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Ce iese din mâinile acestui bijutier
italian, stabilit la Iași, întrece orice
imaginație! Ultima comandă făcută
de Vincenzo a fost montarea unui
diamant în valoare de 10.000 de euro

ACTUALITATE Pag. 8

A fost decis eveniment 2 Atac în stil
momentul marii
mafiot, pe o stradă
redeschideri! Două din Iași! Un bolid a
milioane de euro au fost făcut scrum
fost investite într-o
celebră grădină
actualitate 9

Mai sunt doar câteva săptămâni până când, la
Iași, o casă celebră cu o grădină
spectaculoasă și hrube de senzație vor putea
fi admirate de ieșeni! După aproape 5 ani de
lucrări importante și migăloase și...
Un individ din județul Iași a scăpat de
temniță, după ce a fost acuzat că a comis un
atac în stil mafiot. Astfel, magistrații din
cadrul Judecătoriei Hârlău au decis, în cazul
lui Iulian S.D., aplicarea măsurii educative a
asistării zilnice pe o durată de 5 luni,
pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere

Două muzee din județul
Iași, Memorialul „Alexandru Ioan
Cuza”, de la Ruginoasa, și Muzeul
sitului arheologic Cucuteni,
vor putea fi vizitate virtual
social
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Patronul hotelului „Il Primo”
construiește o clădire cu 6 etaje în zona
facultăților din Tudor Vladimirescu!
Cătălin Ionuț Mihai, unul
dintre patronii hotelului "Il
Primo", vrea să construiască
un alt hotel în zona Tudor
Vladimirescu. Proiectul a fost
propus spre finanțare cu
ajutorul fondurilor europene.
Recent, Planul Urbanistic
Zonal a intrat în etapa de...
actualitate 9

Jaf cu final spectaculos la Gara
din Iași! Un tânăr cu probleme psihice
a intrat într-un magazin de bijuterii
Scene incredibile surprinse la
Iași! Un tânăr a încercat să
jefuiască un magazin de bijuterii
din zona Gării. După ce a intrat în
magazin și i-a cerut vânzătoarei
bani, s-a făcut nevăzut, dar nu
înainte de a primi un jet de spray
lacrimogen în față. Femeia care
se afla după rafturile cu bijuterii...
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Atac `n stil mafiot, pe o
strad\ din Ia[i! Un bolid
a fost f\cut scrum.
Culmea, piromanul nu
va sta o zi `n pu[c\rie!
Un atac \n stil mafiot a avut loc pe o strad` din Ia[i! |n
urma incidentului, un autoturism a fost f`cut scrum. Culmea,
piromanul nu va sta o zi \n pu[c`rie! Astfel, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Hârl`u au decis, \n cazul lui Iulian S.D.,
aplicarea m`surii educative a asist`rii zilnice.
„Instan]a \i aplic` inculpatului m`sura educativ` a asist`rii
zilnice, pe o durat` de 5 luni, pentru s`vâr[irea infrac]iunii
de distrugere. Supravegherea inculpatului pe durata m`surii
educative a asist`rii zilnice se face sub coordonarea Serviciului
de Proba]iune Ia[i”, au afirmat judec`torii ie[eni. De remarcat
este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi
contestat`.
Procesul lui Iulian S.D. a \nceput pe data de 31 august
2021. Procurorii l-au trimis \n judecat` pe ie[ean sub acuza]ia
de distrugere. Conform anchetatorilor, individul, care acum
are 20 de ani, a comis infrac]iunea când era minor, respectiv
\n urm` cu aproximativ 3 ani. „Pe data de 28 mai 2018, în
jurul orei 23:00, inculpatul s-a deplasat la locuin]a persoanei
v`t`mate, situat` în satul Boureni, unde i-a incendiat ma[ina
marca Ford, producându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ
5.500 de lei”, au precizat anchetatorii ie[eni.
|n urma incidentului, proprietara bolidului a alertat autorit`]ile
printr-un telefon la num`rul unic pentru situa]ii de urgen]`
112. La fa]a locului s-au deplasat echipaje de pompieri [i ale
Poli]iei.

Minorul, prins de anchetatorii ie[eni
dup` producerea incendiului
Oamenii legii au declan[at o anchet` [i, \n cele din urm`
au ajuns la minorul Iulian S.D. Dus la audieri, individul a
recunoscut totul. Ie[eanul a sus]inut c` a s`vâr[it fapta la
solicitarea unui cunoscut, C.A. De altfel, \n cursul judec`]ii,
ie[eanul a ar`tat c` în]elege s` recunoasc` în totalitate s`vâr[irea
faptei re]inute în sarcina lui prin actul de sesizare a instan]ei
[i a solicitat ca judecarea cauzei s` se fac` prin aplicarea
procedurii speciale în cazul recunoa[terii învinuirii.
De cealalt` parte, \n ceea ce prive[te prejudiciul produs
în cauz`, persoana v`t`mat` arat` c` nu se constituie parte
civil` în prezenta cauz` [i nu are preten]ii fa]` de individ,
solicitând ca acesta s` fie tras la r`spundere penal`. „Infrac]iunea
care face obiectul prezentului dosar a fost s`vâr[it` de c`tre
inculpat în stare de minorat. În ceea ce \l prive[te pe acest
inculpat minor, instan]a va avea în vedere [i faptul c` nu are
antecedente penale, fiind la primul raport juridic de conflict
cu legea penal`, a[a cum rezult` din fi[a de cazier judiciar
a acestuia, ata[at` la dosarul cauzei, dar [i atitudinea extrem
de sincer` adoptat` de acesta atât în cursul urm`ririi penale,
cât [i în timpul judec`]ii, precum [i faptul c` a recunoscut
[i regretat comiterea faptei, colaborând în acest sens cu
organele judiciare”, au concluzionat magistra]ii ie[eni.
Ciprian NEDELCU
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Un renumit caricaturist a
organizat la Ia[i Muzeul
Poezie(i). Una dintre
sec]iuni îi este dedicat\
regretatului Emil Brumaru
Muzeul Poezie(i), din cadrul Casei
Muzeelor, din Ia[i, prezint` mai multe
instala]ii dedicate poe]ilor contemporani.
Muzeul cuprinde o expozi]ie conceptual`
dedicat` ideii de poezie. Expozi]ia a fost
realizat` \ntr-un limbaj artistic original,
mizând pe una dintre tr`s`turile
fundamentale ale post-modernismului spiritul ludic. Expozi]ia permanent` este
realizat` de artistul vizual contemporan
Ion Barbu. Acesta a gândit [i realizat
toate cele 5 instala]ii care sunt expuse \n
3 camere [i care alc`tuiesc Muzeul
Poezie(i). Cele 5 instala]ii sunt: „Pa[ii
Poe]ilor”, „Sticle pentru minte, inim` [i
literatur`”, „Scrisori c`tre bunul
Dumnezeu”, „Haute couture / Haute
culture” [i, \n cele din urm`, „Pietre
pentru templul meu”
Muzeul Poezie(i) \[i are locul \n Casa Muzeelor din Ia[i.
Acesta este alc`tuit din mai multe instala]ii, gândite [i realizate
de Ion Barbu, caricaturist contemporan. |n prima camer` a muzeului
se afl` instala]ia denumit` „Scrisori c`tre bunul Dumnezeu”.
Aceast` lucrare cuprinde 10 ma[ini de scris personalizate, fiecare
dintre ele dedicate câte unui poet român. |n sala din stânga \[i
au locul mai multe manechine \mbr`cate cu diferite articole
vestimentare pe care sunt pictate versuri. Cele 18 manechine
alc`tuiesc instala]ia „Haute couture / Haute culture”, care, \n
fond, este o „prezentare de mod`” poetic`.
|n centrul manechinelor se reg`se[te instala]ia „Pietre pentru
templul meu”, aceasta fiind format` din mai multe pietre, de
forme [i dimensiuni diferite, fiecare fiind pictat` cu imagini
reprezentând un simbol [i un cuvânt. Iar al`turarea acestor pietre
formeaz` \n final versuri ale poeziilor contemporane. |n final, \n
camera din dreapta poate fi admirat` instala]ia „Sticle pentru
minte, inim` [i literatur`”. O lucrare creat` dintr-o varietate de
sticle „umplute cu poezie”. Fiecare dintre acestea con]ine câte
un poem scris de mân` [i semnat de câte un poet contemporan.
Iar toate aceste instala]ii sunt \ncoronate de „Pa[ii Poe]ilor”, o

instala]ie care se reg`se[te \n toate cele 3 camere, [i este format`
din perechile originale de \nc`l]`minte ale poe]ilor contemporani,
dar [i ale unor clasici. Perechile de \nc`l]`ri formeaz` un circuit
al „pa[ilor poetici”, pentru vizitatori.

Lucrare dedicat` scriitorului
ie[ean Emil Brumaru
Pe lâng` aceste instala]ii principale, sunt [i câteva lucr`ri mai
mici care completeaz` peisajul poetic. Printre aceste lucr`ri reg`sim
tabelul periodic al elementelor poetice, o lucrare dedicat` scriitorului
Emil Brumaru, format` din mai multe ce[ti de cafea, deoarece
acesta era un mare consumator al acestei b`uturi. Lucrarea format`
din c`nile de cafea face referire [i la volumul de coresponden]`
scris de Emil Brumaru, intitulat „Cer[etorul de cafea”.
|n camera din stânga a muzeului mai pot fi admirate, printre
manechinele „\mbr`cate \n poezie”, mai multe umbrele. Cele 6
umbrele alc`tuiesc o alt` lucrare de mici dimensiuni, dedicat`
marelui poet român George Bacovia. Pe fiecare umbrel` au fost
pictate versuri din operele poetului. Prin instala]iile principale,
dar [i prin lucr`rile secundare, artistul Ion Barbu a ales o formul`
inedit`, vie [i spectaculoas` de a atrage aten]ia asupra poeziei
române[ti, \ntr-un limbaj modern care, apelând la mijloacele
specifice artelor vizuale, se constituie el \nsu[i \ntr-o lucrare
poetic` ale c`rei imagini creeaz` cuvinte [i ale c`rei cuvinte se
transform` \n imagini.
George POPA
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Individul care a ordonat un
asasinat cu bomb\ a câ[tigat
procesul intentat autorit\]ilor
pentru c\ nu a fost l\sat
s\ voteze
Statul Român a fost \ngenuncheat la Curtea European` a
Drepturilor Omului (CEDO) de un interlop \ncarcerat la Ia[i!
Individul care a ordonat un asasinat cu bomb` a câ[tigat procesul
intentat autorit`]ilor pentru c` nu a fost l`sat s` voteze. Astfel,
judec`torii europeni au constatat c` lui Ioan Dumitru Mironescu,
zis „Puiu”, i-au fost \nc`lcate drepturile. Individul, condamnat
definitiv la 15 ani de pu[c`rie, era nemul]umit pe motiv c` nu
ar fi fost l`sat s` voteze în Penitenciarul Ia[i. „Instan]a declar`
admisibil` ac]iunea [i constat` c` a existat o \nc`lcare a articolului
nr. 3 din cadrul Protocolului nr. 1 a Conven]iei. De asemenea,
instan]a decide c` o simpl` constatare a \nc`lc`rii drepturilor este
suficient`”, au precizat recent magistra]ii CEDO.

Puiu Mironescu, nemul]umit pentru c` nu a
fost l`sat s` voteze \n Penitenciarul Ia[i
„Puiu” Mironescu (48 de ani), originar din Piatra Neam], le-a
povestit magistra]ilor europeni c`, pe 5 februarie 2016, a fost
condamnat definitiv la 15 ani de pu[c`rie. Interlopul a relatat c`,
prin sentin]`, nu i-a fost interzis dreptul de a vota. În februarie
2016, individul a început executarea pedepsei, el fiind încarcerat
în penitenciarele din Ia[i, Vaslui [i G`e[ti. Fiecare dintre aceste
închisori apar]in unor birouri electorale diferite. Totu[i, reprezentan]ii
Guvernului României au sus]inut c`, în noiembrie 2016, Ioan Dumitru
Mironescu a cerut schimbarea domiciliului s`u, din Bucure[ti, în
Piatra Neam]. Acesta ar fi depus la dosar un act prin care ar`ta
c` un proprietar de imobil din Piatra Neam] îi permite s` locuiasc`
acolo. Pe 9 decembrie 2016, autorit`]ile i-au emis lui „Puiu” Mironescu
o alt` carte de identitate, pentru noua lui adres`.
„Pe data de 11 decembrie 2016, în timp ce m` aflam în Penitenciarul
Ia[i, nu mi s-a permis s` votez la alegerile organizate atunci, pe
motiv c` nu m` aflam pe teritoriul biroului electoral de care a[ fi
apar]inut. Pe 12 decembrie 2016 am f`cut o plângere la judec`torul
delegat deoarece mi-a fost înc`lcat dreptul de a vota. Pe 21 decembrie
2016, plângerea mea a fost înaintat` procurorilor de la Parchetul de
pe lâng` Curtea de Apel Ia[i. Pe 8 mai 2017, Parchetul a închis
dosarul, pe motiv c` în cauz` nu a fost comis` vreo infrac]iune”, a
subliniat Ioan Dumitru Mironescu în cererea depus` la CEDO.

