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Lovitură încasată de Cristian Stanciu, patronul FEG!

CJ Iași i-a dinamitat o combinație cu un
teren din centrul orașului. Politicianul a
încercat să pună presiune pe autorități
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Un tramvai
pe care s-a plătit
2 milioane de euro,
„reparat” cu lopata de
muncitorii de la CTP
economic

6

În cursul dimineții de ieri, din cauza
condițiilor meteo nefavorabile, circulația
tramvaielor a fost blocată mai multe minute
în Rond Agronomie. Angajații Companiei de
Transport Public Iași care au intervenit la fața
locului au apelat la o soluție... "românească",
pentru a rezolva problema

expres
16
Milionarul
Un tânăr milionar vrea să
Marius Șandru,
construiascăun cartier exclusivist. Prețul
proprietarul fabricii unei singure case este de 350.000 de euro
de confecții Eurotex, Milionarul ieșean în vârstă
doar 22 de ani
investește în clădiri de
construiește un cartier de
de birouri cu 7 etaje! lux la periferia Iașului!

actualitate 8

Beniamin Moisa investește
milioanele de lire câștigate
din firmele pe care le deține
în Londra pentru a dezvolta o
zonă săracă de la periferia...
actualitate 8

Marius Șandru, patronul Eurotex Company,
intenționează să construiască o clădire de
birouri cu 7 etaje pe strada Luca Arbore, din
Iași. Zona este în plină dezvoltare cu locuințe
colective. Arhitecții din cadrul Comisiei de...

Zile importante pentru trei
directori. Unul dintre aceștia a
decis să facă un gest neașteptat,
după 30 de ani. O comisie specială
va decide dacă vor rămâne în funcție
social
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Tupeu de „milițian”! Acest
polițist de frontieră din Iași
a dat aparatul alcooltest peste cap
Un polițist de frontieră din Iași
a fost prins beat peste măsură
la volan. Zilele trecute, Ștefan
Năstasă se deplasa cu un
autoturism prin Răducăneni,
când, la un un moment dat, a
fost tras pe dreapta de colegii
din Poliție. După un control
scurt, polițiștii l-au testat cu...
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{coala gimnazial\ din
comuna Mo[na va fi
reabilitat\! Investi]ia
este de 800.000 de euro
Prim`ria comunei Mo[na, jude]ul Ia[i, anun]` investi]ii \n
localitate. Astfel, pe data de 28.12.2021, este programat` licita]ia
pentru reabilitarea [colii gimnaziale din localitate, construit`
\n anul 1970. Valoarea estimat` a investi]iei este de 4.008.741
lei, f`r` TVA, aproape 800.000 de euro. Comisia de evaluare
va alege oferta constructorilor cu pre]ul cel mai mic. „Structura
de rezisten]` este realizat` din pere]i portan]i din zid`rie de
c`r`mid` plin` presat`. Grosimea pere]ilor portan]i exteriori
[i interiori este de 30 de cm. Peste parter este realizat un
plan[eu de grinzi rotunde din lemn, cu diametre variabile.
Acoperi[ul construc]iei este alc`tuit \n variant` [arpant` din
lemn neecarisat de r`[inoase cu \nvelitoare din tabl`, pe suport
de [ipci [i astereal` (c`ptu[eal` de scânduri- n.r.) de tip OSB”,
se arat` \n descrierea imobilului. |n comuna Mo[na a fost
lansat` o licita]ie [i pentru modernizarea drumurilor.
Prim`ria Mo[na a comandat [i o expertiz` tehnic`. Conform
documenta]iei, lucrarea urmeaz` s` fie executat` \n termen
de 8 luni de la semnarea contractului. „Dorin]a beneficiarului
se refer` la reabilitarea [i modernizarea {colii gimnaziale
Mo[na (corp A) [i construirea unei anexe. Amenaj`rile interioare
vor fi realizate conform propunerilor arhitecturale, realizânduse lucr`ri de reamenaj`ri interioare [i modific`ri ale fa]adei.
Pe toat` suprafa]a exterioar` a cl`dirii sunt vizibile degrad`ri
ale tencuielilor, local disloc`ri ale acestora, cauzele producerii
acestor deterior`ri fiind atât ac]iunea intemperiilor, cât [i lipsa
unor lucr`ri de repara]ii efectuate la timp. Degradarea sc`rilor
de acces exterioare, cr`p`turi [i disloc`ri ale finisajelor [i
elementelor structurale. La interior, sunt prezente zone de
pere]i [i tavane degradate din cauza infiltra]iilor apei din
evacuarea defectuoas` a acesteia de la nivelul acoperi[ului.
Neetan[eit`]i ale \nvelitorii au dus la infiltra]ii ale apelor
meteorice la nivelul podului [i implicit la degradarea local`
a elementelor structurale ale [arpantei”, sunt detaliile despre
starea actual` a cl`dirii.

|n comuna Valea Lupului va fi construit`
o gr`dini]` modern` cu 400.000 de euro
Nu \n ultimul rând, [i comuna Valea Lupului a anun]at
investi]ii. Recent, autoritatea contractant` a finalizat licita]ia
pentru execu]ia lucr`rilor. Comisia de evaluare a stabilit c`
cea mai bun` ofert` apar]ine societ`]ii Adal Hidro Construct
SRL, cu sediul social \n Târgu Frumos. Firma este de]inut`
de Alexandru Butnaru. |n 2019, a fost declarat` o cifr` de
afaceri de 1.989.942 de lei, profit de 381.520 de lei, datorii
de 349.597 de lei [i un num`r de 15 angaja]i. Oferta final`
pentru realizarea lucr`rii are o valoare de 2.298.425 de lei,
aproape 400.000 de euro. Suprafa]a construit` a cl`dirii este
de 752 de metri p`tra]i. |n suma estimat` intr` [i costurile
cu dotarea gr`dini]ei. Lucr`rile trebuie realizate \n termen de
9 luni de la semnarea contractului. Procedura a fost reluat`
\n mai multe rânduri din cauza lipsei de ofertan]i.
Ciprian BOARU
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Prim\ria Ia[i pl\te[te
co-finan]\rile la
proiectele europene.
{edin]\ de Consiliu Local,
la Palatul Roznovanu
Prim`ria Ia[i va trebui s`
achite co-finan]`rile la un
proiect cu fonduri
europene destinat
achizi]iei de tramvaie noi \n
municipiu. Consiliul Local
Ia[i a fost convocat \ntr-o
[edin]` extraordinar`
pentru a aproba
rectificarea bugetului pe
2021 [i distribuirea
sumelor luate printr-un
\mprumut de la Ministerul
Finan]elor
Plenul Consiliului Local al municipiului
Ia[i se va reuni \n cursul zilei de mâine,
10 decembrie 2021, \ntr-o [edin]` extraordinar`
a institu]iei. Pe ordinea de zi a [edin]ei de
plen va figura un proiect de hot`râre legat
de rectificarea bugetului local pe anul \n
curs. Municipalitatea va \ncasa câteva zeci
de milioane de lei luate cu titlu de \mprumut
de la Ministerul Finan]elor Publice, bani
care vor fi folosi]i pentru plata co-finan]`rii
unor proiecte europene.
Pentru a putea efectua pl`]ile respective,
Prim`ria va solicita Consiliului Local Ia[i
un aviz pozitiv legat de rectificarea bugetului
pe anul \n curs. Autoritatea local` a solicitat
Guvernului acordarea \mprumutului \nc`
din luna octombrie 2021.

Prim`ria Ia[i va co-finan]a
proiecte europene
Prim`ria Ia[i a ar`tat \n ce condi]ii a
contractat \mprumutul respectiv, fonduri
care vor fi folosite pentru co-finan]area
investi]iei legat` de achizi]ia tramvaielor
noi \n municipiu, dar [i altor proiecte.

Astfel, Consiliul Local va trebui s` aprobe
solicitarea municipalit`]ii ie[ene. „|n perioada
urm`toare, municipiul Ia[i trebuie s` efectueze
pl`]i aferente proiectelor cu finan]are
european`, pentru care s-a contractat
\mprumutul respectiv, plata TVA [i a cofinan]`rii pentru achizi]ia de tramvaie. Dup`
efectuarea acestor pl`]i, municipalitatea va
putea depune cereri de rambursare pentru
recuperarea sumelor achitate din \mprumut”,
se arat` \n proiectul de hot`râre elaborat
de Prim`ria Ia[i.
Banii contracta]i de la Ministerul Finan]elor
vor fi returna]i într-un termen de 5 ani.
Prim`ria a ini]iat [i alte discu]ii cu Banca
European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare
(BERD) pentru a se putea apuca de reabilitarea
depoului de tramvaie din zona Dacia.

Proiecte de zeci de
milioane de lei,
la Prim`ria Ia[i
La mijloc este vorba despre 37,2 milioane
de lei, sum` care ar urma s` fie distribuit`
la co-finan]area investi]iilor cu fonduri
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europene. |n calcul intr` co-finan]area cu
30.000 de lei la proiectul privind \mbun`t`]irea
capacit`]ii de planificare prin actualizarea
documentelor strategice [i cre[terea calit`]ii
serviciilor furnizate de municipiul Ia[i.
Municipalitatea va contribui cu 853.000 de
lei pentru un proiect privind co-finan]area
legat` de reabilitarea [i modernizarea
Gr`dini]ei cu Program Prelungit, nr. 13.
Municipalitatea va mai contribui cu 14
milioane de lei pentru co-finan]area la
proiectul derulat de Ministerul Dezvolt`rii
privind achizi]ia tramvaielor de 30 de metri,
alte 1,4 milioane de lei pentru proiectul
privind reabilitarea liniilor de tramvai Ia[i
- Dancu, precum [i alte 2,2 milioane de
lei pentru un alt proiect privind reabilitarea
liniilor de tramvai. „Dup` efectuarea pl`]ilor
din \mprumut, Prim`ria va putea depune
cereri de rambursare. |n calcul intr` investi]ia
privind achizi]ia mijloacelor de transport tramvaie de 30 de metri lungime”, se mai
arat` \n proiectul de hot`râre.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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O firm\ din Cluj-Napoca, gata s\ pun\
mâna pe 200 de mii de lei de la
Prim\ria Ia[i. Proiect pentru
transportul cu bicicleta `n municipiu
O firm` din municipiul ClujNapoca poate livra un
container securizat pentru
biciclete, conform unui
contract derulat de Prim`ria
Ia[i. Investi]ia are o valoare
estimat` de 200 de mii de lei [i
vine \n completarea altor
proiecte legate de transportul
pe biciclet`. Prim`ria Ia[i a
lansat [i un studiu privind
extinderea pistelor de biciclete
din municipiul Ia[i
O societate din Cluj-Napoca, Sky Park System
SRL, se afl` la un pas de a prinde un contract
de 200 de mii lei de la Prim`ria Ia[i, pentru
furnizarea [i montarea unui container securizat
pentru biciclete cu minimum 50 de rastele mobile.
Societatea respectiv` a fost singura care s-a ar`tat
interesat` de contractul derulat de Prim`ria Ia[i.
Oferta va fi analizat` pân` la 7 aprilie 2022, dup`
care ar urma s` fie semnat contractul. Proiectul
prevede furnizarea unui container cu dimensiunea
de 7 pe 5 metri [i cu \n`l]imea de minimum 2,5
metri, unde pot fi depozitate câteva zeci de
rasteluri pentru biciclete. Proiectul respectiv vine

\n completarea unor alte investi]ii derulate \n
Ia[i legate de transportul cu bicicleta.

