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Scandalul din centrul Iașului a fost
tranșat de judecători! Profesorul
Constantin Cărăușu trebuie să
plătească o sumă importantă pentru
că s-a opus unui proiect imobiliar!
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Cine a zis că
avocații din Iași o
duc rău? Unul dintre
ei i-a făcut cadou
iubitei o excursie
în Maldive
expres

16

Un avocat din Iași a plătit 10.000 de euro
pentru o vacanță în Maldive, unde va petrece
Revelionul cu iubita sa. Vacanțele exotice
sunt deja o obișnuință în rândul ieșenilor care
plătesc între 3.000 și 10.000 de euro, allinclusive. Cele mai căutate destinații de...

Daniel Piftor, actualitate 8 Specialiștii de la Universitatea de
fostul șef de
Științele Vieții din Iași testează carnea
la OPC, se
de muflon, în premieră pentru România
recăsătorește
Carnea de porc ar putea fi
înlocuită în curând! Specialiști
la 59 de ani
de la Universitatea de Științele
eveniment
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Vieții "Ion Ionescu de la Brad"
din Iași folosesc, pentru o nouă
atracție culinară, unicat în
România, carne de muflon!
Astfel, o echipă din cadrul
Departamentului de tehnologii...
Daniel Piftor, fostul șef de la Oficiul de
Protecție a Consumatorului Iași, se va
căsători la finalul acestei săptămâni. Fostul
ales local din Primăria Iași se va cununa în
fața Ofițerului de Stare Civilă cu Irina
Lătăianu. Mirii au fost extrem de discreți cu
detaliile legate de organizarea cununiei civile

Durere fără margini în prag
de Crăciun! Dragoș Cernica avea
doar 15 ani și a murit după mai bine
de o lună de la internare. Tânărul a
ajuns la spital cu arsuri grave
social
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actualitate 9

El este Belmondo, tânărul din Iași
care s-a răsturnat cu un BMW Seria 7
după ce a intrat pe contrasens!
La doar 19 ani, un tânăr din Iași
a fost cât pe ce să se
nenorocească pe viață. În seara
de 5 decembrie 2021, tânărul a
urcat la volanul unui BMW cu
sute de cai putere. A apăsat
prea mult pedala de accelerație
și a pătruns pe contrasens.
După ce s-a izbit frontal de...
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Zeci de spa]ii de joac\
din Ia[i vor fi
monitorizate la sânge!
Prim\ria pune la b\taie
peste 250.000 de euro
`ntr-un sistem de
supraveghere video
Prim`ria bag` peste 250.000 de euro \n supravegherea
locurilor de joac` din Ia[i. Municipalitatea a lansat o procedur`
pe sistemul electronic de achizi]ii publice pentru achizi]ia unor
sisteme de supraveghere video la mai multe parcuri de joac`.
Valoarea procedurii este de 1.260.504 lei (257.245 de euro),
iar ofertele pot fi depuse pân` la 17 ianuarie 2021, acestea
urmând a fi evaluate pân` \n luna mai a anului viitor.
„Proiectul prevede un sistem de supraveghere video nonstop pentru asigurarea siguran]ei utilizatorilor [i eliminarea
vandaliz`rii dot`rilor din 30 de locuri de joac` modernizate
din municipiul Ia[i, conform caietului de sarcini. Termenullimit` \n care autoritatea contractant` va r`spunde \n mod
clar [i complet tuturor solicit`rilor de clarific`ri: 10 zile \nainte
de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor \n anun]ul de
participare. Num`rul de zile pân` la care se pot solicita
clarific`ri \nainte de data-limit` de depunere a ofertelor /
candidaturilor este de 15 zile”, se arat` \n anun]ul municipalit`]ii
ie[ene.
|n cele 30 de spa]ii de joac` vor fi instalate 60 de camere
de supraveghere. „Vor fi achizi]ionate 60 de camere de
supraveghere, surse de alimentare, acumulatori, routere cu
GSM cu montajul acestora \n locurile de joac` [i, de asemenea,
echipamentele [i licen]ele necesare extinderii sistemului existent.
Ofertantul va oferi toate echipamentele, accesoriile [i licen]ele
necesare, pentru predarea unui sistem perfect func]ional. Acolo
unde acestea lipsesc sau sunt prea mici, se consider` c` au
fost incluse \n pre]ul altor echipamente”, se arat` \n caietul
de sarcini al procedurii derulate de Prim`ria Ia[i.
|n urm` cu 2 ani, autoritatea local` a demarat un proiect
amplu de reabilitare a mai multor spa]ii din municipiu.
|n lista spa]iilor se num`r` cel de pe strada Codrescu,
nr. 11 A, bloc D1, cel de pe strada Stejar, nr. 24, bloc H3,
spa]iul de pe strada Stejar, nr. 37, bloc A1, dar [i spa]iul de
pe strada Ion Creang`, nr. 56.
Municipalitatea va lua \n calcul [i supravegherea spa]iului
de pe strada Stejar, nr. 55, bloc M1, a spa]iului din stradela
Ciric, nr. 38, bloc V1, din strada Al.O. Teodoreanu, bulevardul
Nicolae Iorga, nr. 59B, bloc R1, din Aleea Rozelor, nr. 15,
Bloc Z2, bulevardul Nicolae Iorga, nr. 55B, bloc R2, din strada
Libert`]ii, nr. 32, din strada Clopotari, nr. 35, din {oseaua
Nicolina, nr. 27, bloc 958, precum [i spa]iul din strada
Orientului, nr. 35, de la nr. 21, dar [i de la num`rul 15.
Municipalitatea a luat \n calcul [i un spa]iu din strada Bradului,
nr. 27, bloc H1, a unui spa]iu din strada Egalit`]ii, nr. 30,
bloc 802, din strada Bradului, nr. 15, bloc H1.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Nunt\ `n lumea bun\ a Ia[ului!
Daniel Piftor, fostul [ef de la
OPC, se rec\s\tore[te la 59
de ani. Detalii despre nunta
inspectorului de la RAR

Daniel Piftor, fostul [ef de
la Oficiul de Protec]ie a
Consumatorului Ia[i, se va
c`s`tori la finalul acestei
s`pt`mâni. Fostul ales
local din Prim`ria Ia[i se va
cununa \n fa]a Ofi]erului de
Stare Civil` cu Irina
L`t`ianu. Mirii au fost
extrem de discre]i cu
detaliile legate de
organizarea cununiei civile
din municipiul Ia[i
Nunt` mare, \n lumea politic` din
municipiul Ia[i! La finalul acestei s`pt`mâni,
fostul consilier local al Partidului Mi[carea
Popular` (PMP), Daniel Piftor, va ajunge
\n fa]a ofi]erului de Stare Civil`. Daniel
Piftor, \n vârst` de 59 de ani, se va cununa
cu Irina L`t`ianu, \n vârst` de 46 de ani.
Nunta ar urma s` aib` loc \n cursul zilei
de sâmb`t`, 11 noiembrie 2021.
La cununia civil` sunt a[tepta]i prietenii
apropia]i [i rudele cuplului. Num`rul de
invita]i este, \ns`, unul limitat, din cauza
restric]iilor impuse de autorit`]i din pricina
pandemiei de Covid-19. De altfel, Daniel

Piftor nu a dorit s` ofere detalii despre
acest eveniment. „Nu doresc s` comentez
foarte multe, este un eveniment privat [i
nu vreau s` ofer alte detalii”, a spus Daniel
Piftor, fost [ef al Oficiului pentru Protec]ia
Consumatorului Ia[i.

Când va avea loc nunta lui
Daniel Piftor, fost [ef la
Oficiul de Protec]ie a
Consumatorului?
|nsur`]eii au depus documentele la
Serviciul de Stare Civil` \n cursul zilei de
2 decembrie 2021. Cei doi se vor prezenta
la Starea Civil` \n cursul zilei de sâmb`t`,
11 decembrie 2021. Evenimentul va fi unul
restrâns, conform dorin]ei mirilor. De altfel,
Daniel Piftor nu a dorit s` ofere detalii
despre cum [i-a cunoscut viitoarea so]ie.
Cei 2 se afl` la cea de-a doua c`s`torie,
ambii având copii din primul mariaj. Viitoarea
so]ie a fostului consilier local a avut pân`
acum câ]iva ani o societate comercial`,
care, \ntre timp, a fost radiat`.
Daniel Piftor a fost ales \n Consiliul
Local Ia[i pe listele PMP, \n mandatul 20162020. Daniel Piftor a avut mai multe
amendamente la proiectul de buget al
Ia[ului, dar [i interpel`ri \n [edin]ele de
Consiliu Local \n perioada mandatului pe

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

care l-a avut \n Consiliul Local. Daniel Piftor
a fost [ef la Oficiul de Protec]ie a
Consumatorului Ia[i \n urm` cu mai mul]i
ani. |n prezent, Daniel Piftor este inspector
\n cadrul Registrului Auto Român (RAR).

Noi c`s`torii, la Oficiul
de Stare Civil` Ia[i
|n ultimii 2 ani, num`rul c`s`toriilor la
Oficiul de Stare Civil` din Ia[i a fost mult
mai mic fa]` de perioada anterioar`. Pandemia
de Covid-19 a dat peste cap toate planurile
mirilor. Totu[i, \n ultimele s`pt`mâni, num`rul
de cununii de la Ia[i a fost unul constant.
Chiar dac` cei c`s`tori]i nu mai pot organiza
o petrecere cu invita]i, cuplurile au preferat
s` se prezinte \n fa]a ofi]erului de Stare
Civil` pentru a-[i pune pirostriile.
Printre ace[tia se num`r` [i Daniel
Piftor, fostul [ef de la Oficiul pentru Protec]ia
Consumatorului Ia[i [i viitoarea lui so]ie.
Un raport din primele 10 luni din 2021
arat` c` Direc]ia Local` de Eviden]` a
Persoanelor Ia[i a emis peste 58.000 de
noi acte de identitate. Fa]` de perioada
similar` din 2020, num`rul de documente
este cu mult mai mare la direc]ia subordonat`
municipalit`]ii ie[ene.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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B\taie `n toat\ regula `n traficul din Ia[i!
A coborât de la volan [i a fost luat la pumni
[i picioare. Totul a izbucnit de
la o [icanare `ntre doi ie[eni
Un individ a fost pedepsit de judec`tori,
dup` ce a fost implicat \ntr-un scandal \n
traficul din Ia[i. Astfel, recent, magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Hârl`u l-au
condamnat pe Andrei Florentin Buc`taru la
1 an [i 6 luni de \nchisoare, cu suspendare,
pentru lovire sau alte violen]e. Oamenii
legii spun c` \ntreg scandalul a izbucnit
dup` o [icanare \n trafic
O b`taie \n toat` regula a avut loc \n traficul din jude]ul Ia[i!
Un b`rbat a coborât de la volan [i a fost luat la pumni [i picioare.
Totul a izbucnit de la o [icanare \ntre doi ie[eni.
Acum, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Hârl`u l-au condamnat
pe Andrei Florentin Buc`taru la 1 an [i 6 luni de \nchisoare, cu
suspendare, pentru lovire sau alte violen]e. De remarcat este
faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Andrei Florentin Buc`taru,
acuzat de lovire sau alte violen]e
Procesul ie[eanului Andrei Florentin Buc`taru (25 de ani) a
\nceput pe data de 31 august 2021. Procurorii l-au trimis \n

