cel al discu]iei despre Managementul fermei [i Sisteme
conservative de lucrare a solului, cu invitatul special Jim
McCarthy, care a avut un real succes. Mul]umim reprezentan]ilor
Syngenta România care ne-au fost parteneri în organizarea
acestei întâlniri cu subiecte importante pe agenda mondial`”,
a declarat conf. univ. dr. Denis }opa, decanul Facult`]ii de
Agricultur`.
Studen]ii prezen]i au apreciat diversitatea [i calitatea
informa]iilor aflate în cadrul evenimentului. „La conferin]a
sus]inut` de c`tre Jim McCarthy am aflat o multitudine de
informa]ii, în mod gratuit, fapt foarte important deoarece în
vremurile noastre informa]iile corecte sunt valoroase [i cost`.
Foarte bine structurat discursul, iar interactivitatea ne-a ajutat
s` în]elegem o serie de beneficii ce le-am putea adapta fermelor
noastre”, sus]ine Daniel Florici, masterand al Facult`]ii de
Agricultur`.
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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Ministerul Culturii a f\cut anun]ul oficial!
Un nou [ef la Direc]ia Jude]ean\ pentru
Cultur\ din Ia[i. Arheologul Bobi
Ap\v\loaei a promovat cu brio concursul
S`pt`mân` trecut`, Ministerul Culturii a
anun]at oficial rezultatul la concursul
pentru director executiv gradul II, la
Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur` Ia[i.
Arheologul Bobi Ap`v`loaei a promovat cu
brio competi]ia. Rezultatul, publicat vineri
(25 noiembrie 2021) arat` c`: „La
concursul «proba de interviu» organizat
pentru ocuparea func]iilor publice de
conducere vacante de director executiv
gradul II, Direc]ia Jude]ean` pentru
Cultur` Ia[i, punctajul a fost de 90,40,
candidatul fiind declarat Admis”
Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur` (DJC) Ia[i are o nou`
conducere! Arheologul Bobi Ap`v`loaei a promovat cu brio concursul
organizat de Ministerul Culturii. Rezultatul, publicat vineri (25
noiembrie 2021) arat` c`: „La concursul «proba de interviu»

Dosar penal nr.7615/99/2016 SI 474/99/2015
Nr. A_EIS 7922/24.11.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
15.12.2021, ora 12.00, LICITAŢIE IV, pentru vânzarea următoarelor
bunuri Imobile, proprietatea debitorului STĂNESCU M RACOVINA
cu domiciliul in JUD. IAŞI, dupa cum urmeaza:
-teren intravilan - loc de veci simplu, parcela C, rândul
10A, locul nr.1B in suprafata de 4 mp, id electronic 132825,
nr. Cadastral 17056/82, carte funciara 132825, situat in Iasi,
Aleea Tudor Neculai nr. 2, cimitirul “Sf. Vasile ”(nou infiinţat
in curtea bisericii), preţ de pornire al licitaţiei de 3941 lei;
- teren intravilan - loc de veci dublu, parcela C, rândul
10A, locurile nr.2A şi 2B in suprafata de 8 mp, id electronic
134525, nr. Cadastral 17056/83 carte funciara 134525, situat
in Iasi, Aleea Tudor Neculai nr. 21, jud. Iaşi, cimitirul “Sf.
Vasile ”(nou infiinţat in curtea bisericii), preţ de pornire al
licitaţiei de 7881 lei.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.
Accesul în incinta instituţiei este permis doar celor care
fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-Cov-2 şi pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, celor care prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen rapid
pentru infecţia cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 48 de
ore, respectiv celor care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-Cov-2.

organizat pentru ocuparea func]iilor publice de conducere vacante
de director executiv gradul II, Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur`
Ia[i, punctajul a fost de 90,40, candidatul fiind declarat Admis”.
La proba scris` a ob]inut 90 de puncte. Totul s-a derulat având
în vedere prevederile art. 61 alin. (4), art. 62 alin. (3) din
Hot`rârea Guvernului (HG) nr. 611/2008 privind organizarea [i
dezvoltarea carierei func]ionarilor publici cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. „Am sus]inut acest examen zilele trecute!
A fost o perioad` plin` [i de maxim` concentrare pentru mine.
Deocamdat` nu am primit, oficial, detalii legate de concurs. Mai
sunt câteva etape de \ndeplinit pân` la oficializarea \ntregului
proces”, a transmis Bobi Ap`v`loaei, noul director executiv al
DJC Ia[i.

Bobi Ap`v`loaei, arheolog [i cercet`tor al
Istoriei medievale române[ti, s-a ocupat [i
de s`p`turile de la Palatul Culturii din Ia[i
N`scut la 29 februarie, 1980, Bobi Ap`v`loaei este arheolog
[i cercet`tor al Istoriei medievale române[ti care s-a ocupat [i
de s`p`turile de la Palatul Culturii din Ia[i, unde a fost g`sit`
cea mai veche necropol` medieval` din ora[ul celor 7 Coline. De
asemenea, a activat (din 2003) [i în cadrul Centrului de Istorie
[i Civiliza]ie European` (CICE) din structura Academiei Române
- Filiala Ia[i. |n martie 2016 descoperea tezaurul monetar de pe
Valea Cacainei, în zona cunoscut` în prezent sub denumirea de
Târgu Cucu. Acesta a devenit absolvent al Facult`]ii de Istorie
din cadrul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i,
specializat pe Istorie medieval`, \n 2003. Lucrarea de licen]`:
„Târgul Siret (secolele XIV-XVII), masterat: „Societate [i Putere
în Antichitate [i Evul Mediu”, 2007, cu dizerta]ia „Curtea Domneasc`
din Ia[i în secolul al XVII-lea”. A colaborat cu reputatul istoric
[i arheolog Stela Cheptea. De câ]iva ani ocupa pozi]ia de consilier
superior în cadrul DJC. Are numeroase articole de specialitate
publicate în reviste [i publica]ii istorice. A lucrat [i la programul
„Evolu]ia/Involu]ia ora[ului medieval, în baza documentelor
arheologice coroborate cu izvoarele scrise”.