Firma din Cluj-Napoca e gata
s` bat` palma cu Prim`ria Ia[i
Societatea respectiv` va livra o serie de
containere speciale pentru rasteluri de biciclete.
„|ntregul ansamblu de control va fi monitorizat
[i gestionat de la distan]` prin intermediul unui
sistem de administrare montat la sediul central
al beneficiarului prin intermediul c`ruia se vor
activa, dezactiva [i prelungi cardurile ce asigur`
accesul \n incinta containerului [i, totodat`, va
stoca informa]iile transmise de acesta pentru
fiecare card \n parte, putând func]iona [i \n regim
online. |n interiorul incintei vor fi montate un
num`r de minimum 50 de rasteluri pentru biciclete
[i un dulap metalic cu acces securizat care va
ad`posti tabloul electric, echipamentul de stocare
a imaginilor, echipamentul pentru internet mobil,
monitorul, cât [i alte echipamente necesare”, se
arat` \n caietul de sarcini.

Noi proiecte pentru transportul
cu bicicleta \n municipiul Ia[i
|n afara contractului ce ar urma s` fie derulat
cu firma din Cluj-Napoca, Prim`ria Ia[i a încheiat
un alt contract pentru amenajarea mai multor

spa]ii speciale, în parc`rile publice, pentru biciclete.
Un singur rastel cost` municipalitatea 9.000 de
lei. Contractul a fost atribuit direct societ`]ii
Metalgan Company SRL, cu o cifr` de afaceri
de 4,8 milioane de lei. Structurile vor fi montate
în parc`rile publice din ora[. Fiecare rastel va
avea o capacitate de zece locuri. Structurile vor
fi prev`zute [i cu copertine. Necesarul este de
14 rastele. Un singur rastel cost` 9.000 de lei.

Primaria Ia[i schimb` tot
traficul din cauza bicicletelor
|n urm` cu câteva zile, Prim`ria Ia[i a lansat
o alt` licita]ie legat` de transportul cu bicicleta

\n ora[. Este vorba despre realizarea unui masterplan
pentru circula]ia bicicletelor, investi]ia fiind estimat`
la aproape 67.000 de euro. Conform documenta]iei,
municipalitatea vrea ca, pe marile artere din ora[,
s` nu se mai permit` parcarea pe prima band`.
Aceasta va fi transformat` în banda unic` pentru
biciclete [i pentru mijloacele de transport în
comun. Prim`ria a ar`tat c` proiectul de trafic
în Ia[i prevede interzicerea parc`rii pe marile
artere. În zone precum P`curari, Tudor Vladimirescu
[i Calea Chi[in`ului, ma[inile parcheaz` [i pe
prima band`, ceea ce îngreuneaz` traficul. În
plus, nici bicicli[tii nu au trasee puse la punct
din aceste zone c`tre centrul municipiului Ia[i.
Vlad ROTARU

Muzeul de Istorie a Moldovei organizeaz\ expozi]ia foto-documentar\
ıCinematografia româneasc\ în anii Ù60 - Ù70‰, care va putea fi vizitat\ în
perioada 10 decembrie 2021 - 20 martie 2022, la Palatul Culturii din Ia[i
Expozi]ia foto-documentar` „Cinematografia româneasc` în anii ‚60 - ‚70” va avea loc
la Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Na]ional „Moldova” Ia[i.
Aceasta va putea fi vizitat` în perioada 10 decembrie 2021 - 20 martie 2022, la Palatul
Culturii din Ia[i. Evenimentul va cuprinde 23 de panouri dedicate unor filme, precum
Mihai Viteazu, Dacii, Columna, Codin, Nunta de piatr`, Explozia, Nemuritorii, P`durea
Spânzura]ilor, T`nase Scatiu, seria de filme BD, seria de filme poli]iste care \l au ca
personaj central pe comisarul Moldovan [i altele
Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal
Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i anun]` organizarea expozi]iei
foto-documentare „Cinematografia româneasc` în anii ‚60 - ‚70”,
care va putea fi vizitat` în perioada 10 decembrie 2021 - 20 martie
2022, la Palatul Culturii din Ia[i.
Proiectul acestui demers expozi]ional apar]ine unei tinere
echipe de masteranzi [i doctoranzi din cadrul Facult`]ii de Istorie
a Universit`]i „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, alc`tuit`
din drd. Geanina Costa[, drd. Andrei Rîpanu, Ioana Puru[niuc,
Andreea Marcu [i George Alexandru Olaru, sub coordonarea lect.
univ. dr. Cristina Preutu.

Expozi]ia de la Palatul Culturii din Ia[i va
cuprinde 23 de panouri dedicate unor filme
Expozi]ia va cuprinde 23 de panouri dedicate unor filme,
precum Mihai Viteazu, Dacii, Columna, Codin, Nunta de piatr`,
Explozia, Nemuritorii, P`durea Spânzura]ilor, T`nase Scatiu, seria
de filme BD, seria de filme poli]iste care \l au ca personaj central
pe comisarul Moldovan [i altele. Elementul central al expozi]iei
îl reprezint` imaginea (afi[e [i poze de la film`ri din cadrul
Arhivei Na]ionale de Filme - Cinemateca Român` [i de la Studiourile
Buftea), dar panourile cuprind [i informa]ii interesante în leg`tur`
cu produc]ia sau difuzarea filmului, precum num`rul de vizion`ri,

detalii privind produc]ia, premiile ob]inute, referin]e din cronicile
de specialitate sau altele, astfel încât s` ofere publicului informa]iile
esen]iale ale filmului. Ideea a fost lansat` cu ocazia {colii de
Var` „Astra 2021”, organizate în cadrul Festivalului de Film [i
Istorii de la Râ[nov, sus]inut` de Black Sea Trust.

Mâine va avea loc vernisajul expozi]iei
foto-documentare „Cinematografia
româneasc` în anii ‚60 - ‚70”
Mâine, 10 decembrie 2021, de la ora 10:30, va avea loc
vernisajul expozi]iei foto-documentare „Cinematografia româneasc`
în anii ‚60 - ‚70”, fiind înso]it [i de o dezbatere care li se adreseaz`
în primul rând tinerilor cinefili sau pur [i simplu tinerilor iubitori
de cultur` [i de frumos, dar [i tuturor celor care vor dori s`-[i
aminteasc` sau s` cunoasc` unele dintre realiz`rile cinematografiei
române[ti din intervalul men]ionat. În cadrul acestei dezbateri vor
fi abordate teme precum impactul cinematografiei în via]a social`
[i cultural` a tinerilor; rolul cinematografiei române[ti în diploma]ia
cultural` a României; contextul istoric al anilor ‚60 - ‚70 [i analiza
procesului de dezvoltare autonom` / independent` a cinematografiei
române[ti.
La acest eveniment vor fi prezente atât personalit`]i din lumea
artistic`, cât [i cercet`tori, istorici care manifest` interes fa]` de

istoria cultural` a României, pentru consolidarea unei adev`rate
direc]ii de cercetare pe viitor. Invita]i: Manuela Cernat, profesor
universitar [i critic de art`; Irina Margareta Nistor, critic de film;
Alexandru Florin Platon, profesor universitar; Cristian Radu Nema,
cineast; Silviu B. Moldovan, [eful Serviciului de Cercetare [i
Editare din cadrul Consiliul National pentru Studierea Arhivelor
Securit`]ii (CNSAS) [i Cristina Preutu, lector universitar. Expozi]ia
va putea fi vizitat` la Muzeul de Istorie a Moldovei, de mar]i
pân` sâmb`t`, între orele 10:00 [i 17:00 (ora 16:30, ultimul bilet),
cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Accesul la eveniment
se face în baza prezent`rii certificatului verde Covid-19.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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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Cozi de pacien]i la Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie! Ie[enii fac rând pentru
a merge la control de team\ s\ nu apar\
afec]iuni pulmonare grave post-Covid-19
Zeci de ie[eni fac cozi la Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Ia[i pentru a face
controale post-Covid, de teama unor
urm`ri pulmonare grave, dup` infec]ie.
Num`rul celor care se prezint` la medic a
crescut \n ultimele dou`-trei s`pt`mâni.
Pacien]i care au trecut prin forme medii [i
severe ale bolii ajung cu sechele
pulmonare, oboseal`, dispnee, dar [i cu
un anumit grad de fibroz` pulmonar`
La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Ia[i ajung zilnic zeci
de pacien]i care au trecut prin infec]ia cu SARS-COV-2. Ace[tia

fac cozi pe holurile spitalului fie pentru controalele periodice, fie
pentru alte investiga]ii \n plus, de team` s` nu apar` alte afec]iuni
grave la pl`mâni dup` \mboln`vire. |n general, este vorba despre
persoane care au trecut printr-o form` medie sau sever` a bolii
[i \nc` resimt sechelele dup` infec]ie. Medicii au precizat c`
num`rul acestor pacien]i a \nceput s` creasc` \n ultimele dou`trei s`pt`mâni.
„|n momentul de fa]`, \n cadrul unit`]ii noastre exist` un
num`r mare de prezent`ri care se adreseaz` ca urmare a trecerii
prin infec]ia cu virusul Sars-Cov-2. Aces]i pacien]i fac parte din
mai multe categorii, [i anume: pacien]i care se adreseaz` pentru
a efectua controlul recomandat de medicul curant pneumolog la
interval de o lun` de la boal`, conform recomand`rilor din
scrisoarea medical`, pe care o primesc to]i pacien]ii la externare,
pacien]i care au avut forme medii [i severe de boal`, cu sechele
pulmonare eviden]iate atât clinic, oboseal`, dispnee, cât [i radiologic,
un anumit grad de fibroz` pulmonar`. Sunt [i pacien]i care au
avut forme relativ u[oare de boal`, dar care au [i alte coafec]iuni
existente, \n scopul evalu`rii, de exemplu pacien]i cu neoplasme
\n antecedente, boli cardiovasculare sau alte afec]iuni cronice, dat
fiind [i sezonul rece, cu cre[terea num`rului de infec]ii acute ale
c`ilor respiratorii de orice natur`. Adresabilitatea este crescut`
pe fondul pandemic actual, \n nesiguran]a [i teama pacientului
de a contacta infec]ia cu Sars-Cov-2. |n consecin]`, unitatea noastr`
asigur` consultul [i investigarea tuturor pacien]ilor, atât clinic,
cât [i paraclinic, analize, radiografii etc.”, a declarat dr. M`d`lina
Staicu, medic primar epidemiolog din cadrul Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Ia[i.