Interlopul a contestat
decizia procurorilor ie[eni
Membrul lumii interlope a ad`ugat c` a formulat o plângere
privind decizia procurorilor ie[eni. Pe 23 noiembrie 2017, Curtea

Dosar executare silita nr. 59/2011
AFISATA AZI: 26.11.2021
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, in conformitate cu dispozitiile
504 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala ca, in data de
05.01.2022, orele 11:00, va avea loc la sediul B.E.J.A. Tufeanu si
Dominte, din Iasi, str. A. Panu nr.21, bl. 7 Noiembrie, parter, judetul
Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Sat Maraseni
- 737501, Comuna Stefan Cel Mare, Judetul Vaslui, compus din
teren in suprafata de 1.332 mp, pe care se afla o constructie C
1 casa de locuit fara fundatie, inscris in C.F. nr. 70374 - Vaslui,
nr. cadastral 70374, imobil evaluat la pretul de 82.200,00 lei,
proprietatea Mocanu Toma pentru recuperarea creantei din
titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 3007 din
09.09.2010 a Judecatoria Vaslui, datorat creditorului MOCANU
Mariana, cu domiciliul in Vaslui, Str. Petru Rares, bl. 263, sc. A,

Orarul zborurilor de la
Aeroportul Ia[i de
S\rb\torile de iarn\
2021! Iat\ cele mai
c\utate destina]ii
la finalul anului!
A fost stabilit orarul zborurilor de la
Aeroportul Ia[i de S`rb`torile de iarn` 2021.
Pasagerii care ajung la aerogara ie[ean` vor
putea merge c`tre mai multe destina]ii \n
Europa, conform programului stabilit de c`tre
companiile aeriene
Finalul lunii decembrie 2021 va aduce la Aeroportul
Interna]ional Ia[i mai multe zboruri c`tre destina]ii din Europa.
Orarul zborurilor \n perioada S`rb`torilor de iarn` 2021 va
cuprinde destina]ii c`tre ]`ri precum Italia, Spania, Germania,
Austria, Marea Britanie, Irlanda sau Fran]a, curse ce vor fi
operate de Wizz Air, Blue Air, Lufthansa, Austrian Airlines
sau HiSky. Orarul zborurilor de la Aeroportul Ia[i poate suferi,
\ns`, modific`ri \n func]ie de fiecare companie aerian`. De
altfel, din vara acestui an au fost introduse mai multe curse
noi c`tre unele destina]ii de interes din Uniunea European`
- [i nu numai.

de Apel Ia[i a respins plângerea împotriva ordonan]ei procurorului
formulat` de Ioan Dumitru Mironescu. Conform Legii nr. 208/2015,
privind alegerile pentru Senat [i Camera Deputa]ilor, la acest gen
de alegeri sunt organizate mai multe birouri electorale, în total
fiind vorba despre 43 astfel de institu]ii.
Potrivit prevederilor legale, o persoan` poate cere s` voteze
în cadrul altei circumscrip]ii, dar cu cel pu]in 45 de zile înainte
de organizarea alegerilor. Totodat`, pre[edintele Biroului Electoral
Jude]ean trebuie s` înregistreze aceste solicit`ri pe o list`
suplimentar` de electori. Pe de alt` parte, magistra]ii europeni
au constatat c`, pe 21 octombrie 2016, Biroul Electoral Central
a decis c` de]inu]ii c`rora nu li s-a interzis acest lucru pot vota
în locul în care sunt încarcera]i.

Puiu Mironescu, condamnat \n urma
unui incident extrem de grav
Anchetatorii au afirmat c` „Puiu” Mironescu, membru marcant
al lumii interlope din zona Moldovei, ar fi pl`tit în ianuarie 2013
dou` persoane pentru a pune o bomb` artizanal` sub ma[ina
fra]ilor Mararu, al]i interlopi, cu care intrase în conflict. În luna
februarie 2016, Ioan Dumitru Mironescu a fost condamnat definitiv
la 15 ani de închisoare, pentru acte de terorism, în dosarul în
care a fost acuzat c` a pus la cale tentativa de asasinare a lui
Bogdan Mararu, prin plasarea unui dispozitiv exploziv sub ma[ina
acestuia, parcat` în apropierea locuin]ei sale din Piatra Neam].
|n cadrul cererii depuse la CEDO, Puiu Mironescu a cerut
[i desp`gubiri \n valoare de 3.500 de euro, drept daune morale,
desp`gubiri pe care nu le-a ob]inut.
Ciprian NEDELCU

et. 12, Judetul Vaslui, cu sediul procesual ales la Cabinet Avocat
ZAHARIA FLORIN, Vaslui - 730142, Str. Petru Rares, bl. 263, sc.
A, ap. 12, Judetul Vaslui, de catre debitorul MOCANU Toma cu
domiciliul in Sat Maraseni - 737501, Comuna Stefan Cel Mare,
Judetul Vaslui, la care se adauga cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 61,650.00 Lei,
reprezentand 75% din pretul de evaluare a imobilului.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 507 (2) C.proc.civ., ofertantii trebuie
sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul
RO83 BREL 0002 0006 8782 0101 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi
sau, la oricare alta unitate bancara cel mai tarziu pana la termenul
de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul
de pornire a licitatiei.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan

Orarul zborurilor de la
Aeroportul Ia[i, de Cr`ciun
|n ajunul Na[terii Domnului sunt programate mai multe
curse externe. De exemplu, pe 24 decembrie 2021, compania
Wizz Air va opera cursa spre Londra (Lutton) - Marea Britanie,
dar [i cea spre Dortmund (Germania), Bruxelles (Charleroi)
- Belgia, Bologna, Catania [i Bergamo (Italia). |n aceea[i zi,
compania Lufthansa va opera cursa spre Frankfurt (Germania),
Austrian Airlines va opera cursa spre Viena (Austria). |n plus,
companiile Blue Air [i TAROM vor opera [i cursele interne
spre Aeroportul Interna]ional „Henri Coand`” Otopeni.
|n prima zi de Cr`ciun, compania Wizz Air va opera curse
spre Tel Aviv (Israel), Billund (Danemarca), Vene]ia (Treviso)
- Italia, Paris (Beauvois) - Fran]a, Eidhoven (Olanda), Roma
(Fiumicino) - Italia. Compania TAROM va opera curse c`tre
Hurghada (Egipt), \n timp ce operatorul Wizz Air va opera
o curs` c`tre Birmingham (Marea Britanie). |n ziua de Cr`ciun,
Wizz Air va opera [i o curs` c`tre Londra (Lutton), iar TAROM
va efectua [i curse interne c`tre Otopeni. Recent, Aeroportul
Ia[i a lansat [i licita]ia pentru construc]ia noului terminal T4
din fonduri europene.

Orarul zborurilor de Anul Nou,
de la Aeroportul Ia[i
|n ultima zi a anului \n 2021, de la Aeroportul Ia[i vor
decola alte câteva curse spre destina]ii europene. Astfel, Blue
Air va efectua o curs` intern` c`tre Otopeni pe 31 decembrie
2021, curs` ce va fi efectuat` [i de operatorul TAROM.
Compania Wizz Air va efectua curse c`tre Londra (Lutton),
Dortmund (Germania), Bruxelles (Charleroi) - Belgia, dar [i
spre Bologna (Italia), \n timp ce compania Lufthansa va opera
cursa spre Frankfurt (Germania), iar compania Austrian Airlines
va opera cursa pre Viena (Austria). |n orarul de la Aeroportul
Ia[i, de S`rb`torile de iarn` 2021 vor fi cuprinse [i alte zboruri.
|n prima zi din 2022, compania TAROM va opera cursa
intern` spre Otopeni, \n vreme ce operatorul Wizz Air va
efectua curse spre Billund (Danemarca), Vene]ia (Treviso) Italia, Eindhoven (Olanda), Paris (Beauvois) - Fran]a, Roma
(Fiumicino) - Italia, Birmingham (Marea Britanie), Londra
(Lutton). Compania moldoveneasc` Hisky va efectua o curs`
c`tre Dublin (Irlanda), iar TAROM va efectua o curs` c`tre
Hurghada (Egipt).
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

ANUN}

Declar pierdute actul constitutiv, certificatul
de înregistrare și certificatele constatatoare și
de înregistrare mențiuni emise de ORC Iași pe
numele S.C. CARTIERUL DE AUR SRL, J22/633/2017,
cod fiscal 37233900. Il declar nul.
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Special, de Ziua Na]ional\ a României! Dou\
muzee din jude]ul Ia[i, Memorialul ıAlexandru
Ioan Cuza‰, de la Ruginoasa, [i Muzeul sitului
arheologic Cucuteni, vor putea fi vizitate
virtual, pe Platforma ıMuzee de la sat‰
La ini]iativa unor tineri din Boto[ani [i
Ia[i, 28 de muzee aflate \n zona rural` din
Moldova vor putea fi vizitate virtual, pe
Platforma „Muzee de la sat”. Printre
acestea se reg`sesc Memorialul
„Alexandru Ioan Cuza”, de la Ruginoasa,
[i Muzeul sitului arheologic Cucuteni,
jude]ul Ia[i. Echipa care a implementat
proiectul s-a deplasat pe parcursul a 20
de zile la punctele de interes cultural,
finalizând în lunile septembrie-octombrie
etapa de culegere a datelor
Dou` muzee din jude]ul Ia[i, Memorialul „Alexandru Ioan
Cuza”, de la Ruginoasa, [i Muzeul sitului arheologic Cucuteni,
vor putea fi vizitate virtual, pe Platforma „Muzee de la sat”.
Aceasta a fost lansat` (chiar pe 1 Decembrie 2021) la ini]iativa
unor tineri din Boto[ani [i Ia[i. La fiecare muzeu a fost desf`[urat`
scanarea spa]iului, fotografierea [i documentarea obiectivului
cultural respectiv.
Spa]iile / muzeele beneficiaz` pe site de un tur virtual 3D
interactiv, realizat cu echipament de înalt` performan]` - [i integrat,
totodat`, în Google Street View, Google Maps [i Google Earth o serie de fotografii, o descriere [i un videoclip de prezentare.
Echipa care a implementat proiectul s-a deplasat pe parcursul a
20 de zile la punctele de interes cultural, finalizând în lunile
septembrie-octombrie etapa de culegere a datelor.

În proiect sunt incluse, în total,
28 de muzee din zona Moldovei
În proiect sunt incluse, în total, 28 de muzee din zona
Moldovei. În cele 20 de zile de activitate pe teren, echipa a
parcurs 5.500 de kilometri [i a adunat peste 700 GB de materiale
foto-video, mai spun organizatorii.
În plus, s`pt`mânal, pe canalul de YouTube va fi publicat un
interviu / clip de prezentare. Acestea au rolul de a îmbun`t`]i
imaginea muzeelor în mediul online. Ace[tia au depus un proiect
ce a câ[tigat, prin concurs, co-finan]are din partea Administra]iei
Fondului Cultural Na]ional (AFCN). Prin intermediul acestuia, 28

de muzee din zona rural` a regiunii Moldova beneficiaz` de o
îmbun`t`]ire a imaginii lor în mediul online. Echipa s-a deplasat
la fiecare obiectiv cultural [i a adunat informa]iile care s` ghideze
privitorii în turul virtual. În total, au fost parcur[i peste 5.500 km
în cele 8 jude]e ale Moldovei.
Pentru ca materialele s` ajung` în aceast` form`, au fost
necesare câteva s`pt`mâni de prelucrare. Platforma www.muzeedelasat.ro
este gratuit` [i disponibil` în limbile român` [i englez`. Proiectul
este realizat de Real Tour Ro, co-finan]at de AFCN [i sus]inut
de Europa FM [i „De la sat”, un proiect editorial dedicat mediului
rural. În viitor, este vizat` extinderea proiectului „Muzeul - de
pe uli]` pe ecran” la nivelul întregii ]`rii. În acest fel se va ob]ine
o radiografie a muzeelor din spa]iul rural românesc. Echipa este
format` din Cosmin Mur`ra[u, manager de proiect [i tehnician
scanare 3D, Ionu] Teodera[cu, editor vizual [i fotograf, Nicoleta
Felea, copywriter [i consilier în promovare online, [i SilviaAlexandra Nistor, traduc`tor autorizat.