Activitate profesional`: din 2003 încadrat
la CICE, debutant, din 2004 asistent
cercetare, iar din anul 2010
a devenit cercet`tor [tiin]ific
Activitate profesional`: din 2003 încadrat la CICE, debutant, din
2004 asistent cercetare, iar din anul 2010 a devenit cercet`tor [tiin]ific.
Bobi Ap`v`loaei are ca domenii de interes: Evul Mediu românesc
(secolele XIV-XVII), ora[ele medievale, arheologie medieval`. A participat
la cercet`ri pe [antierele arheologice: Cur]ile domne[ti Vaslui, Curtea
Domneasc` [i Biserica „Sf. Gheorghe” Hârl`u, la peste 1.500 de
[antiere arheologice de salvare în cuprinsul ora[ului Iasi (2003-2010),
sub conducerea conf. univ dr. Stela Cheptea. La nivel de comunic`ri
[tiin]ifice se remarc`: cercet`ri arheologice recente în centrul medieval
al Ia[ilor, simpozion interna]ional, Hu[i, septembrie 2006, Curtea de
la Siret, simpozionul „Ctitorii mu[atine”, Complexul Muzeal Neam],
octombrie 2006, Din relat`rile c`l`torilor str`ini despre ora[ele Moldovei,
simpozion, CICE, martie 2007 sau, \n acela[i an, Ia[ul medieval, ora[
european, în colaborare cu conf. univ. dr. Stela Cheptea, Ia[i, Simpozionul
Na]ional „Monumentul -Tradi]ie [i viitor”, 20-22 septembrie 2007. A
publicat diverse articole al`turi valorosul arheolog medievist Stela
Cheptea, în care sunt valorificate rezultatele s`p`turilor arheologice.
Valentin HU}ANU

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Doliu `n comunitatea turc\ din Ia[i!
Mehmet Seckin, un cunoscut om de
afaceri, a murit dup\ o `ndelungat\
suferin]\. A f\cut avere din vânzarea
de perdele
Omul de afaceri Mehmet
Seckin, \n vârst` de 65 de ani,
a fost unul dintre cei mai
cunoscu]i [i aprecia]i
antreprenori din comunitatea
musulman` a Ia[ului. Originar
din Turcia, acesta a de]inut
de-a lungul anilor mai multe
afaceri \n municipiul Ia[i. S-a
ocupat \n anii 1990 cu
produc]ia [i comer]ul de mase
plastice. Ulterior a intrat [i \n
afaceri cu perdele [i a
achizi]ionat mai multe spa]ii
comerciale \n Ia[i
Mehmet Seckin, unul dintre cunoscu]ii oameni
de afaceri din Ia[i, a murit, recent, \ntr-un spital
din Turcia, dup` o \ndelungat` suferin]`. Omul
de afaceri suferea de mai multe probleme de
s`n`tate [i a decedat \n urma unor complica]ii
postoperatorii. |n urma lui a r`mas o familie
\ndurerat` [i prieteni care l-au apreciat [i pe
care omul de afaceri i-a ajuta s` se lanseze \n
afaceri. Considerat unul dintre cei mai one[ti
oameni de afaceri din comunitatea turc` din Ia[i,
Mehmet Seckin a venit \n Ia[i \n anul 1996 [i
a condus de-a lungul anilor mai multe afaceri \n
domenii diverse de activitate. „L-am cunoscut
\nc` din ani 1990 pe Mehmet Seckin. |n perioada
respectiv` eram poli]ist, iar el se ocupa de afaceri
cu mase plastice \n Siraj. A fost un om bun, \mi
pare foarte r`u c` a murit”, a povestit Ionel
Croitoru, fost poli]ist din Ia[i.
Una dintre cel mai cunoscute afaceri pe care
le-a de]inut antreprenorul ie[ean este magazinul

de perdele „Perlali”, situat pe Bulevardul Potiers,
num`rul 53. Societatea SC Perlali Decor SRL
este \n prezent administrat` de so]ie, Mihaela
Seckin. Ie[eanul a fost \nmormântat \n Turcia \n
ora[ul Istanbul, \n ziua decesului, conform tradi]iei
islamice. Din motive de s`n`tate, so]ia r`posatului
om de afaceri nu a putut participa la \nmormântare,
dar \[i dore[te s` organizeze o ceremonie \n
memoria b`rbatului, \mpreun` cu prietenii [i
apropia]ii .”Mehmet a fost un om sufletist, un
om cu inim` mare, care a ajutat mul]i oameni.
Din p`cate, nu am putut participa la \nmormântarea
so]ului meu din motive medicale. Port \n suflet
o mare durere, \nc` sunt bulversat`”, a povestit
Mihaela Seckin, so]ia antreprenorului de origine
turc`. |n edi]iile trecute ale BZI au fost prezentate
detalii despre falimentul fabricii de perdele din
municipiul Pa[cani.

Mehmet Seckin a derulat
afaceri \n Ia[i timp de 25 de ani
Prietenii afaceristului \l descriu ca un om
generos [i implicat \n acte de caritate. Cu toate
c` \n ultimii ani afaceristul a renun]at la o parte
dintre investi]ii, s-a orientat exclusiv c`tre comer]ul
cu perdele, o afacere profitabil`. „Am fost prieten
cu Mehmet Seckin de când a venit \n Ia[i, \n
anul 1996. Ini]ial, el a locuit timp de 2-3 ani \n
Gala]i, \nainte de a veni \n Ia[i. Prima lui afacere
a fost un mic business angro din zona S`r`rie,
unde la vremea respectiv` se aflau mai multe
depozite angro. Ulterior [i-a deschis o mic` fabric`
de mase plastice. A fost unul dintre cei mai vechi
oameni de afaceri de origine turc` din Ia[i. Ia[ul
a fost casa lui de suflet, s-a ata[at foarte mult
de ora[ul nostru. Aici [i-a dorit s` \[i tr`iasc`
via]a. Nu l-am auzit niciodat` s` spun` c` [i-ar
dori s` se \ntoarc` definitiv \n Turcia. |n ultimii

ani s-a axat doar pe afacerile cu perdele. Spre
deosebire de al]i oameni de afaceri care au venit
din Turcia pentru a investi, el s-a men]inut constant
pe un trend ascendent. Cred c` l-au ajutat [i
studiile sale \n administrarea afacerilor. Mehmet
a fost economist [i era masterand \n macroeconomie,
din acest motiv a [tiut s` gestioneze bine afacerea.
A fost implicat [i \n activit`]i culturale [i \n acte
filantropice. Era pre[edintele Asocia]iei Culturale
Dimitrie Cantemir din Ia[i, care se ocupa de
promovarea culturii turce. V` pot spune c` Mehmet
a ajutat mul]i oameni. A f`cut acte de caritate
pentru copii [i familii s`race. Totu[i, prefera s`
fie discret \n privin]a actelor sale de caritate”, \[i
aminte[te Bogdan Drago[ Dorojan, un apropiat
al omului de afaceri. Povestea unui alt om de
afaceri din comunitatea musulman` din Ia[i a fost
prezentat` \n edi]iile precedente ale cotidianului
BZI.

