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Primarul USR-ist a creat un blocaj în primăria
Mircești! Consilierii Locali PNL și PSD își caută
dreptatea în instanță, după ce au fost dați afară!

Primarul USR a creat un blocaj în primăria Mircești din cauza bugetului pentru anul curent.
Acesta încearcă să hotărască împreună cu consilierii USR orice ține de comună, fără a lăsa ceilalți
aleși locali să își facă treaba.
Șase consilieri locali au fost dați afară de primarul Leon Bălteanu, care a dispus încetarea mandatelor. Acesta a creat împreună cu consilierii
locali de la USR un blocaj în primăria Mircești, pornind de la bugetul comunei pentru anul în curs.
Consilierii locali PSD și PNL susțin că ar fi cerut detalii ale proiectelor viitoare, pe care primarul le-a
catalogat ca fiind „secrete ale primăriei”.

Blocaj în primăria Mircești
din pricina primarului
Consilierii PSD și PNL din Consiliul Local Mircești își caută dreptatea în instanță după ce primarul URS-ist a dispus încetarea mandatelor.
Motivul conflictului ar fi bugetul pentru anul 2022,
pe care primarul l-ar fi dorit aprobat fără prea
multe întrebări.
„A făcut o ședință de Consiliu Local, în care 6
consilieri am fost dați afară, pe motiv că am absentat în lunile februarie și martie. A dat o hotărâre de
Consiliu Local, împreună cu secretarul și alți 6 consilieri USR și au votat bugetul, pe 6 aprilie și 13 aprilie. A votat bugetul de două ori, în 5 oameni!
Prefectura a atacat în instanță decizia și acum ne
judecăm. S-au suspendat hotărârile care au fost
trecute de ei. Urmează să se termine procesul de
la Tribunalul Iași, în urma căruia, vor fi repuși în funcție cei 6 consilieri dați afară abuziv. În momentul

de față noi suntem în timpul procesului de contestație, până în momentul de față, un singur consilier
a avut două termene, urmează să ne comunice decizia definitivă. Prefectura Iași l-a acționat în instanță pentru abuz în serviciu, pentru că a dat
consilierii afară și pentru hotărârea bugetului în
cinci oameni. Secretarul a fost chemat și el la comisia de disciplină a secretarilor din județul Iași, pe
31 mai 2022”, declară Petru Antaluț, consilier local.

Mihai Imbrea: „A adus oameni
la toate ședințele, ca să ne
huiduie și să ne bată!”
Și viceprimarului Mihai Imbrea i-a fost încetat
mandatul de consilier local. Acesta susține că primarul îi manipulează pe localnici și îi întoarce împotriva consilierilor.
„Domnul primar, la presiunea pe care a făcuto în Consiliul Local, vrea să trecem proiectele și bugetul, fără să avem vreun punct de vedere. Din câte
știu eu bugetul se formează de către Consiliul
Local împreună cu primarul. El vrea să ia deciziile
singurel. A adus oameni la toate ședințele, ca să
ne huiduie și să ne bată. Nu putem vota proiecte
sub influența agresivității. Pe lângă asta, am fost
dați afară de către primar și consilierii USR, ne-am
adresat instanței. Sunt 7 consilieri USR, 7 consilieri
PNL și 1 singur consilier PSD. În cam toate primăriile USR sunt aceleași probleme. Am fost și eu și
mai mulți consilieri agresați. Primarul creează conflicte și instigă la violență, manipulează localnicii.
Noi nu votăm de frica cetățenilor care au interese
personale. El a votat cu 5 consilieri proiectul prin

care ne-a dat afară, apoi bugetul. Prefectura i-a
adus la cunoștință că nu este legal să facă asta.
Când va pierde procesul, va fi plătit din banii primăriei, nu consider că este normal, ar trebui să
plătească din buzunarul său”, a declarat Mihai Imbrea, viceprimarul comunei Mircești.