Istoria Muzeului Memorial „Alexandru
Ioan Cuza”, de la Ruginoasa
Palatul a fost construit între 1800 [i 1811 de c`tre Sandulache
Sturdza. În 1862, fiul acestuia a scos la licita]ie cl`direa [i a fost
cump`rat` de c`tre Alexandru Ioan Cuza, pentru a-i fi re[edin]`
de var`.
De mobilier s-a ocupat chiar so]ia domnitorului, Elena Cuza,
care a cump`rat piese de la Paris. Dup` moartea lui Cuza, palatul
a apar]inut celor doi fii ai lui, iar, dup` dispari]ia acestora, a fost
de]inut de Maria Moruzzi, so]ia unuia dintre b`ie]i. Dup` moartea
Elenei Cuza, mo[ia a fost donat` Spitalului „Caritatea”, din Ia[i,
care a construit o unitate medical` pentru copii.
Ulterior va fi organizat un spital TBC, în urma unei dona]ii.
În timpul Celui de-Al Doilea R`zboi Mondial, palatul a fost distrus.
{i-a rec`p`tat str`lucirea dup` 1982, când [i-a deschis por]ile
publicului, devenind „Muzeul Cuza”. În interior pot fi explorate
camerele de oaspe]i, sufrageria, apartamentele domnitorilor, biroul
[i biblioteca, salonul de recep]ie, camera copiilor [i cea a servitorilor.
La exterior pot fi v`zute biserica domneasc`, primul mormânt al
domnitorului, precum [i tr`sura [i sania ce i-au apar]inut lui
Alexandru Ioan Cuza.

În dreapta cl`dirii este expus un grup statuar cu busturile
unor domnitori români, lucrate de studen]i de la Universitatea
Na]ional` de Arte „George Enescu” (UNAGE), din Ia[i.

Muzeul-sit arheologic de la Cucuteni
Rezerva]ia Arheologic` Cucuteni se afl` la 10 kilometri de
ora[ul Târgu Frumos. Punctul principal al acestui areal este un
mormânt tumular princiar geto-dacic din sec IV î.Hr., protejat în
cadrul Muzeului de Sit arheologic de la Cucuteni. Arheologii
implica]i în cercet`ri au încercat p`strarea in situ a celui mai
bine conservat [i celui mai mare tumul.
Astfel, în 1984 a fost inaugurat muzeul, dup` 2 ani de
construc]ie. Mormântul central a fost integrat într-o construc]ie
circular`, folosind piatr` natural`, f`r` piloni centrali. Traseul de
vizitare este unul circular, care se face atât la nivelul solului, cât
[i la nivel superior, prin platforme suspendate. Pe cele dou` nivele
se desf`[oar` o expozi]ie permanent` care prezint` istoria local`
- din paleolitic, pân` în secolul al XIX-lea.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Universitatea de Medicin\ [i Farmacie
ıGrigore T. Popa‰ din Ia[i s\rb\tore[te,
printr-o ceremonie special\, 142 de ani
de excelen]\ în Educa]ia medical\
|n intervalul 6-12 decembrie
2021, tocmai pentru a marca
142 de ani de \nv`]`mânt
superior medical, Universitatea
de Medicin` [i Farmacie
„Grigore T. Popa” din Ia[i
organizeaz` evenimente
speciale [i o ceremonie aparte.
Totul va debuta joi, 9
decembrie, de la ora 10:00, în
Aula „George Emil Palade”,
unde sunt invita]i atât membri
ai comunit`]ii academice a
Universit`]ii, cât [i oficiali ai
ora[ului, respectiv
reprezentan]i ai celorlalte
institu]ii de \nv`]`mânt
superior
În perioada 6-12 decembrie 2021, Universitatea
de Medicin` [i Farmacie (UMF) „Grigore T.
Popa” din Ia[i s`rb`tore[te 142 de ani \n Educa]ia
medical`. La festivitatea de deschidere care va
avea loc joi, 9 decembrie, de la ora 10:00, în
Aula „George Emil Palade”, sunt invita]i atât
membri ai comunit`]ii academice a universit`]ii,
cât [i oficialit`]i ale Ia[ului [i reprezentan]i ai
celorlalte institu]ii de \nv`]`mânt superior locale.
„Zilele UMF Ia[i din acest an au o simbolistic`
aparte deoarece, pe lâng` s`rb`torirea celor 142
de ani de Educa]ie medical`, marc`m 2 ani de
rezilien]` [i de eforturi deosebite ale tuturor
membrilor universit`]ii în aceast` perioad`
pandemic` grea. Programul este complex, cu
invita]i [i multe evenimente culturale, [tiin]ifice.
Sunt conferin]e precum cele sus]inute de prof.univ.dr.

Guido Silvestri, [eful Departamentului de Patologie,
«Emory University», Atlanta, [i de prof.univ.dr.
Alexandru-Vladimir Ciurea, reputat neurochirurg”,
arat` oficialii UMF Ia[i.

Festivitatea de deschidere va
continua cu o conferin]`
sus]inut` de prof.univ.
dr. Guido Silvestri
Festivitatea de deschidere (de joi, 9 decembrie)
va continua de la ora 12:00 cu o conferin]`
sus]inut` de prof.univ.dr. Guido Silvestri, [ef
Department de Patologie, „Emory University”,
Atlanta, [i directorul Departamentului de Microbiologie
[i imunologie din cadrul Centrului Na]ional de
Cercetare a Primatelor Yerkes. Prof.univ.dr.
Silvestri, care va primi din partea UMF Ia[i [i
titlul de Doctor Honoris Causa, va prezenta
prelegerea intitulat` „Towards an HIV cure: the
role of CD8+ T cells”. Vineri, 10 decembrie, de
la ora 10:00, tot în Aula „George Emil Palade”,
prof.univ.dr. Alexandru Vlad Ciurea, cunoscut
neurochirurg, propune o conferin]` cu un subiect
inedit: „Un studiu fascinant despre asem`n`rile
dintre anatomia [i fiziologia sistemului nervos
central ale delfinului [i omului «veri[orii no[tri
acvatici»”.
Prof.univ.dr. Ciurea va primi, de asemenea,
din partea UMF Ia[i, cea mai înalt` distinc]ie
academic`: titlul de Doctor Honoris Causa. Tot
vineri, de la ora 13:00, va fi lansat romanul „Cazul
K”, scris de studenta medicinist` Alexandra Bujor.
Mai apoi, oaspe]ii sunt invita]i la Teatrul Na]ional
Ia[i, unde, de la ora 18:00, vor fi premia]i atât
profesorii emeri]i [i onorifici, cât [i cadrele
didactice care au promovat pe func]ia de profesor
în anul universitar 2020-2021. Pe parcursul Zilelor
UMF, în Muzeul de Istorie a Medicinei va avea

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

loc expozi]ia „Medicin` [i Art`”, organizat` în
colaborare cu Uniunea Arti[tilor Plastici (UAP)
Ia[i [i Universitatea Na]ional` de Arte „George
Enescu” (UNAGE).

Cercul de literatur`
„V. Voiculescu” [i
Zilele Educa]iei Medicale
Pe 7 [i 9 decembrie 2021, în cadrul Cercului
de literatur` „V. Voiculescu”, vor fi prezentate,
online, dou` c`r]i ap`rute la Editura Herald.
Astfel, pe 7 decembrie, de la ora 17:00, dr.
Richard Constantinescu [i invita]ii s`i (Sorin
Lucaci, psiholog [i PR al Editurii Herald, [i
Daniela Dumitrescu, psiholog clinician [i psihoterapeut)
vor discuta despre Neuro[tiin]a fericirii, pornind
de la volumul „Neuro[tiin]a fericirii. Dezvoltarea
con[tient` a creierului c`tre armonie [i integrare”
- autor dr. Daniel J. Siegel, profesor la Universitatea
din California, director al centrului de cercetare

• 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

„Mindful Awareness” [i director executiv al
centrului educa]ional „Mindsight Institute”.
Pe 9 decembrie, de la ora 17:00, dr. Richard
Constantinescu, al`turi de reprezentan]i ai Editurii
Herald, propune tema „Creierul [i prietenii s`i”,
pornind de la volumul „Creierul: manual de
utilizare”, autor: Marco Magrini - jurnalist de
[tiin]`, ce a scris timp de 24 de ani pentru
cotidianul italian „Il Sole 24 Ore”, iar, în prezent,
semneaz` în „La Stampa” [i sus]ine rubrica
„Climatewatch” pentru revista Geographical Royal Geographical Society. Ca în fiecare an,
sub egida Zilelor UMF Ia[i se desf`[oar` [i Zilele
Educa]iei Medicale (6-12 decembrie). Pe de alt`
parte, [i anul acesta, UMF organizeaz`, în perioada
13-16 decembrie, o prim` edi]ie a Zilelor Por]ilor
Deschise pentru viitorii studen]i interna]ionali,
eveniment care se va desf`[ura exclusiv online.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în
meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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Firmele din Ia[i
`nscrise `n schema
HoReCa primesc banii
promi[i. Primele
contracte au fost trimise
pentru a fi semnate de
c\tre beneficiari, iar
banii vor intra `n
conturi dup\10 zile
Unele dintre firmele din Ia[i \nscrise \n schema HoReCa
iau primii bani pentru pierderile generate de pandemia de
COVID-19. Doritorii vor intra în aplica]ie la sec]iunea “Contractare”,
vor introduce IBAN-ul (cont curent sau cont de grant), vor
desc`rca de acolo contractul de finan]are, îl vor semna electronic
[i îl vor reînc`rca în platform` în maximum 10 zile de la
transmitere. Conform procedurii, aplican]ii care nu semneaz`
[i nu transmit contractul de finan]are pân` la termenul-limit`,
prev`zut la art. 6.7, alin. (1), vor primi decizie de respingere,
semnat` electronic de ordonatorul ter]iar de credite, transmis`
prin contul din platform`.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, Serviciul de
Telecomunica]ii Speciale [i structura de specialitate din cadrul
ministerului au elaborat manualul de utilizare a modulului de
contractare care poate fi g`sit pe site-ul Ministerului Economiei.
Toate dosarele depuse \n schema HoReCa au fost evaluate,
din Ia[i fiind eligibile la finan]are 198 de afaceri. Potrivit
Agen]iei pentru IMM-uri, dintre cele 1.141 de cereri de
finan]are depuse din Regiunea Nord-Est, au fost admise 810
dosare [i alte 261 sunt respinse. De asemenea, 70 de dosare
ale antreprenorilor din regiunea Moldovei, din jude]ele Suceava,
Neam], Bac`u, Vaslui [i Boto[ani, sunt \n curs de clarificare.
Antreprenorii din Ia[i care au nel`muriri cu privire la dosarele
lor pot solicita informa]ii la num`rul de call-center 0219059.

Antreprenorii din Ia[i \nscri[i \n schema
HoReCa primesc banii ceru]i
pân` la finalul acestui an
Schema HoReCa este unul dintre programele lansate de
Ministerul Economiei \n acest an [i \[i propune s` ajute
firmele din domeniul cu acela[i nume ce au \nregistrat pierderi
din cauza pandemiei de COVID-19. Statul le va acorda unor
firme din domeniul HoReCa [i al turismului desp`gubiri ce
reprezint` 20 la sut` din valoarea cu care a sc`zut activitatea
firmelor respective în anul 2020 fa]` de 2019, în limita sumei
de 800.000 de euro pe firm`. Procedural, Ministerul Economiei
inten]iona s` trimit` simultan contractele de finan]are la
solicitan]ii admi[i, dup` terminarea tuturor verific`rilor, pentru
a face pl`]ile c`tre to]i beneficiarii eligibili \ns` au fost trimise
doar unele dintre ele.
Astfel, pe bugetul actual, Ministerul Economiei va putea
pl`ti o prim` tran[` c`tre to]i câ[tig`torii, din miliardul de
lei disponibil. Restul banilor ar urma s` vin` într-o a doua
tran[` c`tre to]i aplican]ii, dup` ce Guvernul va bugeta [i
restul pl`]ilor din schema HoReCa, de 1,45 miliarde de lei.
Lista cu primele firme din Ia[i care iau banii \n schema
HoReCa a fost publicat` pe site-ul Ministerului Economiei.

Sute de angaja]i din restaurantele,
cafenelele [i hotelurile din Ia[i au r`mas
f`r` locurile de munc`
Domeniul HoReCa este unul dintre primele afectate de
pandemia de COVID-19, efectele fiind vizibile [i în prezent.
Mul]i dintre angaja]ii care au muncit în Ia[i, în restaurante,
cafenele [i hoteluri, au renun]at la meseriile lor [i s-au reprofilat
ori au plecat în str`in`tate. Pentru a atrage angaja]ii, patronii
de restaurante din Ia[i au m`rit salariile, îns` nici a[a angaja]ii
nu au vrut s` vin` la interviurile de angajare. Ace[tia spun
c` poten]ialii salaria]i fug de acest domeniu pentru c` nu mai
este sigur. Astfel, unele posturi sunt disponibile luni \ntregi,
dar nimeni nu le ocup`. |ncepând cu anul 2020 au fost f`cute
sute de disponibiliz`ri, datele ar`tând c` au r`mas f`r` locurile
de munc` un sfert dintre cei 6.633 de salaria]i din hotelurile
[i restaurantele din Ia[i.
Raluca COSTIN

6

Drumurile din comuna ie[ean\
Dolhe[ti vor fi modernizate!
O firm\ din Neam] va executa
lucr\rile `n valoare de 1,5
milioane de euro
Comuna Dolhe[ti, jude]ul Ia[i, va avea drumuri modernizate.
Recent, Prim`ria din localitate a finalizat licita]ia pentru execu]ia
lucr`rilor. Comisia de evaluarea a stabilit c` oferta unicului
participant la procedur` poate fi declarat` cw[tig`toare. Astfel,
contractul a fost atribuit societ`]ii Danlin XXL, cu sediul social
\n jude]ul Neam]. Oferta final` are o valoare de 7.281.521 de lei,
f`r` TVA, aproape 1,5 milioane de euro. Societatea este controlat`
de omul de afaceri Dan Amur`ri]ei. |n 2020, firma a declarat o
cifr` de afaceri de 265,5 milioane de lei, un profit de 73,2 milioane
de lei, datorii de 40 de milioane de lei, cu 275 de angaja]i.
“|nainte de \nceperea lucr`rilor de terasamente se execut`
lucr`ri preg`titoare \n limita zonei de lucru: cur`]area terenului
de frunze, crengi, iarb` [i buruieni, decaparea [i depozitarea
p`mântului vegetal, asanarea zonei drumului prin \ndep`rtarea
apelor de suprafa]` [i adâncime. Cur`]area terenului de frunze,
crengi, iarb`, buruieni [i alte materiale se face pe \ntreaga
suprafa]`”, se arat` \n caietul de sarcini.