Mehmet Seckin le-a d`ruit
fo[tilor angaja]i un magazin
Reporterii cotidianului BZI au luat leg`tura
cu fo[tii angaja]i ai omului de afaceri. Ace[tia

povestesc c` Mehmet Seckin le-a fost ca un tat`,
el fiind cel datorit` c`ruia au intrat \n afaceri.”Eu
[i colegul meu Stoian Daniel am fost angaja]ii
lui Mehmet Seckin. Am suferit foarte mult când
am auzit vestea decesului s`u. Mehmet ne-a fost
ca un tat`, am lucrat la el timp de 4 ani, iar
colegul meu timp de 15 ani. Când a renun]at la
afacerea cu mase plastice, ne-a oferit \n dar fostul
s`u magazin cu tot cu clientela deja format` [i
\ntreg stocul de marf`. Mehmet a pl`tit cheltuielile
necesare c`tre administra]ia centrului comercial
unde se afl` magazinul nostru, pentru ca noi s`
putem continua activitatea. Cu o sear` \nainte
de moartea sa l-am visat. Am sim]it c` va muri.
A fost un om cu suflet bun, care ne-a ajutat
mult. Nu \l vom uita niciodat`”, a povestit Nicoleta
Hultoan`, fost` angajat` a lui Mehmet Seckin.
Investitorul a ajutat inclusiv familiile fo[tilor s`i
angaja]i s` se lanseze \n afaceri. „So]ia mea,
Stoian Corina [i-a deschis o croitorie cu ajutorul
lui Mehmet. El a sf`tuit-o s` \[i deschid` o
afacere [i i-a cump`rat ma[inile de cusut”, a
povestit Stoian Daniel, fost angajat al omului de
afaceri turc.
Tano FATTAH

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Cutremur `n toate institu]iile din
Ia[i! Mai mul]i directori `[i vor
pierde func]iile. PNL [i PSD \mpart
ca[cavalul din bugetul public
Noi schimb`ri de directori la
unele institu]ii din Ia[i. |n
aceast` perioad`, PSD, PNL [i
UDMR \[i disput` func]iile de
la nivel central [i cele din
teritoriu, discu]ii care vor
cuprinde [i jude]ul Ia[i. |n
calcul au fost luate mai multe
scenarii, inclusiv schimbarea
unor directori de la institu]iile
publice deconcentrate, unde
liberalii [i social-democra]ii \[i
vor \mp`r]i posturile
|n aceste zile, partidele din noul guvern au
\nceput discu]iile pentru func]iile din teritoriu,
discu]ii care cuprind [i jude]ul Ia[i. O parte a
directorilor institu]iilor deconcentrate ar urma s`
r`mân` pe func]ii, \n timp ce al]ii vor fi schimba]i.
Discu]iile vizeaz` atât func]ii de la centru, cât [i
din aparatul administrativ de la nivel jude]ean.

|n calcul au fost luate mai multe scenarii politice
\ntre partidele din arcul guvernamental. De exemplu,

la nivelul Prefecturii Ia[i se discut` trei scenarii.
Astfel, partidul care de]ine func]ia de pre[edinte
de CJ s` aib` [i prefectul. La CJ Ia[i este liberalul
Costel Alexe, iar la la prefectur` este liberalul
Marian Grigora[. Dac` se va lua \n calcul acest
scenariu, cei doi ar urma s` fac` echip` \n
continuare. Un alt scenariu este legat de faptul
c`, dac` CJ este la PNL, Prefectura s` ajung` la
PSD. Un alt scenariu este acela \n care dac`
PNL sau PSD dau vreun ministru, nu mai pot fi
emise preten]ii [i pentru func]ia de prefect. Acest
ultim scenariu nu mai poate fi luat \n calcul, din
moment ce ambele filiale jude]ene de la Ia[i nu
au dat vreun ministru cu puteri depline. Prefectura
Ia[i are dou` posturi de subprefect, dintre care
unul este ocupat de PNL, prin Adina G\rjan. |n
variantele prezentate mai sus, cel`lalt post ar
ajunge fie la PSD, fie la PNL. Unul din numele
vehiculate \n PSD pentru o func]ie \n Casa P`trat`
este Marian {erbescu, fost prefect \n perioada
2017-2019.

Noi directori la institu]iile din
Ia[i. Cine sunt cei viza]i
|n ceea ce prive[te institu]iile publice
deconcentrate, un alt algoritm luat \n calcul este
cel prin care partidul care are un minister va
putea s`-[i pun` oamenii la toate institu]iile publice
deconcentrate pe linie. De exemplu, la Ministerul
Agriculturii, condus de Adrian Chestoiu (PSD),
social-democra]ii \[i vor putea nominaliza oamenii
lor pe func]iile din deconcentrate. La Ia[i, pe
aceste func]ii sunt oamenii PNL, ace[tia nemaifiind
siguri de posturile lor. Schimb`ri ar putea avea
loc la Centrul Regional pentru Finan]area Investi]iilor
Rurale, condus de Ficu Anghel (PNL), dar [i la
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur`
- Centrul Jude]ean Ia[i, condus de Sergiu Jit`reanu.
Schimb`ri de [efi au fost luate \n calcul \n acest
an [i la nivelul Consiliului Jude]ean Ia[i. O alt`
schimbare ar urma s` aib` loc [i la institu]iile
gestionate de Ministerul Mediului, Apelor [i
P`durilor, aflat \n gestionarea UDMR. |n acest
caz, atât PNL, cât [i PSD, \[i disput` func]iile.
De exemplu, Direc]ia Silvic` este condus` de
Gabriel Doncean, sus]inut de PNL, func]ie vânat`
[i de {tefan Florea (PSD), responsabil de Ocolul
Silvic Bisericesc Ia[i. Practic, \n ministerele \n
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

care PSD [i PNL [i-au pus mini[tri, vor avea loc
schimb`ri integrale la institu]iile deconcentrate.

