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Povestea de succes a unui tânăr din
Iași, laureat al Premiilor Academiei
Române! Profesorul universitar
Alexandru Tofan a urmărit viața
incredibilă a călugărului Andrei Scrima
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Îi vedeți? Ea
îi este soție, însă
fiica femeii i-a sucit
mințile și a vrut cu
orice preț să o aibă!
actualitate 9

Un bărbat din Iași s-a gândit să încerce sexul
și cu soția, dar și cu fiica femeii, însă nu și-a
dat seama că totul l-ar putea costa foarte
scump. Ieri, Constantin Posteucă a ajuns
după gratii, iar soția lui a scăpat la mustață
de arest. Totuși, ambii au petrecut o noapte
în spatele gratiilor după ce polițiștii au...

Mihaela
Rusu deține un
veritabil elixir,
moștenit
de la bunici
economic

6

Mihaela Rusu a înființat o plantație cu
trandafiri de Damasc în 2014, în satul natal din
județul Botoșani. Ieșeanca a muncit 23 de ani
la CUG și după ce acesta a fost închis, a
investit toate economiile într-o afacere care
să ducă mai departe tradiția din familie.
Produsele sale sunt la mare căutare și an...

Noi evenimente și conferințe
la Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa”, din
Iași! Zile pline la sărbătorirea a
142 de ani de educație medicală
social
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expres
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Lidl România deschide un nou
magazin pe Aleea Tudor Neculai!
Dezastru pentru locuitorii din CUG
Un proiect controversat a
primit avizul arhitecților,
membri în Comisia Tehnică
de Amenajare a Teritoriului
și Urbanism. Pe Aleea Tudor
Neculai urmează să fie
amenajat un magazin Lidl.
Traficul în zonă este blocat,
mai ales la orele de vârf
actualitate 9

Un consilier local PNL, condamnat
pentru trafic de droguri în Iași,
și-a recâștigat postul din Primărie
Un consilier local PNL,
condamnat pentru trafic de
droguri în Iași, nu poate reveni
în instituție după ce i-a fost
invalidat mandatul câștigat
după alegerile locale 2020.
Mihai Stan a fost invalidat după
o plângere a organizației PSD
la adresa sa. Magistrații i-au
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Bil\ neagr\ pentru Aeroportul Ia[i!
Pasagerii au depunctat aerogara
pentru aspectul `nvechit.
Directorul Romeo Vatr\: ıEste un
adev\r evident‰
Pasagerii care au tranzitat \n ultima perioad` Aeroportul Ia[i au
depunctat regia pentru aspectul \nvechit al terminalelor. Studiul
a cuprins mai multe aerog`ri din ]ar`, majoritatea fiind apreciate
de pasagerii care le-au tranzitat. Romeo Vatr`, directorul
aerog`rii, a ar`tat c` proiectul noului Terminal T4 trebuie dus la
cap`t cât mai repede pentru ca Ia[ul s` redevin` un aeroport
atractiv pentru pasageri
Veste proast` pentru autorit`]ile ie[ene.
Aeroportul Interna]ional Ia[i a fost retrogradat
de pasagerii care au tranzitat terminalele regiei
\n ultima perioad`. Din cauza aspectului \nvechit
al terminalelor aerog`rii, Aeroportul Ia[i a ajuns
s` fie depunctat de pasageri. Toate aceste detalii
au fost eviden]iate \ntr-un studiu prezentat de
compania Vola, o agen]ie de turism online.
Compania a efectuat un studiu pe mai mul]i
pasageri care au tranzitat aerog`rile din ]ar` \n
perioada septembrie-octombrie 2021. Nu doar
Aeroportul Ia[i a primit recenzii proaste de la
pasageri, \n calcul fiind luat [i Aeroportul
Interna]ional „Henri Coand`” Otopeni sau Aeroportul
„{tefan cel Mare” Suceava. |n schimb, Aeroportul
„George Enescu” din Bac`u a fost notat pozitiv
de c`tre pasagerii care l-au tranzitat.

Studiu f`cut de pasageri
la Aeroportul Ia[i
Studiul a fost f`cut printr-un sistem de notare
a celor mai reprezentative caracteristici pentru
un aeroport: cur`]enie, aspect, semnalizare,
amabilitatea personalului, accesibilitate, calitate
[i pre]urile facilit`]ilor (magazine, restaurante,
parcare). „Studiul Vola.ro a fost realizat la finalul
lunii septembrie [i începutul lunii octombrie 2021,
pe un e[antion de 238 de responden]i care au
c`l`torit pe aeroporturile din România. Evalu`rile
aeroporturilor în categorii individuale au fost
calculate pe baza mediei aritmetice a valorilor
furnizate în r`spunsuri. Studiul nu are caracterul

unui sondaj reprezentativ de pia]`”, se arat` \n
studiul respectiv.

Aeroportul Ia[i
are aspect \nvechit
Compania a eviden]iat faptul c` aerogara ie[ean`
are un aspect \nvechit, ceea ce a nemul]umit
pasagerii. „Unul dintre cele mai vechi aeroporturi
din România, Aeroportul Interna]ional Ia[i, a fost
depunctat de pasageri pentru aspectul învechit.
Aeroportul Interna]ional Ia[i este principalul punct
de conexiune între Moldova [i celelalte ora[e din
]ar`, dar [i nenum`rate destina]ii europene”, se
arat` \n studiul f`cut de compania respectiv`.
Totu[i, pasagerii au eviden]iat [i alte aspecte pozitive
la aerogara ie[ean` \n ultima perioad`. „Acesta a
ob]inut note bune pentru semnalizarea eficient`
(9/10), gra]ie spa]iului organizat, care îi ajut` pe
c`l`tori s` g`seasc` rapid por]ile [i ghi[eele.
Totodat`, aeroportul din Ia[i dispune [i de un
centru de vaccinare f`r` programare. De asemenea,
acesta ofer` un acces facil tuturor pasagerilor, atât
cu ma[ina personal`, cât [i cu transportul în comun
(autobuz, taxi, servicii de ridesharing)”, se mai
arat` \n studiul f`cut de Vola. Recent, Aeroportul
Ia[i a lansat [i o procedur` privind contractarea
serviciilor de cur`]enie \n incinta aerog`rii.

Proiect nou pentru un
terminal la Aeroportul Ia[i
Ceea ce au eviden]iat pasagerii la Aeroportul
Ia[i a fost recunoscut [i de conducerea regiei

aeroportuare. Romeo Vatr`, directorul aerog`rii,
a precizat c` situa]ia este evident`, din moment
ce toate cele trei terminale sunt destul de vechi
[i astfel s-a ajuns la o depunctare a Aeroportului
Ia[i. Terminalul T1 are o vechime de 20 de ani,
terminalul T2 are o vechime de 10 ani, iar
terminalul T3 are o vechime de 6 ani. Recent,
Aeroportul Ia[i a lansat o procedur` privind
construc]ia unui terminal nou T4, de 30 de mii
de metri p`tra]i, proiect realizat cu fonduri
europene. „Este un adev`r evident cât timp vorbim
de terminalele vechi de atâ]ia ani. Acest lucru
arat` necesitatea dezvolt`rii Terminalului T4, care
va aduce o alt` fa]` la Aeroportul Ia[i”, a men]ionat
Romeo Vatr`, directorul Aeroportului Ia[i.

Pasagerii au depunctat
Aeroportul Ia[i. Cum arat` alte
aerog`ri din Moldova?
Pasagerii care au tranzitat Aeroportul Interna]ional
„{tefan cel Mare” Suceava au notat dur câteva
aspecte precum: cur`]enia (7.7/10), amabilitatea
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personalului (7.3/10) [i accesibilitatea (6.6/10).
Fiind un aeroport destul de mic, portofoliul
acestuia nu include numeroase companii aeriene,
astfel c` opereaz` un num`r restrâns de rute,
atât în România, cât [i în Europa (Italia, Marea
Britanie, Germania). |n schimb, Aeroportul
Interna]ional „George Enescu” a primit recenzii
mai bune. „Renovat în urma unor investi]ii private
[i cu un terminal nou dat în folosin]`, Aeroportul
Interna]ional Bac`u a primit cele mai mari note
de la pasagerii s`i. Cele mai mari note au fost
acordate pentru semnalizarea eficient` (9.4/10)
[i cur`]enie (9.1/10), fiind printre singurele
aeroporturi apreciate pentru aten]ia la cur`]enie.
De asemenea, merit` men]ionat c`, în ciuda
faptului ca este un aeroport mic, acesta asigur`
zboruri directe c`tre câteva dintre cele mai c`utate
destina]ii: Marea Britanie, Italia [i Spania. Pasagerii
pot ajunge la el atât cu ma[ina personal`, cât
[i cu transportul în comun”, se mai arat` \n
studiu.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Aeroportul Ia[i va aloca dou\
milioane de lei pentru servicii
de procesare a pasagerilor!
Sistem de monitorizare `n
terminalele de la aerogar\
Aeroportul Ia[i va aloca 2 milioane de lei
pentru a cump`ra un soft legat de
procesarea pasagerilor care tranziteaz`
terminalele de la aerogar`
Un nou proiect derulat de Aeroportul Ia[i. Regia aeroportuar`
a lansat o licita]ie \n sistemul electronic de achizi]ii publice pentru
servicii flexibile, garantate, integrate de procesare pasageri, bagaje,
\mbarcare [i informa]ii zboruri. Valoarea investi]iei este de 2
milioane de lei, iar firmele interesate pot depune oferte pân` la
16 decembrie 2021. Data limit` de evaluare a ofertelor este 30
decembrie 2021, dat` la care ar urma s` fie anun]at` [i firma
care va furniza serviciile respective. |n toamna acestui an, Aeroportul
Ia[i a lansat o procedur` privind contractarea unor servicii de
cur`]enie \n terminalele regiei.

Pasagerii de la Aeroportul Ia[i
vor fi monitoriza]i
Conform caietului de sarcini, \n contul celor 2 milioane de
lei, firma care va câ[tia licita]ia va trebui s` vin` cu un sistem
care poate monitoriza fluxul de pasageri [i a celor de bagaje.
„Ofertantul trebuie s` presteze pentru Aeroportul Ia[i servicii
specializate pentru managementul integrat al pasagerilor \n
conformitate cu scopul achizi]iei [i conform prevederilor [i cerin]elor
legale \n domeniu. Serviciile se vor presta necondi]ionat \n regim
consistent, consolidat, integrat [i conform cerin]elor [i solicit`rilor
beneficiarului. Este vorba despre servicii flexibile, garantate,
integrate de procesare pasageri, bagaje, \mbarcare [i informa]ii
zboruri, pentru o perioad` de 24 de luni, prestate \n regim 24/7,
\n conformitate cu cerin]ele beneficiarului”, se arat` \n caietul de
sarcini. Aeroportul Ia[i deruleaz` un proiect de circa 75 de milioane
de euro pentru un nou terminal T4 construit din fonduri europeni,
\n urma c`ruia va putea procesa 3,5 milioane de pasageri anual.