Lucr`rile vor fi realizate
pe o por]iune de 6 kilometri
|n total, vor fi realizate lucr`ri de interven]ii pe nou` drumuri
comunale [i s`te[ti, cu o lungime de 6,038 kilometri. Totodat`,
vor fi amenajate [i 13 drumuri laterale.
“Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 metri
liniari. Rolul acestor amenaj`ri este de a prelua cantitatea de
noroi antrenat` de cauciucuri pe timp ploios. Prin realizarea
drumului, colectarea [i dirijarea apelor pluviale se va asigura
confortul necesar pentru circula]ia rutier` pe toat` perioada anului.
Având \n vedere amplasamentul aflat \n zona de deal [i \ncadrat
\n clasa tehnic` V, viteza de proiectare adoptat` este de 40 km/h”,
se mai arat` \n documenta]ia procedurii. |n comuna Dolhe[ti a
fost anun]at` [i construirea unui dispensar.

{i Prim`ria Bârnova asfalteaz`
por]iuni de drum din comun`
Totodat`, Prim`ria Bârnova a lansat licita]ia pentru realizarea
lucr`rilor de \ntre]inere cu \mbr`c`minte bituminoas` u[oar` \n
satul Pietr`ria, din comun`. Valoarea estimat` a contractului este
de 721.218 lei, f`r` TVA, aproape 150.000 de euro. “Pentru
asigurarea fluen]ei traficului, administratorul str`zilor \[i propune
\n principal, pentru 2021, efectuarea de lucr`ri de \ntre]inere prin
decap`ri manuale, mecanice (cu motocompresor sau cu frez`) [i
asfaltarea suprafe]elor, care s` elimine gropile ap`rute \n carosabil.
Execu]ia lucr`rilor de \ntre]inere are \n vedere eliminarea degrad`rilor
din \mbr`c`mintea asfaltic` \n vederea unei mai bune etan[eit`]i
a \mbr`c`min]ii, \n acest scop suprafe]ele trebuie preg`tite \n
mod corespunz`tor”, se arat` \n caietul de sarcini.
La procedur` au fost depuse dou` oferte din partea societ`]ilor
Pao International Grup SRL [i Construct & Drum SRL, ambele
cu sediul social \n Ia[i. |n anul 2020, Compania Na]ional` de
Investi]ii a alocat fonduri pentru reabilitarea drumurilor din comuna
Bârnova.
Ciprian BOARU

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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˝mpreun\ cu dumneavoastr\
s\ fim al\turi de cei
nevoia[i. Ei sunt primii
prieteni ai ac]iunii umanitare
Pân` la noaptea de Cr`ciun au 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 prima zi, campania umanitar`
„Prietenii lui Mo[ Cr`ciun” se bucur` de un real succes. Oamenii
de bine din Ia[i au r`spuns pozitiv [i au ales s` vin` \n ajutorul
celor nevoia[i.
Dincolo de criz`, pandemie, campanii electorale sau dificult`]i
financiare, ani la rând, oamenii cu suflet mare din Ia[i au în]eles
s` ofere din pu]inul lor [i acelor semeni cu care soarta nu a fost
la fel de darnic`. Fie c` vorbim despre oameni de afaceri, rectori,
[efi de institu]ii, parlamentari, profesori universitari, ale[i locali
[i jude]eni, medici, an de an, ace[tia s-au al`turat maratonului
umanitar derulat de echipa cotidianului BUNå ZIUA IA{I. De la
lansarea campaniei, \n urm` cu 17 ani, peste 11.000 de copii,
b`trâni [i familii nevoia[e au primit un ajutor consistent cu ocazia
s`rb`torilor. Campania umanitar` „Prietenii lui Mo[ Cr`ciun” a
reu[it în fiecare an s` adune sute de persoane care au ]inut s`
pun` um`rul la bun`starea unor oameni nec`ji]i. În fiecare an,
colecta umanitar` organizat` de Cotidianul BUNå ZIUA IA{I a
fost un proiect de succes. Acest lucru nu ar fi fost posibil f`r`
ajutorul dumneavoastr`, al oamenilor cu bani [i cu suflet mare
din jude]ul Ia[i. An de an, \n preajma S`rb`torilor de iarn`, am
fost aproape de oamenii nevoia[i din jude]ul Ia[i, le-am oferit
alinare celor care nu au pe nimeni [i care nu mai au vreo speran]`
de mai bine. Cu to]ii trebuie s` ar`t`m nu doar deschidere, ci
[i compasiune [i \n]elegere pentru cei din jurul nostru, pentru
cei cu care soarta nu a fost atât de bun`.
Timp de aproape 3 s`pt`mâni, vom publica zilnic, \n paginile
cotidianului BUNå ZIUA IA{I [i pe site-ul www.bzi.ro, onorabila
list` a prietenilor lui Mo[ Cr`ciun. Lista va r`mâne deschis` pentru
oamenii de bine, care au în]eles c`, din pu]inul lor, pot s` le
ofere un ajutor, oricât de mic, unor copii [i b`trâni care au uitat
de când nu au mai mâncat un cozonac, o portocal` sau o bucat`
de carne. Acestora li se adreseaz` campania umanitar` „Prietenii

lui Mo[ Cr`ciun”, o campanie din sufletul dumneavoastr` pentru
cei de lâng` noi, pentru cei cu care via]a nu a fost deloc darnic`.
Public`m în continuare num`rul de cont al Asocia]iei Culturale
Europene, în care pot fi depuse dona]iile. Acesta este:
RO43BRDE240SV36451702400, deschis la BRD - Sucursala Ia[i.
Orice ie[ean sau om de afaceri care dore[te s` pun` um`rul
pentru a aduce o raz` de bucurie în sufletele unor persoane
nec`jite o poate face donând bani în contul asocia]iei.

Public`m \n continuare lista celor care s-au
dovedit a fi „Prietenii lui Mo[ Cr`ciun”:
Lucian AILENEI, om de afaceri
Avocat Sandra GRåDINARU
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER, rectorul Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza”, din Ia[i
{tefan TIMOFTE, primarul comunei Tome[ti
Marian GRIGORA{, prefectul jude]ului Ia[i
Prof. Luciana ANTOCI, inspector [colar general ISJ Ia[i
Florin BRIAUR, manager CSM Politehnica Ia[i
Marius OSTAFICIUC, deputat PSD Ia[i
Vasile C|TEA, deputat PSD Ia[i
Silviu MACOVEI, deputat PSD Ia[i
Petru MOVILå, pre[edintele PMP Ia[i
Marian {ERBESCU, fost prefect al jude]ului Ia[i
Echipa BUNå ZIUA IA{I

Rentierii agricoli din
Ia[i primesc banii de la
APIA pân\ la finalul
acestei luni. Ace[tia
vor lua `ntre 50 [i
100 de euro la hectar
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA)
va vira \n conturile ie[enilor sumele care reprezint` renta
viager` pentru anul 2021. Beneficiarii din jude] au semnat
carnetele de rentier, iar banii vor fi achita]i pân` la finalul
acestui an. Renta viager` este o sum` care li se acord` anual
persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol pân`
pe data de 31 decembrie 2009. Este pl`tit` pe durata vie]ii
rentierului agricol care înstr`ineaz` sau arendeaz` terenurile
agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie un
acord cu investitorul.
Banii pot fi încasa]i [i de mo[tenitorii rentierului agricol.
|n cazul decesului rentierului, renta viager` datorat` acestuia
poate fi încasat` de mo[tenitori dac` se respect` prevederile
Legii nr. 247/2005, care presupun ca ace[tia s` depun` mai
multe documente la APIA. Printre acestea se num`r` carnetul
de rentier al defunctului, copie a certificatului de deces, a
actului de succesiune sau împuternicire / declara]ie notarial`
din care s` reias` acordul celorlal]i mo[tenitori privind solicitarea
[i încasarea rentei viagere agricole datorat` rentierului. Num`rul
solicitan]ilor a sc`zut în 2021, comparativ cu anul precedent.
În cazul în care sumele virate de APIA c`tre rentieri sunt
returnate în contul Agen]iei din diverse motive, APIA poate
relua plata acestora în termen de 3 zile de la data-limit`
anual` de plat`, inclusiv în caz de deces al rentierului, c`tre
mo[tenitorii legali ai acestora, având la baz` documentele
justificative aferente. În cazul în care se constat` c` datele
declarate de solicitan]i nu corespund realit`]ii, dreptul de a
primi renta viager` agricol` se suspend` pân` la data complet`rii
dosarului, conform prevederilor legale în vigoare.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezint` echivalentul
a 100 de euro pe an, pentru fiecare hectar de teren extravilan
înstr`inat pentru care s-a încheiat un acord cu investitorul [i
echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de
teren extravilan arendat. Pentru suprafe]ele mai mici de un
hectar, suma pl`tit` va fi propor]ional` cu suprafa]a înstr`inat`
sau arendat`, respectiv pentru care s-a încheiat un acord cu
investitorul. Potrivit APIA Ia[i, în anul 2020 a fost pl`tit` renta
viager` în valoare de 100.000 de lei.
Apicultorii din Ia[i au solicitat de la Agen]ia de Pl`]i [i
Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) ajutoare de minimis \n
valoare de 840.000 de lei. Pentru c` anul acesta plata se va
face prin APIA, la fel ca depunerea cererilor, solicitan]ii trebuie
s` aib` un cod unic de înregistrare în RUI (Registrul unic
de identificare) - baza de date APIA.
Raluca COSTIN

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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Ce iese din mâinile acestui bijutier italian, stabilit la Ia[i, `ntrece orice imagina]ie!

Ultima comand\ f\cut\ de Vincenzo a fost
montarea unui diamant \n valoare de
10.000 de euro. ıRomânia are o putere
economic\ la care nimeni nu se gânde[te!‰
Vincenzo Bartolomeo, bijutier
din tat` \n fiu, a plecat din
Italia \n urm` cu 5 ani [i s-a
stabilit cu familia \n Ia[i
Povestea de succes a lui Vincenzo Bartolomeo,
bijutier \n vârst` de 46 de ani, \ncepe \n adolescen]`.
Când avea 13 ani, el a \nceput s` fie atras de
meseria pe care tat`l s`u o practica de ani de
zile, „furat`” de la un bijutier german. Curios din
fire [i interesat de bijuterii, Vincenzo petrecea
mult timp al`turi de tat`l s`u, care era bucuros
c` m`car unul dintre cei trei copii ai s`i ar putea
s` duc` mai departe mo[tenirea [i, astfel, \l \nv`]a
meserie.
„Tat`l meu a \nceput s` fac` bijuterii \n anul
1979. El a emigrat din Germania \n anii ‚60, când
plecau mul]i italieni \n str`in`tate din cauza situa]iei
politice cauzate de Cel de-Al Doilea R`zboi Mondial
[i din cauz` c` economia italian` a fost aproape
distrus`. Tata a lucrat 15 ani \n Germania [i a
cump`rat acolo o cas` distrus`, din centrul istoric
al ora[ului Frankfurt. |n fa]a casei erau un bijutier
[i un ceasornicar. De la bijutierul de acolo a
\nv`]at meserie. S-a \ntors \n Sicilia, unde am

crescut [i eu. Eu eram un copil la vârsta de 13
ani [i atunci am \nceput [i eu s` \nv`] cum s`
fiu bijutier. Sunt cel mai mic dintre fra]i. Fratele
meu este pensionar, muncind ani de zile la Garda
Financiar`, iar sora mea este \nv`]`toare. Am
avut posibilitatea s` m` angajez \n alte domenii,
dar nu am vrut. Când \i vedeam pe p`rin]ii mei
\n magazinul cu bijuterii, \mi ziceam c` asta vreau
s` fac!”, spune Vincenzo Bartolomeo, bijutier din
Ia[i.