Func]ii vânate \n Guvernul
României! Ce ie[eni
viseaz` posturile-cheie?
Organiza]ia Jude]ean` PSD ar urma s` cear`
de la nivel central dou` posturi de secretar de
stat. Unul din numele vizate este cel al lui Bogdan
Cojocaru, cel care este [i pre[edinte al organiza]iei
de tineret la nivel na]ional al PSD. Bogdan
Cojocaru este fost ministru al Comunica]iilor [i
unul din oamenii de \ncredere ai pre[edintelui
Maricel Popa. Este \ns` greu de crezut c` Maricel
Popa va reu[i s` se impun` la Bucure[ti, \n
condi]iile \n care func]iile sunt limitate, iar al]i
lideri locali PSD din Moldova au influen]` mai
mare la centru. Doina Fedorovici, pre[edintele
organiza]iei na]ionale de femei, este [i pre[edintele
CJ Boto[ani, Ionel Arsene, [eful CJ Neam], Dumitru
Buzatu, [eful CJ Vaslui, sunt mult mai influen]i
la nivel central. |n aceste condi]ii, Maricel Popa
nu s-ar putea impune \n fa]a lui Arsene sau
Buzatu [i va emite alte preten]ii la func]ii de
r`spundere.

Jude]ul Ia[i va avea doi
secretari de stat
Din cei 80 de secretari de stat, PSD va numi
42, PNL - 34 [i UDMR - 8. PNL Ia[i are \n
prezent un secretar de stat la Ministerul Culturii
\n persoana lui Liviu Br`tescu. Conform surselor
politice, PSD Ia[i va nominaliza tot un om,
ajungând astfel ca jude]ul Ia[i s` aib` doar doi
secretari de stat \n noul Guvern. „Totul se ]ine
\n baza unui algoritm, dar \nc` nu s-a stabilit
modalitatea de \mp`r]ire a func]iilor. |ntâi se vor
stabili func]iile de la centru, apoi se va trece la
o \mp`r]ire local`. Se iau \n calcul dou` variante.
Fie liderii locali vor negocia aici, fie se vor
schimba toate de la vârful ministerului pân` jos.
A doua variant` este cea mai plauzibil`”, a spus
un important lider din politica ie[ean`. Recent,
au avut loc o serie de schimb`ri [i la nivelul
[colilor [i liceelor din \ntreg jude]ul Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Acest profesor din Ia[i a fost premiat de pre[edintele Klaus
Iohannis pentru c\ a ajutat zeci de copii s\ nu renun]e la [coal\!

Gheorghe Buluc a trecut prin suferin]e
cumplite cât a fost elev. ıMergeam
20 de kilometri pe jos s\ ajung la [coal\‰
Un tân`r din Ia[i a fost decorat chiar de
pre[edintele Klaus Iohannis cu ordinul „Meritul
pentru Înv`]`mânt” în grad de Cavaler. Gheorghe
Buluc este o mândrie pentru jude]ul Ia[i
Gheorghe Buluc este un tân`r de 34 ani, originar din satul Boureni, comuna
Mo]ca, jude]ul Ia[i [i a fost premiat pe data de 1 decembrie 2021, chiar de
pre[edintele României, Klaus Iohannis. Ie[eanul a fost decorat cu ordinul „Meritul
pentru Înv`]`mânt” în grad de Cavaler, datorit` rezultatelor foarte bune ob]inute
ca profesor pentru copiii care provin din zonele defavorizate din România.
Gheorghe Buluc a f`cut parte din acest proiect social [i a dorit s` sprijine,
dup` ce [i el a trecut prin momente grele pentru a-[i finaliza studiile. |n aceast`
aventur` a predat elevilor discipline din domeniul tehnicii.
„Vestea de a fi decorat de c`tre pre[edintele ]`rii a fost una pl`cut` pentru
mine. Sunt onorat, emo]ionat, dar \n aceea[i m`sur` mul]umit, pentru c`, cumva,
mi se apreciaz` munca, traseul meu profesional [i educa]ional. M` motiveaz` s`
merg mai departe [i s` fac ce-mi place. Dup` ce mi-am f`cut studiile [i dup`
mai multe activit`]i de voluntariat în sfera social`, am ales s` fiu înv`]`tor [i s`
fac parte din programul «Teach for Romania», în perioada 2017-2019, în Pantelimon,
jud. Ilfov. Am ales s` fac parte din acest proiect pentru c` am rezonat foarte
mult cu viziunea [i valorile acestui proiect [i c` prin povestea mea pot fi un
model pentru elevii mei. Copiilor de la clasa la care predam le spuneam povestea
mea, pentru c` voiam s` îi motivez, s` con[tientizeze c` educa]ia este singura
arm` care îi poate ajuta în via]`. Dou`zeci de kilometri pe zi, aceasta este distan]a
pe care o parcurgeam zilnic, pe jos, pentru a ajunge la [coal`. Greut`]ile au fost
multe, îns` dorin]a de a înv`]a, de a reu[i [i de a ajunge cât mai departe a fost
mereu înving`toare”, a declarat Gheorghe Buluc, profesor.

Primar Mo]ca: „Vreau s` \l felicit
[i eu din tot sufletul”
Autorit`]ile din satul natal au doar cuvinte de laud` la adresa lui Gheorghe
[i povestesc c`, atât el, cât [i cei patru fra]i ai lui au fost dintotdeauna ni[te copii
extrem de cumin]i [i foarte buni la \nv`]`tur`. Contactat de reporterii BZI, primarul
comunei Mo]ca, Constantin Hobinc`, a r`mas pl`cut surprins la auzirea ve[tilor
[i a ]inut s`-l felicite pe b`iat. „|l [tiu de când era mic, \nc` de atunci \nv`]a
foarte bine. Este [i a fost un copil foarte bun. Ne bucur`m enorm c` a ajuns
atât de sus [i munca i-a fost r`spl`tit`. Vreau s` \l felicit [i eu din tot sufletul,
\ntreaga comunitate este foarte mândr` de el [i \i ur`m mult succes \n continuare.
Ei au fost cinci fra]i, ni[te copii extraordinari, cumin]i, harnici [i la locul lor. Sunt
o familie lini[tit` [i modest`. Din p`cate, una dintre surorile lui a decedat. To]i
au \nv`]at foarte bine la [coal` [i [tim c` mai are un frate care, la fel, are master
[i a muncit foarte mult s` \nve]e. Au fost nec`ji]i de mici [i este de apreciat
pentru ceea ce au realizat to]i. Suntem foarte mândri de el, c` face parte din
comunitatea noastr`”, a precizat Constantin Hobinc`, primarul comunei Mo]ca.