Sistem nou la Aeroportul Ia[i
De acest sistem se vor folosi [i operatorii aerieni care au
curse la Aeroportul Ia[i. „|n calcul intr` instalarea, configurarea,
punerea \n func]iune, testarea [i darea \n exploatare a solu]iei
integrate pentru: managementul pasagerilor, managementul bagajelor
pasagerilor, controlul accesului pasagerilor \n zonele de control
de securitate, managementul \mbarc`rii pasagerilor, managementul
informa]iei despre zborurile efectuate. Beneficiarul va exploata [i
va pune la dispozi]ie spre utilizare solu]ia integrat` c`tre partenerii
s`i, operatorii aerieni, agen]i de handling ca de exemplu Austrian
Airlines, Blue Air, Lufthansa, Wizz Air, TAROM, Menzies, Uplift,
etc”, se mai arat` \n caietul de sarcini.
|n terminalul T2 vor fi instalate [ase spa]ii, din care patru
ghi[ee de tip check-in, dar [i alte dou` ghi[ee de tip poart` de
\mbarcare. |n terminalul T3 vor fi instalate 13 astfel de spa]ii. |n
acest caz intr` [apte ghi[ee de tip check-in, alte dou` por]i de
acces \n zona de control securitate [i alte patru ghi[ee de tip
poart` de \mbarcare. Toate acestea vor beneficia de echipamente
software [i hardware de monitorizare a pasagerilor [i a bagajelor.
Vlad ROTARU

Comuna Dume[ti, din jude]ul Ia[i, va avea un
c\min cultural modern! Mai multe firme se bat
pentru un pot de 500.000 de euro, asigurat de CNI
Locuitorii din comuna Dume[ti, jude]ul Ia[i, vor avea un nou
c`min cultural, finan]at cu bani de la Compania Na]ional` de
Investi]ii (CNI) SA. Recent, a fost declan[at` licita]ia pentru
execu]ia lucr`rilor. Valoarea estimat` a contractului este de
1.964.900 de lei, f`r` TVA, aproape 500.000 de euro. La procedur`
au fost depuse oferte din partea urm`toarelor societ`]i: Otis Star
Grup SRL, Dev In All SRL, Geobest Construct SRL, asocierea
CVF Designer 2008 - Trust AVB SRL [i asocierea Madcez Impex
SRL - Toderic` Solutions SRL. Terenul pus la dispozi]ie are o
suprafa]` total` 3.144 de metri p`tra]i.
„C`minul cultural propus va avea regim de în`l]ime parter [i
o suprafa]` construit` (la sol) de 445,95 de mp. Cl`direa va
beneficia de zon` de parcare [i de o zon` recrea]ional` cu spa]ii
verzi amenajate. Axa longitudinal` a cl`dirii va fi orientat` pe
direc]ia Sud-Est - Nord-Vest, pozi]ie care asigur` leg`tura direct`
cu drumul de acces [i, totodat`, ofer` belvedere înspre zona de
iaz. În momentul de fa]`, pe amplasament accesul auto [i cel
pietonal se fac dinspre partea estic`, de pe drumul comunal
al`turat - DC36”, se arat` \n caietul de sarcini. {i \n comuna
Vân`tori a fost organizat` o licita]ie similar`.

C`minul cultural va avea grup sanitar
pentru persoanele cu handicap
Autoritatea contractant` a cerut respectarea mai multor condi]ii.
Cl`direa va beneficia de mai multe dot`ri.
„}inând cont de prevederile normelor în vigoare, echiparea
cu obiecte sanitare a construc]iei s-a f`cut cu: lavoare din por]elan

sanitar, montat pe cadru, inclusiv cadru sus]inere, inclusiv ventil
de scurgere, inclusiv sifon pentru lavoar din polipropilen`, ventil
de scurgere, vase closet complet echipate, din por]elan sanitar,
a[ezat pe pardoseal`, având sifonul interior de tip S, cu ie[irea
lateral`, cu rezervorul de sp`lare montat la semiîn`l]ime [i buton
de ac]ionare din inox, pisoare din por]elan sanitar, sp`l`tor din
inox, cabin` de du[ semirotund`, grup sanitar complet echipat
pentru persoanele cu handicap, accesorii pentru lavoare [i vase
closet: etajer`, oglind`, port - prosop, port - hârtie, cuier”, se mai
arat` \n documenta]ia procedurii. Pre]ul cel mai mic este un
criteriu de selectare a ofertei câ[tig`toare.

CNI a alocat 1 milion de euro [i pentru
c`minul cultural din Miroslava
Totodat`, CNI a alocat 1 milion de euro \n comuna Miroslava,
jude]ul Ia[i, pentru construirea unui c`min cultural. Procedura a
fost organizat` la finalul anului 2020, moment \n care au fost
depuse mai multe oferte din partea constructorilor. C`minul cultural
va avea regimul de \n`l]ime P+1E. Pentru realizarea investi]iei,
Prim`ria Miroslava a identificat un teren liber \n suprafa]` de
8.868 de metri p`tra]i.
Suprafa]a desf`[urat` a cl`dirii va fi de 1.012 metri p`tra]i.
La parter vor fi amenajate vestiare, grupuri sanitare, sala de
reuniuni [i sala de spectacole. La etaj vor fi dispuse ateliere,
biblioteca, grupuri sanitare [i birourile. Durata de execu]ie a
proiectului este de 16 luni de la semnarea contractului.
Ciprian BOARU

Compania Na]ional\ de
Investi]ii reabiliteaz\
drumurile din comuna
Ungheni! Au fost
depuse 6 oferte
pentru contractul
de 1 milion de euro
Compania Na]ional` de Investi]ii (CNI) SA anun]` noi
aloc`ri de fonduri \n jude]ul Ia[i. Recent, autoritatea contractant`
a demarat licita]ia pentru reabilitarea drumurilor afectate de
calamit`]i din comuna Ungheni. Valoarea estimat` a contractului
este de 4.592.383 de lei, f`r` TVA, aproape 1 milion de euro.
La procedur` au fost depuse mai multe oferte din partea
societ`]ilor: Construct & Drum SRL, Danlin XXL SRL, Conest
SA, Adirom Activ Construct SRL, Daroconstruct SRL [i asocierea
Munteanu Construct SRL - Construc]ii Generale Moldova SRL.
Comisia de evaluare va alege oferta participan]ilor cu pre]ul
cel mai mic.
„Antreprenorul este responsabil (în rela]ia dintre p`r]i) de
lucr`rile de între]inere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de c`tre acesta a drumurilor de acces. Are obliga]ia
de a asigura toate marcajele [i indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces [i de a ob]ine aprobarea autorit`]ilor
competente pentru marcaje [i indicatoare, precum [i pentru
utilizarea acestor drumuri”, se arat` \n caietul de sarcini. CNI
organizeaz` o licita]ie [i pentru modernizarea infrastructurii
din comuna Sine[ti.

Se va interveni pe drumurile din dou` sate
Conform proiectului, interven]iile vor fi realizate pe drumurile
s`te[ti Coada Stâncii, Mânz`te[ti, pe o por]iune de aproximativ
3 kilometri.
„Durata de execu]ie [i graficul de e[alonare a investi]iei
cuprind [i timpul friguros. Sistarea lucr`rilor \n perioada 15
noiembrie - 15 martie se va face (dup` caz) doar pe baza
graficelor cu temperaturile înregistrate în zona amplasamentului
lucr`rii, \n perioada solicitat`, grafice furnizate de c`tre
Administra]ia Na]ional` de Meteorologie. |n cadrul propunerii
tehnice se va prezenta graficul fizic de realizare a investi]iei.
Graficul va prezenta, de asemenea, e[alonarea fizic` [i valoric`
pe etape. Lucr`rile trebuie s` se deruleze conform graficului
de \ndeplinire a contractului fizic si valoric [i s` fie terminate
la data stabilit`. Datele intermediare prev`zute în grafice se
consider` date contractuale”, se mai arat` \n documenta]ia
procedurii. Lucr`rile vor fi realizate \n termen de 10 luni de
la semnarea contractului.
Nu \n ultimul rând, CNI SA a alocat fonduri [i pentru
alte comune din jude]ul Ia[i. Recent, a fost declan[at` procedura
privind achizi]ia serviciilor de lucr`ri pentru modernizarea
drumurilor din comuna Victoria. Valoarea estimat` a contractului
este de 3.958.500 lei, f`r` TVA, aproximativ 800.000 de euro.
Conform documenta]iei, autoritatea contractant` inten]ioneaz`
s` reabiliteze o por]iune de drum de 2.715 metri liniari cuprins`
\ntre Icu[eni Vale [i Icu[eni Deal, pe tronsonul drumului
comunal 16A. |n comuna Victoria urmeaz` s` fie implementat
un proiect major pentru aduc]iunea gazelor naturale.
Ciprian BOARU

ANUN}

Societate comercială autorizată de Agenția Națională
de Protecție a Mediului preia, transportă și tratează
cu performanțe deosebite în instalație de tratare a
deșeurilor apoase/emulsiilor industriale provenite din
diverse sectoare industriale, la prețuri accesibile și
echitabile pentru activitatea prestată.
La finalul activității de tratare, se emit documentele
legale justificative în acest sens, solicitate de organele
de control specializate.
Societățile comerciale interesate se pot adresa
pentru detalii și lămuriri la numerele de telefon
0729.348.681 sau 0233.219.197, precum și la adresa de
e-mail: office@apisorelia.ro.
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De fric\ s\ nu se infecteze cu SARS-CoV-2,
tot mai multe gravide din Ia[i au renun]at la
controalele periodice [i analize medicale.
Viitoarele m\mici risc\ complica]i. Medicul
R\zvan Socolov: ıDin cauza pandemiei,
cazurile au crescut‰
Medicii ie[eni sunt \ngrijora]i din cauza
num`rului mare de gravide care, de team`
s` nu se infecteze cu Covid-19, nu s-au
prezentat la controale [i analize. Lipsa
monitoriz`rii pe timpul sarcinii poate duce
la complica]ii atât pentru mam`, cât [i
pentru f`t

Medicii obstetricieni din Ia[i au observat o situa]ie \ngrijor`toare
\n rândul gravidelor, de fric` s` nu se \mboln`veasc` de Covid-19,
multe femei \ns`rcinate au renun]at la monitorizarea sarcinii. Astfel,
acestea nu au mai venit la controale periodice [i nu [i-au mai f`cut
nici analizele medicale. Medicii ie[eni se confruntau cu aceste
probleme, ale gravidelor care ajungeau la spital s` nasc` f`r` s`
fac` controale [i analize, [i \nainte de Covid-19. „Din p`cate, foarte
multe gravide ajung la spital f`r` s` fi mers la un control m`car
o dat` sau s` fac` analize pe timpul sarcinii. Sunt paciente care
descoper` \n ultimul moment c` sunt \ns`rcinate, unele abia când
ajung la spital. Acesta este efectul faptului c` nu merg m`car la
un control de rutin`, efectul pandemiei [i al insuficien]ei cabinetelor
de ambulator de obstetric` [i ginecologie care s` preia monitorizarea.
|n prezent, exist` promulgat un pachet nou, mai mare, de analize
[i examene gratuite, dar nu exist` infrastructura necesar`”, a declarat
prof. dr. R`zvan Socolov, [ef de sec]ie Obstetric` a Maternit`]ii
„Elena Doamna” din Ia[i. |n edi]iile anterioare ale Cotidianului BZI,
reporterii au prezentat cazul minorelor care r`mân \ns`rcinate [i
nasc la Maternitatea „Elena Doamna”.