Vincenzo Bartolomeo: „Maic`mea mi-a zis c` sunt nebun!”
S-a angajat la magazinul cu bijuterii al tat`lui
s`u, iar, acolo, a cunoscut-o [i pe viitoarea lui
so]ie, Ionela. Ie[eanca venit` s` munceasc` \n
str`in`tate s-a \ndr`gostit de Vincenzo, iar rela]ia
lor dureaz` de 11 ani. A fost luat` prin surprindere
când so]ul s`u i-a spus c` vrea s` se mute \n
România. Dac` ini]ial voiau s` deschid` magazinul
cu bijuterii \n Bucure[ti, ei au renun]at la gând
pentru ora[ul Ia[i.
„S-a potrivit m`nu[` acest ora[ cu ceea ce
voiam. Eu am vrut s` vin \n România. So]ia nu
voia s` vin`. Ne-am cump`rat cas`, avem un

apartament aici. Am \nchiriat aici. Nu a fost u[or.
Dar, \mpreun`, am reu[it s` facem ceva bun.
|nainte s` m` mut aici am vorbit cu maic`-mea.
I-am spus c` m` mut \n România. Ea mi-a zis
c` sunt nebun! «Ce faci acolo?! Românii vin aici,
iar tu pleci \n România?!» Gânde[te-te c` eu,
acolo, din familie sunt cu o situa]ie financiar`
bun`. Am avut dou` magazine cu bijuterii \n
Italia, dar economia a sc`zut foarte mult acolo
[i le-am \nchis. Aici am \nceput de la zero. Mam dezvoltat an de an [i pot s` spun c` am
cunoscut clien]i [i am avut treab` cu persoane
foarte frumoase”, poveste[te bijutierul din Ia[i.

Una dintre cele mai mari
lucr`ri: [lefuirea [i montarea
unui diamant \n valoare de
10.000 de euro, pe un inel
Bijutierul sus]ine c` este o diferen]` major`
\ntre clien]ii din România [i cei din Italia. Spune
c` cei de aici sunt mai serio[i.
„|n Sicilia, fiind \ntr-un s`tuc, ne [tiau to]i [i
nu pl`teau tot timpul. «Vincenzo, vin [i \]i aduc
mâine banii!» Dar nu mai aduceau... Clien]ii din
Ia[i sunt de un nivel social un pic mai \nalt. Eu
am \ncercat s` mul]umesc to]i clien]ii. Acesta a
fost obiectivul meu. Avantajul e c` am experien]`
\n domeniul acesta. |mi pare r`u, dar aici nu
sunt persoane care s` aib` foarte mult` experien]`.
Lipse[te [i altceva, nu vreau s` fiu nesim]it (n.r.
- râde), dar eu cred c` aici am f`cut o treab`
foarte bun`. Mai gre[esc [i eu, dar rezolv problema
clien]ilor. Nu sunt cel mai mare profesionist, \ns`
avantajul meu este c` m` sf`tuiesc cu colegii [i
sunt modest. Am clien]i str`ini [i români, din
Ia[i [i din afara Ia[ului. Recent mi-a dat o doamn`
un inel important, s`-l modific, s`-i pun un diamant.
Diamantul era \n form` brut`. Nu m` cuno[tea,
dar mi-a trimis totul printr-o firm` de curierat.
A luat din Italia diamantul [i cred c` valoreaz`
10.000 de euro. Eu tot din Italia iau materia
prim`, la fel ca [i echipamentele”, mai spune
Vincenzo Bartolomeo.

Bijutierul din Ia[i: „Economia
din România e foarte bun`!”
Cele mai multe lucr`ri f`cute de bijutierul
italian stabilit la Ia[i sunt unice. Astfel, prime[te
de la clien]i bijuterii vechi sau comenzi pentru
crearea unor bijuterii unice. |n atelierul s`u a
fost [i Anamaria Marinca, actri]` de talie interna]ional`.
„A jucat \n multe filme. A cump`rat de la
noi o bijuterie. Alte modific`ri au fost la un inel
antic, l-am lipit. Am f`cut za cu za un colier din
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

aur. Ast`zi (n.r. - 1 Decembrie 2021) am lucrat
la mic[orarea unui inel din aur alb. Acum, aurul
alb este un aliaj care are 2 la sut` aur galben
[i, \n mod normal, culoarea este spre galben. Tu,
când \l vezi la magazin, e alb total. Am pus [i
120 de pietre pe un inel, lucruri hand-made.
Clientele vor diamante [i aur alb. Tot ce am aici
este pentru bijuterii hand-made, nu pentru cele
f`cute industrial. E o meserie din care se poate
câ[tiga, dar totul depinde de bijutier. Stau de
diminea]` pân` la ora 7 seara, dar am stat [i
pân` la miezul nop]ii uneori. Acum sunt un pic
mai lini[tit, dar, în august [i decembrie anul
trecut, mergea foarte bine. Economia din România
este foarte bun`! }ara are o putere economic`
la care nimeni nu se gânde[te. Când am venit
\n Ia[i, am muncit [i la Coriolan vreo s`pt`mân`.
Eram curios cum f`ceau bijuteriile. Domnul Aurel,
de la Coriolan, are o mentalitate bun`. {i zilele
trecute m-am auzit cu dumnealui”, mai spune
bijutierul din Ia[i. Reporterii BZI au prezentat \n
edi]iile anterioare situa]ia unui ie[ean care a furat
dintr-un amanet o bijuterie rar`.

Bijutierul italian stabilit la Ia[i
spune c` se simte român: a
investit \n afacere aproximativ
100.000 de euro
Vincenzo a investit aproximativ 100.000 de
euro \n atelierul [i amanetul deschis vizavi de
fosta fabric` }es`tura. Spune c` vrea s` mai
investeasc`. „Minimum 100.000 de euro am cheltuit
\n afacere, dar mai am de investit. Vreau s` iau
un aparat care îmi trebuie, un microscop de vreo
3.000 de euro. Eu, ca atelier, nu am aparatur`
de produc]ie industrial`. M` ocup de repara]ie,
fac pe comand`, iar, de pu]in timp, se ocup` [i
so]ia de amanetul deschis \n acest spa]iu. Eu fac
totul manual, totul e hand-made. Pân` acum nu
mi-a afectat vederea munca aceasta”, spune
Vincenzo.
Acesta sus]ine c` se simte român de Ziua
Na]ional` a României. „M` simt român! S`rb`toresc
prin munc`. A fost mai greu s` m` adaptez
s`rb`torilor de aici pentru c` sunt mai multe
decât \n Italia. De 11 ani sunt cu so]ia [i am 2
copii, un b`iat [i o feti]`. Ei sunt viitorul. Sper
c` vor avea unul bun. Feti]a mai vine uneori [i
mai face ceva la atelier, \ncearc` s` fac` uneori
câte ceva. Nu [tiu dac` o s`-mi calce pe urme...”,
mai spune Vincenzo Bartolomeo. Reporterii BZI
au prezentat \n edi]iile anterioare povestea lui
Biagio Scrofani, agricultor italian stabilit \n Ia[i
\n urm` cu 20 de ani.
Raluca COSTIN
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A fost decis momentul marii redeschideri!
Dou\ milioane de euro au fost investite `ntr-o
celebr\ gr\din\ [i o cas\ din ora[ul Ia[i. Aici
vor putea fi admirate hrube spectaculoase
Mai sunt doar câteva
s`pt`mâni pân` când, la Ia[i, o
cas` celebr` cu o gr`din`
spectaculoas` [i hrube de
senza]ie vor putea fi admirate
de ie[eni!
Dup` aproape 5 ani de lucr`ri importante [i
mig`loase [i aproximativ 2 milioane de euro
investite (9,1 milioane de lei), Casa Universitarilor
a Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” va fi
redeschis`. Este una dintre cele mai valoroase
investi]ii demarate de un proprietar \n patrimoniul
istoric al urbei
Dup` ce, la \nceputul lui 2022 (ianuarie),
lucr`rile de reabilitare [i restaurare vor fi finalizate
la Casa Universitarilor a Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, urmeaz` ca, pân` \n
martie 2022, s` fie reamenajat` peisagistic superba
gr`din` ce \mprejmuie[te faimoasa Cas` Canta.
Astfel, ie[enii vor putea admira din nou superbul
edificiu [i loc natural situat \n Copou. Pe de alt`
parte, tot acum au fost redescoperite [i reabilitate
[i hrube spectaculoase.
„Revelionul din anul 2021, a[a cum a promis
constructorul, \l vom putea s`rb`tori la Casa
Universitarilor. Apoi, asta pentru c` e sezonul
rece, \n prim`vara anului 2022 vom finaliza gr`dina
exterioar`, terasamentele, gardul spre strad`. De
asemenea, hrubele pe care le-am restaurat vor
putea fi admirate. S-a lucrat cu migal` [i aten]ie
pentru a reda o cl`dire istoric`-simbol a Ia[ului
\ntregii comunit`]i”, arat` prof.univ.dr. Tudorel
Toader, rectorul UAIC. Pe de alt` parte, \n aceast`
perioad`, la Comisia Zonal` a Monumentelor
Istorice (CZMI) a fost depus un proiect intitulat
„Realizarea inscrip]ion`rii «Casa Universitarilor»

la nivelul frontonului cl`dirii- monument istoric
în cadrul proiectului «Refunc]ionalizare, reabilitare
Casa Universitarilor Ia[i - monument istoric înscris
în LMI cod IS-II-m-B-03782»”.

Cinci ani de lucr`ri [i
aproximativ 2 milioane
de euro investite \n
Casa Universitarilor Ia[i
Dup` 5 ani [i aproximativ 2 milioane de euro
investite \n Casa Universitarilor Ia[i, cl`direasimbol va fi redeschis`. Interesant este c`, deja,
\n hrubele [i la funda]ia Casei Universitarilor Ia[i
s-au f`cut descoperiri arheologice importante. Aici,
speciali[tii de la Facultatea de Istorie din cadrul
UAIC au scos la iveal` vestigiile unei noi construc]ii
care are o vechime de peste 200 de ani.
Este vorba despre instala]ii utilitare, o fântân`,
un bazin pentru p`strarea apei, dar [i alte vestigii
edilitare legate de vechea cas` boiereasc` Canta.
|n plus, a fost descoperit` o moned` datat` cu
anul 1731. Universitatea „Cuza” a decis punerea
acestora \n valoare \ntr-o manier` special`. Totul
va fi restaurat [i \ncastrat \n sticl`, cu iluminat,
astfel \ncât s` poat` fi admirat de turi[ti sau
vizitatori.

Prof.univ.dr. Tudorel Toader:
„Casa Universitarilor a fost [i
va r`mâne un simbol al UAIC!”
Având \n vedere toate acestea, prof.univ.dr.
Tudorel Toader, rectorul de la „Cuza”, a mai
]inut s` arate importan]a istoric` a acestei cl`diri
de patrimoniu.
„Casa Universitarilor Ia[i a fost [i va r`mâne
un simbol al UAIC, al Ia[ului universitar. Terasele
gr`dinii, cu teii \nflori]i, generoasele hrube au

fost adesea locurile unor momente istorice, locuri
de întâlnire pentru mari spirite ale vie]ii universitare,
ale culturii române[ti, momente care se cuvin a
fi evocate într-o monografie. Noile descoperiri
arheologice sunt instala]ii utilitare, o fântân`, un
bazin pentru p`strarea apei, cât [i alte vestigii
edilitare legate de vechea cas` boiereasc` Canta.
Sunt m`rturii legate de faimoasele case boiere[ti
ridicate la Ia[i în urma cu dou` secole”, a declarat
prof.univ.dr. Tudorel Toader, rectorul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza”, din Ia[i.