Gheorghe Buluc: „A preda \ntr-o [coal` dintr-un
astfel de mediu nu este \ntotdeauna u[or”
Ie[eanul este absolvent al facult`]ii de {tiin]a [i Ingineria Materialelor din
Ia[i din cadrul Universit`]ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia[i, iar \n prezent
studiaz` la facultatea de Drept din Bucure[ti [i face masterul de Management
Educa]ional din cadrul Universit`]ii Bucure[ti. Pe viitor \[i dore[te s` se implice
mai mult pentru elevii din mediile defavorizate. Gheorghe Buluc a povestit c`
nu i-a fost u[or s` lucreze cu elevii din medii defavorizate, dar cu mult` r`bdare,
pasiune [i empatie a avut rezultate bune, iar acest lucru l-a determinat s`
mearg` mai departe.
„Dup` o facultate, un master [i un doctorat în ingineria materialelor, studii
absolvite \n anul 2017 \n cadrul facult`]ii de {tiin]a [i Ingineria Materialelor din
Ia[i din cadrul Universit`]ii Tehnice «Gheorghe Asachi» din Ia[i, o facultate de
Drept la activ, am ales s` fiu [i \nv`]`tor [i mai apoi profesor pentru elevii din
medii defavorizate. A preda \ntr-o [coal` dintr-un astfel de mediu nu este
\ntotdeauna u[or, dar cu mult` r`bdare, empatie, visuri [i cu mult drag de
profesie \]i u[urezi munca [i ceea ce faci. Copiii sunt minuna]i [i te ajut` \n
zilele mai pu]in frumoase. De la ei \mi iau energia s` merg mai departe [i s`
fac lucrurile cât mai bine posibil pentru copii [i nevoile lor. Faptul c` pot modela
viitorul unui copil [i mai ales faptul c` pot ajuta copiii din medii defavorizate
acolo unde oportunit`]ile sunt mai pu]ine m` motiveaz` s` le ar`t [i mai mult
c` exist` solu]ii, c` au de unde alege [i c` nu sunt singuri \n aceast` poveste.
|n acest moment, studiez [i la masterul de Management Educa]ional din cadrul
Universit`]ii Bucure[ti, iar pe viitor \mi doresc s` fac parte din echipa de
management a unei [coli defavorizate”, a povestit Gheorghe Buluc, profesor.
Andreea PåDURESCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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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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MIC A PUB LIC ITATE
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.

13

PUBLICITATE

Vineri, 3 decembrie

MIC A PUB LIC ITATE
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:

PUBLICITATE
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0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

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.

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.

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.

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.

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.

Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

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

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

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

Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
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;

Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare f`r` experien]`
precizat`, STEFAN SECUTITY
SRL. Rela]ii la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

DIVERSE

telefon 0371005677 intre orele
7.30-15.30.

MEDIU
Autoritatea competent` pentru
protec]ia mediului APM IASI
anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare,
în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul AMENAJARE
DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN
COMUNA BAL}A}I, JUDE}UL
IA{I, propus a fi amplasat în
intravilanul si extravilanul
Comunei Baltati. 1. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului IASI din Calea
Chi[in`ului nr. 43, în zilele de L J între orele 09.00 – 14.00,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet http://apmis.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate
depune propuneri în ceea ce
prive[te con]inutul raportului
privind impactul asupra mediului
la sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului IASI,
Comentariile/observa]iile/propune
rile publicului interesat se pot
înainta pân` la data de
08.12.2021.
UAT }IBANE{TI, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul:
“Construire Pode] la DC 1130
(regim urgen]`), extravilan sat
Tungujei, comuna }ib`ne[ti,
jude]ul Ia[i”, propus a fi amplasat
în sat Tungujei (DC 1130),
comuna }ib`ne[ti. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM IASI, str. Calea
Chi[in`ului, nr.43, municipiul Ia[i,
jude]ul Ia[i, în zilele de Luni-joi ,
între orele 09.00 – 14.00 [i la
sediul UAT }IBANE{TI sat
}ib`ne[ti, comuna }ib`ne[ti,
jude]ul Ia[i. Observa]iile publicului
se primesc zilnic la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Ia[i.
UAT }IBANE{TI, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul:
“Construire Pode] punct Iopcea
(regim urgen]`), sat Glodenii
Gândului, comuna }ib`ne[ti,
jude]ul Ia[i”, propus a fi amplasat
în sat Gl.-Gîndului (pc. Iopcea),
comuna }ib`ne[ti. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM IASI, str. Calea
Chi[in`ului, nr.43, municipiul Ia[i,
jude]ul Ia[i, în zilele de Luni-joi ,
între orele 09.00 – 14.00 si la
sediul UAT }IBANE{TI sat
}ib`ne[ti, comuna }ib`ne[ti,
jude]ul Ia[i. Observa]iile publicului
se primesc zilnic la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Iasi.