Ce complica]ii risc` gravidele care nu vin
la controale periodice [i analize
Cele mai frecvente afec]iuni care apar din cauza neprezent`rii
la timp la medic sunt: hemoragiile, infec]iile, ruperea membranelor.
Nu toate femeile \ns`rcinate ajung la aceste complica]ii, chiar
dac` o mare parte dintre ele au [i alte patologii asociate. Medicii
avertizeaz` c` toate afec]iunile grave pot fi prevenite dac` gravidele
merg la control [i sunt tratate la timp. „75 la sut` din sarcini
merg relativ bine, de[i pot prezenta [i ele unele boli inaparente:
anemie, diabet, tensiune. {i acestea se pot complica [i devin mai
târziu greu de vindecat, dar \ncerc`m s` facem tot posibilul s`
nu se mai agraveze. Sunt [i cazuri \n care pacientele prezint`
accidente acute, cum sunt hemoragiile, infec]iile, ruperea membranelor.
Toate acestea pot fi prevenite dac` se fac analize [i ecografii sau
\n urgen]` s` fie tratate suficient de rapid s` salveze mama [i

f`tul. Gravidele care nu se prezint` la analize pot fi [i paciente
cu risc necunoscut”, a ad`ugat prof. dr. R`zvan Socolov.

|n perioada pandemiei, la Maternitatea
„Elena Doamna” nu s-au mai f`cut avorturi
La Maternitatea „Elena Doamna” din Ia[i, de aproape doi nu
s-a mai efectuat nicio \ntrerupere de sarcin`. De la \nceputul
pandemiei, sectorul destinat avorturilor a fost transformat \n centru
de vaccinare. Medicii ie[eni au precizat c` nu au fost foarte multe
solicit`ri, dar cel mai probabil femeile care [i-au dorit s` fac`
avort au apelat la alte cabinete ale medicilor ginecologi sau la
Maternitatea „Cuza Vod`”.
„De aproape doi ani, de la debutul pandemiei SARS-CoV-2 \n
cadrul Maternit`]ii «Elena Doamna» Ia[i, nu s-au mai efectuat
\ntreruperi de sarcin`. Cererile au existat, \ns` din cauza
reorganiz`rilor circuitelor din maternitate, sectorul destinat avorturilor
a devenit centru de vaccinare. Cel mai probabil, \n toat` aceast`
perioad`, pacientele care au solicitat \ntreruperi de sarcin` au
apelat la alte clinici sau au mers la Maternitatea «Cuza Vod`».
Cert este c` nu au fost tot de o perioad` foarte lung` de timp,
de aproximativ 3-4 ani, cazuri de avorturi provocate, ceea ce este
foarte bine”, a precizat prof. dr. R`zvan Socolov, [ef de sec]ie
Obstetric` a Maternit`]ii „Elena Doamna” din Ia[i.
Andreea PåDURESCU
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Noi evenimente [i conferin]e la
Universitatea de Medicin\ [i Farmacie
ıGrigore T. Popa‰, din Ia[i! Zile pline
la s\rb\torirea a 142 de ani de
educa]ie medical\
Pân` pe 12 decembrie 2021,
pentru a marca 142 de ani de
\nv`]`mânt superior medical,
Universitatea de Medicin` [i
Farmacie „Grigore T. Popa” din
Ia[i organizeaz` evenimente
speciale. Totul va debuta
mâine, 9 decembrie, de la ora
10:00, în Aula „George Emil
Palade”, unde sunt invita]i atât
membri ai comunit`]ii
academice a Universit`]ii, cât
[i oficiali ai ora[ului, respectiv
reprezentan]i ai celorlalte
institu]ii de \nv`]`mânt
superior
Pân` pe 12 decembrie 2021, Universitatea de
Medicin` [i Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa”
din Ia[i s`rb`tore[te 142 de ani \n Educa]ie
medical`. La festivitatea de deschidere care va
avea loc mâine, 9 decembrie 2021, de la ora
10:00, în Aula „George Emil Palade”, sunt invita]i
atât membri ai comunit`]ii academice a universit`]ii,
cât [i oficialit`]i ale Ia[ului [i reprezentan]i ai
celorlalte institu]ii de \nv`]`mânt superior locale.
„Zilele UMF Ia[i din acest an au o simbolistic`
aparte, deoarece, pe lâng` s`rb`torirea celor 142
de ani de Educa]ie medical`, marc`m 2 ani de
rezilien]` [i de eforturi deosebite ale tuturor
membrilor universit`]ii în aceast` perioad`

pandemic` grea. Programul este complex, cu
invita]i [i multe evenimente culturale, [tiin]ifice.
Sunt conferin]e precum cele sus]inute de prof.
univ. dr. Guido Silvestri, [eful departamentului
patologie, «Emory University», Atlanta [i de prof.
univ. dr. Alexandru-Vladimir Ciurea, reputat
neurochirurg”, arat` oficialii UMF Ia[i.

Festivitatea de deschidere va
continua cu o conferin]`
Festivitatea de deschidere de mâine, 9
decembrie, va continua de la ora 12:00 cu o
conferin]` sus]inut` de prof. univ. dr. Guido
Silvestri, [ef departament patologie, „Emory
University”, Atlanta [i directorul Departamentului
de Microbiologie [i imunologie din cadrul Centrului
Na]ional de Cercetare a Primatelor Yerkes. Prof.
univ. dr. Silvestri, care va primi din partea UMF
Ia[i [i titlul de Doctor Honoris Causa, va prezenta
prelegerea intitulat` „Towards an HIV cure: the
role of CD8+ T cells”. Vineri, 10 decembrie, de
la ora 10:00, tot în Aula „George Emil Palade”,
prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, cunoscut
neurochirurg, propune o conferin]` cu un subiect
inedit: „Un studiu fascinant despre asem`n`rile
dintre anatomia [i fiziologia sistemului nervos
central ale delfinului [i omului (veri[orii no[tri
acvatici)”.
Prof. univ. dr. Ciurea va primi, de asemenea,
din partea UMF Ia[i, cea mai înalt` distinc]ie
academic`: titlul de Doctor Honoris Causa. Tot
vineri, de la ora 13:00, va fi lansat romanul „Cazul
K”, scris de studentul medicinist Alexandra Bujor.
Apoi, musafirii sunt invita]i la Teatrul Na]ional

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

Ia[i, unde, de la ora 18:00, vor fi premia]i atât
profesorii emeri]i [i onorifici, cât [i cadrele
didactice care au promovat pe func]ia de profesor
în anul universitar 2020-2021. Pe parcursul Zilelor
UMF, în Muzeul de Istorie a Medicinei va avea
loc expozi]ia „Medicina [i Arta”, organizat` în
colaborare cu Uniunea Arti[tilor Plastici (UAP)
Ia[i [i Universitatea Na]ional` de Arte „George
Enescu” (UNAGE).

Cercul de literatur`
„V. Voiculescu” [i Zilele
Educa]iei Medicale
Tot pe 9 decembrie, în cadrul Cercului de
literatur` „V. Voiculescu”, vor fi prezentate online
dou` c`r]i ap`rute la Editura Herald. De de la
ora 17:00, dr. Richard Constantinescu, al`turi de

• 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

reprezentan]i ai Editurii Herald, ne propun tema
„Creierul [i prietenii s`i”, pornind de la volumul
„Creierul: manual de utilizare”, autor: Marco
Magrini - jurnalist de [tiin]`, ce a scris timp de
24 de ani pentru cotidianul italian „Il Sole 24
Ore”, iar, în prezent, semneaz` în „La Stampa”
[i sus]ine rubrica „Climatewatch” pentru revista
Geographical - Royal Geographical Society.
Ca în fiecare an, sub egida Zilelor UMF Ia[i,
se desf`[oar` [i Zilele Educa]iei Medicale (6-12
decembrie). Pe de alt` parte, [i anul acesta,
UMF organizeaz` în perioada 13-16 decembrie
o edi]ie a Zilelor Por]ilor Deschise pentru viitorii
studen]i interna]ionali, eveniment care se va
desf`[ura exclusiv online.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

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

Mihaela Rusu de]ine un veritabil elixir,
mo[tenit de la bunici. ıVecinii care locuiesc
`n preajm\ apreciaz\ mirosul. E ceva
special `n aer când lucrez cu materia prim\‰
Mihaela Rusu a \nfiin]at o planta]ie cu
trandafiri de Damasc \n 2014, \n satul
natal din jude]ul Boto[ani. Ie[eanca a
muncit 23 de ani la CUG [i dup` ce acesta
a fost \nchis, a investit toate economiile
\ntr-o afacere care s` duc` mai departe
tradi]ia din familie. Produsele sale sunt la
mare c`utare [i an de an s-a dezvoltat,
ob]inând [i atestatul de produc`tor
tradi]ional
Mihaela Rusu, \n vârst` de 53 de ani, a muncit aproape toat`
via]a la Combinatul de Utilaj Greu (CUG). Dup` ce acesta s-a
\nchis, s-a gândit c` ar fi momentul ideal s` fac` ceea ce \[i
propusese de mai mul]i ani, dar nu reu[ise. Cu to]i banii economisi]i,
3.000 de euro, a \nfiin]at \n anul 2014 o planta]ie cu trandafiri
de Damasc, pe o suprafa]` de 1.500 de metri p`tra]i. Spune c`
a vrut s` duc` mai departe tradi]ia bunicilor. „Am crescut cu
dulcea]a de trandafiri a bunicilor din satul Iorga, comuna Manoleasa,
din Boto[ani, unde se afl` acum [i planta]ia de trandafiri. Povestea
mea e urm`toarea: am lucrat 23 de ani la aprovizionare [i ca
tehnician la CUG. Dup` ce s-a \nchis, am \nfiin]at planta]ia. Voiam
s` lucrez \n natur` [i ceva al meu. Am fost la o planta]ie din
jude]ul Bra[ov [i acolo am v`zut o planta]ie cu trandafiri de
Damasc. Am luat trandafirii din Bulgaria, soiul Rosa Damascena.
Am \nfiin]at planta]ia cu aproximativ 3.000 de euro, to]i banii
economisi]i, [i am reu[it s` amortizez cheltuiala. Pe parcurs, au
ap`rut alte investi]ii. Fiecare avea o tuf` de trandafiri [i f`cea
dulcea]`. Tot ce câ[tigam reinvesteam \n ce aveam nevoie pentru
produc]ie. De exemplu, anul acesta vom \nfiin]a un sistem de
iriga]ii”, spune Mihaela Rusu, produc`tor din Ia[i.

dou` produse din trandafiri sunt ceaiul [i apa pentru piele. O]etul
poate fi utilizat ca produs alimentar sau cosmetic [i este plin de
antioxidan]i, fiind catalogat unul dintre cele mai bogate produse
\n antioxidan]i, dup` fructele de p`dure. Apa de trandafiri este
un produs cosmetic puternic antirid. Regleaz` PH-ul [i poate fi
utilizat` inclusiv pe pielea copiilor, \n cazul unor alergii sau r`ni
minore”, spune Mihaela Rusu, produc`tor din Ia[i. O alt` afacere
de succes, prezentat` de reporterii BZI \n edi]iile anterioare, este
o planta]ie cu lavand` din comuna Sine[ti de]inut` de trei prieteni.