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi,
Str.Zorilor, nr.11, Jud.Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
societăţii debitoare ROMIL SERVICE S.R.L., desemnat de Tribunalul
Iași, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 4116/99/2015
(număr în format vechi: 212/2015), prin Sentința Civilă nr.467/02.04.2019,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenţei și de insolvență, coroborat cu prevederile
Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează
în data de 20.12.2021, ora 14: 00, licitaţie publică competitivă, cu
strigare, pentru valorificarea următoarelor active mobile:
Denumire bun; Preț de pornire a licitației (EUR, fără TVA)
Autoturism Alfa Romeo 3 VOL. BERLINA
4USI 156 2.4 JTD, nefuncțional
182,70
Autoturism Alfa Romeo BERLINA 4USI
932/A2C00 44E 156, nefuncțional
182,70
Autospecializată frigorifica Iveco
Daily 65C15, nefuncțional
447, 30
Autoutilitară Iveco Daily 65C15, nefuncțional
447,30
Autoturism M1G SANGYONG AC
break DJ/AEPL/KYRON
1.252,80
Motocicleta 250 cmc Jinlun/Merlyn,
555,30
Motocicleta 150 cmc Jinlun/Merlyn,
neînmatriculată,
750,60
Motocicleta 250 cmc Jinlun/Merlyn
negru, neînmatriculată,
683,10
Motocicleta 150 cmc Jinlun/Merlyn,
neînmatriculată,
683,10
Motoscuter Oliver City negru, neînmatriculat
362,70
Motoscuter Oliver City, neînmatriculat
425,70
Motoscuter 50, neînmatriculat
721,80
CAROSARE BOX BĂUTURI
441,00
CAROSARE BOX ALUMINIU
1.305,00
CAROSARE BOX CONGELARE
1.701,00
CAROSARE BOX REFRIGERARE
558,90
CAROSARE LADĂ CU PRELATĂ
1.098,00
CAROSARE LADĂ CULISABILĂ
1.584,00
CAROSARE LADĂ CU OBLOANE
432,90
CAROSARE BOX TRANSPORT PÂINE
1.305,00
CAROSARE BOX BĂUTURI
1.431,00
Instalații de măsură, control, reglare
3.856,50
Echipamente tehnologice:
909,90
Mobilier, aparatură birotică,

judecat` sub acuza]ia de lovire sau alte violen]e. „Pe data de 16
decembrie 2020, inculpatul l-a agresat fizic pe numitul E.P.,
persoana v`t`mat` suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare un num`r de 10-12 zile de îngrijiri medicale”, au afirmat
anchetatorii ie[eni.
Conform acestora, pe 16 decembrie 2020, în jurul orei 22:20,
în timp ce conducea un vehicul pe drumul public din satul Boureni,
a fost nevoit s` vireze brusc autocamionul s`u, deoarece, din
sens opus, a virat un autoturism spre stânga, f`r` a-[i semnaliza
inten]ia. „Persoana v`t`mat` a coborât din autocamion pentru a
efectua ni[te verific`ri, moment în care din autoturismul care a
virat la stânga au coborât doi tineri, iar, dup` o scurt` ceart` cu
inculpatul, acesta din urm` i-a aplicat persoanei v`t`mate mai
multe lovituri”, au mai spus oamenii legii.

|n urma incidentului, victima a ajuns la spital. {oferul [i-a
scos un certificat medico-legal, potrivit c`ruia a avut nevoie de
10-12 zile de \ngrijiri medicale pentru vindecare. De altfel, Andrei
Florentin Buc`taru a recunoscut în totalitate fapta re]inut` în
sarcina sa, motiv pentru care instan]a a constatat c` sunt întrunite
condi]iile prev`zute de lege pentru admiterea cererii de judecare
conform procedurii abreviate.

„Infrac]iunea, ca fapt` socialmente periculoas`, creeaz` o
tulburare social`, aduce o atingere valorilor sociale ocrotite de
legea penal` [i ordinii juridice instituite într-un sistem de drept.
Pentru înl`turarea acestor consecin]e negative ale infrac]iunii este
necesar s` se reac]ioneze din partea societ`]ii, s` se aplice anumite
m`suri de constrângere juridic` celor ce s`vâr[esc asemenea
fapte. Mai mult, pentru înl`turarea nelini[tii [i tulbur`rii sociale,
pentru restabilirea ordinii juridice, trebuie ca persoanele care au
s`vâr[it infrac]iuni s` fie de îndat` trase la r`spundere penal`.
S`vâr[ind infrac]iunea pe fondul inten]iei [i al nep`s`rii fa]` de
valorile sociale ocrotite de legiuitorul prin normele de drept penal,
inculpatul a relevat o agresivitate care se r`sfrânge asupra
periculozit`]ii sale. Reac]ia inculpatului a fost dispropor]ionat` [i
total de neacceptat, având în vedere c` infrac]iunea a fost comis`
de c`tre inculpat pe fondul unui conflict în trafic, ca urmare a
nerespect`rii regulilor rutiere”, au subliniat judec`torii ie[eni.
Ciprian NEDELCU

echipamente de protecție și panouri publicitare
2.435,22
ALEXANDRU CIOBOTARU-"SECUNDAR"
909,48
ALIN NEACȘU-"ÎNĂLȚARE", MARMURĂ 81*19*20CM 1.254,45
ALIN NEACȘU-"MUZĂ", MARMURĂ 67*11*19CM
1.019,24
ALIN NEACȘU-"NUD", MARMURĂ, 50*41*19CM
1.254,45
ALIN NEACȘU-"PORTRET", GRANIT, 63*18*15CM
940,84
CONSTATIN DURA-"MANTIA LUI TEMPOS"
1.176,05
DAN DANIEL-"RALUCA"
1.411,26
FEHER LASZLO-'OCHII MEI CLARI ȘI LUMINOȘI"
1.191,73
GABRIELA DRINCEANU-"ÎNGER",
LEMN, METAL 75*14.5*68
1.050,60
ÎNGERUL-OȚEL INOXIDABIL, 140*160*56
5.645,04
ION PÂSLARU-"SIMBOL"
MARMURĂ, GRANIT, 77*38*28
2.038,48
MARCEL PAVEL-"COMPOZIȚIE III" 80*90CM
705,63
MARCEL PAVEL-"REGATUL"
ACRIL PE PÂNZĂ, 120*100 CM
705,63
MARCEL PAVEL-"SĂRBATOARE",
ULEI PE PÂNZĂ 114*120CM
705,63
MARCEL PAVEL-"STARE CONFLICTUALĂ",
ACRIL PE PÂNZĂ 120*100 CM
705,63
MARCEL PAVEL-"STRUCTURI VEGETALE" 150*120CM 1.050,60
MIHAIL MEIU-"NUD", MARMURĂ, 92*24*24
1.097,65
OGLINDA-OȚEL INOXIDABIL, 200*128*65CM
6.899,49
TASI IOSIF ȘTEFAN-"LA", LEMN,
METAL, 12*22, 5*76 CM
2.352,10
PĂSARARU–“METAL SUDAT”
4.861,00
ZBURĂTOR-“METAL SUDAT”
3.606,55
Stoc de piese auto de schimb
67.564,76
Prețurile nu includ TVA. Listele complete pentru Instalații de
măsură, control, reglare, Mobilier, aparatură birotică, echipamente
de protecție și panouri publicitare, respectiv Stoc de piese auto
de schimb se pot vizualiza pe site-ul lichidatorului judiciar:
www.lrj.ro, secțiunea vânzări bunuri mobile. În cazul în care la
data fixată licitaţia din 20.12.2021, nu se va reuși valorificarea
bunurilor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii,
în aceleaşi condiţii în data de 10.01.2022, 25.01.2022, respectiv
07.02.2022, ora 14: 00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase
la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de 19.12.2021, 09.01.2022, 24.01.2022,
respectiv 06.02.2022, ora 12: 00, la sediul lichidatorului judiciar.În
conformitate cu prevederile art.91, aln.(1), din Legea nr.85/2014,

bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în
exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini,
precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie,
de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a
activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform
Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor
din data de 04.10.2021. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din
preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 04.10.2021.
Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi lucrătoare, ora 16:
00, înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea
tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare
al licitaţiei.Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de
10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare activ în parte,
sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei nr.:
RO41INGB0014000024838911, deschis la ING Bank, suc. Iași. Garanţia
de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În
cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz
contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată
ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea
la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se
poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
în fiecare zi de luni până vineri, u acceptul lichidatorului judiciar,
la locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar
în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens.Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea
bunurilor mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea
la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate
fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi
au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie
obligatorie privind participarea la licitaţi. Preţul caietului de sarcini
este de 1.190, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului
judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank
Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar.Informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar,
pewww.lrj.ro, la tel.: 0733.683.702, 0733.683.703, mail: vanzari@lrj.ro,
office.is@lrj.ro, maria.dascălu@lrj.ro.