SC POWER CONCEPT SRL cu
sediul \n Pascani, str. Moldovei ,
nr 4, bl Moldova parter
inten]ioneaz` s` solicite de la
ADMINISTRATIA BAZINALA DE
APE SIRET BACAU, aviz de
gospodarirea apelor pentru
investi]ia „Explotarea agregatelor
minerale din albia minora a râului
Moldova perimetrul Cristesti 2
Amonte situat \n localitatea
Cristesti, jud Ia[i”. Informa]ii
suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de
gospodarire a apelor, observa]ii,
sugestii [i recomand`ri la sediul
Primaria comunei Cotnari anun]`
publicul interesat asupra
SC POWER CONCEPT SRL sau
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Extindere re]ea de
distribu]ie apa \n satele comunei
Cotnari, jude]ul Ia[i” , propus a fi
amplasat în satele Hodora,
Carjoaia, Bahlui [i Cotnari.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 43 (fosta
Cantin` Tehnoton) [i la sediul
Primariei Cotnari în zilele de lunivineri , între orele 8-16.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM Iasi [i la
urm`toarea adres` de internet:
apmis.anpm.ro.
HOUSE2HOME SRL SI CORE
GLOBAL PROJECT SRL , anun]
publicul interesat asupra
depunerii solicitrii de emiterii a
acordului de mediu pentru
“CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE, AMENAJARE
INCINTA, IMPREJMUIRE
PROPRIETATE – CONFORM
PUZ APROBAT CU HCL
409/31.10.2019 ”, propus a fi
amplasat ZONA COPOU NC
168058 MUNICIPIUL Ia[i.
Informa]iile privind proiectul
propus, pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din mun. Ia[i, Calea
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
luni-joi \ntre orele 8:00 – 16:30 [i
vineri \ntre orele 8:00 – 14:00.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Ia[i.

CONCURSURI
Unitatea Militar` 02033 Ia[i
organizeaz` concurs pentru
ocuparea pe perioad`
nedeterminat` a postului
contractual vacant: [ofer I-grupa
transport. Condi]ii de ocupare a
postului:- nivel minim de studiigenerale; - posesor al permisului
de conducere categoriile B,C,E. vechimea minim` în meseria de
[ofer-3 ani [i 6 luni, ; Probele de
concurs se desf`[oar` la sediul
unit`]ii, astfel: - proba
scris`:27.12.2021 ora 10, proba practic`:27.12.2021 ora
11, - interviul:29.12.2021 ora 10.
Dosarele de concurs se depun la
sediul unit`]ii pân` la 17.12
2021, ora 16. Detalii privind
condi]iile pentru ocuparea
postului se pot ob]ine la sediul
unit`]ii din strada Pene[ Curcanu
nr. 2, localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Date de contact: 0232/214636.”

NOTIFICåRI
Subscrisul, C.I.I Ardelianu Ovidiu
Lucian, cu sediul ales \n mun.
Ia[i, str. Cuza Vod`, nr.4, et.3,
cam. 300, jude]ul Ia[i, în calitate
de lichidator judiciar al S.C. ART
CONSMETAL. S.R.L, desemnat
de Tribunalul Ia[i în dosarul nr.
5871/99/2021, notific` faptul c`
prin incheierea nr.
99/25.11.2021, împotriva
debitorului S.C. ART
CONSMETAL. S.R.L., identificat`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

cu J22/913/2016, C.U.I.
35928880, cu sediul \n Mun. Iasi,
str. Gavriil Musicescu, nr. 5, Bloc
7A, mezanin, camera 2, la sediul
Cab. Av. Horga Catalin, s-a
dispus deschiderea procedurii
simplificate de insolven]`.
Termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii
debitorului este 07.01.2022.
Termenul pentru întocmirea
tabelului preliminar este
17.01.2022. Termenul pentru
afisarea tabelului definitiv al
crean]elor la 11.02.2022. Prima
Adunare a Creditorilor va avea
loc în Ia[i, str. Cuza-Vod`, nr.4,
et. 3, cam. 300, jud. Ia[i, la data
de 21.01.2022, ora 10ºº având
pe ordinea de zi : alegerea
Comitetului Creditorilor, al
pre[edintelui acestuia,
confirmarea lichidatorului judiciar
– C.I.I. Ardelianu Ovidiu Lucian [i
stabilirea remunera]iei acestuia.
Creditorii interesa]i pot depune
declara]ii de crean]` la dosar, în
dublu exemplar, cu men]iunea ca
exemplarul pentru lichidatorul
judiciar s` fie comunicat direct
acestuia la sediul ales din Mun.
Ia[i, str. Cuza Vod`, nr.4, et.3,
cam. 300, jude]ul Ia[i .

LICITA}II
Comuna Tiganasi, jude]ul Ia[i,
organizeaz` \n data de
06.12.2021, ora 12.00/14.00,
licita]ie pentru concesionarea
unui teren \n suprafa]a de 500
mp, situat \n intravilan sat
Carniceni, comuna Tiganasi, jud
Ia[i [i imobil ,, Iaz Pop’’ \n
suprafa]a de 94.534 mp, situat \n
extravilanul satului Tiganasi,
comuna Tiganasi, jud. Ia[i, bunuri
aflate \n domeniul privat/public al
comunei Tiganasi, jude]ul Ia[i.
Documenta]ia de atribuire poate
fi achizi]ionat` de la registratura
Primariei Tigana[i, jude]ul Ia[i, \n
perioada 02-08.12.2021, \ntre
orele 8.00-15.00. Informa]ii
suplimentare la tel/fax
0232/299072.

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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Peste 250 de persoane vaccinate `mpotriva
Covid-19 `n mai pu]in de 48 de ore! Medicii
au reu[it s\ imunizeze atât de mul]i ie[eni `n
cadrul maratonului de imunizare organizat
cu prilejul Zilei Na]ionale a României
Maratonul vaccin`rii de la Ia[i s-a
\ncheiat! Medicii au reu[it s` imunizeze
\mpotriva Covid-19 peste 250 de persoane
\n mai pu]in de 48 de ore ale maratonului.
Serurile administrate au fost Pfizer [i
Johnson & Johnson. Din num`rul total de
persoane vaccinate, cele mai multe s-au
prezentat pentru administrarea rapelului
[i pentru doza 3
Dup` aproximativ 48 de ore f`r` \ntrerupere, medicii de la
Spitalul Clinic Militar de Urgen]` „Dr. Iacob Czihac” din Ia[i au
reu[it s` imunizeze \mpotriva Covid-19 peste 250 de persoane.
Cei mai mul]i dintre ace[tia s-au prezentat la centrul de vaccinare
pentru administrarea dozei 2 [i 3, foarte pu]ini pentru doza 1.
Din cele peste 200 de persoane imunizate, pân` joi, 2 decembrie
2021, la ora 12:00, doar trei s-au vaccinat cu serul Johnson &
Johnson. „|n prima zi a maratonului au fost vaccina]i \mpotriva
Covid-19 136 de ie[eni. Dintre ace[tia, doar unul singur s-a
imunizat cu serul Johnson & Johnson, restul cu Pfizer. Joi, 2
decembrie 2021, \n cea de-a doua zi, pân` la ora 12:00 s-au
prezentat la centrul de vaccinare 82 de ie[eni, din care doar 2
au ales serul Johnson & Johnson. Putem spune c` acest maraton
a avut succes, dar trebuie precizat c` majoritatea celor care sau imunizat s-au prezentat pentru administrarea dozei 2 [i 3, mai
pu]in pentru prima doz`”, a declarat col. dr. Aurelian Corneliu
Moraru, comandant Spitalul Clinic Militar de Urgen]` Ia[i.