Num`rul clien]ilor care cump`r` produse
din trandafiri a crescut anual, atât
persoane fizice, cât [i juridice
Mihaela spune c` trandafirul este o plant` la fel de benefic`
precum lavanda, \ns` nu este suficient promovat`. Dac` num`rul
produc`torilor din ]ar` ar fi mai mare, [i interesul ar cre[te. De
asemenea, tot mai mul]i clien]i caut` produsele române[ti, locale.

„Despre lavand` se vorbe[te mult [i se promoveaz`, \ns` [i
trandafirul are multe beneficii, dar pu]in` lume [tie. Comenzile
sunt din ]ar` [i din str`in`tate. Clien]ii din Bucure[ti care cump`rau
de la bulgari, acum cump`r` de la mine. Spun c` dulcea]a mea
este mai parfumat` [i mai pu]in dulce. Vreau s` extind colaborarea
cu diverse magazine [i \n Ardeal, pentru c` acolo, cei care [tiu
de dulcea]`, au cump`rat tot de la bulgari. |n aceast` ]ar` s-au
dezvoltat multe planta]ii cu trandafiri [i lavand`, iar unii produc`tori,
pentru profit, nu mai vând produse naturale. Clien]ii au taxat
aceste derapaje [i de aceea se \ndreapt` spre al]i produc`tori din
]ar`. Vor tot ce e natural [i e de la noi. Am vândut pachete [i
pentru corpora]ii, firmele care vor s` le fac` angaja]ilor cadouri
de Cr`ciun. Am \nceput colaborarea cu o doamn` care face
ciocolat` cu petale de trandafir”, mai spune Mihaela Rusu,
produc`tor. Reporterii BZI au ar`tat recent, \ntr-o edi]ie anterioar`,
cum cofetarii [i patiserii din Ia[i preg`tesc pachetele cu produse
locale pentru angaja]ii multina]ionalelor.
Raluca COSTIN

Mihaela Rusu, produc`tor: „E ceva special
\n aer când muncesc \n planta]ie”
Pe planta]ia din Boto[ani sunt 500 de buta[i care au o produc]ie
medie de 1-1,5 kilograme de trandafiri, pe buta[. Mihaela petrece
câteva luni pe an pe planta]ie, unde se ocup` de cules [i produc]ie.
Primele petale le culege de la jum`tatea lunii mai. „Perioada
recolt`rii este de la 5 la 10 diminea]a [i este cea mai important`,
pentru c` petalele se usuc` la soare, iar pentru a folosi petalele,
acestea trebuie s` fie proaspete. Eu sunt \n planta]ie din luna mai
pân` \n septembrie. Totul se face manual, iar la cules m` ajut`
ni[te fete din sat, liceene care vor s` mai câ[tige ni[te bani de
buzunar cât sunt \n vacan]`. Ele vin pe la ora 7-8 diminea]a.
Trandafirul e mai pu]in bogat \n ulei fa]` de lavand`, dar este la
fel de benefic. Pentru 100-200 de grame de ulei folosesc 100-200
de kilograme de petale. Ies cantit`]i mici [i floarea trebuie s` fie
proasp`t`. Noi, imediat ce culegem floarea, o [i folosim la produc]ie.
Nu e o plant` preten]ioas`, iar \n perioada \nfloririi se simte un
parfum intens de la distan]`. Vecinii care locuiesc \n preajma
planta]iei apreciaz` mirosul [i [tiu când fac dulcea]a. E ceva special
\n aer când muncesc \n planta]ie”, explic` Mihaela Rusu.

Ie[eanca a atestat 3 produse tradi]ionale,
respectiv dulcea]a, o]etul
[i siropul de trandafiri
Antreprenoarea face 5 produse prin metode manuale, care se
vând cu pre]uri cuprinse \ntre 18 [i 23 de lei. Produsele au
diverse \ntrebuin]`ri [i spune c` re]etele folosite sunt de pe
vremea bunicilor, de aceea a ob]inut atestate tradi]ionale pentru
3 dintre ele. „Dulcea]a este f`cut` dup` o re]et` din familie, de
la bunicii mei, care a fost [i atestat` tradi]ional. |n 2016 am primit
aceast` certificare. Este recomandat` persoanelor cu diabet, care
au aciditate gastric`. Dulcea]a de trandafiri con]ine doar petale
de trandafir proaspete, zah`r, ap` [i sare de l`mâie. Mai am
atestate tradi]ionale [i pentru siropul [i o]etul de trandafiri. Alte
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar`

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019
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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, le-am oferit alinare celor
care nu au pe nimeni [i care nu mai au vreo
speran]` de mai bine. Cu to]ii trebuie s` ar`t`m
nu doar deschidere, ci [i compasiune [i \n]elegere
pentru cei din jurul nostru, pentru cei cu care
soarta nu a fost atât de bun`.
Timp de aproape 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”:
Silk District
Lucian Ailenei, om de afaceri
Cornel Brânz`, om de afaceri
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

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
Ec. Robert Dânc`, manager Maternitatea
„Cuza Vod`” din 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
Costel Grojdea, inspector [ef ITM 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
Mihai Albi[teanu, deputat AUR Ia[i
Cristian Iv`nu]`, deputat AUR Ia[i
Prof.univ.dr. Nicu Gavrilu]`, director
Departamentul de Formare Continu`, |nv`]`mânt
la distan]` [i |nv`]`mânt cu Frecven]` Redus`
din cadrul UAIC Ia[i
Funda]ia „Antibiotice - {tiin]` [i suflet”.

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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Povestea de succes a unui tân\r din Ia[i,
laureat al Premiilor Academiei Române!
Profesorul universitar Alexandru Tofan a
urm\rit via]a incredibil\ a c\lug\rului
Andrei Scrima. ıEste o oper\ la care
am lucrat cu febrilitate [i pasiune‰

Povestea interesant` [i de
succes a singurului tân`r
ie[ean laureat al Premiilor
Academiei Române! La doar 42
de ani, el este profesor
universitar la cea mai veche
institu]ie de \nv`]`mânt
superior a ]`rii [i unul dintre
cei mai activi [i promi]`tori
filosofi, publici[ti [i
cercet`tori! Alexandru Ioan
Tofan activeaz` \n cadrul
Universit`]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i, Facultatea de
Filosofie [i {tiin]e SocialPolitice. Acesta a luat Premiul
„Dumitru St`niloaie” (domeniul
Teologie) pentru lucrarea:
„Omul l`untric. Andrei Scrima
[i fizionomia experien]ei
spirituale”, ap`rut` la Editura
Humanitas \n 2019
O nou` confirmare a valorii intelectualilor [i
universitarilor din ora[ul Ia[i! Prof. univ. dr.
Alexandru Ioan Tofan este singurul ie[ean laureat,
pentru anul 2019 (\n 2020 [i pe fondul pandemiei,
nu a avut loc decernarea), al Academiei Române.
Universitarul a luat Premiul „Dumitru St`niloaie”
(domeniul Teologie) pentru lucrarea: „Omul l`untric.
Andrei Scrima [i fizionomia experien]ei spirituale”,
ap`rut` la Editura Humanitas \n 2019.
„Sunt extrem de fericit c` am luat acest
premiu! Este o oper` la care am lucrat cu febrilitate
[i pasiune. Confirmarea Academiei Române este
una aparte, iar distinc]ia nu face altceva decât s`
pun` \n valoare [i s` fac` cunoscut` publicului
marea personalitate a lui Andrei Scrima. Am fost

marcat [i pl`cut atras de via]a, crea]ia [i activitatea
lui Scrima. |n via]` este esen]ial s`-]i fie confirmate
munca, efortul [i tr`irile. E o mare bucurie pentru
mine, deoarece premiul este oferit pe segmentul
Teologie, o zon` care m` atrage [i m` fascineaz`”,
a m`rturisit prof. univ. dr. Alexandru Ioan Tofan.
Ceremonia are loc chiar ast`zi, 8 decembrie 2021,
în format hibrid [i de la ora 10:00, \n Aula
Academiei Române din Bucure[ti.