Ie[eanul a recunoscut c` [i-a
ie[it din fire \n plin trafic

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

SOCIAL

Mar]i, 7 decembrie

4

Senza]ional! La Ia[i demareaz\ oficial un
spectaculos proiect pentru o construc]ie `n
Gr\dina Botanic\!
Ast`zi, 7 decembrie 2021, la Ia[i
demareaz` oficial un spectaculos proiect
pentru o construc]ie \n Gr`dina Botanic`
„Anastasie F`tu” a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza”! Este vorba despre
\ncheierea acordului privind realizarea
Muzeului Satului Moldav de c`tre „Cuza”
în parteneriat cu Prim`ria Municipiului
Ia[i, Consiliul Jude]ean Ia[i [i Complexul
Muzeal Na]ional „Moldova” Ia[i. Vor
participa prof. univ. dr. Tudorel Toader rector, Mihai Chirica - primar, Costel
Alexe - pre[edintele Consiliului Jude]ean
[i dr. L`cr`mioara Stratulat - manager

Universitatea din Ia[i a fost, este [i î[i propune s` r`mân`
depozitara [i facilitatoarea valorilor autentice moldovene[ti, s`
promoveze patrimoniul etnografic al zonei [i s` creeze programe
menite s` îmbun`t`]easc` via]a cultural` a comunit`]ii din care
face parte. Astfel, rectorul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i, prof. univ. dr. Tudorel Toader, a ini]iat un
interesant proiect ce presupune înfiin]area unui muzeu al satului
moldav, reprezentativ pentru întreaga Moldov`, chiar \n Gr`dina
Botanic` „Anastasie F`tu”.
Astfel, ast`zi, 7 decembrie 2021, la Ia[i demareaz` oficial acest
spectaculos proiect. Este vorba despre \ncheierea acordului (\n
Corp A, Sala Senat de la „Cuza”) privind realizarea Muzeului
Satului Moldav de c`tre UAIC în parteneriat cu Prim`ria Municipiului
Ia[i (PMI), Consiliul Jude]ean Ia[i (CJI) [i Complexul Muzeal
Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i. Particip` prof. univ. dr. Tudorel
Toader - rector, Mihai Chirica - primar, Costel Alexe - pre[edintele
Consiliului Jude]ean [i dr. L`cr`mioara Stratulat - manager.

Muzeul va fi amplasat \n jurul lacului
din „inima verde” a Ia[ului:
vor fi aduse case tradi]ionale de
pe amplele maluri ale Prutului
Muzeul va fi amplasat \n jurul lacului din „inima verde” a
urbei. Vor fi aduse case tradi]ionale de pe amplele maluri ale
Prutului, va fi o zon` de agrement, cu obiecte tradi]ionale. În
acest context, prof. univ. dr. Tudorel Toader (în calitate de rector
al UAIC) a propus în [edin]a Biroului Executiv al Consiliului de
Administra]ie (BECA) ini]ierea unei consult`ri publice a comunit`]i
academice a Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, privind
înfiin]area unui muzeu al satului moldav, reprezentativ pentru
întreaga Moldov`. Propunerea a fost aprobat` în unanimitate de
membrii BECA.

„Aceast` nou` component` a universit`]ii va func]iona ca sec]ie
a Gr`dinii Botanice «Anastasie F`tu» a UAIC, fiind localizat` în zona
lacului din Gr`dina Botanic` - (intrarea Munteni) [i va reprezenta o
nou` baz` de cercetare [tiin]ific` [i practic` studen]easc`. A[adar, ne
propunem realizarea Muzeului Satului Moldav, unic în aceast` parte
a ]`rii, prin identificarea unei linii de finan]are european`, în parteneriat
cu Complexul Muzeal Na]ional „Moldova” [i cu autorit`]ile locale”, a
precizat rectorul de la „Cuza”, prof. univ. dr. Tudorel Toader.

|n 2021, Gr`dina Botanic` din Ia[i
aniverseaz` 165 de ani
de transform`ri istorice
Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu” din Ia[i, înfiin]at` la 10
august 1856, poart` numele fondatorului s`u, medicul [i naturalistul
Anastasie F`tu. În acest an va aniversa 165 de ani de transform`ri
istorice pe diferite amplasamente din municipiul Ia[i, fiind prima
gr`din` botanic` universitar` româneasc`. |n acela[i timp, este cea
mai mare din ]ar`, unic` prin num`rul ridicat de specii vegetale
[i prin m`surile speciale de conservare aplicate. Înc` de la înfiin]are,
tinerii studio[i aveau posibilitatea s` înve]e [i s` descopere aspecte
inedite referitoare la specii de plante indigene [i exotice, metode
de cultur` [i importan]a acestora. Nu se cunoa[te un plan referitor
la organizarea ini]ial` a „gr`dinii lui F`tu”, îns` au fost p`strate
aprecierile unor personalit`]i ale timpului: Gheorghe Asachi - în
„Gazeta de Moldavia” (1856), Ion Ionescu de la Brad - în Catalogul
oficial al Expozi]iei Florale Na]ionale de la Frumoasa (Ia[i, 1865),
Dimitrie Brândz` prezenta speciile de plante la cursurile de botanic`
sus]inute pentru studen]i (1870-1873). {i Nicolae Leon, rectorul
Universit`]ii din Ia[i, în volumul intitulat „Amintiri” (1922), men]iona
aspecte referitoare la rolul gr`dinii în educa]ie [i importan]a
colec]iilor de plante pentru cursurile de botanic`.
Valentin HU}ANU

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

5

SOCIAL

Mar]i, 7 decembrie

Drago[ Cernica avea doar 15 ani [i a murit
dup\ mai bine de o lun\ de la internare

Adolescentul a ajuns la spital
cu arsuri extrem de grave,
dup\ ce a vrut s\-[i fac\ un
selfie pe un tren
Dup` mai bine de o lun` de la internare [i
zeci de ore de opera]ii, Drago[ Cernica
p`rea c` \[i revine, \ns` totul a luat o
turnur` trist`
Dram` de propor]ii \n familia lui Drago[ Cernica, adolescentul
de 15 ani care s-a electrocutat pe tren \n timp ce \[i f`cea un
selfie! Dup` o evolu]ie post-operatorie bun`, situa]ia tân`rului din
Bac`u electrocutat a luat o turnur` trist`. Drago[ a decedat vineri,
3 decembrie 2021. Acesta era internat de mai bine de o lun` la
Spitalul Clinc de Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria”, din Ia[i,
iar starea lui de s`n`tate se agravase. Medicii ie[eni trag din
nou un semnal de alarm`.
„Din ceea ce am \n]eles, pacientul de 15 ani din Bac`u ajunsese
pe ATI, el având o arsur` grav`, de 80 la sut`. Am \n]eles c`, la
sfâr[itul s`pt`mânii trecute, s-a constatat decesul pacientului. Arsura
prin electrocu]ie, cu o suprafa]` foarte mare, reprezint` un risc
de deces de 99,9 la sut`. Pe aceast` cale, revenim cu un apel
c`tre p`rin]i, c`tre copii, adolescen]i, s` evite urcarea pe tren, pe
stâlpi de \nalt` tensiune, deoarece, pentru o poz` pus` pe re]elele
de socializare se poate pl`ti cu decesul sau cu afec]iuni majore,
pe tot parcursul vie]ii. Dac` ace[ti copii supravie]uiesc, ei r`mân
cu traume, cu leziuni post-arsur`”, a declarat dr. Alina Belu,
managerul Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta Maria”, din Ia[i.

M`tu[a b`iatului: „Te-ai dus \ntre \ngeri!...”
Amintim c` familia adolescentului [i apropia]ii acestuia au
demarat [i o campanie de donare sanguin` pentru a-i salva via]a,
dar totul a fost \n zadar. Colegii tân`rului [i mai mul]i oameni
cu suflet mare au s`rit s` \l salveze pe Drago[ [i au mers s`
doneze sânge pentru el.
|ntreg satul \n care acesta a copil`rit este \nc` \n [oc \n urma
celor \ntâmplate, iar durerea familiei este greu de descris \n cuvinte.
M`tu[a b`iatului a postat pe Facebook un mesaj emo]ionant \n
ziua \n care acesta a murit. „Dumnezeu s` te aib` \n pace, \ngera[ul

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

nostru! Nu te vom uita niciodat`. Te-ai dus \ntre \ngeri! Te iubim
foarte mult [i, acolo unde ai plecat, vei r`mâne \n inimile noastre,
suflet scump [i drag”, a precizat Loredana Bursuc, m`tu[a b`iatului.

Adolescentul a ajuns la spital
\n stare foarte grav`
Amintim c`, pe data de 17 octombrie 2021, un adolescent \n
vârst` de 15 ani a fost transferat de urgen]` cu elicopterul de la
Bac`u, c`tre Spitalul Clinic de Urgen]` „Sfânta Maria”, din Ia[i,
dup` ce s-a electrocutat pe un vagon de tren. B`iatul a ajuns \n
stare extrem de grav`, cu arsuri pe 80 la sut` din suprafa]a
corpului, iar medicii au intrat imediat \n sala de opera]ie, reu[ind
\n 12 ore s` \nl`ture 15 la sut` din arsur`.
Au urmat alte interven]ii, \ns` arsura era una extrem de
profund` [i de grav`. Astfel de accidente sunt tot mai des \ntâlnite
\n rândul adolescen]ilor. Medicii trag un semnal de alarm` cu
privire la aceste accidente. Ei au precizat c` [i p`rin]ii trebuie
s` fie foarte aten]i [i s` le explice copiilor riscul la care se expun
[i c` o singur` secund` de neaten]ie le poate aduce sfâr[itul.
Speciali[tii au mai transmis c`, \n cazul \n care scap` cu via]`,
copiii pot avea amputa]ii, iar ceea ce p`rea normal [i banal se
poate transforma \ntr-o suferin]` enorm`.
Andreea PåDURESCU

• 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

Medicii de la Spitalul
ıSf. Maria‰ din Ia[i au
observat o u[oar\
cre[tere a num\rului
copiilor diagnostica]i
cu Covid-19! Alina
Belu: ıS\pt\mâna
trecut\ era doar un caz,
acum sunt trei `n ATI‰
Trei pacien]i COVID-19 se aflau ieri interna]i \n sec]ia de
Anestezie [i Terapie Intensiv` a Spitalului Clinic de Urgen]`
pentru Copii „Sfânta Maria” din Ia[i. Medicii au observat o
u[oar` cre[tere a num`rului de infect`ri, dup` ce ieri, 6
decembrie 2021, erau interna]i 10 minori, \n compara]ie cu
aceea[i perioad` a lunii octombrie 2021, când erau spitaliza]ii
aproximativ 40 de copii. Dintre cei 10, trei erau \n sec]ia ATI,
iar unul \n stare grav`.
„|n prezent sunt trei pacien]i interna]i \n sec]ia de Anestezie
[i Terapie Intensiv` -Covid-19 a spitalului. Unul dintre ace[tia
se afl` \n stare grav`, din cauza unei politraume suferite, nu
neap`rat din cauza patologiei Covid-19, iar ceilal]i doi nu sunt
intuba]i. Pe zona ro[ie non-ATI se afl` 7 copii. Este un trend
u[or cresc`tor pe zona ATI Covid-19, deoarece s`pt`mâna
trecut` aveam doar unul, iar \n prezent sunt trei. Sper`m s`
r`mân` trendul unui platou al infect`rilor, nu o cre[tere „, a
declarat Alina Belu, managerul Spitalului Clinic de Urgen]`
pentru Copii „Sfânta Maria” din Ia[i.
De mai bine de o lun`, \n jude]ul Ia[i s-a putut observa
o sc`dere \mbucur`toare a num`rului de infect`ri COVID-19
\n rândul adul]ilor. Num`rul cazurilor este din ce \n ce mai
mic, dup` ce toat` luna octombrie 2021 spitalele din Ia[i au
fost sufocate de num`rul foarte mare de pacien]i infecta]i
COVID-19. |n acea perioad` erau interna]i [i câte dou` mii
de pacien]i, dintre care peste 500 \n sec]iile de Anestezie [i
Terapie Intensiv` (ATI), iar \n prezent sunt interna]i doar 186
[i 35 la ATI. Dovad` stau raport`rile de la Direc]ia de S`n`tate
Public` din Ia[i din ultimele ore. Ieri, 6 decembrie 2021, au
fost \nregistrate 13 persoane infectate. De la debutul pandemiei
[i pân` ieri, la nivelul jude]ul Ia[i au fost confirmate 71.313
cazuri. Odat` cu sc`derea num`rului de cazuri, a fost redus
[i num`rul intern`rilor. |n ultimele 24 de ore au fost interna]i
doar 4 pacien]i, iar al]i 6 au fost externa]i.
Andreea PåDURESCU