Primarul consideră că face
„curățenie” în primărie
Primarul Leon Bălteanu susține că, în calitate
de primar al comunei, are tot dreptul să le ceară
angajaților primăriei să își îndeplinească îndatoririle postului. Acesta consideră că nu a făcut nimic
greșit, deoarece consilierii dați afară nu și-ar fi îndeplinit îndatoririle.
„S-a creat un blocaj... Eu am urmat toți pașii legali, din punctul meu de vedere, al secretarului și
al juristului cu care am discutat problema. Ei au
procedat așa de la început. Când era să votăm bugetul, le-am trimis proiectul și ei când au venit la
ședință au adus tot felul de motive, s-au ridicat și
au plecat. Spun că nu le-am adus aia, ba că n-am
făcut aia... Viceprimarul PSD e împreună cu consilierii PNL. La următoarele ședințe, nu am avut cvorum, timp de 2 luni de zile. Conform articolului 204,
litera «e», din Codul Administrativ, am decis încetarea mandatelor. Ei nu s-au prezentat la ședințe
și nu s-au putut lua hotărâri din lipsă de cvorum.
Ulterior, Prefectura Iași ne-a atacat în instanță hotărârile luate, pentru că au rămas doar 7 consilieri”,
a declarat Leon Bălteanu, care a creat un blocaj în
primăria Mircești în urma deciziilor luate.
Andreea Andrei
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Trei oferte pentru modernizarea
șoselei Bucium din Iași! Iată
cum va arăta strada extinsă la
5 benzi cu 4 milioane euro

Trei oferte au fost depuse pentru modernizarea
șoselei Bucium din municipiul Iași. Investiția are o valoare de 4 milioane de euro și
prevede extinderea cu o
bandă a rutei care duce la ieșirea din municipiul Iași.
Una din cele mai circulate șosele din municipiul Iași
va intra într-un proces de
reabilitare completă. Extinderea șoselei Bucium, din
municipiul Iași, a atras trei
firme cu legături strânse în
domeniul
construcțiilor.
Ofertele vizează modernizarea șoselei pe o lungime de
câțiva kilometri, extinderea
acesteia de la 4 la 5 benzi,
dar și reabilitarea trotuarelor. Câștigătorul procedurii

va fi anunțat în cursul lunii
septembrie 2022.

Tei oferte depuse
pentru modernizarea
șoselei Bucium din
municipiul Iași
Una dintre oferte a fost
depusă de societatea Enviro
Construct SRL, societate reprezentată de Dan Chihaia.
Firma din Iași a venit și cu o
serie de subcontractanți.
Este vorba de Luconsa BM
SRL Galați, Reikainstal Shop
SRL Iași, dar și Gazmir SRL
Iași. O altă ofertă a fost depusă de către firma Conest
SA Iași. Societatea reprezentată de Irinel George Tofan îi
va avea ca subcontractanți

pe Mic Das SRL Iași, Browse
Construct SRL Târgu Neamț,
dar și pe Aramis SRL din municipiul Iași. O altă ofertă a
fost depusă de Concret Drum
SRl, în asociere cu Alpenside
SRL. Cele două societăți vor
colabora cu Sfera ID SRL Iași,
Obitory Construct SRL Iași,
dar și pe Elmond Com SRL
Iași.

Șoseaua Bucium va fi
extinsă de la 4 la 5
benzi pe sens
Conform proiectului, șoseaua va fi extinsă de la 4 la
5 benzi. Investiția a fost estimată la 19,6 milioane lei (4
milioane euro). Proiectul prevede modernizarea tronso-

nului cuprins între intersecția cu bulevardul Poitiers și
intersecția cu stradela Păun,
pe o distanță de 3,4 kilometri. De asemenea, investiția
mai
prevede
și
amenajarea de piste de biciclete, dar și reabilitarea podului Bucium, cel peste
pârâul Vămășoaia.