Alexandru Ioan Tofan:
„Aceast` carte \[i propune s`
parcurg` câteva dintre
chipurile experien]ei
spirituale...”
Legat de crea]ia sa, laureatul Academiei
Române, prof. univ. dr. Alexandru Ioan Tofan, a
]inut s` arate c`: „Aceast` carte \[i propune s`
parcurg` câteva dintre chipurile experien]ei
spirituale, a[a cum sunt ele \nf`]i[ate \n scrierile
p`rintelui Andrei Scrima. De fiecare dat`, \ncercarea
omului de a ie[i dintre hotarele lumii este devansat`
de o discret`, dar decisiv` coborâre a cerurilor
\n adâncul lucrurilor, acolo unde \[i las` semne
[i repere. Transcendentul nu este niciodat` construit
\ntr-o experien]` spiritual`, ci recunoscut de fiecare
dat` \n transparen]a detaliilor care g`zduiesc
nem`rginiri. |ncercarea de fa]` nu este nici despre
experien]a spiritual` \n genere, nici despre o
biografie spiritual` anume. Ea \[i propune s`
\nso]easc` paginile c`r]ilor p`rintelui Scrima [i
s` sesizeze semnifica]ia ultim` care le locuie[te
- cu alte cuvinte, s` le devin` prieten”

la Antim („Rugul Aprins”), arhimandrit al Patriarhatului
Ecumenic de la Constantinopol, reprezentant
personal al Patriarhului ecumenic Athenagoras la
Conciliul Vatican II (1963-1965); membru [i
inspirator, din 1959, al comunit`]ii monastice
ortodoxe de la Deir-al-Harf, Liban.
Studii - la Bucure[ti - de Filosofie, Matematic`
[i Teologie; între 1957 [i 1959 e doctorand la
Benares, India, cu o tez` despre „The Ultimate,
its Methodological and Epistemological Connotation
According to Advaita-Vedanta”. A fost profesor
de Filosofie [i de {tiin]e religioase la Universitatea
Catolic` „Saint-Joseph”, Beirut (1968-1989), [i la
Universitatea „Maronita Saint-Esprit”, Kaslik, Liban.
De asemenea, a fost membru al Academiei
Interna]ionale de {tiin]e Religioase [i Filosofie a
{tiin]ei de la Bruxelles [i Senior Fellow al Colegiului
Noua Europ` - Institut de Studii Avansate, Bucure[ti.
Are valoroase [i importante volume publicate.

Studierea Filosofiei, un univers
fascinant pentru tân`rul
Alexandru Ioan Tofan

Pe de alt` parte, studierea Filosofiei este un
univers fascinant pentru tân`rul prof. univ. dr.
Alexandru Ioan Tofan.
„Da, pentru mine acest domeniu este unul
fascinant. Alegerea mi-a fost inspirat` [i de familie,
mama mea fiind reperul meu absolut. Am avut
privilegiul de a studia la Colegiul Na]ional «Costache
Negruzzi», loc \n care m-am modelat [i am avut
profesori extraordinari. Filosofia te face s` fii
curios, s`-]i pui \ntreb`ri [i s` cau]i r`spunsuri.
Apoi, arealul teologic este cel care m` atrage
foarte mult [i m` provoac` s` caut, s` cercetez
Andrei Scrima, monah,
[i s` cred... Da, mi-am dorit s` fiu profesor
membru al Grupului de la
universitar, s` m` implic \ntr-un dialog aparte, o
Antim [i arhimandrit al
rela]ie special` cu studen]ii mei. Nu am fost un
Patriarhatului Ecumenic de la
«tocilar», nu sunt un sobru... Ceea ce am \nv`]at
Constantinopol
[i ceea ce fac acum este din pl`cere, din curiozitate
Andrei Scrima (1925, Gheorgheni - 2000, [i ca o mare provocare a vie]ii mele”, mai
Bucure[ti) a fost monah, membru al Grupului de m`rturise[te prof. univ. dr. Alexandru Ioan Tofan.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ioan Alexandru Tofan are
cursuri de Filosofie
româneasc`, Istoria [i filosofia
religiei, Hermeneutic` radical`
sau Metodologie filosofic`
N`scut \n 1979, prof. univ. dr. Ioan Alexandru
Tofan pred` în cadrul Facult`]ii de Filosofie [i
{tiin]e Social-Politice, UAIC. A publicat cartea
„Logica [i filosofia religiei. O re-lectur` a prelegerilor
hegeliene” (Editura Academiei Române, Bucure[ti,
2010), precum [i numeroase studii în reviste [i
lucr`ri de specialitate pe teme privind filosofia
clasic` german`, filosofia religiei, teoria critic`
sau teoriile seculariz`rii. Din 2009 se preocup`
de scrierile lui Walter Benjamin, pe care îl cite[te
din perspectiva unei teologii neexplicite, camuflat`
în problematica [i structura insesizabil` a textului.
Cartea „City Lights. Despre experien]a la Walter
Benjamin” reprezint` un prim rezultat al acestei
cercet`ri.
Acesta are cursuri de: Filosofie româneasc`,
Istoria [i Filosofia religiei, Hermeneutica radical`,
Practica interpret`rii textului filosofic sau Metodologie
filosofic`. Este absolvent al actualului Colegiu
Na]ional „Costache Negruzzi”, din Ia[i. A avut
un stagiu de predare Erasmus+ la Universitatea
„Saint-Joseph”, Beirut, Liban, burs` de cercetare
KAAD la „Hochschule für Philosophie”, München,
burs` de cercetare DAAD la Universität „Humboldt”,
Berlin, Germania, stagiu de preg`tire la Universität
„Konstanz”, printre altele. Este redactor la importante
[i prestigioase reviste de specialitate [i a organizat
evenimente [tiin]ifice legate de domeniul Filosofiei.
Este membru al Centrului de Hermeneutic`,
Fenomenologie [i Filosofie practic` [i RVP (Research
în Values and Philosophy) Ia[i - „Center Research
Project Re-Learning to be Human for Global
Times: The Role of Intercultural Encounters”. Are
o valoroas` activitate [tiin]ific` [i de cercetare ce
implic` inclusiv c`r]i publicate.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Un consilier local PNL, condamnat pentru
trafic de droguri `n Ia[i, [i-a recâ[tigat
postul din Prim\rie cu judec\torii. Consiliul
Local `i poate pl\ti desp\gubiri generoase
Un consilier local PNL,
condamnat pentru trafic de
droguri \n Ia[i, nu poate reveni
\n institu]ie dup` ce i-a fost
invalidat mandatul câ[tigat
dup` alegerile locale 2020.
Mihai Stan a fost invalidat
dup` o plângere a organiza]iei
PSD la adresa sa. Magistra]ii iau dat câ[tig de cauz` [i au
dispus ca acesta s` revin` \n
Consiliul Local. Cea care i-a
luat locul nu a renun]at la
postul din Prim`rie, iar
Consiliul Local trebuie s`-i
pl`teasc` 500 de lei pe zi pân`
la reintegrarea pe func]ia
câ[tigat` la alegeri. Consilierul
local a avut \n trecut o
condamnare pentru trafic de
droguri
Caz unic \ntr-o prim`rie din jude]ul Ia[i! Un
fost consilier local PNL nu poate s`-[i preia
mandatul câ[tigat dup` alegerile locale din toamna
anului trecut. Mihai Stan a intrat \n Consiliul
Local (CL) al comunei Pope[ti, \ns` a fost invalidat
de instan]` dup` o plângere venit` din partea
organiza]iei PSD. Mihai Stan a contestat, printro cale extraordinar` de atac, invalidarea, [i a avut
câ[tig de cauz`. |ntre timp, \ns`, Consiliul Local
a validat un nou ales local, pe Ana Maria Zavincu,
ceea ce a blocat [i mai mult lucrurile \n prim`rie.
Mihai Stan a atacat [i aceast` situa]ie \n
instan]` [i a avut din nou câ[tig de cauz`. Cu

toate acestea, Ana Maria Zavincu nu vrea s`
renun]e la postul din Consiliul Local, ceea ce
face ca situa]ia s` fie [i mai ciudat`. Mai mult,
\n urm` cu mai mul]i ani, Mihai Stan a avut o
condamnare pentru trafic de droguri.

Caz [ocant \n Prim`ria
comunei Pope[ti
din jude]ul Ia[i
Mihai Stan a avut câ[tig de cauz` \n dosarul
nr. 2430/99/2021 la Tribunalul Ia[i. |n aceste
condi]ii, consilierul supleant Ana Maria Zavincu
ar trebui s` renun]e la postul din CL pentru ai face loc lui Mihai Stan. „Admite în parte ac]iunea
formulat` de reclamant în contradictoriu cu pârâ]ii.
Oblig` pe pârâ]i, prin reprezentan]ii lor legali, s`
întreprind` demersurile necesare în vederea
încet`rii/invalid`rii mandatului supleantului Z.A.M.,
validat prin încheierea nr. 2034/28.10.2020 dat`
în dosarul nr.27747/245/2020 al Judec`toriei Ia[i
prin formularea în justi]ie a unei ac]iuni care s`
urm`reasc` aceast` finalitate, în termen de 30
zile de la data r`mânerii definitive a prezentei
sentin]e, sub sanc]iunea pl`]ii de penalit`]i de
500 lei/zi de întârziere”, se arat` \n decizia
magistra]ilor ie[eni. Oamenii din Prim`ria comunei
Pope[ti au ar`tat c` \ntreaga situa]ie s-a petrecut
din cauza primarului Vasile Lupu.
„Consiliul Local nu a formulat \ntâmpinarea,
nu a fost f`cut` nicio ap`rare. |n prim`rie se
pierd procese pe capete din cauza asta. Oricum,
consiliera care a ajuns ca supleant va intra \n
curând \n concediu de cre[tere a copilului [i cel
mai probabil Mihai Stan va reveni \n Consiliul
Local. Cert este c` acest lucru s-a f`cut cu sprijinul
primarului”, a spus o persoan` din Prim`ria
comunei Pope[ti. |n plus, Prim`ria va trebui s`i pl`teasc` lui Mihai Stan [i 1.050 de lei cheltuieli
de judecat`.

Mihai Stan a fost condamnat
pentru trafic de droguri \n Ia[i:
b`rbatul comercializa canabis
produs \n locuin]a proprie
Povestea din Prim`ria condus` de liberalul
Vasile Lupu este de-a dreptul incredibil`. Mihai
Stan a fost condamnat pentru trafic de droguri
\n cursul anului 2017 al`turi de alte persoane.
Al`turi de Mihai Stan au mai fost lua]i \n vizor
de organele de anchet` [i Alexandru Mihai
Botezatu, Constantin Codrin Iacob, Andrei Sebastian
Vl`dianu.
To]i ace[tia au fost acuza]i de comiterea
infrac]iunilor de trafic de droguri de risc, trafic
de droguri de mare risc [i de]inere, în mod ilegal,
de droguri de risc în vederea consumului propriu.
Mihai Stan [i ceilal]i au \nfiin]at mai multe culturi
de cannabis, care le asigurau o cot` bun` din
pia]a neagr` a Ia[ului.
Consilierul local PNL a fost condamnat la 1
an [i 4 luni de \nchisoare, de magistra]ii Cur]ii

de Apel, \n cursul anului 2017, pentru trafic de
droguri \n Ia[i. Trei ani mai târziu, acesta a
candidat la alegerile locale din comuna Pope[ti
[i a ajuns \n Consiliul Local. De atunci a \nceput
[i epopeea mandatului s`u \n structura prim`riei
din comuna ie[ean`. Contactat telefonic de reporterii
„BZI”, Mihai Stan a sus]inut c` din moment ce
instan]a nu i-a interzis s` candideze, atunci nu
vede nicio problem`. „Din câte [tiu eu, \n 30 de
zile dac` nu m` repun \n func]ie, pot s` pl`teasc`
desp`gubiri. Povestea veche nu are nicio leg`tur`.
Dac` era vreo interdic]ie, era altceva. Dac`
judec`torul m-a pus \n func]ie, atunci nu mai are
nicio treab`”, a spus Mihai Stan. Pe de alt` parte,
primarul Vasile Lupu nu a r`spuns le telefon
pentru a comenta situa]ia. De numele primarului
Vasile Lupu se leag` mai multe scandaluri, printre
care [i unul privind rezultatul alegerilor locale
din 2016.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