Logof`tul Nicolae Cantacuzino
reface actuala Cas` a
Universitarilor Ia[i în 1840
Casa Canta, cunoscut` sub numele de Casa
Universitarilor, dateaz` din jurul anului 1800,
apar]inând ini]ial vornicului Iordache Cantacuzino
(1740-1826), mare logof`t în Divanul Moldovei,
care a îndeplinit [i func]ia de caimacan (guvernator)

în anul 1802 în timpul domniei lui Alexandru
{u]u. Imobilul a g`zduit de-a lungul timpului
{coala de Menaj (1930) [i {coala Urban` de
Gospod`rie (1914). Din anul 1947 devine cantin`restaurant a cadrelor didactice ale Universita]ii
„Cuza”, unde erau aduse [i delega]iile.
Casa Universitarilor, care a fost reparat` [i
extins` între 1951 [i 1952, la acea vreme a devenit
renumit` prin g`zduirea de întâlniri despre istoria
[i cultura ora[ului Ia[i. Casa are un singur etaj
[i 7 camere, anexe de aproximativ 600 de metri
p`tra]i, un beci de aproximativ 200 mp [i aproape
5.000 mp de gr`din`. Acum, cl`direa se afl` în
proprietatea UAIC, care a revenit în posesia
acesteia dup` un proces care a durat nici mai
mult, nici mai pu]in de 18 ani. Astfel, noile
descoperiri arheologice f`cute la Casa Universitarilor
contribuie la \mbog`]irea patrimoniului cultural
al Ia[ului.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Jaf cu final spectaculos la Gara din Ia[i! Un tân`r cu probleme
psihice, eliberat de la Spitalul de Psihiatrie P`dureni-Grajduri, a
intrat \ntr-un magazin de bijuterii [i a vrut s` plece cu banii. Ce
a urmat dep`[e[te orice limit`. Pân` [i poli]i[tii au \ncremenit!
Scene desprinse parc` din filme, la Ia[i! Un tân`r pus pe rele ceva probleme de natur` psihic`. {i de data aceasta \[i va pierde
i-a l`sat cu gura c`scat` pân` [i pe poli]i[ti. Joia trecut`, Bogdan libertatea. Surse din cadrul anchetei au precizat c` b`rbatul a fost
Stoican, un tân`r de loc din localitatea ie[ean` Mironeasa, s-a internat la o unitate medical`, unde va fi expertizat, pentru a se
gândit s` fac` bani u[or. A mers \n zona G`rii Ia[i [i a intrat stabili dac` a avut sau nu discern`mânt când a comis cele dou`
\ntr-un magazin de bijuterii. I-a spus vânz`toarei s`-i dea banii din fapte.
\ncas`ri ca s` o lase \n pace. Femeia nu s-a pierdut cu firea [i
a pus mâna pe un spray iritant. Dup` ce i-a pulverizat substan]a
Jaf dup` jaf la Gara Ia[i
\n fa]`, vânz`toarea a dat alarma, \ns` tân`rul a fugit. Poli]i[tii au
|n urm` cu câteva s`pt`mâni, tot \n zona G`rii Ia[i au fost
ajuns imediat la fa]a locului [i au \nceput s` fac` verific`ri. |n
timp ce oamenii legii discutau cu vânz`toarea de la magazinul de comise mai multe jafuri. Astfel, \n ultima perioad`, poli]i[tii se
bijuterii, Bogdan Stoican mai \ncerca s` dea o lovitur`. De data confrunt` cu un fenomen. Din mai multe societ`]i comerciale au
aceasta, \ns`, a mers pe lâng` o tân`r` care avea un telefon \n disp`rut seifuri. Cam de o lun`, zona G`rii Ia[i a fost frecventat`
de ho]i. Dou` farmacii au fost sparte, iar din ele au disp`rut dou`
mân` [i i l-a smuls.
Oamenii legii credeau c` au de-a face cu o tentativ` de jaf seifuri. De la începutul lunii trecute, ho]ii par c` stau cu ochii-n
clasic` [i nu se a[teptau s` pun` mâna prea repede pe autor. Nu patru [i caut` farmacii sau s`li de jocuri. Pe 5 noiembrie 2021,
a fost, \ns`, a[a. |n timp ce efectuau cercetarea la fa]a locului, \n o farmacie Catena avea s` fie spart`. De acolo, ho]ii au luat un
magazinul de bijuterii s-au trezit chiar cu autorul la u[`. Bogdan seif de câteva kilograme în care se aflau 18.000 de lei.
La doar o zi distan]`, pe 6 noiembrie 2021, poli]i[tii aveau s`
Stoican a intrat \n magazin [i le-a spus poli]i[tilor c` el a intrat
s` fure, dar c` nu a luat nimic. Ulterior, individul le-a povestit fie sesiza]i din nou. De data aceasta, reprezentan]ii farmaciei Fortis
oamenilor legii [i despre telefonul sustras. Trebuie precizat faptul au cerut ajutorul anchetatorilor. {i din aceast` farmacie a fost nev`zu]i. La doar câteva minute distan]`, o sal` de jocuri de noroc,
c` tân`rul nu este str`in de problemele cu legea. |n trecut, el a furat un seif, îns` în acesta se reg`sea o sum` mai mic` de bani. 77777, a fost spart`. Ho]ul care a p`truns în interior nu a reu[it
fost condamnat pentru mai multe fapte [i a stat \nchis inclusiv la Surse din cadrul anchetei au precizat pentru reporterii BZI c` în sa fure nimic deoarece s-a speriat de alarm`.
Sorin PAVELESCU
Spitalul de Psihiatrie P`dureni-Grajduri, asta pentru c` ar avea seif s-ar fi aflat aproximativ 5.000 de lei. Ho]ii s-au f`cut din nou
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 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.

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.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
|NCHIRIERI
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
|nchiriez camer` decomandat`
dot`ri interioare de lux: u[i,
cu acces la buc`t`rie, frigider,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
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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
Societate comercial`
angajeaz` Inginer service, cu
sau f`r` experien]`, permis
auto categ. B. Rela]ii
suplimentare la tel/fax
0232/236.341; 0744/554.249,
email: service.iasi@etnis.ro.
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.

de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|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
AUTOBASCULANTE 8x4;
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
CONDUCåTOR AUTO
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
PENTRU AUTOCAMION;
\n fa]` cu magazinul Carrefour MECANIC DESERVENT
Felicia), angajeaz` persoane cu
REPARTIZATOR ASFALT;
experien]` [i pensionari la limita
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.

MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
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 comercial, studii medii,
fara experienta precizata, LIFEIND SRL. Rela]ii la:
0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
Agent comercial, studii medii,
experienta 1 an, PRO INVEST
SRL, Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL, Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Agent de vanzari, studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL,
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com,
Str.Basarabi Nr.5A, Bl.A2, Etj.6,
Ap.21.
Agent dezinfectie, deratizare,
dezinsectie, studii liceale
agricole, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.
Agent servicii clienti, studii
superioare, limba
germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ajutor bucatar, studii gimnaziale,
fara experienta precizata,
engleza, cazare, masa, posturile
sunt pentru timisoara, restaurant
fenice palas, FADIS TIME
HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Ajutor bucatar, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.
Ajutor bucatar, fara studii
precizate, experienta 1 an,
SMILE ARIS SWEET SRL, Rela]ii
la: 0742158804;
mihaeladurac@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.126.
Ajutor ospatar, studii medii, fara
experienta precizata, engleza,
cazare, masa, posturile sunt
pentru timisoara, restaurant
fenice palas, FADIS TIME
HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
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 resurse umane, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
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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.

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.

Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.

Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, studii
medii, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.

Asistent medical, scoala
postliceala, fara experienta
precizata, CMI DUMITRU
NICOLETA, Rela]ii la:
0745573592;
dr.nicoleta.dumitru@gmail.com,
Tomesti, Bl.44, Parter.

Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, scoala
generala, fara experienta
precizata, permis cat.b,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL,
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi.

Asistent medical generalist, studii
de specialitate, experienta 3 ani,
CMI DR.GRIGORAS SIMONA,
Rela]ii la: 0745374186;
mihaelacucorada@yahoo.com,
Str.T.Vladimirescu Nr.11, Bl.P12,
Sc.B, Ap.3.

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.

Asistent relatii publice si
comunicare, studii medii, fara
experienta precizata, NEFF
CONSULTING SRL, Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com,
Str.Luca Arbore Nr.12, Bl.404,
Sc.A, Etj.7, Ap.30.
Brutar, studii medii, experienta 12 ani, PANIFICATIE VLAD SRL,
Rela]ii la: 0740162996;
butiuc.maria@yahoo.com, Bazei
Nr.12, Valea Adanca.
Bucatar, studii medii, fara
experienta precizata, BIZANTIQ
SRL, Rela]ii la: 0749 311 155;
ionut.cretu@bizantiq.ro,
Com.Rediu, Sat Rediu,
Sos.Valea Rediului Nr.19,
Mansarda.
Camerista de hotel, studi medii,
fara experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Casier, fara studii si experienta
precizate, ADVICE IS SRL, Rela]ii
la: 0749980450, Sat Hlincea,
Com. Ciurea, Str. Ioan Matei,
Nr.43, Parter, Incaperea 1,
Cam.2, Jud Iasi.
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.
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL, Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18.
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA
2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.

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 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.

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, studi medii, fara
experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Curier, studii medii, fara
experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, SMART
PROCENT SRL, Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Director economic, studii
superioare, fara experienta
precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
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 intretinere si reparatii,
studii medii, fara experienta
precizata, CEREALCOM SA,
Rela]ii la: 0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
Electronist telecomunicatii, studii
GENERAL SRL, Rela]ii la:
medii de specialitate, RESIO
0744868055;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

ELECTRONIC SRL, Rela]ii la:
746703259
resioelectronic@gmail.com, Iasi,
Str. Aurel Vlaicu, Nr.78.
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;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Facturist, studii medii, fara
experienta precizata, LIFE-IND
SRL, Rela]ii la: 0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
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,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL, Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Femeie de serviciu, studii
generale, fara experienta
precizata, engleza, cazare, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas, FADIS
TIME HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
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.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
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, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL, Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Fochist clasa a, 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.
Frezor, studii medii, fara
experienta precizata, EXQUISITE
SRL, Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.ro, B-Dul Chimiei
Nr.14, Birou 10.
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 depozit, studii liceale,
experienta 4 ani, CASA LEBADA
SRL, Rela]ii la: 0729292089;
hr@casalebada.ro, Sos.Bucium
Nr.23.
Gestionar depozit, studii liceale,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, fara experienta
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL, Rela]ii la:
0741057468, Com.Miroslava
Str.C-Tin Langa Nr.81A.
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,
fara experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
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 in informatica,
studii superioare, limba engleza,
franceza, ciunostinte matlab
simulink, hw,sw, auto, EXPLEO
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer ecolog, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
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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.
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 cladiri, fara studii si
experienta precizate, posturile
sunt pentru iasi, TEO GRUP
FACILITY MANAGEMENT SRL,
Rela]ii la: 0786359331;
teogrup@yahoo.com, Teleorman.
Ingrijitor spatii hoteliere, studi
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Instalator, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator apa canal, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Instalator instalatii sanitare, fara
studii si experienta precizate,
CHV CONTAINER RO SRL,
Rela]ii la: 0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.

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 medii,
experienta 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL, Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.ro, Calea
Chisinaului Nr.22.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, CHV
CONTAINER RO SRL, Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
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, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja.
Lacatus mecanic, scoala
generala, fara experienta
precizata, permis cat.b,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL,
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi.
Lacatus montator, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja.
Librar, studii umaniste,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Lucrator bucatarie, studii medii,
experienta, CUPTORUL
MOLDOVENCEI SRL, Rela]ii la:
0746271583;
financiarcuptorulmoldovencei@g
mail.com, Sos.Nicolina Nr.5.
Lucrator bucatarie, studii
gimnaziale, fara experienta
precizata, cazare, engleza, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas, FADIS
TIME HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.

byricco2016@gmail.com,
Com.Ciurea, Sat.Hlincea,
Str.Rasaritului Nr.110.
Lucrator comercial, studii medii,
absolvent sau persoane peste 45
ani, GMB FOREVER SRL, Rela]ii
la: 0775344341; bogdanonu@yahoo.com, Sos.Nicolina
Nr.16, Bl.939.
Lucrator comercial, 10 clase, fara
experienta precizata, MISS
CAROLINE SRL, Rela]ii la:
0722411591;
cristian.balteanu@gmail.com, Era
Shoping Stand I 9.
Lucrator comercial, studii medii,
fara experienta precizata,
PATISERIA SAM IMPEX SRL,
Rela]ii la: 0758488901, Kaufland
Nicolina, Str.Mitropolit Varlaam.
Lucrator comercial, studii medii
de specialitate, STILAUTO SOFT
SRL, Rela]ii la: 0720732207,
Sos. Bucium, Nr.33, Parter, Iasi.
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,
experienta, PHARMA SA, Rela]ii
la: 0232/242102; 0232/254000;
secretariat@pharmaiasi.ro,
Sos.Bucium Nr.73E.
Maistru ccia, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
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, studii
generale, fara experienta
precizata, LIFE-IND SRL, Rela]ii
la: 0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121.

Lucrator bucatarie, studii medii,
fara experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.

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.

Lucrator bucatarie, fara studii si
experienta precizate, ADVICE IS
SRL, Rela]ii la: 0749980450, Sat
Hlincea, Com. Ciurea, Str. Ioan
Matei, Nr.43, Parter, Incaperea
1, Cam.2, Jud Iasi.

Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.

Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79.
Manipulant marfa, studii medii,
experienta 2 ani, TEXTILA SA,
Rela]ii la: 0744453064;
marketing@textilais.ro, B-Dul
Chimiei Nr.12.
Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL, Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, CHV
CONTAINER RO SRL, Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Muncitor necalificat, scoala
generala, fara experienta
precizata, EHS-PREVENTION
SRL, Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com,
Str.Basarabi Nr.5A, Bl.A2, Etj.6,
Ap.21.
Muncitor necalificat, studii
generale, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ROXEMA
SRL, Rela]ii la: 0745526794;
roxema_srl@yahoo.com,
Com.Miroslava, Sat Valea
Adanca.
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizata,
ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizate,
R & R SRL, Rela]ii la:
0744516673; 0232/270611;
oanafilip34@yahoo.com,
Str.Ciurchi Nr.108.