Primii pacien]i Covid-19 \nc` se \ntorc la
medic [i la aproape doi ani de la infectare
Ie[enii care au fost infecta]i cu noul coronavirus \n prima
lun` a pandemiei din anul 2020 se prezint` [i ast`zi la medic
pentru recuperare post-COVID-19. Ace[tia prezint` diferite afec]iuni
[i, la mai bine de un an de la \mboln`vire, se prezint` la spital
pentru tratament post-Covid. Cei mai mul]i dintre ace[tia sunt
printre cei care au trecut printr-o form` grav` a bolii [i aveau
[i alte afec]iuni asociate. Speciali[tii sus]in c`, la astfel de pacien]i,
recuperarea poate dura [i mai mult de un an. Cei mai mul]i
dintre pacien]ii care, dup` o perioad` atât de \ndelungat` de la
infectare, necesit` recuperare post-COVID-19, sunt persoane \n

vârst` care, \n special, au r`mas cu fibroz` pulmonar`. Paleta de
afec]iuni post-COVID-19 este una foarte larg` [i variaz` de la
oboseal`, afectare articular`, pulmonar` sau cardiac`.

Medicii ie[eni se a[teapt`
la apari]ia valului 5
Speciali[tii ie[eni se a[teapt` la valul 5, dar [i la un nou val
de pacien]i ce vor necesita recuperare dup` terminarea valului 4,
\n care au fost cazuri extrem de grave. Astfel, medicii ie[eni se
preg`tesc pentru un nou val de pacien]i ce vor necesita recuperare
post-COVID-19. Medicii se tem c` va ap`rea o nou` etap` de
recuperare post Covid-19 dup` terminarea valului 4, deoarece \n
acest val au fost cazuri extrem de grave [i foarte multe decese.
Deoarece se apropie S`rb`torile de iarn`, medicii se a[teapt` la
apari]ia valului 5 al pandemiei. Valul 5 este preconizat de speciali[ti
la sfâr[itul lunii ianuarie 2022, \nceputul lunii februarie 2022.
Speciali[tii au precizat c` num`rul cazurilor vor \ncepe din nou
s` creasc` deoarece vor exista foarte multe deplas`ri, oamenii
vor circula [i, odat` cu ei, [i virusul. Vor avea loc din nou \ntâlniri
\n grupuri mari de persoane [i transmiterea va fi fireasc`, \ns`
totul depinde de noi. Dac` vor fi respectate toate m`surile de
protec]ie [i preven]ie, acest val 5 poate fi mai u[or sau mai greu
decât valul 4. Valul 4 a fost unul foarte greu [i agresiv.
Andreea PåDURESCU
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Zile importante pentru trei directori din Ia[i.
Unul dintre ace[tia a decis s\ fac\ un gest
nea[teptat, dup\ 30 de ani. O comisie
special\ va decide dac\ vor r\mâne `n func]ie
La \nceputul acestei luni, un
grup de cunoscu]i directori [i
manageri de la celebre
institu]ii publice din Ia[i
urmeaz` s` fie evalua]i pentru
a ocupa func]ia [i pentru
urm`torii patru ani. Pe acest
plan, deja au loc schimb`ri
importante. Toate acestea se
afl` \n subordinea Consiliului
Jude]ean Ia[i. Prof. univ. dr.
Bujor Prelipcean, managerul
Filarmonicii de Stat „Moldova”,
a luat not` maxim` [i va ocupa
pozi]ia [i \n urm`torii ani
Un grup de cunoscu]i directori [i manageri
de la celebre institu]ii publice din Ia[i sunt
evalua]i, chiar \n aceste zile, pentru a ocupa
func]ia [i \n urm`torii patru ani. Deja au loc
schimb`ri importante. Toate acestea se afl` \n
subordinea Consiliului Jude]ean Ia[i (CJI).
Concret, prof. univ. dr. Bujor Prelipcean, managerul
Filarmonicii de Stat „Moldova”, a luat not`
maxim` [i va ocupa pozi]ia [i \n urm`torii ani.
De asemenea, [i scriitorul Ioan Holban are
[anse mari s` se ocupe de directoratul Teatrului
pentru Copii [i Tineret „Luceaf`rul”, \n viitor.
Pe de alt` parte, dup` 31 de ani de activitate
[i 18 ani ca director (din 2003), Adrian Ardeleanu
[i-a dat demisia din func]ia de manager al
Centrului Jude]ean pentru Conservarea [i
Promovarea Culturii Tradi]ionale (CJCPCT).
Surse din cadrul Consiliului arat` c` Iurie Levcic,
directorul Centrului Bucovinean de Art` pentru
Conservarea [i Promovarea Culturii Tradi]ionale
Române[ti din Cern`u]i, ar fi preferat pentru
aceast` pozi]ie.

Adrian Ardeleanu, despre cele
mai frumoase [i originale
tradi]ii sau obiceiuri ale
românilor
Adrian Ardeleanu, director al CJCPCT, a fost
omul care a dus mai departe tradi]ia faimosului
Târg de Ceramic` „Cucuteni 5000”, a mers \n
teritoriu [i i-a promovat pe oamenii care au
continuat s` duc` mai departe munca str`mo[ilor.
„Au fost ani buni de când m` preocup` acest
univers [i am mers \n toate satele din jude]ul
Ia[i. Chiar am dezvoltat [i sus]inut oameni din
localit`]i precum Buhalni]a, Hele[teni, Scânteia,
Ruginoasa, Pârcovaci, Deleni, Hârl`u, Târgu
Frumos, Scobin]i… Am avut o mare bucurie s`
v`d c` sunt implica]i foarte mul]i tineri care sunt
doritori s` fac` a[a ceva. E foarte important [i
pentru comunitatea local` de acolo, deoarece este
scoas` din rutin` [i simte c` este valorizat`”,
declara, \ntr-un interviu pentru BZI LIVE, Adrian
Ardeleanu.

De la Târgul „Cucuteni 5000”,
la Tezaurul Uman Viu UNESCO
Dincolo de toate acestea, a fost remarcabil
faptul c`, deja, fostul director al CJCPCT Ia[i a
dus mai departe [i faima Târgului de Ceramic`
„Cucuteni 5000” [i a introdus doi olari \n Tezaurul
Uman Viu. Astfel, programul „Tezaure Umane
Vii - p`str`tori [i transmi]`tori ai culturii tradi]ionale”
reprezint` una dintre ini]iativele Organiza]iei
Na]iunilor Unite pentru Educa]ie, {tiin]` [i Cultur`
(UNESCO) privind p`strarea [i transmiterea
patrimoniului cultural imaterial.
„Da, a fost o ini]iativ` pe care am demarato [i care a f`cut ca me[terii olari Constantin
Curecheriu, din localitatea Sticl`ria, comuna
Scobin]i, [i Dumitru Ifrim, din Schitu Stavnic,
s` primeasc` distinc]ia. De asemenea, am continuat

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

tradi]ia Târgului de Ceramic` «Cucuteni 5000»,
care este un brand al Ia[ului [i unde am reu[it
s` aducem arti[ti \n ol`rit cu produse autentice
[i f`r` a transforma evenimentul \ntr-o manifestare
de proast` calitate. A[a am \ncercat s` ducem
mai departe valorile noastre al`turi de alte [i
alte activit`]i precum Festivalul «Trandafir de la
Moldova», «Din B`trâni din Oameni Buni»,
momente care s` creeze o emula]ie unde tinerii
s` se implice”, a conchis Adrian Ardeleanu.

Un nou regulament pentru
evaluarea managementului
institu]iilor de cultur` din
subordinea Consiliului
Jude]ean Ia[i
De reliefat c` un nou regulament pentru
evaluarea managementului institu]iilor de cultur`
din subordinea Consiliului Jude]ean Ia[i a fost
avizat pe 24 februarie 2021. Ale[ii CJ Ia[i au
aprobat atât regulamentul, cât [i calendarul legat
de evaluarea a 6 din 7 manageri ai institu]iilor

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor de contact
din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate
cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele
corespunzătoare, îndosariere și arhivarea corespondenței
și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și
a celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri necesară desfășurării
activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă, fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute
de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele
firmei