~i vede]i? Ea `i este so]ie, `ns\ fiica femeii i-a sucit min]ile [i a vrut cu orice
pre] s\ o aib\! Nu s-a gândit c\ are doar 17 ani [i a [antajat-o pentru sex.
Totul a ie[it la iveal\ dup\ ce adolescenta a r\mas f\r\ telefonul mobil
Un b`rbat din Ia[i s-a gândit s`
\ncerce sexul [i cu so]ia, dar [i cu
fiica femeii, \ns` nu [i-a dat seama
c` totul l-ar putea costa foarte
scump. Ieri, Constantin Posteuc` a
ajuns dup` gratii, iar so]ia lui a
sc`pat la musta]` de arest. Totu[i,
ambii au petrecut o noapte \n
spatele gratiilor dup` ce poli]i[tii
au adunat suficiente probe care
s`-i incrimineze
|n ce lume tr`im?! Probabil asta s-au \ntrebat
[i poli]i[tii din Ia[i care au reu[it s` finalizeze o
anchet` destul de complicat`. Zilele trecute, doi
so]i din Ia[i au fost re]inu]i pentru 24 de ore.
El - pentru viol [i ea - pentru tâlh`rie. De unde
a izbucnit totul? Constantin [i Simona Posteuc`
s-au c`s`torit de ceva vreme. Femeia a mai fost
c`s`torit` \n trecut [i are o fat` \n vârst` de 17
ani. To]i locuiau \mpreun` undeva, \n comuna
Miroslava. Prin luna august a acestui an, Constantin
a pus la cale un plan care l-a costat libertatea.
Din câte se pare, b`rbatul a aflat c` fiica lui
vitreg` ar avea o rela]ie cu un b`iat. I-ar fi spus
fetei c` [tie despre rela]ia ei [i a amenin]at-o c`

\i va spune [i mamei acesteia despre ea. Adolescenta
probabil c` s-a speriat [i a c`zut \ntr-o capcan`.
Constantin s-a gândit s` o [antajeze [i i-a propus
s` fac` sex pentru a-i p`stra secretul. Astfel, ar
fi \ntre]inut rela]ii sexuale pân` prin luna octombrie.
Poate c` s-ar fi \ntâmplat asta [i acum dac`
adolescenta nu ar fi avut o discu]ie cu mama sa,
dar, de la o discu]ie [i pân` la un adev`rat
scandal, nu a fost decât un pas.

Constantin [i Simona
Posteuc`, acuza]i c` [i-au
abuzat fiica
Surse judiciare afirm` c` Simona Posteuc`
[i-ar fi lovit cu pumnii fiica de 17 ani [i i-ar fi
luat telefonul mobil. Adolescenta a c`rei identitate
o vom proteja a mers la tat`l ei biologic [i i-a
povestit c` a fost b`tut` [i violat`. |mpreun` cu
acesta, ea a mers la Poli]ie [i a depus o sesizare.
„Agen]ii din cadrul Sec]iei IV de Poli]ie Rural`
Miroslava efectueaz` cercet`ri, \n cadrul unui
dosar penal, sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor
de viol, [antaj [i tâlh`rie. Din investiga]iile efectuate
pân` \n prezent s-a constatat faptul c`, \n perioada

august-octombrie 2021, un b`rbat ar fi constrâns
o minor` s` \ntre]in` rela]ii sexuale cu el. De
asemenea, \n luna octombrie 2021, mama victimei
i-ar fi sustras minorei telefonul mobil, prin
exercitarea de acte de violen]`. Pe data de 6
decembrie 2021, poli]i[tii au efectuat o perchezi]ie
\n cadrul dosarului penal, \n urma c`reia au fost
ridicate mijloace materiale de prob`. De asemenea,
cele dou` persoane b`nuite de comiterea faptei
au fost duse la audieri, iar, pe baza probatoriului
administrat \n cauz`, acestea au fost re]inute de
poli]i[ti pentru 24 de ore. Pe 7 decembrie 2021,
cele dou` persoane b`nuite de comiterea faptelor
au fost prezentate, cu propuneri legale, Parchetului
de pe lâng` Judec`torie [i Judec`toriei Ia[i”, au
precizat ieri reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Constantin Posteuc` a fost
arestat, iar so]ia lui a fost
plasat` sub control judiciar
Cei doi so]i au ajuns \n fa]a judec`torilor. |n
timp ce Constantin a fost arestat, Simona a fost
plasat` sub control judiciar. „Instan]a admite

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

propunerea de arestare preventiv` formulat` de
Parchetul de pe lâng` Judec`toria Ia[i privindul pe inculpatul Constantin Posteuc`, cercetat pentru
s`vâr[irea infrac]iunilor de [antaj [i viol în form`
continuat`. Dispune arestarea preventiv` a inculpatului
Constantin Posteuc`, pentru o perioad` de 30 de
zile. Dispune emiterea mandatului de arestare
preventiv` pe numele inculpatului Constantin
Posteuc`. Respinge ca neîntemeiat` propunerea
de arestare preventiv` formulat` de Parchetul de
pe lâng` Judec`toria Ia[i privind-o pe inculpata
Simona Elena Posteuc`, cercetat` pentru s`vâr[irea
infrac]iunii de tâlh`rie. Dispune punerea în libertate
a inculpatei Simona Elena Posteuc`. Dispune
luarea m`surii preventive a controlului judiciar
fa]` de inculpat`, pe o durat` de 60 de zile”, au
precizat ieri magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i.
De remarcat este faptul c` decizia luat` ieri
de judec`torii ie[eni nu e definitiv`, aceasta putând
fi contestat`. |n eventualitatea \n care se va
\ntâmpla acest lucru, urmeaz` ca instan]a superioar`
s` hot`rasc` ce se va \ntâmpla \n continuare cu
cei doi.
Sorin PAVELESCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i

11

PUBLICITATE

Miercuri, 8 decembrie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promo]ia 2021, DARIF GRUP
SRL. Rela]ii la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com
HOLBOCA, STR.FIRMELOR
NR.22-24.
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizata,
ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BL.339, TR.I [i TR.II. Rela]ii la:
0767122889, STR.PROF.PAUL
NR.13, BL.339/I, SC.D, P-U.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Femeie de servicu, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CONSULTMED SRL. Rela]ii la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520,
ETJ.4, AP.2.
Femeie de serviciu, gimnaziu,
f`r` experien]` precizat`,
FARMACIA ADRIANA SRL.
Rela]ii la: 0723233175;
farmaciaadriana2006@yahoo.co
m,STR.G.MUZICESCU NR.6.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL.
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, cu experien]`, INBIT
SRL. Rela]ii la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
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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.

rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Peisagist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Personal citire contoare, minim 8
clase, f`r` experien]` precizat`,
MSC OPERATION SA. Rela]ii la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.

Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, pentru persoane cu
dizabilit`]i, BRAS SRL. Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
STR.SILVESTRU NR.4.

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

Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.

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

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

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

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

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

Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
studii [i experien]` precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator ma[ini unelte CNC \n
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INNOVATE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, FULGER MIRALEX
SRL. Rela]ii la: 0749215034,
ALEEA DECEBAL NR.2, BL.B7,
SC.A, ETJ.4, AP.17.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;

Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare f`r` experien]`
precizat`, STEFAN SECUTITY
SRL. Rela]ii la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Psiholog \n specialitatea
psihologia muncii [i
organiza]ional`, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.

Referent IA-S, studii superioare
licen]iat \n jurnalism [i [tiin]ele
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.

MEDIU
ZLAVOG SINZIANA, SCANTEI
DRAGOS, PROCA ANDREEA,
PROCA FLORIN-VASILE titular al
” INTOCMIRE P.U.Z. PENTRU
INTRODUCERE TEREN IN
INTRAVILAN IN SCOPUL
CONSTRUIRII DE LOCUINTE
INDIVIDUALE”- propus a fi
amplasat în Comuna Aroneanu
Satul Aroneanu - Extravilan,
înscris în CF 67163, Nr. cad.
67163, jud. Ia[i anun]` publicul
interesat asupra deciziei etapei
de \ncadrare – proiectul de
plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia etapei de \ncadrare se
primesc la sediul APM Ia[i– str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, \n zilele
de luni-joi (orele 8.00- 16.30) [i
vineri(orele 8.00- 14.00), \n
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

SC DELGAZ GRID SA prin SC
EXIMPROD GRUP SRL, titular al
proiectului: „Buclare LEA M.T.
Referent de specialitate financiar
deriva]ie 20kV Osoi Cotârgaci
contabilitate, studii medii/
(din LEA 20 kV Tg. Frumos
superioare, f`r` experien]`
M`dârje[ti) cu LEA 20 Kv
precizat`, ASOCIATIA
}ib`ne[ti - M`dârjac”, propus a fi
PERSOANELOR CU HANDICAP
amplasat în satele: OsoiDIN ROMANIA FILIALA
intravilan, M`dârjac, extravilan
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
comunele: Sine[ti, M`dârjac,
0770760331; 0332/730411;
jude]ul la[i, anun]` publicul
aphr.office@gmail.com, STR.
interesat asupra lu`rii deciziei
PIATA UNIRI, NR.5.
etapei de încadrare de c`tre
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

APM Iasi, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului: f`r` evaluarea
impactului asupra mediului, f`r`
evaluarea impactului asupra
corpurilor de ap` [i f`r` evaluare
adecvat`, pentru proiectul de
mai sus. Proiectul deciziei de
încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM Ia[i din Ia[i, Calea
Chi[in`ului, nr.43, jude]ul Ia[i, în
zilele de luni-joi (\ntre orele 9.00 –
14.00) [i la urm`toarea adres`
de internet: www.apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 de zile de la data public`rii
prezentului anun].