Aproximativ 900 de ie[eni imuniza]i pe
data de 1 decembrie 2021
Rata vaccin`rii \mpotriva COVID-19 se men]ine crescut` de
mai bine de o lun`! De Ziua Na]ional` a României, aproximativ
900 de persoane s-au vaccinat \mpotriva COVID-19 la Ia[i! 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 s` se
vaccineze. În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19,

Dosar penal nr.26183/3/2011*
Nr. A_EIS 7923/24.11.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de 16.12.2021,
ora 12.00, LICITAŢIE IV, pentru vânzarea următoarelor bunuri
Imobile, proprietatea debitorului URSACHE ANDREI LUCIAN cu
domiciliul in JUD. IAŞI, dupa cum urmeaza:
-teren intravilan arabil in suprafata de 1.144 mp, inscris in
CF nr.60264 a loc. Mogosesti, jud. Iasi, deţinut în cotă de 100%,
la preţ de pornire de 34.341 lei;
- teren intravilan arabil in suprafata de 388 mp, inscris in CF
nr.60263 a loc. Mogosesti, jud. Iasi, deţinut în cotă de 40%, (
drum de acces pentru CF nr.60264)la preţ de pornire de 4.659
lei;
- teren intravilan arabil in suprafata de 1.188 mp, inscris in
CF nr.60265 a loc. Mogosesti, jud. Iasi, deţinut în cotă de 100%,
la preţ de pornire de 35.661 lei;
-teren intravilan arabil in suprafata de 202 mp, inscris in CF
nr.60282 a loc. Mogosesti, jud. Iasi, deţinut în cotă de 40%, (

desf`[urat` la nivelul jude]ului Ia[i, care a \nceput acum aproximativ
un an, [i pân` ieri, 2 decembrie 2021, au fost administrate peste
600.000 de doze de vaccin. Pe data de 1 decembrie 2021, au fost
vaccinate 839 de persoane, iar, dintre acestea, 142 au primit doza
I [i 366 de persoane s-au prezentat pentru rapel, iar 331 de
persoane s-au vaccinat cu doza „booster”. Cu privire la administrarea
vaccinului Johnson & Johnson, în ultimele 24 de ore au fost
administrate 44 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: 23 realizate de Direc]ia de S`n`tate Public`
Ia[i [i una de Serviciul Jude]ean de Ambulan]` Ia[i.

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.
Andreea PåDURESCU

Maraton de vaccinare \mpotriva
Covid-19 la Ia[i
Amintim c` Ministerul Ap`r`rii Na]ionale a organizat cu prilejul
Zilei Na]ionale a României, în zilele de miercuri, 1 decembrie, [i
joi, 2 decembrie 2021, un maraton de imunizare \mpotriva Covid19. Ie[enii sunt a[tepta]i \n continuare 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

drum de acces pentru CF nr.60265)la preţ de pornire de 2.426
lei;
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie
Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.
Accesul în incinta instituţiei este permis doar celor care fac
dovada vaccinării împotriva virusului SARS-Cov-2 şi pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecţia cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infecţia cu
virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv celor care
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-Cov-2.
Conducătorul organului de executare,
Oana IAŢCO
Şef Serviciu
Cons. superior SESCSR Iaşi
Oana IHNATIW
Document care conține date cu caracter personal protejate
de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
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Bursa bârfelor

Marea creatoare de mod` a vrut
s` pun` mâna pe o cl`dire din
centrul Ia[ului. Deh, oare de ce?
Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi cu o povestioar`
scurt` despre o duduie cunoscut` a[a prin unele cercuri. Este
vorba despre Urina Scroter, a[a-zisa creatoare de mod` care
acu ceva timp a dat din coate [i a f`cut presiuni \n stânga [i
\n dreapta crezând c` poate pune mâna pe o cl`dire din centrul
Ia[ului pe care s` o foloseasc` dup` bunul plac. Nu prea i-au
ie[it pasien]ele, dar nu a renun]at [i cic` \nc` mai trage sfori.
Ar fi ciudat ca dubioasa s` pun` m`na pe o parte din istoria
Ia[ului ca s`-[i expun` boarfele. Nu ne mai mir` nimic, atâta
vreme cât ea este la curent cu ilegalit`]ile. Deh, nu mai are
rost s` intr`m \n detalii, dar cert este c` ar mai fi multe de
povestit. Babele se gândesc c` poate \n alte edi]ii discut`m
mai multe! Pân` atunci, facem o selec]ie, s` vedem ce spunem
[i ce nu...