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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Sute de ie[eni aleg s\-[i transforme
trupurile \n opere de art\! Unul dintre cei
mai cunoscu]i tatuatori din Ia[i spune c\
sunt luni `n care câ[tig\ peste 40.000 de lei
|n ultimii ani, tatuajele au devenit tot mai
populare printre ie[enii care doresc s`
imortalizeze momentele semnificative din
via]`. |n municipiul Ia[i exist` peste 90 de
saloane de tatuaj, iar cei mai buni
tatuatori pot ajunge s` câ[tige [i 40.000
de lei lunar. Clien]ii saloanelor de tatuaje
provin din toate categoriile sociale. Unii
dintre ei aleg s` se tatueze pentru a fi „\n
rând” cu colegii de breasl`. Unul dintre
tatuatorii renumi]i ai Ia[ului este Ionu]
Andrei Ezariu. Acesta spune c` afacerea
sa este una de succes [i, \n viitor, \[i
dore[te s` transmit` mai departe aceast`
meserie [i altor tineri pasiona]i
Tot mai mul]i ie[eni aleg s` se tatueze pentru a-[i ascunde
cicatricile sau pentru a-[i marca printr-un tatuaj evenimentele
importante din via]`. Moda tatuajelor a ajuns la diverse categorii
de persoane, astfel \ncât cererea este una destul de mare.
A[adar, un tatuator la \nceput de carier` poate câ[tiga cel
pu]in 1.000 de euro pe lun`. Unul dintre cei mai cunoscu]i arti[ti
tatuatori ai Ia[ului este Ionu] Andrei Ezariu. |n urm` cu 18 ani,
acesta a deschis salonul „Oby Ink”, situat pe strada Spancioc, \n
cartierul T`t`ra[i.

Ie[eanul Ionu] Andrei Ezariu,
pasionat de mic de tatuaje
Artistul ie[ean Ionu] Andrei Ezariu le-a povestit reporterilor
Cotidianului BZI istoria tatuajelor realizate de el [i amintirile
clien]ilor care au plecat mul]umi]i din salonul s`u. „Am \nceput
s` tatuez de când eram foarte tân`r. Aveam 15-16 ani, tatuam
clien]ii acas`. Pentru o perioad` am renun]at la meseria aceasta,
iar, ulterior, am fost c`utat de c`tre fo[tii clien]i [i am hot`rât
s` m` reapuc de aceast` afacere, pe care, \n timp, am dezvoltato. |mi doresc s` deschid [i o academie de tatuaje, pentru a-i
\nv`]a [i pe al]ii aceast` meserie. A[ vrea s` am [i un ucenic pe
care s` \l \nv`] de la zero toate secretele acestei meserii”, a
explicat Ionu] Andrei Ezariu, artist tatuator.
Pentru unii ie[eni, tatuajele reprezint` o veche dorin]` sau
un simbol al breslei din care fac parte.
„|n salonul nostru vin cam toate categoriile de clien]i, vin [i
procurori, medici, studen]i, poli]i[ti, oameni care lucreaz` \n
construc]ii. Noi depunem acela[i efort pentru to]i clien]ii, indiferent
de apartenen]a social`. Cel mai \n vârst` client pe care l-am avut
a fost un domn de 67 de ani, de meserie [ofer, care [i-a dorit
toat` via]a lui s` aib` un tatuaj, dar, \n tinere]ea sa, tatuajele nu
erau privite cu ochi buni. Domnul respectiv, de[i era pensionar,
\nc` lucra ca [ofer de TIR. Acesta c`l`torea prin mai multe state
europene [i a observat c` to]i [oferii de TIR cu care se \ntâlnea
pe traseu erau tatua]i, doar el nu. {i-a dorit [i el s` aib` un
tatuaj precum colegii s`i de breasl`, astfel \ncât a ales s` fac`
acest pas”, a povestit Ionu] Andrei Ezariu. Regulile pe care poli]i[tii
trebuie s` le respecte \n cazul \n care \[i doresc un tatuaj au
fost prezentate \n edi]iile precedente ale Cotidianului BZI.

nu vor ca frumuse]ea lor s` fie umbrit` de cicatrici. Pe de alt`
parte, b`rba]ii care vin s` \[i ascund` cicatricile cu ajutorul
tatuajelor, de obicei [i-au provocat ei \n[i[i acele r`ni. Ace[tia se
tatueaz` pentru c` vor s` \nchid`, astfel, definitiv acel capitol din
via]a lor, care i-a f`cut s` \[i provoace acele r`ni”, a mai povestit
Ionu] Andrei Ezariu. Povestea celei mai vârstnice persoane din
lume care [i-a f`cut un tatuaj a fost prezentat` \n edi]iile precedente
ale Cotidianului BZI.

Cele mai c`utate tatuaje sunt cele
care au \n spate o poveste
Pre]ul unui tatuaj poate varia \ntre 200 [i 17.000 de lei, \n
func]ie de complexitatea acestuia, de efortul depus [i timpul
necesar pentru a fi realizat. Cele mai c`utate tatuaje sunt cele
personalizate, care spun pove[ti importante pentru cei care le
poart`. Unii dintre clien]i sunt dispu[i s` pl`teasc` sume generoase
pentru tatuaje ample. „Oamenii vin la noi [i \[i deschid sufletul,
ne spun povestea vie]ii lor. Am tatuat, de exemplu, un b`iat care

Tatuajele acoper` r`ni fizice
[i, uneori, unele emo]ionale
Printre clien]ii saloanelor de tatuaj din Ia[i se num`r` [i
persoane care au trecut prin interven]ii chirurgicale care le-au
l`sat cicatrici [i pe care vor s` le acopere cu ajutorul tatuajelor.
„Mul]i dintre clien]ii no[tri vin pentru a-[i ascunde cicatricile.
Unii dintre ei doresc s` \[i mascheze \n acest fel pove[tile triste
de via]` [i r`nile fizice. Am avut [i cazuri ale unor clien]i care
au tr`it drame \n via]a personal`, care au l`sat inclusiv urme
fizice. Vorbim despre oameni care au trecut prin tentative de
suicid, prin diferite boli sau opera]ii care au l`sat cicatrici. Femeile
sunt cele care vin, \n general, pentru a-[i ascunde urmele [i
cicatricile [i pentru a sc`pa astfel de unele complexe. Doamnele
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar`

a \ncercat s` se sinucid` de mai multe ori. I-am \ndep`rtat astfel
cicatricile r`mase \n urma tentativelor de suicid. Una dintre cele
mai triste pove[ti pe care le-am \ntâlnit a fost a unei fete crescute
la orfelinat care \[i dorea foarte mult s` \i tatu`m logo-ul companiei
Nike. Am \ntrebat-o de ce \[i dorea tocmai acel simbol. Ea a
spus c` nu a avut niciodat` Nike-uri (pantofi sport produ[i de
compania Nike - n.r.). Noi ne-am hot`rât s` o ajut`m [i i-am
preg`tit mai multe modele de tatuaje [i i-am acoperit unele
cicatrici. O alt` poveste trist` este a unei mame care [i-a pierdut
copilul [i care [i-a dorit s` \[i tatueze electrocardiograma inimii
copilului s`u”, a mai spus Ionu] Andrei Ezariu.
Tatuajele foarte complexe, care necesit` un num`r mare de
ore de munc`, pot ajunge s` coste [i zeci de mii de lei. „Cel
mai ieftin tatuaj cost` 200 de lei, iar cele mai dificile [i extinse,
care necesit` mai multe [edin]e pentru a fi realizate, dar [i multe
ore de munc`, pot ajunge [i la 17.000 de lei”, a \ncheiat Ionu]
Andrei Ezariu.
Tano FATTAH

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

[i \n lume
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Ei sunt primii ıprieteni ai 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, leam 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 trei 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. Orice ie[ean sau om de afaceri
care dore[te s` pun` um`rul pentru a aduce o
raz` de bucurie în sufletele unor persoane nec`jite
o poate face donând bani în contul asocia]iei.

Public`m \n continuare lista
celor care s-au dovedit a fi
„Prietenii lui Mo[ Cr`ciun”:
Lucian Ailenei, om de afaceri
Cornel Brânz`, om de afaceri
Moldova Center
Compania Focality
Cafeneaua Pia]a Unirii
Avocat Sandra Gr`dinaru
Prof.univ.dr. Tudorel Toader, rectorul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” Ia[i
Prof.univ.dr.ing. Dan Ca[caval, rectorul
Universit`]ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia[i

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc, fost ministru
al Cercet`rii
{tefan Timofte, primarul comunei Tome[ti
Stelian Turcu, primarul comunei Le]cani
Liviu Dulgheru, primarul comunei Valea
Lupului
Ioan Alexa, primarul ora[ului Podu Iloaiei
Dan Ni]`, primarul comunei Miroslava
Dr. Mihai Glod, manager Spitalul CF Ia[i
Gabriela Vasilache, director Agen]ia Jude]ean`
pentru Ocuparea For]elor de Munc` Ia[i
Dr. Lucian Eva, manager Spitalul „Prof.Dr.
Nicolae Oblu” Ia[i
Dr. Liviu Oprea, pre[edintele Colegiului
Medicilor 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
Marius Strugar, pre[edinte Federa]ia S`n`tatea
din România
Florin Briaur, manager general CSM Politehnica
Ia[i
Marius Ostaficiuc, deputat PSD Ia[i
Vasile C\tea, deputat PSD Ia[i
Uniunea Sindicatelor Libere din |nv`]`mântul
Preuniversitar Ia[i
Silviu Macovei, deputat PSD Ia[i
Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i
Jurist Victor Idriceanu, manager Spitalul de

Psihiatrie [i pentru M`suri de Siguran]` P`dureniGrajduri
Prof.univ.dr. Aurelian B`l`i]`, rectorul Universit`]ii
Na]ionale de Arte „George Enescu” din Ia[i
Universitatea „Petre Andrei” 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
Gabriel Ovidiu Iancu, pre[edinte Senat UAIC
Sorin Iacoban, director general administrativ
TUIASI
Gheorghe Bacu[c`, comisar-[ef Garda de
Mediu Ia[i
Marius Horia {erban, director ANIF Ia[i
Conf.univ.dr. Denis }opa, decan Facultatea
de Agricultur` de la Universitatea de {tiin]ele
Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad” Ia[i
Alina Belu, manager Spitalul de Copii „Sf.
Maria” Ia[i
Prof.dr. Laura Solov`stru, [ef Clinic` de
Venerodermatologie din cadrul Spitalului „Sfântul
Spiridon”
Prof.univ.dr. Bujor Prelipcean, manager
Filarmonica de Stat „Moldova” Ia[i
Echipa Facult`]ii de Economie [i Adminstrare
a Afacerilor din cadrul UAIC.