Muncitor necalificat in industria
confectiilor, fara studii si
experienta precizate, SOPHIA
2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaManipulant marfa, 8 clase,
Lucrator comercial, fara studii si
romania.ro, Com.Valea Lupului
experienta 2 ani, PLASTIC
experienta precizate, BY RICCO
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Nr.36 A, Dn28.
SRL, Rela]ii la: 0744261338;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Operator fabricarea si
prelucrarea polimerilor, 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.
Operator facturare, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi.
Operator introducere si validare
date, studii medii, fara experienta
precizata, pentru persoane cu
dizabilitati, BRAS SRL, Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Operator introducere si validare
date, 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.
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, fara studii si
experienta precizate, ALBARES
LEATHER SRL, Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6.
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, studii medii,
fara experienta precizata, SABINI
COMPANY INVEST SRL, Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14.
Operator mase plastice, 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.
Operator mase plastice, 8 clase,
experienta 2 ani, PLASTIC
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii.Operator siloz, studii
medii, fara experienta precizata,
CEREALCOM SA, Rela]ii la:
0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Operator taietor textile, studii
medii, fara experienta precizata,
SOPHIA 2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Profesor in invatamantul primar,
studii superioare, fara experienta
precizata, NAVIGATOR UNU
SRL, Rela]ii la: 0799798688;
mariana.andries@certic.ro,
Str.Stihi Nr.2A.
Proiectant arhitect, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
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0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer constructii,
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.
Proiectant 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
Proiectant inginer instalatii, 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
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti
Psiholog in specialitatea
psihologia muncii si
organizationala, 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
Receptioner de hotel, studii
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Responsabil achizitii, studii
superioare / medii, experienta
min.1 an, permis cat.b, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi
Responsabil cu protectia 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
Secretara, studii medii,
experienta, persoana pana in 25
ani, persoana peste 45 ani,
AUTO KARLY BBC SRL, Rela]ii
la: 0754487993;
kly_transport@yahoo.ro, Str-La
Arh.Ion Berindei Nr.8
Sef formatie, studii medii,
experienta 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL, Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton

Sofer, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3

Sudor, studii minime, experienta
1 an, MLC AGRO-TUR SRL,
Rela]ii la: 0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi

Sofer, studii medii, experienta 1
an, categ.b,c, M&R SRL, Rela]ii
la: 0723329340;
comercial@msir.ro, Calea
Chisinaului Nr.37

Tamplar, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1

Sofer, 8 clase, experienta 2 ani,
PLASTIC PAPER DISTRIBUTION
SRL, Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii

Tamplar manual, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja

Sofer, fara studii si experienta
precizate, posturile sunt pentru
iasi, TEO GRUP FACILITY
MANAGEMENT SRL, Rela]ii la:
0786359331;
teogrup@yahoo.com, Teleorman

Tamplar manual la presare si
incleiere, scoala generala, fara
experienta precizata, TECKMAU
PAVE SRL, Rela]ii la:
0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja

Sofer, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL, Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Sofer autocamioane mare tonaj,
scoala profesionala permis
categ.be-ce-de, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Specialist in domeniul proiectarii
asistate pe calculator, 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
Stivuitorist, 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
Strungar, scoala
profesionala/curs calificare, fara
experienta precizata, DAS SRL,
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87
Strungar universal, studii medii,
fara experienta precizata,
EXQUISITE SRL, Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro, B-Dul Chimiei
Nr.14, Birou 10
Sudor, 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

Tamplar mecanic, calificare,
experienta 3 ani, ROMUS
TRADING & DEVELOPMENT
SRL, Rela]ii la: 0743139924;
mobila@office.romus.com, B-Dul
Chimiei Nr.14
Tamplar universal, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL, Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34
Tamplar universal, fara studii si
experienta precizata, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL,
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com, Valea
Lupului, Str.Nufarului Nr.16
Tamplar universal, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tapiter, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1
Tehnician proiectant in
constructii, 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
Tehnolog confectii, studii
medii/postliceale, experienta 4
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton

anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare,
în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul AMENAJARE
DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN
COMUNA BAL}A}I, JUDE}UL
IA{I, propus a fi amplasat în
intravilanul si extravilanul
Comunei Baltati. 1. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului IASI din Calea
Chi[in`ului nr. 43, în zilele de L J între orele 09.00 – 14.00,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet http://apmis.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate
depune propuneri în ceea ce
prive[te con]inutul raportului
privind impactul asupra mediului
la sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului IASI,
Comentariile/observa]iile/propune
rile publicului interesat se pot
înainta pân` la data de
08.12.2021.
SC POWER CONCEPT SRL cu
sediul \n Pascani, str. Moldovei ,
nr 4, bl Moldova parter
inten]ioneaz` s` solicite de la
ADMINISTRATIA BAZINALA DE
APE SIRET BACAU, aviz de
gospodarirea apelor pentru
investi]ia „Explotarea agregatelor
minerale din albia minora a râului
Moldova perimetrul Cristesti 2
Amonte situat \n localitatea
Cristesti, jud Ia[i”. Informa]ii
suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de
gospodarire a apelor, observa]ii,
sugestii [i recomand`ri la sediul
SC POWER CONCEPT SRL sau
telefon 0371005677 intre orele
7.30.15.30.
UAT }IBANE{TI, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul:
“Construire Pode] la DC 1130
(regim urgen]`), extravilan sat
Tungujei, comuna }ib`ne[ti,
jude]ul Ia[i”, propus a fi amplasat
în sat Tungujei (DC 1130),
comuna }ib`ne[ti. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM IASI, str. Calea
Chi[in`ului, nr.43, municipiul Ia[i,
jude]ul Ia[i, în zilele de Luni-joi,
între orele 09.00 – 14.00 si la
sediul UAT }IBANE{TI sat
}ib`ne[ti, comuna }ib`ne[ti,
jude]ul Ia[i. Observa]iile publicului
se primesc zilnic la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Ia[i.

UAT }IBANE{TI, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul:
Sudor, calificare, experienta 5
Vanzator, studii medii, experienta “Construire Pode] punct Iopcea
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
2 ani, AMERICAN GRAND SHOP (regim urgen]`), sat Glodenii
0232/211730; office@elmar.ro,
SRL, Rela]ii la: 0758374836;
Gândului, comuna }ib`ne[ti,
Sos.Bucium Nr.32A
marianaflorea64@yahoo.com, Bjude]ul Ia[i”, propus a fi amplasat
Dul Chimiei Nr.2 Bis
în sat Gl.-Gîndului (pc. Iopcea),
Sudor, studii medi; cu experienta
comuna }ib`ne[ti. Informa]iile
min. 3 ani, GREENFIBER
privind proiectul propus pot fi
INTERNATIONAL SA, Rela]ii la:
consultate la sediul autorit`]ii
0332/411852; 0332/411853;
MEDIU
competente pentru protec]ia
0735606866;
Autoritatea competent` pentru
mediului APM IASI, str. Calea
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
protec]ia mediului APM IASI
Chi[in`ului, nr.43, municipiul Ia[i,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

jude]ul Ia[i, în zilele de Luni-joi,
între orele 09.00 – 14.00 si la
sediul UAT }IBANE{TI sat
}ib`ne[ti, comuna }ib`ne[ti,
jude]ul Ia[i. Observa]iile publicului
se primesc zilnic la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Iasi.
Primaria comunei Cotnari anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Extindere re]ea de
distributie apa in satele comunei
Cotnari, jude]ul Ia[i” , propus a fi
amplasat în satele Hodora,
Carjoaia, Bahlui [i Cotnari.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Iasi Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 43 (fosta
Cantin` Tehnoton) [i la sediul
Primariei Cotnari în zilele de lunivineri , între orele 8-16.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM Iasi [i la
urm`toarea adres` de internet:
apmis.anpm.ro.

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

DECESE

U

Cu adânc` durere
anun]`m trecerea \n
ve[nicie a na[ei noastre,
muzeograf Maria Paradaiser,
care pân` \n ultima clip` a
\nfruntat suferin]a cu demnitate [i
curaj. Valorile umane de
onestitate, demnitate [i credin]`
pe care ni le-a d`ruit prin
exemplul s`u personal , vom
\ncerca s` le onor`m [i s` le
transmitem mai departe prin
propria noastr` via]`, ca o pioas`
aducere aminte a lucrurilor pe
care le-a \nsufle]it aici pe p`mânt
prin darurile primite de la
Creator.Trupul ne\nsufle]it va fi
depus \n capela din cimitirul
Sfântul Vasile , iar \nmormântarea
va avea loc joi, 2 decembrie
2021, ora 10:30. Dumnezeu s`-i
a[eze sufletul \n lumina cea
ne\nserat` a Sfintei Treimi! Finii
Cristian [i Gabriela Iv`nu]`,
\mpreun` cu familia.
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Imagini de colec]ie! Iat\ cum a fost
s\rb\torit\ Ziua Na]ional\ a României `n
Ia[i! Mesaj tran[ant al primarului Mihai
Chirica, pe scena din centrul ora[ului
Mii de ie[eni au profitat de vremea frumoas` [i au ]inut s`
asiste la manifest`rile prilejuite de Ziua Na]ional` a României, ce
au avut loc \n zona central` a ora[ului. Din cauza pandemiei de
Covid-19, manifest`rile nu au mai avut amploarea din anii preceden]i,
evenimentele limitându-se la discursuri, depuneri de coroane [i
o scurt` defilare a cadrelor Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i a
Ministerului Afacerilor Interne.
Cu toate acestea, ie[enii au venit \n num`r destul de mare
pentru a asista la parad`. Al`turi de oficialit`]i, pe scena amplasat`
\n dreptul pietonalului {tefan cel Mare [i Sfânt au urcat [i
reprezentan]i ai autorit`]ilor din Republica Moldova. Pe 1 Decembrie
2021 au avut loc manifest`ri \n \ntreaga ]ar`.

Discursuri de Ziua Na]ional`
a României \n zona central` din Ia[i
|n cuvântarea adresat` mul]imii, prefectul Marian Grigora[ a
]inut s` eviden]ieze importan]a acestei zile pentru românii de
pretutindeni. „1 Decembrie 1918 va r`mâne pentru totdeauna, în
istoria poporului român, drept ziua triumfului idealului na]ional:
unitatea. Rostit` pentru prima dat` în Revolu]ia de la 1848 [i
reu[it` doar par]ial la 1859, Marea Unire a avut loc dup` un lung
[ir de lupte, dup` nenum`rate sacrificii umane [i materiale. Voin]a
exprimat` la Chi[in`u, Cern`u]i [i Alba Iulia a des`vâr[it, în mod
democratic, unirea Basarabiei, Bucovinei [i a Transilvaniei cu
România. Marea Unire este încununarea victorioas` a voin]ei
românilor [i r`mâne cea mai frumoas` pagin` din istoria României.
O lec]ie despre perseveren]` [i coeziune, care acum ne este
deosebit de util` [i necesar`. Pentru c`, dragi români, doar printrun efort comun vom putea dep`[i perioada dificil` pe care o
travers`m”, a men]ionat Marian Grigora[, prefectul jude]ului Ia[i.
De Ziua Na]ional` a României, pre[edintele Klaus Iohannis a
decorat mai multe persoane, printre care [i pe unii ie[eni care
s-au remarcat \n domeniile lor de activitate.
|n discursul adresat mul]imii, Costel Alexe, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i, le-a cerut ie[enilor s` r`mân` solidari
pentru a trece peste toate momentele grele din ultima perioad`.

„În urm` cu 103 ani, pe 1 Decembrie, se împlinea idealul
nostru na]ional, Marea Unire, iar ast`zi le aducem un omagiu
celor care au contribuit la realizarea visului de veacuri al poporului
român. O pagin` important` din istoria Unirii s-a scris [i aici la
Ia[i, în 1859, iar statul na]ional unitar s-a des`vâr[it în 1918 la
Alba Iulia. Le dator`m recuno[tin]` înainta[ilor no[tri care au pus
soarta ]`rii mai presus de toate [i ne-au l`sat mo[tenire România
Mare. Ast`zi, ca [i în trecut, avem din nou nevoie de curaj [i
de unitate s` dep`[im momentele grele prin care trecem [i s`
ne construim viitorul pe care ni-l dorim. Este nevoie s` r`mânem
solidari, s` avem grij` de noi ca fra]ii, s` facem alegeri corecte
nu doar fa]` de propria persoan`, ci fa]` de întreaga comunitate.
Acestea sunt lucrurile care conteaz` cu adev`rat [i care ne confer`
calitatea de român, de patriot”, a spus Costel Alexe, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i.