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică
de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul de
muncă

de cultur` aflate \n gestionarea direct`. |n calcul
vor fi lua]i [efii de la Ansamblul Folcloric
Profesionist „Constantin Arvinte”, ai Bibliotecii
Jude]ene „Gheorghe Asachi”. De asemenea, sunt
evalua]i [i [efii de la Filarmonica de Stat „Moldova”
Ia[i [i Muzeul Na]ional al Literaturii Române
(MNLR). |n list` apar [i cei de la Teatrul pentru
Copii [i Tineret „Luceaf`rul”, precum [i de la
Centrul Jude]ean pentru Promovarea [i Conservarea
Culturii Tradi]ionale. Managerii institu]iilor de
cultur` din Ia[i sunt evalua]i an de an pentru a
se vedea dac` [i-au \ndeplinit obiectivele asumate
\n planul de management.
„|n vederea evalu`rii, managerii institu]iilor
publice de cultur` subordonate vor prezenta un
raport de activitate pentru perioada evaluat`. |n
cazul \n care nota final` se situeaz` sub 7, rezultatul
evalu`rii este nesatisf`c`tor, situa]ie \n care Consiliul
Jude]ean Ia[i are obliga]ia de a organiza concurs
de proiecte de management”, se arat` \n proiectul
de hot`râre avizat de plenul CJ Ia[i.
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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Scandal de propor]ii,
cu poli]i[tii, `n Ia[i!
Toate scenele,
surprinse de camerele
de luat vederi de pe
uniformele agen]ilor.
ıV\ prind [i v\ tai
gâtul!‰, le-a promis un
ie[ean cu [apte copii
Un scandal de propor]ii, \n care au fost implica]i [i poli]i[ti,
a avut loc \n jude]ul Ia[i! Toate scenele au fost surprinse de
camerele de luat vederi de pe uniformele agen]ilor. |n urma
incidentului, un ie[ean cu [apte copii a fost trimis la temni]`
de judec`tori. Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i
l-au condamnat recent pe Florin Ilie Prigoreanu la 3 ani, 7
luni [i 10 zile de închisoare, pentru ultraj [i amenin]are.
„Instan]a constat` c` persoana v`t`mat` V.D. nu s-a
constituit parte civil` în procesul penal. Admite în parte
ac]iunea formulat` de partea civil` R.A.B. [i \l oblig` pe
inculpatul Florin Ilie Prigoreanu la plata c`tre partea civil` a
sumei de 1.500 de lei, cu titlu de daune morale. Admite
ac]iunea formulat` de c`tre partea civil` A.I.I. [i \l oblig` pe
inculpat la plata c`tre partea civil` a sumei de 1.000 de lei,
cu titlu de daune morale”, au afirmat judec`torii ie[eni.
Acest proces al ie[eanului Florin Ilie Prigoreanu (36 de
ani) a \nceput pe data de 2 martie 2021. Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat`
sub acuza]iile de ultraj [i amenin]are. Asta, dup` ce individul
a fost re]inut [i, mai apoi, arestat preventiv de pe 18 februarie
pân` pe 6 martie [i de pe 2 octombrie 2021 pân` acum.
„Pe data de 18 februarie 2021, în jurul orei 12:30, inculpatul
i-a adresat nemijlocit amenin]`ri cu suprimarea vie]ii agentului[ef de Poli]ie din cadrul Biroului Jude]ean de Poli]ie Transporturi
Ia[i [i plt. adjutant-[ef de jandarmi din cadrul IJJ Ia[i, afla]i
în exercitarea atribu]iilor de serviciu, dup` luarea m`surii
administrative a conducerii sale în sediul Postului de Poli]ie
Transporturi Feroviare Ia[i în vederea stabilirii identit`]ii,
amenin]`rile fiind de natur` s` le produc` acestora o stare
de temere”, au precizat anchetatorii ie[eni.

Scandal izbucnit din cauza m`[tii de
protec]ie: „V` prind [i v` tai gâtul!”
Anchetatorii au mai afirmat c`, \n acela[i moment, Florin
Ilie Prigoreanu a amenin]at o alt` persoan` cu acte de violen]`
fizic`, în timp ce se afla în sediul Postului de Poli]ie Transporturi
Feroviare Ia[i. În ziua respectiv`, un echipaj mixt de ordine
public`, alc`tuit dintr-un agent-[ef de Poli]ie, un student aflat
în perioada de practic` [i plutonierul adjutant-[ef, din cadrul
Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi Ia[i, a g`sit în sala de
a[teptare a sta]iei CFR Ia[i-Nord un b`rbat care nu purta
masc` de protec]ie. „I s-a adus la cuno[tin]` c` fapta de a
nu purta masc` facial` reprezint` contraven]ie, solicitându-ise totodat` s` prezinte un act de identitate sau s` comunice
datele de stare civil`. Întrucât persoana în cauz` a refuzat s`
se legitimeze, i s-a adus la cuno[tin]` c` fa]` de ea va fi
luat` m`sura conducerii la sediul Postului de Poli]ie Transporturi
Feroviare Ia[i, pentru a i se stabili identitatea. În fa]a sediului
Postului de Poli]ie, persoana în cauz` a devenit recalcitrant`.
Din acest motiv, persoana a fost dus` cu for]a în sediu, prin
împingere de c`tre jandarm. Tân`rul respectiv a devenit nervos,
s-a îndreptat c`tre jandarm [i l-a împins cu palmele în zona
pieptului, moment în care s-a solicitat sprijinul agentului-[ef
de Poli]ie. Când acesta din urm` a intervenit, tân`rul adresa
injurii c`tre jandarm, având bra]ele ridicate deasupra capului
[i manifestându-se amenin]`tor. I s-a solicitat s` înceteze
comportamentul agresiv, îns` nu s-a conformat [i, prin urmare,
s-a procedat la imobilizarea [i înc`tu[area sa”, au ad`ugat
anchetatorii. Ace[tia au mai spus c` individul a \nceput s` le
adreseze amenin]`ri oamenilor legii: „V` prind [i v` tai gâtul!
O s` v` omor eu pe tine [i pe istalant! Î]i bag ochelarii în
cap! De oriunde voi ie[i eu, eu pe tine... î]i fac cap`tul de
tot! {i 10 ani dac` stau, când ies, tot te g`sesc!” Aceste
amenin]`ri au fost surprinse pe o camer` mobil` tip bodycam. La audieri, individul a recunoscut comiterea faptelor.
Ciprian NEDELCU
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Un tramvai pe care s-a pl\tit
2 milioane de euro a fost
ıreparat‰ cu lopata de
muncitorii de la CTP
Ieri-diminea]`, mai multe tramvaie au r`mas blocate, minute
\n [ir, \n zona Copou, din Ia[i. Problema a fost cauzat`, aparent,
de problemele meteo nefavorabile. Ploaia [i temperaturile cu minus
au format un strat de ghea]` pe linia de fir contact la care se
conecteaz` toate tramvaiele. Problema cu care s-a confruntat
Compania de Trasport Public (CTP) Ia[i nu a fost numai ghea]a
format` pe firele de contact, ci [i conexiunea tramvaielor PESA
\n astfel de condi]ii meteorologice.
„Am \ntâmpinat o problem` cu care nu ne-am mai confruntat
pân` acum. Este vorba despre tramvaiele PESA, care se pare c`
au o altfel de conexiune cu linia de fir contact. Pantograful
acestora nu este la fel cu cel al tramvaielor pe care le avem
acum [i se pare c` [i conexiunea acestora este diferit`. Dar e
bine c` am \ntâmpinat acum aceast` problem`, pentru c` vom
[ti pe viitor cum s` o gestion`m dac` reapare. Am luat deja
leg`tura cu reprezenta]ii firmei produc`toare PESA, din Polonia,
pentru a discuta despre aceast` problem`, pe care am \ntâmpinato la Ia[i. Urmeaz` s` primim un r`spuns din partea lor \n cel
mai scurt timp”, a precizat ieri Andreea Luca-Barna, purt`torul
de cuvânt al CTP Ia[i.

Angaja]ii CTP Ia[i au apelat
la solu]ii... „române[ti”!
Din cauza faptului c` circula]ia tramvaielor a fost blocat` de
stratul de ghea]` de pe linia de fir-contact o echip` format` din
patru angaja]i ai CTP Ia[i au intervenit pentru a remediat problema.
Angaja]ii au folosit o lopat` pentru a lovi firele de contact [i,
astfel, s` \ndep`rteze stratul sub]ire de ghea]` care \mpiedica, de
fapt, conectarea tramvaielor la re]eaua de alimentare cu energie
electric`. Ace[tia au intervenit, folosind acela[i „instrument”, [i
pentru a r`zui pantograful unui tramvai PESA \n valoare de 2
milioane de euro.
Echipa de interven]ie a reu[it \ntr-un final s` remedieze
problema [i tramvaiele [i-au reluat circula]ia \n mod normal.
Ie[enii care doreau s` se deplaseze spre Pia]a Unirii, folosind
mijlocul de transport \n comun, au fost nevoi]i s` apeleze la
autobuze sau s` a[tepte aproximativ 30 de minute \n sta]ii pentru

a urca \ntr-un tramvai. De asemenea, coada de tramvaie format`
\n Copou a \ngreunat traficul rutier, obligând [oferii s` circule
pe o singur` band` din cele dou` disponibile. Un alt tramvai nou
a avut nevoie de o echip` de interven]ie format` din reprezenta]ii
firmei produc`toare PESA [i angaja]ii CTP pentru a fi deblocat
dup` ce un c`l`tor a tras mânerul de alarm`.

Aproape toate tramvaiele
PESA comandate au ajuns la Ia[i
Prim`ria municipiului Ia[i a achizi]ionat, folosind fonduri
europene, 36 de tramvaie noi, pentru a moderniza depoul CTP
Ia[i. Jum`tate dintre tramvaiele comandate sunt de la produc`torul
polonez PESA, celelalte fiind de produc]ie turceasc` [i apar]inând
produc`torului Bozankaya. |n acest moment, la Ia[i au ajuns \n
total 16 tramvaie. Dintre acestea, 14 sunt de la firma PESA, iar
celelalte dou` - de la firma Bozankaya. Conform contractului,
semnat cu produc`torul polonez, pân` la sfâr[itul anului acesta,
toate tramvaiele PESA trebuie s` ajung` la Ia[i. Tramvaiele PESA
circul` deja pe str`zile din Ia[i, iar toate acestea au trecut printro perioad` de testare \nainte s` ajung` s` transporte c`l`tori.
Chiar [i vatmanii au fost instrui]i de reprezenta]ii firmei
poloneze \nainte de a conduce noile vagoane. De asemenea,
amintim c` Oana Sp`taru, în vârst` de 45 de ani, a fost prima
care a condus un nou tramvai PESA dup` lansarea oficial` la
Ia[i.
George POPA