NOTIFICåRI
Lichidatorul judiciar desemnat de
Tribunalul Ia[i -Judecator sindic
notific` deschiderea procedurii
simplificate de insolven]ei a SC
ALCSANDRU INSTAL
CONSTRUCT SRL, cu sediul \n
sat [i comuna Cozmesti, parter,
bl.1,jud.Ia[i, num`r de
înregistrare în Registrul
Comer]ului-J22504/2014,Cui:32958630.
Cererea de admitere a crean]elor
se va depune la Tribunalul Ia[i,
str.El.Doamna nr.1A pân` data
de 07.01.2022. La cerere vor fi
anexate documentele
justificative, dovada taxei de
timbru de 200 lei. Termenul de
\ntocmire a tabelului preliminar
este 17.01.2022. Contesta]iile
\mpotriva tabelului preliminar se
vor depune \n termen de 7 zile
de la data public`rii tabelului
preliminar \n Buletinul
procedurilor de
insolven]`.Termenul de verificare
a definitiv`rii tabelului de crean]e
[i publicare \n BPI 11.02.2022.
Adunarea creditorilor va avea loc
la data de 21.01.2022,ora 9 la
sediul lichidatorului judiciar-Ia[i,
Sos.Nationala nr.47, bl.C4, sc.B,
et.1 ,ap.7, jud.Ia[i, cu
urm`toarea ordine de zi:
prezentarea situa]iei debitorului;
desemnarea Comitetulului
creditorilor [i a pre[edintelui
acestuia, confirmarea(înlocuirea)
[i stabilirea remunera]iei
lichidatorului judiciar judiciar;
prezentarea raportului privind
cauzele insolven]ei [i premisele
r`spunderii persoanelor vinovate
de intrarea in insolventa a
debitoarei Sc Alecsandru Instal
Conctruct SRL. Rela]ii
suplimentare: 0742.148.886

LICITA}II
C.I.I.FILIP A. SANDA- cu sediul
social în Ia[i, str.Frumoasa nr.16,
bl.639, sc. A, et.1, ap.1, Ia[i, în
calitate de lichidator judiciar al
SC Leul Company Srl Ia[i anun]`
vânzarea prin licita]ie public` cu
strigare a imobilului - a Spa]iului
comercial situat în comuna
Belce[ti, jude]ul Ia[i-Activ-descris
conform C`r]ii Funciare: -CC extravilan T52, nr. cadastral
60478, CF – 60478/Belce[ti,
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

suprafa]a de 420,00 mp; -C2 spa]iul comercial P<1, nr.
cadastral – 60478, CF – 60478/,
suprafa]a 554,00 mp, SU
estimat` – 465,89mp, SC277,00 mp, Terasa – 22,15mp,
aflat \n proprietatea privat` a SC
Leul Company Srl Iasi. Pre]ul de
pornire reprezinta 80% din pre]ul
raportului de evaluare [i este
convertibil pl`tibil în lei la cursul
de schimb BNR din ziua
adjudec`rii. TVA-ul se aplic` în
func]ie de Codul Fiscal în vigoare
la data vânz`rii. Se consider` c`
ofertantul - poten]ialul
cump`r`tor accept` pre]ul
activului pentru care a depus
documenta]ia, condi]iile stipulate
în Regulamentul de vânzare [i
Caietului de sarcini a activului.
Vânzarea activului prin licita]ie
public` cu strigare va avea loc în
datele de 20.12.2021;
10.01.2022; 25.01.2022 si
09.02.2022 orele 13.00 la sediul
lichidatorului judiciar [i se va
desf`[ura conform prevederilor
Legii nr.85/2014 privind
procedura insolven]ei. Vânzarea
se va face în conformitate cu
Regulamentul de vînzare [i
Caietul de sarcini cu precizarea
expres` ca pre]ul oferit nu poate
fi mai mic decât pre]ul de pornire
stabilit prin Raportul de evaluare.
Informa]ii suplimentare privind
descrierea [i vizionarea activului
imobil, condi]iile de participare [i
organizarea vânz`rii, pute]i
solicita pe adresa de e-mail:
sandafilip@yahoo.com sau
telefon mobil: 0742671391 sau
tel: 0232241596.

CONVOC~RI
In temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea si
functionarea cooperariei de
consum si ale Actului constitutiv
propriu,Consiliul de administratie
al Societatii Cooperativa de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Cotnari
convoaca ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 21.12.2021,ora 11,00 la
sediul unitatii,in loc.Cotnari
,jud.Iasi,avand urmatoarea
ORDINE DE ZI: 1.Analiza
economico –financiara a
societatii cooperative pentru
perioada martie octombrie 2021.
2.Aprobarea incetarii calitatii de
cenzor a doamnei cenzor Moraru
Adriana ca urmare a situatiei
financiare a societatii si a
imposibilitatii platii sumei de 120
lei /luna. 3.Aprobarea alegerii
prin vot secret a unui nou censor
pentru un mandat cuprins intre
21.12.2021-23.03.2024.
4.Aprobarea indemnizatiei
pentru cenzorul nou ales in
cuantum de 60 lei lunar. 5.
Mandatarea domnului Vechiu
Mihai cu indeplinirea demersurilor
legale la ORC Iasi; 6.Diverse. In
conditiile in care nu se intruneste
cvorumul de sedinta,conform
art.36 din Legea
1/2005.Adunarea generala
ordinara se reconvoca pentru
data de 21.12.2021 ora 11.30
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Spitalul Modular de la Le]cani nu se mai `nchide!

Pacien]ii exclusiv Covid-19 vor fi interna]i
cu prioritate pentru a nu mai aglomera
celelalte unit\]i medicale. Dr. Vasile Cepoi:
ıAtâta timp cât vor fi pacien]i Covid-19,
va func]iona [i spitalul de la Le]cani‰
La Spitalul Modular de la Le]cani vor fi interna]i to]i pacien]ii
exclusiv Covid-19 cu forme medii [i grave, care au nevoie de
oxigen. Ace[tia vor fi interna]i cu prioritate la Le]cani, \n timp ce
persoanele cu alte patologii asociate infec]iei Covid-19 vor fi \ngriji]i
\n celelalte spitale din municipiul Ia[i \n func]ie de afec]iune. |n
prezent, la Spitalul Modular de la Le]cani sunt interna]i 10 pacien]i.
„Atâta timp cât vor fi pacien]i Covid-19, va func]iona [i spitalul
de la Le]cani. Sistemul de \nc`lzire a fost reparat [i nu vor fi
probleme pe parcursul iernii. |n prezent sunt interna]i 10 pacien]i
[i to]i cei care sunt infecta]i Covid-19 au prioritate [i vor fi
interna]i la Spitalul Modular de la Le]cani. Pacien]ii pozitivi [i cu
alte afec]iuni asociate vor fi interna]i \n spitalele din municipiul
Ia[i \n func]ie de nevoie. Formele medii [i u[oare care au nevoie
de oxigen vor fi internate tot la Le]cani sau la Spitalul de Boli
Infec]ioase. Momentan nu avem nicio suspiciune de infectare cu
noua tulpin`, Omicron, [i sper`m s` nu avem, dar nu cred c`
vom sc`pa”, a declarat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Ia[i.

Sistemul de \nc`lzire al spitalului a fost
reparat la sfâr[itul lunii noiembrie 2021
|n prezent, sistemul de \nc`lzirea al spitalului de la Le]cani,
care este compus din ni[te aparate de aer condi]ionat care nu
f`ceau fa]` temperaturilor sc`zute, a fost reparat. Aceste aparate
de aer condi]ionat nu au fost niciodat` adaptate pentru clima din
România, ele fiind destinate \n special pentru cl`diri sau containere
din zone calde, nu unde temperaturile sunt sc`zute. Astfel, instala]iile
nu au f`cut fa]` \n perioada \n care valorile din termometre au
sc`zut, iar bolnavii au fost \n cele din urm` transfera]i \n alt` parte.

|ntre timp, Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar` (ADI)
Euronest, proprietarul spitalului, a \ncheiat un nou contract cu o
firm` din Ia[i pentru reviziile necesare la instala]iile defecte. Astfel,
Euronest i-a pl`tit 16.800 de lei (3.400 de euro) firmei Clima Therm
Center SRL pentru reviziile la instala]iile de la spitalul mobil.

Rata de infectare \n rândul adul]ilor se
men]ine sc`zut`
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 2.000 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.
Cele mai multe paturi ATI COVID-19 erau ocupate la Spitalul Modular
de la Le]cani, 6, urmat de Spitalul de Neurochirurgie, cu 5 paturi.
De la debutul pandemiei [i pân` ieri, num`rul deceselor provocate
de infectarea cu SARS-CoV-2 a ajuns la 1.859 \n jude]ul Ia[i, 4 fiind
raportate \n ultimele 24 de ore. Aproximativ 2.000 de ie[eni au fost
imuniza]i \n doar 24 de ore.
Andreea PåDURESCU

~n Catedrala Romano-Catolic\ ıSfânta Fecioar\
Maria, Regina‰, din Ia[i, vor fi hirotoni]i
diaconi 7 seminari[ti din anul VI
de la Institutul Teologic Romano-Catolic
Ast`zi, 8 decembrie 2021, în Solemnitatea Neprih`nita Z`mislire,
la ora 11:00, în Catedrala Romano-Catolic` „Sfânta Fecioar` Maria,
Regina”, din Ia[i, vor fi hirotoni]i diaconi cei 7 seminari[ti din
anul VI de la Institutul Teologic Romano-Catolic.
Numele celor 7 candida]i la diaconat [i parohiile de provenien]`
sunt: Alexandru Albu, din Piatra Neam] - Parohia „Sfântul Iosif
Muncitorul”, Mihai Chichiri]`, din Buhonca - Parohia „În`l]area Sfintei
Cruci”, Bogdan En`[oae, din Gher`e[ti - Parohia „Trupul [i Sângele
Domnului”, Eusebiu Iulian Relea, din Butea - Parohia „Preasfânta
Treime”, Alexandru Sergiu Robu, din S`b`oani - Parohia „Sfântul
Mihail”, Octavian Sescu, din S`b`oani - Parohia „Sfântul Mihail” -,
[i Silviu Marian {aran, din Bac`u - Parohia „Sfântul Nicolae”.

Hirotonirea diaconal` a fost precedat` de o
veghe de rug`ciune
Hirotonirea diaconal` a fost precedat` de o veghe de rug`ciune,
în Catedrala Romano-Catolic` „Sfânta Fecioar` Maria, Regina”, din
Ia[i. Veghea de rug`ciune a inclus sfântul Rozariu [i profesiunea
de credin]` a candida]ilor la ordinul Diaconatului.
„Cu aceast` ocazie, a[ dori s` le mul]umesc, în numele
Seminarului, familiilor acestor tineri, care au acceptat chemarea
lui Dumnezeu pentru fiii lor [i i-au înso]it în drumul lor de
formare spre sfânta Preo]ie. Un gând deosebit de recuno[tin]`
se îndreapt` [i c`tre episcopii no[tri, PS Iosif P`ule], episcop al
Diecezei de Ia[i, PS Petru Sescu, episcop auxiliar, PS Petru
Gherghel, episcop emerit, ÎPS Aurel Perc`, arhiepiscop mitropolit
de Bucure[ti, PS Cornel Damian, episcop auxiliar, PS Ioan Robu,

episcop emerit, precum [i tuturor p`rin]ilor parohi [i vicari,
persoanelor consacrate, familiilor [i credincio[ilor no[tri pentru
toat` sus]inerea spiritual` [i material` pe care o acord` Seminarului
nostru”, arat` pr. {tefan Lupu, rector al Institutului Teologic
Romano-Catolic din Ia[i.