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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Senza]ional! Cu ce va putea fi
`nlocuit\ carnea de porc!
Speciali[tii de la Universitatea de
{tiin]ele Vie]ii din Ia[i testeaz\
carnea de muflon, `n premier\
pentru România
Carnea de porc ar putea fi \nlocuit` \n curând! Speciali[ti de la
Universitatea de {tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i
folosesc, pentru o nou` atrac]ie culinar`, unicat \n România,
carne de muflon! Astfel, o echip` din cadrul Departamentului de
tehnologii alimentare testeaz` [i verific` re]ete de produse de
carmangerie care au în compozi]ie diverse tipuri de carne,
printre care [i cea de muflon. Solicit`rile în acest sens sunt din
partea unui produc`tor specializat în ob]inerea produselor
tradi]ionale din carne, de tip crud-uscat
La Universitatea de {tiin]ele Vie]ii (USVIa[i)
„Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i, speciali[tii din
cadrul Departamentului de tehnologii alimentare

testeaz` [i verific` re]ete de produse de carmangerie
care au în compozi]ie diverse tipuri de carne,
printre care [i cea de muflon. Solicit`rile în acest

sens sunt din partea unui produc`tor specializat
în ob]inerea produselor tradi]ionale din carne, de
tip crud-uscat (Codrul Boieresc).
În baza parteneriatului cu USVIa[i, ace[tia au
solicitat verificarea re]etelor de cârna]i cu carne
de muflon [i a pastramei provenite de la animalul
c`ruia i se mai spune [i „oaia s`lbatic`”.

Dintr-o lips` acut` a materiei
prime din carne, din ce în ce
mai mul]i procesatori
încearc` noi solu]ii
Totul a pornit dintr-o lips` acut` a materiei
prime din carne, în special carnea de porc, astfel
c` din ce în ce mai mul]i procesatori care doresc
produse de o înalt` calitate încearc` noi solu]ii
provenite din zona cinegetic`.
„Dintr-o lips` acut` a materiei prime din carne,
în special carnea de porc, din ce în ce mai mul]i
procesatori încearc` noi materii prime provenite
din zona cinegetic`, iar, între speciile din fauna
româneasc`, carnea de muflon este preferat`
datorit` calit`]ii nutritive, având un con]inut ridicat
în aminoacizi esen]iali. În Laboratorul de control
[i expertiz` a c`rnii [i a produselor din carne,
în cadrul proiectului de cercetare pe care \l avem
încheiat cu partenerii no[tri de la Codrul Boieresc,
test`m produsele acestora pentru a reg`si elemente
de caracterizare a structurii nutritive, a gradului
de prospe]ime [i a termenelor de valabilitate”, a
declarat [eful de lucr`ri dr. Marius Ciobanu, din
cadrul Departamentului de tehnologii alimentare,
Facultatea de Agricultur` a USVIa[i.

Care sunt produsele din carne
pentru care s-au mai
realizat test`ri la USVIa[i
Printre produsele din carne pentru care s-au
mai realizat test`ri la USVIa[i, în vederea caracteriz`rii
calit`]ii nutritive [i a optimiz`rilor tehnologice,
mai amintim mortadella cu fistic, prosciutto cotto,
lebber austriac [i cârna]ii sticks crud-usca]i cu
vânat.
„Produsele noastre, atât cu specific românesc,
cât [i italienesc, sunt preparate dup` re]ete
autentice, mare parte din materia prim` provenind
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

direct de la fermele noastre, unde animalele au
parte de hran` natural` f`r` adaosuri de aditivi
furajeri. Pentru produsele f`cute cu grij` [i r`bdare
de c`tre profesioni[ti adev`ra]i, depozitate în cele
mai bune condi]ii, respectând normele [i standardele
în vigoare, avem în permanen]` în vedere calitatea,
de aceea apel`m la speciali[tii de la USV Ia[i”,
a precizat Cosmin Vi[an, administratorul de la
Codrul Boieresc.

Muflonul european, numit [i
„oaie s`lbatic`”, este
str`mo[ul oii domestice
Muflonul european, numit [i „oaie s`lbatic`”
(Ovis ammon musimon, Pallas, 1811), este str`mo[ul
oii domestice. Are lungimea corpului de 1,1-1,3
metri, coada de 3-6 centimetri [i în`l]imea la
greab`n (partea proeminent` a corpului unui
animal patruped, situat` între ceaf` [i spate) de
60-80 de centimetri. „În`l]imea la greab`n” se
m`soar` de la sol pân` la greab`n [i este un
standard al taliei pentru numeroase patrupede,
aceasta fiind de 60-80 centimetri. Greutatea poate
atinge 50 de kilograme. Poate face salturi de 2
metri \n`l]ime [i 3-4 metri lungime. Aspectul
general al muflonului este asem`n`tor cu al
berbecului. Mai ales masculul are coarne inelate,
puternice [i r`sucite. Acestea cresc în spiral`
odat` cu vârsta animalului, putând ajunge la 90
de centimetri. Femelele poart` uneori [i ele coarne,
mai mici, de pân` la 10-12 centimetri. Copita este
la fel cu cea a oii domestice.
Muflonul a tr`it în România în trecut, disp`rând
într-o perioad` nedeterminat`, mai precis din Evul
Mediu. În secolul XX a fost reintrodus, dup` mai
multe încerc`ri de aclimatizare, în primul rând
în Dobrogea, centrul Munteniei, jude]ul Arge[,
jude]ul Alba. S-a dezvoltat bine, de[i nu atât de
rapid pe cât ar fi dorit cei care s-au ocupat de
introducerea lui. S-a acomodat în special în p`durile
din zonele de dealuri joase [i coline, precum [i
în p`durile de câmpie cu umiditate relativ crescut`,
spre deosebire de arealul originar, stâncos [i
destul de arid. Cu toate acestea, evit` [i zonele
cu prea mult` ap` [i nu înoat` decât în cazuri
cu totul excep]ionale.
Valentin HU}ANU

9

ACTUALITATE

Mar]i, 7 decembrie

Scandalul din centrul Ia[ului a fost tran[at de judec\tori!
Profesorul Constantin C\r\u[u trebuie s\ pl\teasc\ o sum\
important\ pentru c\ s-a opus unui proiect imobiliar!

Great Lakes Construction poate finaliza
blocul cu 4 etaje de pe Toma Cozma.
ıBanii vor fi pl\ti]i, se mai fac bani‰
Lovitur` important` pentru
profesorul Constantin C`r`u[u
de la Universitatea „Gh.
Asachi” din Ia[i. A contestat
un proiect imobiliar de pe
strada Toma Cozma, iar acum
este bun de plat`. Decizia
instan]ei este definitiv`. Timp
de 3 ani s-a opus proiectului
ini]iat de societatea Great
Lakes Construction

apartamente [i 50 de locuri de parcare dispuse
\n subsolul cl`dirii. Constantin C`r`u[u a ar`tat
\n instan]` c` proiectul nu ar avea acces la domeniul
public, dar judec`torii Cur]ii de Apel nu i-au dat
dreptate [i au \ntors chiar [i sentin]a emis` de
Tribunalul Ia[i. Decizia este definitiv`. De precizat
c`, \n proiect, apare ca asociat [i firma Next
Capital Investments SRL. |nc` din 2016 s-a \ncercat
stoparea investi]iilor \n zona Toma Cozma.

Curtea de Apel Ia[i a luat o decizie \n cursul
zilei de ieri, 06.12.2021, care poate descuraja
contestatarii proiectelor imobiliare. Este [i cazul
investi]iei ini]iate de societatea Great Lakes
Construction SRL. Firma a elaborat un Plan
Urbanistic Zonal pentru construirea unui bloc de
locuin]e colective, pe strada Toma Cozma, nr.7B
-9, \n zona corpului D al Universit`]ii „Al.I. Cuza”.
|nc` din 2018, proiectul a fost contestat \n instan]`
de c`tre Constantin C`r`u[u, profesor la Universitatea
„Gheorghe Asachi” din Ia[i. Mai precis, a contestat
Hotârârea de Consiliu Local nr.298/2017, privind
aprobarea PUZ-ului de pe Toma Cozma. Acesta
de]ine o proprietate chiar lâng` amplasamentul
unde a fost construit blocul cu regimul de \n`l]ime
S<D<P<4E. Imobilul este finalizat, urmând ca
finisajele s` fie executate la \nceputul anului 2022.
|n total, vor intra \n circuit un num`r de 45 de

Pe lâng` faptul c` nu a reu[it s` câ[tige
procesul, profesorul Constantin C`r`u[u este
obligat s` pl`teasc` [i cheltuieli de judecat`
importante, de aproape 35.000 de lei, adic` 7.000
de euro. |n cazul \n care nu se va ajunge la o
\n]elegere amiabil`, bunurile profesorului vor fi
valorificate prin intermediul unui executor judec`toresc.
Contactat telefonic, Constantin C`r`u[u a precizat
c` nu va renun]a la lupta cu dezvoltatorul imobiliar.
„Vom vedea justificarea, vom vedea. S` vedem
motivarea, cum au gândit domnii judec`tori. Mai
sunt [anse. Nu voi renun]a. Ei au reinterpretat
ni[te articole [i au dat invers. Avem r`bdare.
Trebuie s` munceasc` [i s` justifice judec`torii.
Banii vor fi pl`ti]i, se mai fac bani. Nu-i vorba
de bani, este vorba despre solu]ie. Mai multe
lucruri trebuie v`zute”, a declarat reclamantul,
membru \n Lions Club Ia[i 2000.