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`, a demarat 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 primele zile, 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 sau 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 persoan` 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
Funda]ia „Antibiotice - {tiin]` [i Suflet”
Moldova Center
Compania Focality
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
Ionel Vatamanu, primarul ora[ului Târgu Frumos
{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, managerul Spitalului CF Ia[i
Gabriela Vasilache, directorul Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea
For]elor de Munc` Ia[i
Gheorghe Bacu[c`, comisarul-[ef al G`rzii de Mediu Ia[i
Marius Horea {erban, directorul ANIF Ia[i
Costel Grojdea, inspector [ef ITM Ia[i
Dr. Lucian Eva, managerul Spitalului „Prof.dr. Nicolae Oblu”,
din Ia[i
Dr. Liviu Oprea, pre[edintele Colegiului Medicilor Ia[i
Marian Grigora[, prefectul jude]ului Ia[i
Marian {erbescu, director adjunct DGASPC Ia[i
Prof. Luciana Antoci, inspectorul [colar general al ISJ Ia[i
Ec. Robert Dânc`, managerul Maternit`]ii „Cuza Vod`”, din
Ia[i
Marius Strugar, pre[edintele Federa]iei S`n`tatea din România
Florin Briaur, managerul general al CSM Politehnica Ia[i
Marius Ostaficiuc, deputat PSD Ia[i
Vasile C\tea, deputat PSD Ia[i
Uniunea Sindicatelor Libere din |nv`]`mântul Preuniversitar
Ia[i
Silviu Macovei, deputat PSD Ia[i
Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i
Jurist Victor Idriceanu, managerul Spitalului de Psihiatrie [i
pentru M`suri de Siguran]` „P`dureni-Grajduri”

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[edintele Universit`]ii „Apollonia”,
din Ia[i
Dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva”, din Ia[i
Andrei Apreotesei, managerul Ateneului Na]ional din Ia[i
Prof.univ.dr. Daniel {andru, managerul Operei Na]ionale Române
Ia[i
Gabriel Ovidiu Iancu, pre[edintele Senatului UAIC
Sorin Iacoban, directorul general administrativ al TUIASI
Conf.univ.dr. Denis }opa, decanul Facult`]ii de Agricultur`
de la Universitatea de {tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad”
Ia[i
Alina Belu, managerul Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”,
din Ia[i
Prof.dr. Laura Solov`stru, [ef Clinic` de Venerodermatologie
din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon”, din Ia[i
Prof.univ.dr. Bujor Prelipcean, managerul Filarmonicii de Stat
„Moldova” Ia[i
Echipa Facult`]ii de Economie [i Adminstrare a Afacerilor din
cadrul UAIC.

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Tupeu de ımili]ian‰! Acest poli]ist de
frontier\ din Ia[i a dat aparatul alcooltest
peste cap. A fost prins `n trafic de colegi
[i ıexecutat‰. Dosarul penal l-ar putea
scoate din sistem
Un poli]ist de frontier` din Ia[i
a fost prins beat peste m`sur`
la volan. Zilele trecute, {tefan
N`stas` se deplasa cu un
autoturism prin R`duc`neni,
când, la un un moment dat, a
fost tras pe dreapta de colegii
din Poli]ie. Dup` un control
scurt, poli]i[tii l-au testat cu
etilotestul pe agentul de la
Poli]ia de Frontier` [i nu mic`
le-a fost mirarea când au v`zut
valoarea indicat`. L-au \nso]it
la un spital, unde i-a fost
prelevate mostre biologice
pentru stabilirea cu exactitate
a alcoolemiei
Pân` nu demult, poli]istul, fie el local, de
frontier` sau de la Poli]ia na]ional`, trebuia s`
fie un exemplu, dar se pare c` lucrurile nu mai
stau astfel. Zilele trecute, un poli]ist de frontier`
a fost prins b`ut la volan. Agentul se afla la
volanul unui autoturism [i se deplasa prin comuna
R`duc`neni. La un moment dat, {tefan N`stas`
a fost oprit pentru control de un echipaj de la
Sec]ia Rural` R`duc`neni. Poli]i[tii i-au cerut
documentele lui {tefan N`stas`, iar, pentru c`
acesta mirosea a alcool, el a fost testat cu
etilotestul.

„Pe data de 2 decembrie 2021, agen]ii din
cadrul Sec]iei V de Poli]ie Rural` R`duc`neni au
prins un b`rbat de 48 de ani, în timp ce conducea
un autoturism pe Drumul Na]ional 28, în comuna
R`duc`neni, fiind sub influen]a alcoolului. |n urma
test`rii sale cu aparatul alcooltest a rezultat o
valoare de 1,21 miligrame de alcool pur în aerul
expirat. B`rbatul a fost dus la spital, unde i-au
fost prelevate mostre biologice de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei. În cauz` a fost
întocmit un dosar penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de conducerea unui vehicul sub influen]a
alcoolului sau a altor substan]e, iar cercet`rile
sunt continuate”, au precizat recent reprezentan]ii
IPJ Ia[i.

Tot mai multe cazuri similare,
printre oamenii legii din Ia[i
Din p`cate, \n ultimele s`pt`mâni, \n Ia[i au
fost semnalate tot mai multe cazuri similare.
Amintim c`, recent, fostul [ef al Poli]iei Ciurea,
comisarul-[ef Marius Mândrescu, a fost prins beat
la volan [i a fost re]inut pentru 24 de ore deoarece
avea o alcoolemie de peste 3 la mie. De parc`
nu ar fi fost suficient, mai apoi, agentul Silviu
Curc`, de la Sec]ia II de Poli]ie Ia[i, a fost prins
beat la volan de c`tre colegii lui. Din câte se
pare, Curc` se afla la volan, fiind în timpul s`u
liber. De[i este poli]ist [i ar fi trebui s` [tie c`
îi este interzis oric`rui [ofer s` urce la volan sub
influen]a alcoolului, se pare c` acestuia nu i-a
p`sat [i s-a gândit s` încalce legea. „În noaptea

de 8 spre 9 noiembrie 2021, agen]ii din cadrul
Sec]iei I de Poli]ie Rural` Ia[i au oprit pentru
control, în comuna Bârnova, un autoturism condus
de un b`rbat de 34 de ani. {oferul a fost testat
cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,66
mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care
a fost dus la spital, unde i-au fost prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate
a alcoolemiei. În cauz` a fost întocmit un dosar
penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea
unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e. Cercet`rile continu`”, a precizat atunci
Anca Vîjiac, purt`torul de cuvânt al IPJ Ia[i.
Agentul Silviu Curc` nu este str`in de
problemele cu legea. În urm` cu ceva timp,
agentul a fost acuzat c` [i-a b`tut fosta so]ie.
Recent, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au
admis în parte cererea formulat` de Ionela C. pe

numele poli]istului Vlad Silviu Curc`, de la Sec]ia
II. „Instan]a admite în parte cererea formulat` de
Parchetul de pe lâng` Judec`toria Ia[i în favoarea
reclamantei Ionela C. în contradictoriu cu pârâtul
Vlad Silviu Curc`. Emite un ordin de protec]ie,
cu o durat` de dou` luni, timp în care sunt
dispuse urm`toarele m`suri: obligarea pârâtului
la p`strarea unei distan]e minime de 50 de metri
fa]` de reclamant`, fa]` de re[edin]a acesteia din
Ia[i, interzicerea oric`rui contact al pârâtului cu
reclamanta, inclusiv telefonic, prin coresponden]`
sau în orice alt mod. Respinge celelalte m`suri
solicitate, ca neîntemeiate. Atrage aten]ia pârâtului
c` înc`lcarea oric`reia dintre m`surile dispuse
prin prezentul ordin de protec]ie constituie
infrac]iune. Executoriu f`r` soma]ie [i f`r` trecerea
vreunui termen”, au spus atunci magistra]ii ie[eni.
Sorin PAVELESCU

Milionarul Marius {andru, proprietarul fabricii de confec]ii Eurotex,
investe[te `n cl\diri de birouri cu 7 etaje! Proiect imobiliar `n
zona Luca Arbore, urm\rit\ de dezvoltatori. Afaceristul ie[ean:
ıDac\ a[ avea construc]ia terminat\, nu [tiu dac\ i-a[ da drumul‰
Marius {andru, patronul Eurotex
Company, inten]ioneaz` s` construiasc` o
cl`dire de birouri cu 7 etaje pe strada
Luca Arbore, din Ia[i. Zona este \n plin`
dezvoltare cu locuin]e colective. Arhitec]ii
din cadrul Comisiei de Urbanism vor
analiza proiectul \n cursul acestei zile

studii pe zona asta, dar sunt de foarte lung` durat`”, a precizat
Marius {andru. Conform indicatorilor urbanistici, s-a propus un
procent de ocupare a terenului de 50 la sut`, cu un coeficient de
utilizare a terenului de 2,5 [i un regim de \n`l]ime de S+P+7E+Eth.
De proiect se ocup` arhitectul Constantin Medaru. Nu departe de
amplasamentul afaceristului urmeaz` s` fie construit un complex
reziden]ial, ce presupune construirea mai multor blocuri cu 10
etaje.

a companiei a fost de 94,8 milioane de lei, aproape 20 de milioane
de euro, cu un profit de 7,2 milioane de lei, datorii de 8,2 milioane
de lei, cu un num`r de 233 de angaja]i. |n perioada 2014-2020,
societatea a \nregistrat vânz`ri de aproximativ 140 de milioane de
euro.