Fericitul Anton Durcovici - 70 de ani
de la na[terea pentru cer
Anul acesta, Dieceza de Ia[i aniverseaz` 70 de ani de la
na[terea pentru cer (10 decembrie) a lui Anton Durcovici, fericitul
episcop, martir [i înv`]`tor al Bisericii locale. „Înainte de toate,
episcopul martir ne poart` cu mintea prin deceniile întunecate
din secolul trecut, în care poporul român a suferit pentru credin]a
în Cristos. Timp de aproape jum`tate de secol, cre[tinismul a
deranjat ateismul Regimului comunist. Ast`zi, dup` mai bine de
30 de ani de la evenimentele din 1989, orice român se întreab`:«De
ce?» Oare de ce au fost închi[i to]i episcopii catolici, greco- [i
romano-catolici? Oare de ce s-a trezit omul - fiin]` firav` [i finit`
- s` lupte contra lui Cristos - Atotputernicul? Oare de ce oameni
«cu 4 clase» [i-au impus punctul de vedere [i ideologia ateist`?
Oare de ce? Oare de ce?”, transmit cei de la Dieceza de Ia[i.
Astfel, Fericitul Anton Durcovici nu a fost un bigot [i nici
ignorant sau ne[tiutor de carte... A fost un prieten al lui Iisus,
un fiu al Bisericii locale de Ia[i, o ml`di]` austriac` altoit` pe
trunchiul fertil al Bisericii Catolice din România.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

Cum ia [eful din mili]ie cârciumile la
rând. Nici nu pl`te[te ce dughe[te!
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu o scurt`
povestioar` de prin mili]ie. Zilele trecute, prin gazet` era o
povestioar` despre un [`f di post pe nume Sile Cojoc. Nenea
`sta trebuia s` ias` la pensie de ceva vreme, dar nu vrea.
Este de \n]eles [i de ce. Umbl` o vorb` care spune c` nea’
Sile, când se apuc` de tras la m`selu]`, o ]ine langa [i nu
r`mâne bar de la }idana nevizitat. Ce treab` are asta cu ie[itul
la pensie? P`i, v` spun babele. Voi crede]i c` nea’ Sile se
\ngr`m`de[te s` pl`teasc` ce consum`? Nuuu... nici vorb`.
Toarn` [i pleac` cu mâna pe baston, cum s-ar zice... Despre
nea’ Sile, babele ar mai avea multe de spus, dar, pentru un
moment, ne oprim aici. O s` mai vedem noi cum merge treaba
[i discut`m la momentul potrivit. A... era s` uite babele! Nea’
Sile face tot ce vrea [i spune prin sat c` lui n-are ce s`-i fac`
nimeni, c` e pe final de carier`...

Meleonarul Ia[ului se laud` la [pri]uri c`
are [i mini[tri la degetul mic
|n continuarea rubricu]ei de azi, babele v` mai spun câteva
vorbe despre un alt nene de prin târg, pe nume Niciolai
Hapostol. El este cel care a pus bazele corasomului [i este
tare mândru. Deh, babele nu zic c` n-ar trebui s` fie a[a, s`
fie! Dar problema este c` e prea l`ud`ros. Babele l-au auzit
vorbind la un [pri] despre cât este de bogat [i le spunea
prietenilor de pahar c` el are atâta putere, c` poate ajunge la
mai mul]i mini[tri dac` are vreo problem` [i nimeni nu are
curaj s`-l refuze. Dac` o fi a[a sau nu, babele nu [tiu s` v`
spun`. O fi pe undeva vreun strop de adev`r, dar problema
este c` mai to]i care s-au l`udat \n stânga [i \n dreapta au
sfâr[it cam prost. Ba DaNa, ba Bicot, de astea... Dac` o fi
cazul la Niciolai, Dumnezeu de sus [tie!

Cel mai afalfabet [`f de giude]
s-a dat iar`[i \n stamb`!
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` prezint` una
despre inegalabilul Ar`g`zel Pompa. Zâlele trecute, din lips`
de activitate, probabil, endevidu’ a vrut el s` se laude pe
feisbuci cu ce excursii a mai f`cut el pren giude], c` a f`cut
[i a dres, c` alea-alea. C` doar nu e fraier s` spun` c` t`t`
via]a lui a luat numa parale de la stat, pentru... stat, nu?!...
Numai c`, \n loc s` dea ne[te b`nu]i unui student mai am`rât,
care s`-i posteze pe feisbuci, Ar`g`zel s-a \ncumetat el, de[i
e certat r`u cu limba român`. A[a c` babetele s-au cr`c`nat
din nou de râs când au v`zut ce gre[ale s-au pres`rat prin
mai t`t textul. E adev`rat c`, pân` la urm`, orice om poate
gre[i, mai poate sc`pa o liter`, mai poate sc`pa o repeti]ie
\ntr-un text. Totu[i, este binecunoscut c` Ar`g`zel nu [tie nici
scrie, dar nici ceti, pentru c` s-a f`cut de baft` \n mai multe
rânduri pân` acu’...

Lidl România deschide un
nou magazin pe Aleea
Tudor Neculai! Dezastru
pentru locuitorii din CUG.
Traficul rutier devine
imposibil
Un proiect controversat a primit avizul
arhitec]ilor, membri \n Comisia Tehnic`
de Amenajare a Teritoriului [i Urbanism.
Pe Aleea Tudor Neculai urmeaz` s` fie
amenajat un magazin Lidl. Traficul \n zon`
este blocat, mai ales la orele de vârf.
Accesul se realizeaz` de pe o arter` cu o
singur` band` pe sens
Lidl România anun]` noi investi]ii \n municipiul Ia[i, dar cu
costuri importante pentru fluidizarea traficului din ora[. Compania
ar urma s` deschid` un nou magazin pe aleea Tudor Neculai,
nr. 50, acolo unde vechiul proprietar a vrut s` dezvolte un proiect
de locuin]e colective cu regim mare de \n`l]ime, ce ajungea [i
la 11 etaje. Vecinii s-au opus acestui proiect, iar beneficiarul s-a
reorientat. Astfel, pe data de 08.04.2021, a fost \nregistrat` o
promisiune de vânzare-cump`rare \ntre p`r]i, tranzac]ia urmând
s` fie finalizat` pân` pe data de 29.02.2022. Contractul se refer`
la achizi]ionarea unei suprafe]e de 9.000 de metri p`tra]i, dintrun total de aproape 2 hectare. La nici zece metri de amplasament
sunt construite mai multe blocuri cu regimul de \n`l]ime P+4.
Principala problem` pe care o pune proiectul Lidl este legat` de
traficul rutier din zon`. |n ultimii ani, zona CUG este extrem de
greu de traversat, mai ales \n timpul orelor de vârf. Mai mult,
Aleea Tudor Neculai \nseamn` o singur` band` pe sens. De cele
mai multe ori se circul` bar` la bar`. Apari]ia magazinului \n
zon` conduce la cre[terea fluxului de ma[ini, ceea ce \nseamn`
c` ie[irile spre zona CUG vor fi gâtuite. Asta, f`r` s` fie luat`
\n calcul [i prezen]a camioanelor de aprovizionare.

Arhitec]ii au aprobat proiectul din CUG
Proiectul prin care magazinul Lidl ar urma s` fie amenajat
pe Aleea Tudor Neculai a ob]inut [i un aviz din partea arhitec]ilor,
membri \n Comisia Tehnic` de Amenajare a Teritoriului [i Urbanism
(CTATU). Recent, arhitec]ii au analizat dou` variante \n zon`:
doar blocuri cu 6 etaje, fa]` de 11 etaje, cât dorea ini]ial proprietarul,
sau blocuri [i magazinul Lidl. Arhitec]ii au emis un aviz condi]ionat
pentru magazinul Lidl. Cl`direa ar urma s` fie retras` mult \n
spate, cu deschidere la strad`. Proiectul urmeaz` s` fie analizat
\n Comisia de Urbanism format` din consilieri locali [i dezb`tut`
\ntr-o [edin]` viitoare de Consiliu Local, etap` premerg`toare celei
de autorizare. Pre[edintele asocia]iei de proprietari din apropierea
amplasamentului a precizat c` abia a[teapt` deschiderea magazinului.
„Este o idee nemaipomenit`, pot s` v` dau [i semn`turile
proprietarilor. Cred c` vor avea locuri de parcare”, a declarat
Gheorghe Boie[teanu, pre[edintele asocia]iei de proprietari din
Aleea Tudor Neculai. De precizat c`, \n anul 2020, societatea Lidl
România SCS, prin care se realizeaz` tranzac]ia, a \nregistrat o
cifr` de afaceri de 316,1 milioane de lei, profit de 90 de milioane
de lei, datorii de 4 miliarde de lei. |n prim`vara anului 2021 sa deschis ultimul magazin Lidl, \n zona Moara de Foc. De[i
existau restric]ii din cauza pandemiei, sute de ie[eni s-au \nghesuit
la deschidere.

{i Kaufland vrea s` deschid`
alt magazin \n municipiul Ia[i

Pe data de 09.12.2021, pe ordinea de zi a CTATU este prezent
[i proiectul companiei Kaufland România. Pe o suprafa]` de
aproape 1 hectar, situat` pe [oseaua Ia[i - Voine[ti, urmeaz` s`
fie construit un nou magazin. R`mâne de v`zut dac` arhitec]ii
vor considera oportun` investi]ia. Kaufland România a cump`rat
\n anul 2020 alt amplasament din municipiul Ia[i. Este vorba
despre 6 hectare din incinta fostei fabrici Moldomobila, falimentat`
de afaceristul Adrian Butuc`. Kaufland România a achitat nu mai
pu]in de 12,3 milioane de euro, dup` finalizarea licita]iei la sediul
lichidatorului judiciar. De precizat c` Lidl a fost implicat \n mai
multe scandaluri legate de m`rfurile expirate de pe rafturi, dar
[i de raporturile de munc` cu angaja]ii. |n 2020, Irina Andone,
angajat` la Lidl, a cerut magistra]ilor s` primeasc` desp`gubiri
\n valoare de 17.500 de lei, dup` ce a fost obligat` s` participe
la o competi]ie sportiv`. |n timpul unui meci de volei organizat
de superiori, casiera s-a accidentat destul de grav la genunchiul
drept, din cauza suprafe]ei rigide. Femeia a cerut [i daune morale
\n valoare de 10.000 de euro.
Ciprian BOARU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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