Constantin C`r`u[u trebuie s`
pl`teasc` cheltuieli de
judecat` importante

Dezvoltatorul C`t`lin Dr`gan
[i-a pus vecinii \n cap,
care i-au anulat Hot`rârea
de Consiliu Local
Nu to]i dezvoltatorii au primit solu]ii favorabile
din partea judec`torilor. |n cursul zilei de 25.11.2021,
magistra]ii Tribunalului Ia[i, la cererea Prefecturii,
au anulat hot`rârea de Consiliul Local nr.363/24.09.2020
prin care s-a aprobat un PUZ pentru construirea
unui imobil pe strada Maior Eremia Popescu, nr.
33-35, \n apropierea Cur]ii de Apel Ia[i, beneficiar
fiind societatea Teomalis SRL, de]inut` de afaceristul
C`t`lin Dr`gan. Sentin]a nu este definitiv`. Pe

strada Maior Eremia Popescu, nr.33 - 35, \n
apropierea Palatului de Justi]ie, C`t`lin Dr`gan
a ini]iat un PUZ pentru construirea unei locuin]e
individuale, cât un bloc. Prin Teomalis SRL,
afaceristul a ob]inut o Hot`râre de Consiliu Local
pentru construirea unui imobil cu regimul de
\n`l]ime D<P<2E, conform PUZ. Asta \n ciuda
contesta]iilor formulate de proprietarii din blocul
331, care au ar`tat c` proiectul nu este oportun.
Chiar [i a[a, dup` adoptarea hot`rârii, sesiz`rile
au ajuns la Prefectura Ia[i. Prefectul a cerut la
Tribunalul Ia[i anularea HCL.
Ciprian BOARU

~l vede]i? El este Belmondo, tân\rul din Ia[i care s-a r\sturnat cu un BMW
Seria 7 dup\ ce a intrat ca o ghiulea pe contrasens! S\rb\torea `n avans ziua
onomastic\ sau d\dea un scurt examen de ı[mecherie‰ `n fa]a prietenilor?
La doar 19 ani, un tân`r din
Ia[i a fost cât pe ce s` se
nenoroceasc` pe via]`. |n
seara de 5 decembrie 2021,
tân`rul a urcat la volanul unui
BMW cu sute de cai putere. A
ap`sat prea mult pedala de
accelera]ie [i a p`truns pe
contrasens. Dup` ce s-a izbit
frontal de un autoturism care
era condus regulamentar,
tân`rul s-a r`sturnat cu BMWul. Mai multe persoane au fost
r`nite [i doar o minune a f`cut
ca acestea s` scape cu via]`
Un tân`r de 19 ani s-a gândit s`-[i s`rb`toreasc`,
probabil, \n avans ziua de nume, \ns` distrac]ia
s-a terminat cum nu se putea mai prost. Belmondo
Nicolae Turcu are 19 ani [i este, probabil, dornic
de afirmare, altfel nu s-ar putea explica de ce a
urcat la volanul unui BMW Seria 7 [i a ap`sat
la maximum pedala de accelera]ie, \n mijlocul
ora[ului Hârl`u. Asta se petrecea pe 5 decembrie
2021, când mai multe persoane au sunat la num`rul

unic de urgen]e 112 s` anun]e c` dou` ma[ini
s-au izbit violent, iar una dintre ele s-a r`sturnat.
Imediat dup` ce a fost dat` alarma, la fa]a
locului au ajuns mai multe echipaje medicale.
Ini]ial, salvatorii au fost anun]a]i de martori c`
exist` mai multe persoane \ncarcerate, \ns`, din
fericire, la ajungerea echipajelor de salvare a fost
g`sit` doar o persoan` \ncarcerat`, dar con[tient`.
A \nceput o lupt` contracronometru pentru salvarea
victimelor. Medicii au reu[it s` le extrag` pe
toate dintre fiarele contorsionate [i nimeni nu a
fost r`nit grav. Totu[i, mai multe persoane au
fost transportate la spital, unde au r`mas sub
atenta supraveghere a medicilor.

Poli]i[tii au deschis un dosar
penal \n urma accidentului

iar cel de-al doilea nu a putut fi testat, celor doi
urmând a le fi prelevate mostre biologice de sânge.
Poli]i[tii ie[eni au deschis un dosar penal \n În cauz` a fost întocmit un dosar penal sub aspectul
urma accidentului rutier ce ar fi putut avea urm`ri s`vâr[irii infrac]iunii de v`t`mare corporal` din
grave. „Pe data de 5 decembrie am fost sesiza]i culp`, iar cercet`rile continu`”, au precizat reprezentan]ii
despre un accident rutier, soldat cu victime omene[ti, Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i imediat dup`
produs pe raza ora[ului Hârl`u. Poli]i[tii s-au deplasat producerea accidentului.
la fa]a locului, iar, din primele cercet`ri efectuate,
Pe re]elele de socializare, Belmondo Turcu
s-a constatat faptul c`, în accident, au fost implicate pozeaz` \ntr-un veritabil [mecher \n devenire.
dou` autoturisme, iar, în urma impactului, patru Pozele de la sala de for]` sau cele cu ma[ini de
persoane au fost r`nite. Unul dintre [oferi a fost lux, dar destul de „b`trâne”, sunt la ordinea zilei.
testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, De asemenea, tân`rul Belmondo pare c` ar vrea
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

s` cocheteze cu lumea interlop`, punând fotografii
pe Facebook cu fra]ii „Br`ileanu”. Acum, el este
anchetat de oamenii legii. Dac` va fi g`sit vinovat,
va fi tras la r`spundere, \ns` nu are de ce s`-[i
fac` griji. Pedepsele sunt mici \n astfel de cazuri
[i, cel mai probabil, va r`mâne pentru o perioad`
pieton. Pentru c` a r`nit mai mul]i oameni, este
posibil s` fie condamnat, \ns` nu va ajunge \n
spatele gratiilor. Trebuie precizat c` tân`rul nu
s-a aflat sub influen]a b`uturilor alcoolice \n
momentul producerii accidentului.
Sorin PAVELESCU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer ecolog, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer energetician, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer geodez, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA.Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,STR.
PALAT NR.1, ETJ.3.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Ingrijitor cladiri, studii medii, fara
experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
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:
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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.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, pentru persoane cu
dizabilit`]i, BRAS SRL. Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
STR.SILVESTRU NR.4.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator introducere [i validare
date, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
studii [i experien]` precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator ma[ini unelte CNC \n
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INNOVATE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, FULGER MIRALEX
SRL. Rela]ii la: 0749215034,
ALEEA DECEBAL NR.2, BL.B7,
SC.A, ETJ.4, AP.17.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.

Peisagist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Personal citire contoare, minim 8
clase, f`r` experien]` precizat`,
MSC OPERATION SA. Rela]ii la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA.Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.

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

deschiderea procedurii
simplificate de faliment împotriva
debitoarei [i s-a desemnat
lichidatorul judiciar. - Termenul
limit` pentru înregistrarea
crean]elor asupra averii
debitoarei este 14.01.2022. În
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea
nr.85/2014 privind procedura
insolven]ei, nedepunerea cererii
de admitere a crean]ei pân` la
termenul men]ionat atrage, în
ceea ce prive[te
crean]a/crean]ele pe care le
de]ine]i împotriva debitorului,
dec`derea din dreptul de a fi
înscris în tabelul creditorilor [i
pierderea calit`]ii de creditor
îndrept`]it s` participe la
procedur`. - Termenul de
verificare a crean]elor,
întocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului preliminar
este 24.01.2022. - Termenul de
formulare a contesta]iilor la
tabelul preliminar este de 7 zile
de la data public`rii în Buletinul
procedurilor de insolven]` a
tabelului preliminar. - Termenul
pentru afi[area tabelului definitiv
este la data de 18.02.2022. Termenul pentru continuarea
procedurii este la data de
10.03.2022. Adunarea
creditorilor: - Se notific` faptul c`
prima Adunare a creditorilor va
avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Armean`, nr. 11, jud.
Ia[i; Data: 28.01.2022, Ora:
10.00. - Ordinea de zi: 1.
Alegerea Comitetului creditorilor
[i desemnarea pre[edintelui
acestuia; 2. Confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia. Rela]ii
suplimentare la tel/fax:
0232/433.533, email:
solvens.iasi@gmail.com [i mobil:
0744/609310.

Lichidatorul judiciar, SOLVENS
SPRL, notific` tuturor creditorilor
debitoarei S.C. OTTO THERM
S.R.L cu sediul social în sat
Valea Lupului, com. Valea
Lupului, std. Petre Carp, nr. 18,
C2, jud. Ia[i , CIF: 33177832,
Proiectant sisteme de securitate,
J22 /843 /2014 c` prin Sentin]a
studii superioare f`r` experien]`
{ofer, scoala generala, fara
civil` nr. 759/02.12.2021,
precizat`, STEFAN SECUTITY
experienta precizata, DAKOTA
pronun]at` de Tribunalul Ia[i în
SRL. Rela]ii la: 0733676402;
GENERAL SRL.Rela]ii la:
dosarul nr. 3943/99/2021, s-a
stefansecurity@gmail.com,
0744868055;
dispus deschiderea procedurii
SOS.NATIONALA NR.24.
dagotagenerale@gmail.com,
generale de insolventa împotriva
Str.Pacurari Nr.156.
debitoarei [i s-a desemnat
Psiholog \n specialitatea
administratorul judiciar. Termenul
psihologia muncii [i
Sofer autocamioane mare tonaj,
limit` pentru înregistrarea
organiza]ional`, studii superioare, [coala profesional` permis
crean]elor asupra averii
limba engleza, membru colegiul
categ.be-ce-de, f`r` experien]`
debitoarei este 17.01.2022. În
psihologilor, SPIN GROUP & HR
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
temeiul art. 114 alin. (1) din
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
0232/230637; 0232/262800;
Legea nr. 85/2014 privind
resurseumane@spingrouphr.ro,
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
procedura insolven]ei,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Vlaicu Nr.87.
nedepunerea cererii de admitere
Etj.1.
a crean]ei pân` la termenul
men]ion atrage, în ceea ce
Referent de specialitate financiar
NOTIFICåRI
prive[te crean]a/crean]ele pe
contabilitate, studii medii/
care le de]ine]i împotriva
superioare, f`r` experien]`
Lichidatorul judiciar, SOLVENS
debitorului, dec`derea din
precizat`, ASOCIATIA
SPRL, notific` tuturor creditorilor
dreptul de a fi înscris în tabelul
PERSOANELOR CU HANDICAP
debitoarei
SC
GEAL
GAME
SRL
creditorilor
[i pierderea calit`]ii de
DIN ROMANIA FILIALA
cu sediul social în mun. Ia[i, str.
creditor îndrept`]it s` participe la
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
Br`detului,
nr.
11-13,
jud.
Ia[i,
procedur`.
- Termenul de
0770760331; 0332/730411;
CIF: 31782861, J22/1034/2013,
verificare a crean]elor,
aphr.office@gmail.com, STR.
c`
prin
Sentin]a
civil`
nr.
întocmirea,
afi[area [i
PIATA UNIRI, NR.5.
774/02.12.2021, pronun]at` de
comunicarea tabelului preliminar
Tribunalul Ia[i în dosarul nr.
Referent IA-S, studii superioare
este 07.02.2022. - Termenul de
formulare a contesta]iilor la
5292/99/2021, s-a dispus
licen]iat \n jurnalism [i [tiin]ele
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