Arhitec]ii vor analiza [i proiectele
anun]ate \n zona Aurel Vlaicu

Totodat`, membrii CTATU vor analiza proiectele anun]ate \n zona
Marius {andru a construit o cl`dire de
Noi investi]ii sunt anun]ate \n municipiul Ia[i, mai precis pe
Aurel Vlaicu. Viorel Vasile Baltariu, patronul firmei de instala]ii Giga
birouri cu 9 etaje pe {oseaua Na]ional`
strada Luca Arbore, nr. 2, zon` aflat` \ntre cartierele Canta [i
Instal SRL, a ob]inut un certificat de urbanism eliberat de Prim`ria
Dacia, din municipiul Ia[i, unde omul de afaceri Marius {andru
Omul de afaceri nu este la prima aventur` \n domeniul imobiliar. Ia[i pentru construirea unui bloc de locuin]e colective. Terenul
are 3.252 de metri p`tra]i [i o construc]ie edificat`. Proprietarul Marius {andru a construit o cl`dire de birouri pe {oseaua Na]ional`, afaceristului are o suprafa]` de 2.400 de metri p`tra]i [i este amplasat
companiei Eurotex Company SRL, cu spa]iu de produc]ie \n Târgu nr. 31. Imobilul are o suprafa]` util` de 3.900 de metri p`tra]i [i pe [oseaua Ia[i - Ungheni, \n apropierea Hotelului „Amadeo”, de pe
Frumos, vrea o nou` viziune pentru cl`direa de]inut` pe strada un regim de \n`l]ime de S+P+9E. Afaceristul sus]ine c` principala strada Aurel Vlaicu, nr. 88. Deocamdat`, beneficiarul a comandat
amintit`, chiar lâng` calea ferat`. Astfel, \n cursul zilei de ast`zi, activitate a companiei este \n continuare \n domeniul confec]iilor. \ntocmirea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ce va fi analizat \n
9 decembrie 2021, arhitec]ii din cadrul Comisiei Tehnice de
„Nu este activitatea principal`, nu e o prioritate \nchirierea cadrul Comisiilor de Urbanism formate din arhitec]i [i consilieri
Amenajare a Teritoriului [i Urbanism (CTATU) vor analiza proiectul cl`dirilor de birouri. Cl`direa de pe {oseaua Na]ional` este \nchiriat` locali, constituite la nivelul Prim`riei Ia[i. Viorel Baltariu a explicat
milionarului, ce const` \n amenajarea unui imobil cu func]iuni \n totalitate, dar este ocupat` doar \n procent de 30 la sut`. c` va construi un singur bloc pe suprafa]a de teren de]inut`.
mixte: birouri [i spa]ii comerciale.
Astfel, va avea o suprafa]` suficient` pentru amenajarea spa]iilor
Angaja]ii lucreaz` de acas`. Nu este nicio presiune pentru mine.
Contactat telefonic, afaceristul a precizat c` ideea de dezvoltare Dac` a[ avea construc]ia finalizat`, nu [tiu dac` i-a[ da drumul”, verzi. |n zon` s-au construit blocuri [i cu 10 etaje. Nu departe de
este una mai veche. „Ideea de a face birouri este destul de incert` a mai spus omul de afaceri. Legat de activitatea societ`]ii Eurotex amplasamentul lui Viorel Baltariu au fost ini]iate alte proiecte
\n aceast` perioad`. Proiectul este destul de vechi. Acum este un Company SRL, Marius {andru a l`sat de \n]eles c` nu a fost imobiliare.
Ciprian BOARU
spa]iu de depozitare, jum`tate din cl`dire a fost consolidat`. Sunt foarte afectat de pandemia de COVID-19. |n 2020, cifra de afaceri
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Lovitur\ `ncasat\ de Cristian Stanciu, patronul
FEG! CJ Ia[i i-a dinamitat o combina]ie cu
un teren din centrul ora[ului. Politicianul
a `ncercat s\ pun\ presiune pe autorit\]i

Informa]ii [ocante despre un proiect de urbanism derulat \n
zona central` a municipiului Ia[i! Cazul de pe strada Iordachi
Lozonschi, din Ia[i, a ajuns s` fie disputat \n instan]ele de judecat`.
Proiectul derulat de un afacerist ie[ean a fost contestat de Cristian
Stanciu, patronul Funda]iei Ecologice Green (FEG), ales consilier
jude]ean [i pre[edinte al Comisiei de Urbanism din Consiliul
Jude]ean (CJ) Ia[i.
De[i Bogdan Andrei Achel`ri]ei are toate documentele \n
regul`, emise de Prim`ria Ia[i [i avizate de Consiliul Jude]ean
Ia[i, Cristian Stanciu a \ncercat s` \mpiedice derularea proiectului
elaborat de acesta. Patronul FEG a atacat chiar \n instan]` avizul
emis de arhitectul-[ef al CJ Ia[i, sus]inând c` documentele au fost
date f`r` temei [i c` institu]ia nu a ]inut cont de avizul negativ
al Comisiei de Urbanism din care chiar el face parte.

Scandal \ntre]inut de Cristian Stanciu,
patronul FEG, pentru un
teren din centrul Ia[ului
Stanciu are un teren de 714 metri p`tra]i, pe locul fostei case
a poetului George Lesnea, situat pe strada Clo[ca. Pe terenul
al`turat, cu o suprafa]` de 552 de metri p`tra]i, ar urma s` apar`
o cl`dire cu regim de în`l]ime de D+P+3E, proiect care are toate
avizele \n regul`. Aceste detalii l-au nemul]umit pe Stanciu, care
a \ncercat s` blocheze proiectul \n cadrul Comisiei de Urbanism.
Pentru c` nu a reu[it acest lucru, patronul FEG a reclamat \n
instan]` actul emis de arhitectul-[ef. |n motivare, Stanciu a sus]inut
c` documentul contestat este unul administrativ, lucru contestat
de CJ. Institu]ia sus]ine c` actul respectiv nu are caracter administrativ
[i c` totul cade \n sarcina Consiliului Local.
„Analizând cererea de chemare \n judecat` a reclamantei, se
constat` c` aceasta a fost formulat` de c`tre directorul executiv
ec. Cristian Stanciu, \n calitate de reprezentant legal al Funda]iei
Ecologice Green Ia[i, \ns` motivele avute \n vedere [i \ntreg
probatoriul propus spre administrare se \ntemeiaz` pe date [i acte
ob]inute de domnul Cristian Stanciu \n calitatea acestuia de consilier
jude]ean, membru al deliberativului Consiliului Jude]ean Ia[i [i
membru al Comisiei de Urbanism a deliberativului CJ Ia[i”, se
arat` \n \ntâmpinarea depus` de Consiliul Jude]ean Ia[i.

a depus o \ntâmpinare la dosar \n care a ar`tat cum a \ncercat
Cristian Stanciu s`-[i manifeste influen]a \n cadrul Comisiei de
Urbanism pentru a bloca proiectul de pe strada Iordachi Lozonschi.
|n \ntâmpinarea depus` de CJ se arat` negru pe alb cum Cristian
Stanciu [i-a manifestat influen]a \n cadrul Comisiei de Urbanism
pentru a bloca proiectul respectiv.
„Cu privire la modul de desf`[urare a [edin]elor Comisiei de
Urbanism a deliberativului CJ Ia[i, rug`m onorata instan]` s`
constate c` membrii acestei comisii au ales s`-[i exprime punctele
de vedere prin exercitarea dreptului de vot la emiterea avizelor
asupra documenta]iilor analizate. Se va constata c` domnul Cristian
Stanciu, \n calitate de consilier jude]ean [i membru al Comisiei
de Urbanism a deliberativului CJ, a ales s` nu participe la vot,
\mprejurare de natur` a semnala c` s-ar putea afla \ntr-un posibil
conflict de interese, acesta sus]inând, printre altele, c` «aceast`
necorelare a indicatorilor conform prevederilor legii actuale d` o
dubl` m`sur` a lucrurilor acolo, pentru c` eu, fiind al`turi, nu
pot ob]ine un astfel de indicator, [i nici nu-mi doresc asta, doresc
s` ob]in indicatori conform legii, dar legea trebuie s` fie unitar`
pentru toat` lumea», cum este consemnat \n procesul-verbal al
[edin]ei”, se mai arat` \n \ntâmpinarea CJ Ia[i.

CJ Ia[i: „Nu exist` niciun
prejudiciu produs FEG Ia[i”

Presiuni f`cute de politicianul PSD \n
Comisia de Urbanism a CJ Ia[i
De[i proprietarul terenului de pe strada Iordachi Lozonschi,
nr. 10, avea toate avizele \n regul`, Cristian Stanciu a \ncercat s`l amâne [i a propus \n mai multe rânduri amânarea discu]iilor \n
cadrul Comisiei de Urbanism. „La [edin]a din data de 20 septembrie
2020, prin procesul-verbal se consemneaz` c`, «la \nceputul [edin]ei,
pre[edintele comisiei, domnul Cristian Stanciu, a propus scoaterea
de pe ordinea de zi a punctului 4, \ntrucât trebuie efectuate
verific`ri ale condi]iilor impuse prin avizul Direc]iei Jude]ene de
Cultur`». Procesul-verbal al [edin]ei de pe 23 noiembrie 2020
consemneaz` c` «Funda]ia Ecologic` Green solicit` neemiterea
avizului CJ pentru PUZ aprobat prin HCL nr. 156/31/05/2016 pe
teren proprietate situat pe strada Iordachi Lozonschi, nr. 10»”, se
mai arat` \n document.
De altfel, Stanciu a venit cu tot felul de argumente la mai
multe [edin]e ale Comisiei de Urbanism pentru a putea bloca
proiectul. De precizat este faptul c` Stanciu pl`te[te sume derizorii
pe spa]iile pe care le ocupa cu FEG în ora[ c`tre Prim`ria Ia[i,
dar de pe urma c`ruia încaseaz` milioane de euro.

Cristian Stanciu, nemul]umit c` nu i-au
ie[it combina]iile din centrul ora[ului

Stanciu a \ncercat s` explice cum a ajuns s` atace \n instan]`
Prim`ria a eliberat un certificat de urbanism \nc` din 2019 decizia emis` de arhitectul-[ef, nemul]umit de faptul c` acesta a
pentru terenul de pe strada Iordachi Lozonschi, nr. 10A. Ulterior trecut peste dorin]a sa de a amâna acest proiect. Stanciu chiar a
a fost emis avizul de oportunitate, prin care s-au stabilit indicatorii ie[it public, la ultima [edin]` de plen a CJ Ia[i, \n care a c`utat
urbanistici ai proiectului. |n plus, cei de la CJ au ar`tat c` cei s` atace institu]ia pentru c` a emis acel aviz afaceristului ie[ean.
din Comisia de Urbanism au fost informa]i cu privire la avizul
„|n cadrul Comisiei de Urbanism se dau unele avize cu caracter
emis de arhitectul-[ef [i c` documentele sunt cât se poate de \n consultativ pentru proiectele care intr` \n plenul Consiliului Jude]ean,
regul`. Mai mult, \n \ntâmpinare se arat` c` FEG Ia[i nu a avut cele tehnice, cele de mediu. Noi, când semn`m avize, le semn`m
niciun prejudiciu.
pentru c` ele sunt ata[ate unor proiecte de hot`râre care intr` \n
„Consiliul Jude]ean nu are atribu]ii privind stabilirea indicatorilor plenul Consiliului Jude]ean. Acolo se manifest` caracterul consultativ.
urbanistici, ci are \n atribu]ii verificarea conformit`]ii acestora cu Am avut [i o situa]ie \n cadrul Comisiei de Urbanism \n care noi
prevederile legale aplicabile. Se constat` c`, pentru acest motiv, am votat \ntr-un fel, am dat aviz negativ, iar arhitectul-[ef [i-a
persoana \mpotriva c`reia se \ndreapt` ac]iunea nu poate fi CJ fundamentat avizul \n alt mod, care face obiectul unei ac]iuni \n
Ia[i, pre[edintele CJ Ia[i [i arhitectul-[ef al jude]ului, ci doar instan]`. Dau acest exemplu nu din cauza faptului c` sunt implicat
autoritatea public` local` care a stabilit condi]iile necesare [i \n spe]a respectiv`, ci ca s` \n]elegem cum stau lucrurile. Acel
obligatorii pentru elaborare PUZ”, se mai arat` \n document. |n aviz unic are un caracter public. Va fi trimis la Prim`ria Ia[i, va
plus, CJ sus]ine [i faptul c` \ntreaga Comisie de Urbanism nu fi afi[at \n cadrul PUZ-ului [i se va vota ca proiect de hot`râre
Cristian Stanciu, prins \ntr-un
analizeaz` [i nu avizeaz` proiecte de hot`râri din domeniul respectiv, acolo”, a sus]inut Cristian Stanciu la ultima [edin]` a plenului CJ
scandal uria[ pe milioane de euro
acestea nefiind supuse aprob`rii deliberativuluI CJ, ci Consiliului Ia[i.
Dosarul nr. 5324/99/2021, deschis de FEG Ia[i, va avea primul Local. |n fapt, avizele Comisiei de Urbanism de la CJ sunt doar
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
termen pe 19 ianuarie 2022, la Tribunalul Ia[i. Consiliul Jude]ean consultative.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

11

PUBLICITATE

Joi, 9 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.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, pentru persoane cu
dizabilit`]i, BRAS SRL. Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
STR.SILVESTRU NR.4.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

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

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.