Primarul Mihai Chirica: „Avem
nevoie de autostrada Moldovei”
Primarul Mihai Chirica a sus]inut \n fa]a mul]imii adunate de
Ziua Na]ional` a României \n centrul ora[ului Ia[i c` actualul
Guvern trebuie s` duc` la cap`t proiectul autostr`zilor din Moldova.
„Dup` 2 ani de pandemie suntem \ntr-un num`r foarte mare
la aceast` s`rb`toare. Este ziua noastr`, a ]`rii noastre, a tuturor
românilor. Suntem la Ia[i, \n capitala istoric` a României, capitala
\n care s-a scris unirea, \n care s-a pronun]at pentru prima dat`
cuvântul România. Este ora[ul care r`mâne reper \n istoria na]iunii.
Este ora[ul \n care trebuie s` amintim c` suntem datori fa]` de
cei care au f`cut România cea mare. Ast`zi suntem români, trebuie
s` d`m to]i mân` cu mân`, s` punem energia noastr` spre binele
]`rii. Guvernarea se face de c`tre popor pentru popor. Transmitem
tuturor celor care vor guverna c` avem o datorie fa]` de Moldova,
trebuie s` facem autostrada. Avem o datorie fa]` de Spitalul
Regional de Urgen]`, fa]` de educa]ie, fa]` de Armat`, cercetare,
cultur`”, a transmis primarul Mihai Chirica.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Veste important\ pentru pasageri!
Curs\ aerian\ Ia[i - Vinnytsia. Aeroportul vrea
s\ introduc\ o rut\ direct\ [i spre Moscova
Ieri, 1 Decembrie 2021, o delega]ie din Regiunea Vinnytsia,
Raionul Cern`u]i, Ucraina a fost prezent` la Aeroportul Interna]ional
Ia[i. Ucrainenii au ajuns la Ia[i pentru a s`rb`tori 15 ani de
cooperare cu administra]ia jude]ean`. |n cadrul \ntâlnirii de la
Aeroportul Ia[i, reprezentan]ii regiunii ucrainene au discutat cu
[efii aerog`rii despre proiectul de modernizare derulat cu fonduri
europene.
|n acest context, ucrainenii s-au ar`tat interesa]i de posibilitatea
stabilirii unor rela]ii de colaborare cu Aeroportul Ia[i, prin
conectarea pe calea aerului a celor dou` ora[e, Ia[i [i Vinnytsia.
Discu]ii \ntre cele dou` p`r]i au avut loc [i \n anii anteriori pe
aceast` tem`, dar nu s-au mai concretizat.

Detalii despre noua curs` Ia[i - Vinnytsia
Aeroportul din Vinnytsia s-a dezvoltat în perioada 2015-2018,
având curse regulate [i chartere. Aerogara din regiunea ucrainean`
deruleaz` [i un proiect legat de reconstruc]ia terminalului. |n
aceste condi]ii, aerogara ucrainean` ar putea procesa 500.000 de
pasageri anual, iar noua pist` va permite aterizarea [i decolarea
aeronavelor de capacitate mare.
„Pentru regiunea noastr` este foarte important` realizarea unei
conexiuni directe cu Ia[ul, ca destina]ie final` sau punct de tranzit
spre noi centre interna]ionale. }inând cont de deschiderea de
care se bucur` ora[ul Ia[i în toat` Europa, prin rutele aeriene
existente [i parteneriatele cu companii aeriene cu tradi]ie, o
colaborare ar însemna pentru noi un suport real pentru dezvoltarea

economic` local`. Aeroportul din Vinnytsia se afl` la intersec]ia
traseelor interna]ionale, pe o raz` de 200 de kilometri neexistând,
îns`, niciun aeroport cu statut interna]ional”, a precizat Volodymyr
Merezhko, directorul Departamentului de Cooperare Interna]ional`
[i Dezvoltare Regional`, Administra]ia Regional` de Stat Vinnytsia.
|n urm` cu câteva s`pt`mâni, reprezentan]ii AeroportuluI Ia[i au
discutat [i cu cei de la compania Turkush Airlines despre
posibilitatea deschiderii unei curse directe spre Istanbul.

Aeroportul Ia[i vrea curs`
direct` spre Moscova
Reprezentan]ii Aeroportului au precizat c`, pe lâng` cursa Ia[i
- Vinnytsia, a fost luat` \n calcul [i o rut` direct` spre Moldova
(Rusia).
„Prezen]a delega]iei din Ucraina ne onoreaz`, iar discu]iile pe
care le-am avut reprezint` un prim pas spre o viitoare colaborare
între cele dou` regiuni. Suntem deschi[i pentru orice oportunitate,
fiindc` mai multe destina]ii înseamn`, în fond, o conectivitate mai
mare. Ne bucur`m s` afl`m c` aeroportul din Vinnytsia se dezvolt`,
o infrastructur` aeroportuar` modern` fiind întotdeauna un atu în
negocierile cu operatorii aerieni. {i e [i în interesul nostru, ca
aeroport regional, s` atragem pasageri inclusiv din Republica Moldova
[i Ucraina, unde exist` un bazin consistent de pasageri. Purt`m
deja discu]ii cu operatorii pentru o posibil` rut` direct` din Ia[i
spre Moscova”, a spus Romeo Vatr`, directorul Aeroportului Ia[i.
Vlad ROTARU

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

A lipsit de la petrecere! Poz` de colec]ie
cu Ar`g`zel. A apelat la toate babele
Babetele bârfitoare \ncep rubricu]a de ast`zi cu o trebu[oar`
petrecut` taman de ziulica na]ional` a ]`ri[oarei, când tot
poporul din târg s-a adunat \n centrul ora[ului s` s`rb`toreasc`,
s` beleasc` ochii la defilarea militar` [i alte chestii de-astea.
Când au venit to]i `ia din pulitic` s` fie pe acolo, a lipsit
taman [`fu]ul bartidului de guvern`mânt, recte Ar`g`zel Pompa.
|n loc s` fie [i el acolo, s` arate unitate [i una [i alta, Ar`g`zel
nici n-a catadicsit s` apar`. Ar`g`zel a fugit tocmai la Mârl`u,
unde s-a putut desf`[ura \n voie, pentru c` bremarele Ghi]`
Curcanu l-a l`sat s` fie maistru de ceremonii. Doar nu era
pont s` r`mân` la E[i [i s` nu urce el pe scen` lâng` mah`rii
de aici, nu?! M`car a[a [tim una [i bun`: Ar`g`zel nu conteaz`
nici cât e negru sub unghie pentru nimeni [i, cel mai probabil,
[i el [tie asta. S` r`mân` la cules mere, c` la asta se pricepe
cel mai bine!

|[i vinde casa pentru a acoperi gaura de
la Prim`rie. Zile grele pentru domn’ primar
Babetele cele hâtre continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
treab` din lumea pulitic` de pe la noi. De data asta, babetele
]in s` v` zic` una despre un client fidel, un b`jet care face
ce face [i tot o comite de numai-numai. De data asta, babetele
v` zic una despre junele Cipiric` Grosieru, bremarele de la
Redioaia. Dup` prostia aia cu Afiru’, de enstitu]ia \i cere 60.000
de epuroi \napoi pentru combina]ia cu fonduri europene[ti,
Cipiric` Grosieru caut` cu disperare s` se scoat`. Pentru c`
nu a prostit concilierii locali, Cipiric` a ajuns cu cu]itul la os
[i, de-acuma, cic` [i-a scos casa de pe strada cu {oimi la
vânzare. Cump`r`torii trebuie, totu[i, s` fie aten]i, c` o cl`dire
din alea dou` nu are niciun fel de autoriza]ie! Ce s`-i ceri
omului?! Dac` e disperat s` se scoat` cumva, nu mai ]ine
minte nimic. Asta-i piesa la Odesa!

Cum s-a \mbog`]it un afacerist
de la noi? A b`tut bine la u[ile
Bucure[tiului \n mare secret
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
una despre cum a reu[it un batron de pe la noi s` pun` mâna
pe ni[te terenuri de pe lâng` târg. V` povesteau b`e]ii de la
gazeta bâzâitoare cum `la de la Agroendustreala Buciumului,
adic`telea D`nu] P`n`ite, ]ine cu din]ii de un drum din Bârbova,
pe unde stau z`ci de oameni care au agiuns la desperare. Ei
bine, P`n`ite nu cedeaz` neam, c` vrea lovele de la Prem`ria de
acolo ca s` cedeze. Numai c` treaba e alta. Pe vremuri, P`n`ite
s-a dus taman la Avasul central, care a f`cut ce a f`cut [i i-a
combinat actele ca s`-i fie bine. C` a \mpins lovele grele acolo,
c` a promis una-alta se cam vede acuma, c` `sta are o cârc` de
lovele [i afaceri de numai-numai. {i de-al naibii nu cedeaz` nici
drumul `la, care nu-i a lui, da’ e a lui! Cine mai [tie?! Cert e c`
oamenii care au case pe-acolo nu mai au niciun fel de r`bdare.

Patronul hotelului ıIl Primo‰
construie[te o cl\dire cu 6
etaje `n zona facult\]ilor din
Tudor Vladimirescu! Investi]ia
este de milioane de euro.
Afaceristul C\t\lin Mihai:
ıLucrurile sunt schimb\toare
de la o zi la alta‰
C`t`lin Ionu] Mihai, unul dintre patronii
hotelului „Il Primo”, vrea s` construiasc`
un alt hotel \n zona Tudor Vladimirescu.
Proiectul a fost propus spre finan]are cu
ajutorul fondurilor europene. Recent,
Planul Urbanistic Zonal a intrat \n etapa
de consultare public`

Noi investi]ii sunt anun]ate de C`t`lin Ionu] Mihai [i Vasile
Daniel Mihai, patronii hotelului „Il Primo”, de pe strada Fericirii,
din municipiul Ia[i, \n zona facult`]ilor din cadrul Universit`]ii
„Gheorghe Asachi”. Recent, Prim`ria Ia[i a introdus spre consultare
public` un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ce \i apar]ine societ`]ii
CNC Industry SRL, condus` de cei doi asocia]i. Chiar lâng`
amplasamentul hotelului men]ionat, de data aceasta pe strada
Melodiei, cei doi afaceri[ti au o suprafa]` de teren de 750 de
metri p`tra]i.
Aici este propus` construirea unui hotel cu regimul de \n`l]ime
S<P<6E<Eth. Indicatorii urbanistici arat` un procent de ocupare
a terenului de 65 la sut`, plus un coeficient de utilizare a terenului
de 4. Rezult` o suprafa]` construit` de 3.000 de metri p`tra]i.
Proiectul beneficiaz` de un aviz de oportunitate emis de Comisia
Tehnic` de Amenajare a Teritoriului [i Urbanism (CTATU).
Urmeaz` ca proiectul s` fie analizat [i \n comisia de urbanism
format` din consilieri locali.

Investi]ia presupune [i amenajarea
de spa]ii verzi
Conform PUZ, trebuie asigurat` [i o suprafa]` de spa]ii verzi
de 16 la sut` din amplasamentul disponibil. „Autorizarea execut`rii
construc]iilor va dispune obligativitatea men]inerii sau cre`rii de
spa]ii verzi [i plantate în func]ie de destina]ia [i capacitatea
construc]iei. Se recomand` ca, pe suprafe]ele neocupate cu cl`diri
sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate public`,
s` se asigure: plantarea cel pu]in a unui arbore la fiecare 200
mp de teren în zonele de protec]ie [i amenajarea de spa]ii verzi
plantate pe circa 40 la sut` din suprafa]a de aliniament [i cl`diri,
plantarea cel pu]in a unui arbore la fiecare 100 mp în zona
reziden]ial` [i de dot`ri, cu excep]ia zonelor cu destina]ie special`”,
se arat` \n documenta]ia PUZ. Proiectul imobiliar ar urma s` fie
finan]at prin intermediul fondurilor europene.
Contactat telefonic, reprezentan]ii „Il Primo” au precizat c`
\nc` nu cunosc detalii despre valoarea investi]iei. „Ne afl`m la
stadiul 2 de finan]are, e prima oar` când accesez fonduri europene.
Acolo vom construi [i o parcare \n subteran. |n ceea ce prive[te
apartamentele de la „Il Primo”, sunt vândute aproape \n totalitate.
Noi am avut o estimare a investi]iei, dar lucrurile sunt schimb`toare
de la o zi la alta. Trebuie s` v`d cu arhitectul”, a precizat C`t`lin
Ionu] Mihai, unul dintre asocia]ii din cadrul CNC Industry SRL.

Patronii Il Primo a[teapt` autoriza]ia de
construire pentru un alt hotel

CNC Industry a anun]at un PUZ [i \n zona central` a Ia[ului.
C`t`lin Ionu] Mihai a cump`rat de la societatea M Chim SRL un
teren de 1.153 de metri p`tra]i, amplasat pe strada Cri[an, nr.
10, actuala G.M. Cantacuzino, chiar \n imediata apropiere a
Facult`]ii de Teologie Ortodox`. Investitorul trebuie s` respecte
urm`torii indicatorii urbanistici: S<D<P<3E, procent de ocupare a
terenului (POT) - 60 la sut`, coeficient de utilizare a terenului 0,96, spa]ii verzi minimum 15 la sut`. Parcarea ar urma s` fie
amenajat` \n subsolul cl`dirii. Cl`direa va avea o suprafa]`
desf`[urat` de 1.106 metri p`tra]i.
Dup` ce, \n prim`vara anului 2020, a primit avizul din partea
Consiliul Local, proiectul a fost depus la Comisia Zonal` a
Monumentelor Istorice (CZMI). Asta se \ntâmpla \n luna decembrie.
Dup` aproape 7 luni de a[tept`ri, proiectul a primit aviz favorabil
[i a intrat \n etapa de autorizare, document ce va fi eliberat de
Prim`ria Ia[i. Nu departe de amplasamentul afaceristului este [i
terenul lui Gheorghe Achel`ri]ei, care a propus un bloc de locuin]e
colective cu 3 etaje.
Ciprian BOARU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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