tabelul preliminar este de 7 zile
de la data public`rii în Buletinul
procedurilor de insolven]` a
tabelului preliminar. - Termenul
pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii la tabelul preliminar [i
definitivarea tabelului de crean]e
este la data de 04.03.2022.
Adunarea creditorilor: - Se
notific` faptul c` prima Adunare
a creditorilor va avea loc la sediul
ales al administratorului judiciar
din mun. Ia[i, str. Armean`, nr.
11, jud. Ia[i. Data: 14.02.2022,
Ora: 12.00. - Ordinea de zi:
1.Alegerea Comitetului
creditorilor [i desemnarea
pre[edintelui acestuia;
2.Confirmarea administratorului
judiciar [i stabilirea remunera]iei
acestuia. Rela]ii suplimentare la
tel/fax: 0232/433.533 [i mobil:
0724/335.784, 0744/609.310.
Lichidator judiciar CII Nechifor
Eduard-Emanuel cu sediul în Ia[i,
bd.Chimiei, nr.2, bl.C1, parter,
sp.com.3, biroul 7, jud.Ia[i,
tel.0745258193, notific`
deschiderea procedurii
simplificate de faliment a
debitorului PRINCESS HAIR
BEAUTY S.R.L., CIF: 34503899,
J22/846/2015, cu sediul social in
Iasi, sos.Nicolina, nr. 5, bl. 928,
sc.D, et. 2, ap. 5, camera 3,
jud.Ia[i, in dosar nr.
5563/99/2021, Tribunalul Ia[i.
Termen depunere crean]e:
27.12.2021, Termen tabel
preliminar al crean]elor:
06.01.2022, Termen tabel
definitiv al crean]elor:
23.03.2022, Adunare creditori:
11.01.2022 ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar.

CONVOCåRI
|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativa de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Belcesti
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 21.12.2021, ora 11.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Belcesti ,
jud.Ia[i, având urm`toarea: O R
D I N E D E Z I: 1.Analiza
economico –financiar` a
societ`]ii cooperative pentru
perioada martie octombrie 2021;
2.Aprobarea \ncet`rii calita]ii de
cenzor a doamnei cenzor Moraru
Adriana ca urmare a situa]iei
financiare a societ`]ii [i a
imposibilit`]ii pla]ii sumei de 120
lei /luna; 3.Aprobarea alegerii prin
vot secret a unui nou censor
pentru un mandat cuprins \ntre
21.12.2021-23.03.2024;
4.Aprobarea \ndemniza]iei pentru
cenzorul nou ales \n cuantum de
60 lei lunar ;5. Mandatarea
domnului Vechiu Mihai cu
\ndeplinirea demersurilor legale la
ORC Ia[i; 6.Diverse. |n condi]iile
\n care nu se \ntrune[te cvorumul
de [edin]a, conform art.36 din
Legea 1/2005.Adunarea generala
ordinar` se reconvoc` pentru
data de 21.12.2021 ora 11.30
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La Opera Na]ional\ Român\ din Ia[i este
programat un spectacol-premier\, intitulat
ıSânge vienez‰, crea]ie a lui Johann
Strauss-fiul care nu s-a mai jucat de 10 ani
Spectacol-premier`, intitulat „Sânge
vienez”, crea]ie a lui Johann Strauss fiul, care nu s-a mai jucat de 10 ani, la
Opera Na]ional` Român` din Ia[i!
Sâmb`t` [i duminic` (11 [i 12 decembrie
2021), de la ora 18:30, în Sala Mare a
Teatrului Na]ional „Vasile Alecsandri”
este programat` reprezenta]ia
Opera Na]ional` Român` din Ia[i (ONRI) pune în scen` o
nou` premier`! Sâmb`t` [i duminic` (11 [i 12 decembrie 2021),
de la ora 18:30, în Sala Mare a Teatrului Na]ional (TNI) „Vasile
Alecsandri” este programat` reprezenta]ia.
„Sânge vienez” este a treia premier` a anului oferit` publicului,
dup` „Don Pasqualle” [i „Zâna p`pu[ilor”. Crea]ie a lui Johann
Strauss - fiul, aceasta nu s-a mai jucat de 10 ani \n „Capitala
Moldovei”. Dup` evenimentele din acest sfâr[it de s`pt`mân`,
Opera va mai sus]ine alte 6 reprezenta]ii în 2021.

ONRI are \n program o operet`
care s` se încadreze în atmosfera
de s`rb`toare din aceasta lun`
ONRI are \n program o operet` care s` se încadreze în
atmosfera de s`rb`toare din aceasta lun`, în care voia bun` [i
dragostea de via]` triumf`.
„«Sânge vienez» este a treia premier` a anului pe care o
oferim publicului, dup` «Don Pasqualle» [i «Zâna p`pu[ilor».
Mul]umesc întregului colectiv pentru faptul c` a muncit enorm
pentru acest spectacol, într-un ritm trepidant. Sunt convins c`
rezultatul va fi pe m`sura a[tept`rilor spectatorilor, mai ales c`

ace[tia [i-au dorit s` avem în program o operet` care s` se
încadreze în atmosfera de s`rb`toare din aceast` lun`, în care
voia bun` [i dragostea de via]` triumf`”, a declarat managerul
interimar al Operei Na]ionale Române din Ia[i, prof. univ. dr.
Daniel {andru.

Opera Na]ional` din Ia[i prezint` premiera
„Sânge vienez”, de Johann Strauss - fiul
Toate acestea au fost completate de coordonatorul artistic al
institu]iei, Andrei Ferme[anu: „Opera Na]ional` din Ia[i prezint`
în «luna cadourilor» premiera «Sânge vienez», de Johann Strauss
- fiul, completând stilistic repertoriul institu]iei. Spectatorii sunt
a[tepta]i la o infuzie de bun` dispozi]ie [i atmosfer` spumoas`,
cu elemente scenice care ]in de musical, gra]ie punerii în scen`
a regizorului Alex Nagy [i a coregrafiei semnate de Cristina Todi.
Maestrul Bogdan Chiro[c` este dirijorul spectacolului, distribu]iile
fiind omogene [i echilibrate. A[adar, asigura]i-v` c`, la ora
spectacolului, sunte]i preg`ti]i de întâlnirea cu un eveniment artistic
viu, energic [i savuros!”
Dup` evenimentele din acest sfâr[it de s`pt`mân`, Opera
ie[ean` va mai sus]ine alte 6 reprezenta]ii în acest an: „Cântând
Cr`ciunul”, pe 22 [i 23 decembrie 2021, de la orele 17:00 [i
19:00, [i „Liliacul”, pe 28 [i 29 decembrie, de la ora 18:30.

Na]ional` Român` Ia[i, tot \n Sala Mare a Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri”.
Prim-balerina Tatiana Nazarchievici, de la „Moscow Ballet”,
al`turi de so]ul ei, Nicolai, au participat \n 2019 la faimosul Tur
„North American”, din Statele Unite ale Americii, [i Canada.
Reprezenta]iile au avut un succes uria[ la public [i au marcat,
\nc` o dat`, reu[it stagiunea institu]iei din acest an.
Valentin HU}ANU

Faimoasa {coal` de Balet
din Rusia a fost la Ia[i
Doi celebri balerini (ambii cu vârsta de 31 ani), forma]i la
marea {coal` de Balet a Rusiei, so]ii Tatiana Nazarchevici [i
Nicolai Nazarchievici, au ajuns la Ia[i! Ace[tia au \ncântat publicul
din Capitala Moldovei \ntr-un spectacol de gal`, programat pe 16
[i pe17 octombrie 2021, \ncepând cu ora 18:30, organizat Opera

ANDREI
ALECSANDRU
FLUX3‐SPAȚIU

„Memoria asupra spaţiului, oamenilor, datelor istorice, asupra
a tot ce formează existenţa umană, a devenit un bun de consum,
digitalizat, stocat, uitat. Suma de imagini asupra unui moment
nu mai reprezintă o informaţie, ci o repetare banalizată a unui
gest.
Dar ce se întâmplă atunci când intervine documentarea prin
simboluri vizuale, întipărite în textură ce evocă întruchiparea
memoriei, în fapt a experienţelor extrase din context pentru a
studia profunzimea spaţiului şi calitatea iluzorie a senzaţiei?
Andrei Pantea răspunde prin înregistrarea efectivă a timpul,
a unui moment oprit, prin intermediul lucrărilor înzestrate cu
statut de artefact, în fapt metafore ce conservă efemeritatea
şi vulnerabilitatea într-un jurnal în care explorează trecutul şi
imprevizibilul. Pornind de la realul cunoscut, vegetaţie, repere
spaţiale, artistul te poartă înspre spaţii sugerate, plăsmuite sub
forma unui traseu cu nenumărate alei ale impresiei.
Texturile eterogene iniţiază un dialog cu privitorul şi, mai
ales, între ele. Memoria individuală în raport cu existenţa fizică
a obiectului se află într-un flux constant, Andrei Pantea observând
printr-o lentilă ce dilată, elementele micro ale existenţei, sugerând
astfel posibile spaţii ale intimităţii lăuntrice. Propria cunoaştere,
decantată sub for selecţiei amintirilor, întăresc linia autobiografică,
a unor infrastructuri ce conectează dimensiunea existenţei fizice
cu cea a proiecţiilor utopice.” – Maria Bilașevschi
În perioada 8 decembrie 2021 - 28 ianuarie 2022 Galeria
de artă DANA din Iași invită publicul să viziteze expoziția de
artă vizuală „FLUX3-SPAȚIU” semnată de către graficianul
ANDREI ALECSANDRU.