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

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.

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

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.

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.

Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, FULGER MIRALEX
SRL. Rela]ii la: 0749215034,
ALEEA DECEBAL NR.2, BL.B7,
SC.A, ETJ.4, AP.17.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.

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

SRL.Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro.

concurs, CASA DE CULTURA A
STUDEN}ILOR DIN IASI. Rela]ii
la: 0232/276240;
contabilitate@ccsiasi.ro,
STR.VASILE CONTA NR.30.

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

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.
{ofer autoturisme, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
{ofer autoturisme [i camionete,
f`r` studii [i experien]` precizate,
NAFIDENT SRL. Rela]ii la:
0745147219;
nafident@gmail.com, RADU
MIHAI NR.3.
Sp`l`tor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CASA
AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.

Specialist \n domeniul proiectarii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA.Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.

Specialist resurse umane, studii
superioare, curs inspector RU,
cunoa[terea unei limbi str`ine,
Referent IA-S, studii superioare
operare PC, experien]` 3 ani,
licen]iat \n jurnalism [i [tiin]ele
FISCONTEXPERT CONSULT
comunic`rii, experien]` 1 an,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl`

Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Sudor, [coala profesionala/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Sudor, calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Sudor, studii minime, experienta
1 an, MLC AGRO-TUR SRL.
Rela]ii la: 0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.
Sudor, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Sudor, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

MEDIU

{p`nuitor confec]ii, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.
Palat, nr.1,etj.2 [i 5.

Strungar, [coala
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.

APAVITAL S.A. IA{I anun]`
publicul interesat asupra
depuneri solicit`ri de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul ADUCTIUNE APA DE
LA CANTON CHIRI}A - ÎN ZONA
AEROPORT” propus a fi
amplasat \n jude]ul la[i, mun.
la[i. Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului la[i. Calea Chi[in`ului,
nr.43 [i la sediul APAVITAL S.A.
,\n zilele de luni-joi, \ntre orele
8:00-16:30 [i vineri \ntre orele
8:00-14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilinic la
sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului :A.
P.M. la[i.”

APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr. 6,
anun]` depunerea cererii pentru
emiterea autoriza]iei de mediu
privind activit`]ile „ Alimentarea
cu ap` potabil` – cod CAEN
3600” [i „Colectarea [i epurarea
apelor uzate cod CAEN 3700”
desf`[urate în comuna Cotnari ,
jude]ul Ia[i. Documenta]ia
\n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

tehnic` poate fi consultat` la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, str. Calea
Chi[in`ului nr. 43. Eventualele
observa]ii ale publicului
referitoare la activitatea [i
amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar: Cabinet
Individual de Insolvent` Filip A.
Sanda, cod de identificare fiscala
20084650, cu sediul social \n
Ia[i, cart. Nicolina II, str.
Frumoasa nr.16, bl. 639, sc. A,
et.1, ap.1, jude]ul Iasi, \nregistrat
\n tabloul practicienilor in
insolven]` sub
nr.829/22.09.2003, în RFO - I 1392, tel/fax 0232/241596,
tel.0332/806654, 0742671391,
e-mail: sandafilip@yahoo.com,
reprezentat` prin coordonator
ec. Filip Sanda, notific`
deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei
debitorului SC MICRO AGRO
SRL IASI cod de identificare
fiscal` 37871259, cu sediul
social \n sat Lunca Cet`]uii,
comuna Ciurea, str. Ghioceilor
nr.141, jude]ul Ia[i, num`r de
ordine \n registrul comer]ului
J22/2094/2017. Termene limita:
Termenul limit` pentru
depunerea cererilor de admitere
a crean]elor este 07.01.2022.
Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar
al crean]elor este 17.01.2022.
Termenul limit` pentru
solu]ionarea eventualelor
contesta]ii [i definitivarea
tabelului de crean]e este de
11.02.2022. {edin]a Adunarii
Creditorilor va avea loc \n data
de 21.01.2022, ora 10.00 la
sediul lichidatorului judiciar.
Termen pentru continuarea
procedurii la 10.03.2022.

CONVOCåRI
Erata; La convocarea SCC gr.1
Consumcoop Cotnari publicat` \n
data de 08.12.2021 se introduc
aceste doua articole: . Aprobarea
cererilor de retragere a unor
membri cooperatori [i
redistribuirea p`r]ilor sociale
c`tre membrii cooperatori
r`ma[i. Constatarea \ncet`rii
calit`]ii de membru cooperator
pentru membrii cooperatori
deceda]i [i redistribuirea p`r]ilor
sociale c`tre membrii cooperatori
r`ma[i.

CONDOLEAN}E

U

Familia Coca [i Dan
Cascaval regret` nespus
plecarea dintre noi a
unchiului Constantin Cascaval si
este alaturi de tanti Ortansa [i
v`rul Eugen. Dumnezeu s` \l
odihneasc`!
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O femeie de 58 de ani s-a infectat cu
o bacterie periculoas\ dup\ ce a
mâncat o conserv\ de pe[te. Aceasta
se afl\ la Spitalul de Boli Infec]ioase,
iar medicii `nc\ fac investiga]ii.
Dr. Florin Ro[u: ıSimptomatologia
a survenit la 12 ore post ingestie‰
Medicii de la Spitalul de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva” din Ia[i \ngrijesc al
treilea pacient infectat cu Botulism de
anul acesta. Este vorba despre o femeie
\n vârst` de 58 de ani din jude]ul
Boto[ani, care a ajuns la spital cu mai
multe simptome specifice dup` ce a
mâncat o conserv` de pe[te din comer].
Starea acesteia este \nc` incert`, iar
medicii fac investiga]ii
O femeie de 58 de ani s-a infectat cu bacteria Botulism dup`
ce a mâncat o conserv` de pe[te. Pacienta a fost transferat` de
la Spitalul Jude]ean din Boto[ani la Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva” din Ia[i. Aceasta era cunoscut` ca având
hipertensiune arterial` [i era vaccinat` \mpotriva Covid-19. Primele
simptome ale infec]iei au \nceput s` apar` la 12 ore dup` ingestie.
|n prezent se afl` sub supravegherea medicilor, iar starea ei este
incert`.
„Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase «Sfânta Parascheva» Ia[i,
Centru de Excelen]` \n \ngrijirea pacien]ilor din sfera infectocontagioas`, \ngrije[te pacien]i atât din Ia[i, cât [i pacien]i din
regiunea Moldovei. |n momentul de fa]`, avem \n \ngrijire o
pacient` din Boto[ani, \n vârst` de 58 de ani, cunoscut` cu
hipertensiune arterial` (HTA) necontrolat` terapeutic, vaccinat`
anti SARS-CoV-2, admis` prin transfer din sec]ia de Neurologie
a Spitalului Jude]ean de Urgen]` «Mavromati», declar` debutul
simptomatologiei de 6 zile prin cefalee occipital` [i frontal` cu
caracter de \n]ep`tur`, grea]` [i v`rs`turi la care ulterior, dup`
dou` zile, asociaz` ptoza palpebral` unilateral` stâng` cu caracter
progresiv [i diplopie stâng`. Simptomatologia a survenit la 12 ore
post ingestie conserv` de pe[te din comer]. A fost efectuat RMN
care pledeaz` pentru leziuni demielinizante supratentoriale [i
hipoplazia sinusurilor transvers [i sigmoid stâng. Pacienta a fost
dirijat` \n clinica noastr` cu observa]ie Botulism. Momentan este
\n curs de investiga]ii [i administrarea tratamentului de specialitate”,
a declarat dr. Florin Ro[u.

contaminat cu bacil botulinic; s` existe condi]ii de anaerobioz`
pentru germinarea sporilor; alimentul insuficient prelucrat termic,
astfel încât sporii nu au fost distru[i [i s` fie depozitat ulterior
în condi]ii de temperatur` optim` pentru elaborarea toxinei.
Alimente incriminate: conservele alimentare, în special cele preparate
în gospod`riile personale: conserve de carne, de pe[te, de fructe
[i legume, insuficient sterilizate sau sp`late; carnea afumat`, [unc`
preparat` în cas`, mezeluri, cârna]i, unele specii de pe[ti. Foarte
rare sunt infec]iile dup` consumarea conservelor preparate pe
cale industrial`, când acestea sunt insuficient sterilizate.