Iaca iar probleme prin mili]ie.
Deja o poli]ist` a fost trimis` la psiholog,
iar so]ul ei deta[at
|n continuarea rubricii de azi, babele v` mai spun câteva
lucru[oare de prin mili]ia ie[ean`. Dup` cum [ti]i, acu ceva
vreme, fostul [`f al mili]iei din Ciurea a fost prins comet` de
beat la volan. Mili]ianul se nume[te Mânjescu [i a stat inclusiv
pe arest dup` ce a fost prins beat. Dup` aceast` \ntâmplare,
cic` s-a \ntâlnit cu succesorul s`u [i l-a rugat s`-i fac` dreptate.
El crede c` totul a fost pus la cale de o poli]ist` de la Ciurea.
F`tuca asta a fost trimis` la psiholog, iar so]ul ei a fost deta[at
pe la mama naibii. Deh, v` da]i seama [i voi cam ce combina]ii
se fac prin mili]ia asta dac` se ajunge la astfel de chestiuni.
Mai povestim noi despre asta \n alte edi]iuni. Oricum sunt
foarte multe de spus... despre Ciurea [i nu numai. Dar [ti]i
voi cum e, toate la timpul lor! Apropo, sper`m c` mili]ienii
de la Ciurea n-au uitat de b`utele pe care le-au f`cut... atât
zic babele!
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Prim\ria Ia[i formeaz\ o re]ea
de informatori! Persoanele
care arunc\ gunoaie sau dau
foc de[eurilor vor putea fi
ıturnate‰ de trec\tori. Totul
se va realiza prin intermediul
telefonului mobil. Delian
Coroam\, autorul aplica]iei:
ıEste un fel de Waze‰
Municipalitatea ie[ean` implementeaz` un program pilot,
destinat exclusiv problemelor de mediu din ora[. Recent, a fost
\ncheiat un contract cu societatea Webmagnat SRL, pentru realizarea
unei platforme on-line de sesizare a problemelor de mediu: fum,
mirosuri sau gunoaie aruncate. Este vorba despre acele contraven]ii
identificate pe domeniul public. Astfel, operatorul care va prelua
informa]iile din portal va putea s` le redirec]ioneze institu]iilor
abilitate. Spre exemplu, dac` este sesizat` prezen]a unui morman
de de[euri pe domeniul public, angaja]ii firmei de salubritate sunt
contacta]i pentru cur`]area zonei. Totodat`, intervine [i Poli]ia
Local` pentru identificarea autorilor.
„Autoritatea contractant` inten]ioneaz` s` achizi]ioneze servicii
de realizare a unei platforme on-line de sesizare a problemelor
de mediu: fum, smog, mirosuri, gunoaie aruncate în locuri
nepermise, de[euri din construc]ii, de[euri vegetale, substan]e
chimice periculoase, terenuri degradate, poluarea apei, aerului, a
solului etc. Platforma informatic` va fi folosit` pentru raportarea
incidentelor / sesiz`rilor / reclama]iilor din municipiul Ia[i.
Platforma informatic` va fi realizat` pentru raportarea incidentelor/
sesiz`rilor/ reclama]iilor pe o platform` web, optimizat`, inclusiv
pentru utilizarea pe dispozitivele mobile”, transmit reprezentan]ii
Prim`riei Ia[i. Edilii au anun]at alt contract, pentru reconstruirea
site-ului municipalit`]ii.

Platforma on-line, menit` s`
revolu]ioneze administra]ia local`

Conform proiectului, noua platform` trebuie s` asigure un acces
cât mai facil utilizatorilor. Mai mult, programul trebuie s` suporte
modific`ri, pentru completarea categoriilor de probleme. „Platforma
trebuie s` permit` utilizatorilor s` trimit` sesiz`ri cu privire la
problemele de mediu, îns` trebuie conceput` astfel încât ulterior,
prin modulele de administrare, s` permit` ad`ugarea unor noi
categorii de probleme. În principiu, la trimiterea unei sesiz`ri,
utilizatorul trebuie s` poat` pune un pin pe harta municipiului, (în
Când e[ti patron, \]i permi]i s`
cazul utiliz`rii dispozitivelor mobile, este implicit pozi]ia dispozitivului)
faci orice cu angajatele! Nu?
prin alegerea punctului pe hart` sau prin introducerea unei adrese
(strad`, nr.), s` poat` scrie textul dorit [i s` poat` ata[a o fotografie
La final de rubricu]`, babele v` zic câteva vorbe despre
reprezentativ`. Serviciul de specialitate va primi o notificare prin
patronul de la Vampet, pe nume B`nel Bogor[. Individul `sta
e-mail la fiecare sesizare nou` înregistrat` pe platform`. Prin
amenin]` \n fiecare zi angajatele [i le spune c` le d` afar`
componenta de backoffice a platformei, personalul cu atribu]ii în
dac` nu vând mai mult` marf`. Deja au venit clien]i cu carne
domeniu o va prelucra [i va avea posibilitatea de a trimite un
\mpu]it` \napoi, dar s`racele femei n-au ce s` spun`. Las`
r`spuns privat utilizatorului sau de a alege ca r`spunsul s` fie
capul \n jos [i sufer` pentru c` le este fric` s` nu-[i piard`
vizibil în mod public”, se arat` \n descrierea proiectului. Prim`ria
locul de munc`. Poate c` autorit`]ile astea care-s mai competente
Ia[i a anun]at [i achizi]ia unui portal pentru serviciile cu publicul.
ar trebui s` mai arunce câte o privire din când \n când pe la
Recent, contractul pentru realizarea platformei a fost semnat cu
magazinele mai sus men]ionate. Dar de fapt ce s` mai zicem,
societatea Webmagnat SRL, condus` de George Delian Coroam`. |n
pân` nu crap` vreunul sau nu ajunge vreun liceu \ntreg cu
2020, firma a \nregistrat o cifr` de afaceri de 1,2 milioane lei, profit
toxiinfec]ie alimentar` pe la spital, nu se bag` nimeni. Pân`
de 44.926 lei, datorii de 2,1 milioane lei, cu un num`r de 15 angaja]i.
atunci ce s` zicem, fii bre B`nel mai blând cu angaja]ii!
Contactat telefonic de reporterii BZI, Delian Coroam` a precizat c`
platforma poate sem`na cu aplica]ia Waze, destinat` [oferilor afla]i
\n trafic. Ace[tia pot identifica pe traseul urmat dac` sunt accidente,
[antiere \n lucru sau ambuteiaje, pentru a ocoli zonele. Conform
contractului, platforma trebuie realizat` \n termen de 30 de zile.
„Este o platform` care func]ioneaz`, am mai propus-o de-a
lungul timpului. Poate fi folosit` de pe telefonul mobil, unde este
estimat 80 la sut` din trafic. Când sesizezi un incident, po]i s`
reac]ionezi imediat. Poate fi upgradat` dac` se va crea o comunitate
\n jurul platformei. Acest model este folosit \n Spania, Olanda
sau SUA. Cred c` ar putea fi prima platform` din ]ar`. Este o
aplica]ie utilitar`, un fel de Waze. Este o metod` de reducere a
costurilor. Spre exemplu, \n SUA sunt folosite drone pentru
verificarea incidentelor. |n loc s` trimi]i echipe, te folose[ti de
vocea comunit`]ii. Dup` un an sau mai devreme pot fi realizate
statistici despre frecven]a incidentelor \ntr-o anumit` arie. Ne
\ndrept`m spre digitalizare”, a precizat Delian Coroam`.
Ciprian BOARU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII
TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