ANDREI ALECSANDRU este absolvent al Universității Naționale
de Arte George Enescu, Iași, specializarea Grafica. Interesul
profund asupra formelor cărții realizate de artiști a determinat
abordări variate, unele experimentale asupra tehnicilor grafice,
de la gravura la inserția fotografiei în lucrări bidimensionale sau
proiecte bazate pe imagini în mișcare. Intersecția textului –
poem cu modelaje (ceramică, hârtie realizată manual, gofraje),
alături de sunet și forme de colaj, se cristalizează în proiectul
FLUX03 – Spațiu, continuând seria inițiată în 2018.
Curatori: Smaranda Bostan, Maria Bilașevschi.
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Bursa bârfelor

Un [`f din târg [i-a tras o boal`
\nchipuit` ca s` stea degeaba acas`!
Acuma l-au prins b`ie]ii
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o chestiu]`
despre b`je]ii veseli de la deref]iunea de p`zit gardurile \n
giude]. Ei bine, dup` ce [i-au trecut ca prin brânz` la ultimul
cej`u cre[terea tarifelor de paz`, b`je]ii lui B`nu] Propodea
au crezut c` s-au lini[tit apele. Ei bine, de-abia acuma le
tremur` genunchii, c` au \nceput al]ii s` se intereeze de ceea
ce fac ei pe acolo. {i, a[a, s-a descoperit c` unul dintre
mo[negii care primesc salariu de poman` acolo [i-a f`cut o
boal` \nchipuit` ca s` stea cuminte acas` un an [i s` nu-l ia
nimeni la \mpins vagoane. Cic` Petric` Niciolau, [`f pe la paz`,
[i-a tras un tebeceu cu agiutorul unui medic de la un spetal
cu grade meapeniste, docomente care au ie[it la iveal` recent
ca fiind nasoale. B`je]ii cu ochi frumos colora]i au verificat
zilele astea ni[te docomente dintr-astea medicale pe la unele
enstetu]ii [i, a[a, au dat [i de cum Niciolau [i-a tras un tebeceu
f`r` s` fie bolnav vreo zi! Ei, poftim, cum se face treab` acolo[a, la paznicii de garduri, cu boli \nchipuite [i lovele curgând
lini[tite!

Episodul 2: cine a mai fost la Brusel
zilele astea degeaba?
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
chestiu]` de pe la noi din târg. De data asta, babetele v`
povestesc una despre un barlamentar de pe la noi din târg
despre care nimeni nu [tie cum a agiuns acolo. V` povesteau
recent babetele cum a mers pe la Brusel zilele trecute bremarele
de la Redioaia, Cipiric` Grosieru, b`jetul `la agiuns \ntâmpl`tor
bremare [i care e printre cei mai banan` dintre to]i. Ei bine,
pe Cipiric` l-a luat cu el taman sinatorul Crestenel Beric`, alt
pluserist care nu are nicio treab` cu administra]ia. {i `sta sa dus ca mare reprezentant al Barlamenului la o adunare
obosit` a Mediteranei, unde barlamentarii merg s` o bat` \n
cap pe banii fraierilor [i s` zic` ei c` au muncit pentru mediu,
s`n`tate [i pe ce mai vre]i voi pe acolo. Chiar, ce a f`cut
Beric` \n anul `sta de a fost sinator de E[i?! {tie cineva?!...

Promisiune electoral` f`r` perdea. Iat`
ce trebuie s` fac` noul [ef din brem`rie!
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
una scurt` [i despre \mp`r]eala asta pulitic` de prin târg care
se tot scormone[te zilele aiestea. Babetele au auzit ele c`
primul lucru pe care vrea s`-l fac` Bogd`nel Beleni[cu când
o s` agiung` bremare e s` agiute lumea din jurul lui Ar`g`zel
Pompa, protectorul s`u. C` i s-a trasat sarcin` de bartid s`
fie bine, ca s` nu fie r`u, c` nu degeaba a scos lovele grele
Ar`g`zel s`-[i promoveze oamenii, nu?! Doar a visat de când
au fost alegeri c` va fi vicebremare [i acuma i s-a ivit [ansa
vie]ii. Dar cum s` pui botul la promisiunile lui Ar`g`zel?! Doar
se [tie ce-i poate pielea celui mai agramat [`f din istoria
giude]ului E[i! |n orice caz, sta]i gean` pe ce o s` fie, c`
lucrurile o s` agiung` tare interesante!

Cine a zis c\ avoca]ii din
Ia[i o duc r\u? Unul dintre
ei i-a f\cut cadou iubitei o
excursie exclusivist\ `n
Maldive. 10.000 de euro a
pus pe mas]. Cheltuiala de
acolo e `n plus!
Un avocat din Ia[i a pl`tit 10.000 de euro
pentru o vacan]` \n Maldive, unde va
petrece Revelionul cu iubita sa. Vacan]ele
exotice sunt deja o obi[nuin]` \n rândul
ie[enilor care pl`tesc \ntre 3.000 [i
10.000 de euro, all-inclusive. Cele mai
c`utate destina]ii de s`rb`tori sunt
Maldive, Republica Dominican` [i
Mauritius

Un avocat din Ia[i i-a f`cut cadou iubitei sale o vacan]` \n
Maldive, \n valoare de 10.000 de euro. Cei doi \ndr`gosti]i vor
petrece Revelionul \ntr-un resort de lux. Operatorii de turism
sus]in c` num`rul ie[enilor care aleg s` plece de s`rb`tori \n
aceast` destina]ie exotic` a crescut de la an la an, iar \n aceast`
perioad` nu se mai g`sesc locuri. Cele mai multe vacan]e s-au
vândut \n lunile octombrie [i noiembrie, iar clien]ii sunt avoca]i,
tineri c`s`tori]i care pleac` \n luna de miere sau cupluri care vor
s` fie la plaj`, de s`rb`tori. Clien]ii pl`tesc \ntre 7.000 [i 10.000
de euro, pentru dou` persoane, all inclusive, 7 nop]i. „|n Maldive
nu mai sunt de mult locuri. Vacan]ele sunt mai scumpe anul
acesta, fa]` de anii trecu]i. Sunt all inclusive, \n resorturi de lux.
Acolo nu prea ai ce vizita. Clien]ii se duc acolo pentru plaje,
peisaje, atmosfera local`. Nu vor s` petreac` s`rb`torile de iarn`
\n ]ar`. }`rile exotice sunt \n topul preferin]elor ie[enilor. Nu
mai vor vacan]e \n ]ar`, ci pleac` mul]i \n str`in`tate”, spune
Larisa Chiril`, agent de turism \n cadrul Travel 4 You.

Larisa Chiril`, agent de turism Ia[i: „Lumea
vrea s` se relaxeze \n aceast` perioad`”
Republica Maldive se afl` \n insulele Maldive, fiind o ]ar` insular`
situat` la sud-vest de India. Se afl` \n Marea Laccadivelor, din
Oceanul Indian, [i con]ine 1.192 de insule din care 250 sunt locuite.
Trendul vacan]elor petrecute de ie[eni \n ]`rile exotice a ap`rut \n
urm` cu 3 ani, primele vacan]e scumpe fiind prezentate de reporterii
BZI \ntr-o edi]ie anterioar`. O alt` destina]ie exotic` c`utat` de
ie[eni este Republica Dominican`, o ]ar` insular` din America de
Nord, \n nordul M`rii Caraibilor. Ie[enii au pl`tit 4.000 de euro
pentru un pachet all-inclusive cu 7 nop]i, zbor din Bucure[ti. „Acesta
e pachetul pentru doi adul]i. Exist` [i varianta cu plecare din Madrid
[i acela[i pachet cost` 2.500 de euro, dou` persoane. Mai sunt
c`utate [i Mexic [i Mauritius. De exemplu, \n Mexic, vacan]ele sunt
5.600 de euro cu all-inclusive, pentru dou` persoane, o s`pt`mân`.
Aici nu mai sunt locuri. |n Mauritius (n.r.- ]ar` insular` din largul
coastelor Continentului african, \n sud-vestul Oceanului Indian, la
aproximativ 900 de kilometri de Madagascar) pachetul este de 3.200
de euro, cu mic dejun inclus, dou` persoane. Pe noi ne-au surprins
clien]ii care vor s` plece \n vacan]e, \n aceast` perioad` fiind multe
cereri. Lumea vrea s` se relaxeze \n aceast` perioad`. De la sfâr[itul
lui noiembrie pân` acum, \n decembrie, vor s` plece peste tot \n
Spania, \n Malta, [i au achizi]ionat vacan]e”, mai spune Larisa Chiril`.

Exist` [i o categorie de clien]i care pleac`
\n tururile organizate de operatorii de
turism la târgurile de Cr`ciun

Potrivit operatorilor de turism din Ia[i, s-au vândut [i pachete
pentru grupuri de turi[ti care pleac` \n vacan]` \n Germania, Austria
[i Cehia [i vor s` viziteze târgurile de Cr`ciun. Ace[tia au pl`tit
\ntre 259 [i 350 de euro, de persoan`. „Avem grupuri de turi[ti
care pleac` \n Praga, Berlin, Viena, la târgurile de Cr`ciun. Pleac`
\n perioada 21-28 decembrie 2021. |ntr-adev`r, cererea e mai mic`
din cauza pandemiei COVID-19, iar \n Europa e destul de greu s`
circuli din cauza restric]iilor. Sunt grupuri formate din 40 de
persoane, de toate vârstele”, sus]ine Dinu Dica, agent de turism
\n cadrul Marion Turism. IT-i[tii din Ia[i pleac` \n Dubai, de
s`rb`tori. Reporterii BZI au prezentat \n edi]iile anterioare cel mai
mare salariu din Ia[i, al unui angajat IT-ist. Unii clien]i care aveau
vacan]e \n Egipt le-au anulat din cauz` c` trebuie s` fac` testul
COVID-19 la plecarea \n vacan]` [i la \ntoarcere. |n aceast` perioad`,
biletele sunt foarte ieftine, fiind 80 de euro biletul pentru o persoan`.
|n ceea ce prive[te vacan]ele \n ]ar`, acestea nu sunt foarte c`utate.
„Sunt la fel de scumpe ca \n anii trecu]i vacan]ele \n Predeal,
Bra[ov, Bucovina [i Maramure[. Cea mai ieftin` e 2.000 de lei, 3
nop]i de cazare, dou` persoane. O persoan` poate pl`ti [i 500 de
euro pentru 3 nop]i de cazare. Vacan]ele la munte sunt scumpe
de s`rb`tori”, mai spune Larisa Chiril`, agent de turism.
Raluca COSTIN
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