Dr. Florin Ro[u: „Aten]ie!
Alimentele contaminate pot ap`rea
alterate ca gust [i miros”

[i miros, iar cutiile de conserve contaminate pot avea capacul
bombat. Frecvent îns`, alimentele pot s` arate perfect normal.
Conservarea unor alimente prin ad`ugarea unui strat de ulei la
suprafa]` creeaz` condi]ii de anaerobioz` [i în condi]iile unei
temperaturi convenabile este posibil` producerea toxinei botulinice.
Botulismul este considerat urgen]` medical` [i tratamentul se
efectueaz` în spitale specializate de boli infec]ioase. Prevenirea
botulismului se face prin educa]ia popula]iei. Riscul de botulism
poate fi diminuat prin respectarea urm`toarelor reguli: m`suri
stricte de reducere a contamin`rii produselor crude înainte de
prelucrare [i conservare – vegetale, carne, pe[te, molu[te”.
Andreea PåDURESCU

Speciali[tii avertizeaz` c`, pentru a evita infec]ia cu aceast`
toxin`, trebuie s` fim foarte aten]i la ceea ce consum`m. Alimentele
contaminate se pot diferen]ia prin alterarea gustului [i a mirosului.
Trebuie precizat c` exist` câteva reguli stricte de preven]ie a
contamin`rii, deoarece Botulismul este considerat urgen]` medical`.
„Aten]ie! Alimentele contaminate pot ap`rea alterate ca gust

Al treilea caz de botulism din acest an la
Spitalul de Boli Infec]ioase Ia[i
Aceast` pacient` este cel de-al treilea caz de infectare cu
Botulism din acest an. La Spitalul de Boli Infec]ioase au mai fost
trata]i \n luna iunie 2021 al]i doi pacien]i. Dr. Florin Ro[u,
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” din
Ia[i, explic` ce este bacteria bacilii [i care sunt cauzele infec]iei
cu aceasta. Transmiterea la om se face prin ingestia alimentelor
care con]in aceast` bacterie. Cele mai frecvente alimente \n care
se g`se[te aceast` toxin` sunt: conserve de carne, de pe[te, de
fructe [i legume, insuficient sterilizate sau sp`late.
„Bacilii botulinici se g`sesc în intestinul unor animale, care
elimin` prin materiile fecale cantit`]i mari de germeni pe sol
(roz`toare, porci, cai, pisici, câini, pe[ti de ap` dulce etc.), dar
[i în intestinul oamenilor. Sporii sunt larg r`spândi]i în sol.
Transmiterea la om se face prin alimente care con]in toxin`
botulinic` preformat`, în urm`toarele condi]ii: alimentul s` fie

www.bzi.ro î]i spune în timp real ce se întâmpl` în Ia[i, în ]ar` [i în lume
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Un tân\r milionar vrea s\ construiasc\
la Ia[i un cartier exclusivist

Bursa bârfelor

Manajera [i-a rupt tocurile \n timp ce
alerga dup` bremare! Vai, vai, vai [-amar!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v`
prezint` una despre o manajer` de spetal de pren târg, pre
numele ei Carmenu]a Cump`r. Da, este vorba despre tanti
[`fa de la Ricuperare. Gurile rele spun c`, recent, Carmenu]a
l-a primit \n vizet` pe dom’ bremare, iar, la un moment dat,
tanti a r`mas mai \n urm`. Din nefericire, \ntr-un moment de
neaten]ie, Cump`r a c`lcat strâmb [i [i-a rupt tocul la pantofiorii
de lux. Tanti manajera a \ncercat s` ascund` incidentul [i s`
]in` aproape de domn’ bremare, \ntinzând disperat` mâinile
c`tre acesta. Numai c` dom’ bremare nici nu a v`zut t`t`
treaba, fiind mai preocupat de scopul principal pentru care
f`cuse vizita, decât de ce mo[monde[te tanti Cump`r.

Batronul are o groaz` de amploaia]i la
negru, dar \l doare la ba[che]i, pentru c`
nu \l controleaz` nimeni
|n continuarea rubricu]ei de ast`zi, babetele cele hâtre v`
prezint` una despre un nene afacerist dintr-un giude] vecin,
pre numele s`u Cornelu[ Gogo[. Da, e vorba despre nenea
`la de are puicu]e pe care le vinde prin firma cu nume de
cas` de pariuri, Navbet. Cic`, pe la firma aiasta, Cornelu[
prime[te t`t felul de s`teni, care n-au nici \n clin, nici \n
mânec` cu crescutul de pui, care fac curat pe acolo, f`r` niciun
echipament special, f`r` vreo protec]ie, f`r` nica. Gurile rele
spun c` oamenii merg acolo pe te-miri-ce, dar c` Gogo[ nu
le face c`r]i de munc`, nu le face nimic. Acu’, babetele bârfitoare
nu bag` mâna-n foc c` lucrurile stau chiar a[a, dar asta nu
\nsamn` c` anumite enstetu]ii nu pot face unele controale,
nu?!... Cel mai probabil, acest lucru nu se va \ntâmpla, pentru
c` pe Cornelu[ pare c`-l doare la ba[che]i de t`t` lumea...

Tot trage sfori s` trag` un ditamai blocul
\n buricul târgului. |l cam jeneaz` vecinii
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una nou` despre acela[i vechi pulitician Costic` Aret`rdi]ei.
Gurile rele spun c`, \n ultima perioad`, endevidu’ a revenit la
visul s`u de a deveni un dezvoltator himobiliar, cam cum
visaz` t`]i fo[tii uteci[ti care s-au trezât cu b`nu]i peste noapte.
Cic` Costic` vrea s` r`dice un blocu[or de vreo 10 etaje pe
spa]iul pe care \l are la kilometrul zero al târgului, acolo unde
a amenajat el o parcare pe care o ud` vara ca s` vad` dac`
\i cresc tomate. Dar cic` vecinii, care mai de care, se tot opun
visului lui Costic` de a r`dica un blocu[or turn \n zona cu
pricina. Acu’, babetele cele hâtre v` pot promite c` vor sta
cu ochii pe situa]iune ca pe butelie [i v` vor relata \n edi]iile
viitoare dac` se va schimba ceva \n t`t` povestea aiasta.
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Pre]ul unei singure case este
de 350.000 de euro. Beniamin
Moisa: ıNu are voie oricine
s\ cumpere case acolo. Vreau
s\ fie ceva select, investesc
6,3 milioane de lire‰
Milionarul ie[ean \n vârst` de doar 22 de
ani construie[te un cartier de lux la
periferia Ia[ului! Beniamin Moisa
investe[te milioanele de lire câ[tigate din
firmele pe care le de]ine \n Londra pentru
a dezvolta o zon` s`rac` de la periferia
Ia[ului. Cartierul reziden]ial va fi format
din 40 de case inteligente, cu dou`
drumuri private, o cl`dire de birouri, un
service auto, dou` parcuri, o sp`l`torie [i o
biseric`, \n valoare de 6.3 milioane de lire
Tân`rul din Ia[i care a devenit milionar \n lire la vârsta de
22 de ani vrea s` construiasc` la periferia Ia[ului un complex
reziden]ial unic. Beniamin Moisa pl`nuie[te s` dezvolte una din
zonele lui preferate a jude]ului Ia[i [i s` o transforme \ntr-o zon`
de lux. Ie[eanul urmeaz` s` investeasc` milioanele de lire câ[tigate
\n Londra \n ora[ul s`u de suflet. Zeci de case inteligente, drumuri
private, cl`diri de birouri [i o biseric` sunt doar câteva dintre
construc]iile pl`nuite de tân`rul milionar. Lucr`rile vor \ncepe \n
luna aprilie 2022.
„Totul este pus la punct. Fiecare col]i[or [i milimetru al
cl`dirilor este foarte bine planificat, pentru c` vreau s` fie totul
f`cut la standarde europene, cum nu s-a mai v`zut \n România.
Nu conteaz` dac` pierd banii, dar vreau s` fie totul perfect.
Cartierul «Moisa’s Residence» va fi compus din 40 de case
inteligente, cu dou` drumuri private, o cl`dire de offices, un

service auto, dou` parcuri, o sp`l`torie [i o biseric`. Totalul
proiectului ajungând la 6.3 milioane de lire sterline. Am \nceput
proiectul de mai bine de un an, iar construc]iile vor \ncepe undeva
\n luna aprilie 2022”, a declarat Beniamin Moisa, fondator CIVCONS
Grup.

Beniamin Moisa: „Voi crea
80 de locuri de munc`”
Beniamin Moisa vrea s` creeze 80 de locuri de munc` pentru
ie[eni, odat` cu \nceperea construc]iilor. Pre]ul caselor ce vor
trona la marginea Ia[ului poate ajunge pân` la 350 de mii de
euro. Ie[eanul preconizeaz` finalizarea lucr`rilor peste 5 ani, \n
2027. Pe lâng` cartierul „Moisa’s Residence”, Beniamin pl`nuie[te
s` mai ridice un alt cartier de lux, tot \n Ia[i.
„Este un proiect de suflet pentru mine [i nu m` voi opri aici.
Pl`nuiesc s` mai cump`r alte 5 hectare \n jude]ul Ia[i [i s` mai
fac un cartier cu patru case de lux \n alt` zon` a Ia[ului. Cartierul
«Moisa’s Residence» va fi un loc unde nu are voie oricine s`
cumpere case. Vreau s` fie ceva select. Pre]ul caselor va porni
de la 100 de mii de euro [i va ajunge pân` la 350 de mii. Patru
din cele 40 de case vor costa 350.000 de euro [i vor fi pentru
mine. Lucr`rile care vor \ncepe \n luna aprilie 2022 [i vor dura
aproximativ 5 ani, pân` când totul va fi gata. Odat` cu \nceperea
construc]iei voi crea [i 80 de locuri de munc` pentru ie[eni”, a
precizat Beniamin Moisa, fondator CIVCONS Grup.

Ie[eanul care a devenit milionar a câ[tigat
primii bani din cursuri de chitar`

Beniamin Moisa are 22 de ani [i provine dintr-o familie foarte
numeroas`, format` din 12 membri, are trei surori [i [ase fra]i.
A plecat din ]ar` imediat dup` ce a terminat clasa a 12-a la fratele
s`u mai mare, care avea o afacere \n Londra. Dup` ce a ajuns
acolo, a \nceput s` munceasc` [i a reu[it s` dezvolte foarte mult
compania fratelui s`u „CIVCONS Grup”, iar acum au \mpreun`
patru companii de succes, care sunt estimate la o valoare de 4.2
milioane de lire. Tân`rul milionar din Ia[i [i-a câ[tigat primii bani
din cursuri de chitar`, pe care le oferea altor copii. Câ[tiga 3 lei
pe or`, iar acum face milioane de lire. Beniamin s-a n`scut [i a
crescut \n comuna Erbiceni din jude]ul Ia[i, \ns` acum vine foarte
rar \n ]ar`, doar când este vorba despre afaceri. Ie[eanul a povestit
c` via]a lui nu a fost dintotdeauna una de succes [i c` a avut o
perioad` \n care a gre[it foarte mult. Acesta intrase \n anturaje
periculoase, a riscat chiar s` fac` pu[c`rie [i, spune el, doar
Dumnezeu l-a salvat.
Andreea PåDURESCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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