Primăria va reface și
Pasarela Bucium
din Iași
Un alt proiect este legat
de reabilitarea pasarelei Socola, ce face legătura cu Șoseaua Bucium. Pasarela va fi
extinsă la 5 benzi, va beneficia și de piste de biciclete,
dar și de alte facilități. În pre-

zent, pasarela Bucium are
patru benzi a câte 3,5 metri,
câte două pe fiecare sens de
mers. Conform noului proiect, șoseaua va avea cinci
benzi, din care două de 3.25
metri și alte trei a câte 4
metri lățime. Vor fi realizate
trei benzi spre zona Bucium
cu o bandă spre cartierul
Poitiers, în timp ce alte două
vor fi realizate pe celălalt
sens de mers. În plus, pe trotuarele pasarelei vor apărea
și piste de biciclete. Cele trei
oferte depuse pentru modernizarea șoselei Bucium din
Iași vor fi analizate din punct
de vedere financiar și tehnic,
lucrarea urmând a fi realizată
în termen de 19 luni.
Vlad ROTARU
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Executorii judecătorești vând un
apartament în cartierul Dacia!
Prețul pornește de la 56.000 euro
Un apartament situat în
cartierul Dacia este scos la
vânzare de executorii
judecătorești. Procedura
este programată la finalul
lunii iunie 2022. Prețul de
pornire a licitației este de
56.000 euro
Executorii judecătorești anunță
noi vânzări de imobile situate în municipiul Iași. Astfel, pe data de
20.06.2022 este programată licitația
pentru vânzarea unui apartament situat pe strada Sarmisegetuza, nr. 6,
cartier Dacia, în blocul R12, scara C,
etaj 3. Evaluatorii au stabilit un preț de
pornire a procedurii de 276.903 lei,
aproximativ 56.000 euro. „Somăm pe
toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunțe pe
executorul judecătoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare, Invităm pe toți
cei care doresc să cumpere imobilul să
se prezinte la termenul de vânzare,
locul fixat și ora stabilite, având asupra
lor acte de identitate și până la această
dată să prezinte oferte de cumpărare”,
se arată în anunțul executorului judecătoresc Dragoș Iovu, Și vila fostului
patron al firmei de pază FGM este
scoasă la vânzare.

Executorii judecătorești vând
un apartament cu 2 camere
Conform anunțului de vânzare,
apartamentul este compus din 2 ca-

mere, cu o suprafață utilă de 38,91
metri pătrați, la care se adaugă și un
balcon de 2,76 metri pătrați. Imobilul
este deținut de moștenitorii defunctei Lenida Tazloanu: Ana Carmen
Vulpe, Virgil-Gabriel Tazloanu, Petrică-Irinel Tazloanu, Petronela Panorica-Negru. Licitația este organizată
de creditoarea Banca Transilvani SA,
care are de recuperat o creanță de
43.150 franci elvețieni. Participanții
trebuie să achite o cauțiune de 10 la
sută din prețul de pornire a licitației.
Executorii judecătorești vând și un
apartament situat în comuna Valea
Lupului, județul Iași, strada Aleea
Păun, nr. 7, bloc C4. Imobilul este
compus din 2 camere și are o supra-

față utilă de 45,60 metri pătrați la
acre se adaugă un balcon de 4,30
metri pătrați. Evaluatorii au stabilit
un preț de pornire a licitației de
239.642 lei, aproape 48.000 euro.

Executorii cer 400.000 de
euro pentru o vilă
din zona Păcurari
Totodată, executorii judecătorești organizează altă licitație pentru
valorificarea bunurilor ce aparțin lui
Adrian Coca, fost director la compania Totalgaz Industrie, acum aflată în
insolvență. Adrian Coca a ipotecat
vila de pe strada Ioan Petru Culianu,
iar banii au fost folosiți pentru susținerea activității din firmă. Apoi a de-

misionat, dar a rămas cu o datorie de
peste 1 milion de euro la First Bank.
Procedura pentru valorificarea imobilului pornește de la 2.063.366 lei,
aproape 400.000 euro, după ce procedura a eșuat în mai multe rânduri,
din cauză că nu s-au prezentat ofertanți. Licitația va fi organizată la sediul executorului judecătoresc
Ciprian Sârbu. Vila lui Adrian Coca, situată chiar lângă proprietatea lui Ioan
Pârău, patronul Totalgaz Industrie,
are regimul de înălțime D+P+1+M.
Executorii judecătorești vând un
apartament în cartierul Dacia doar în
condițiile în care la procedură se vor
prezenta participanți.
Ciprian BOARU
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O nouă licitație pentru extinderea UPU de
la Spitalul de Copii din Iași. Investiție de
5,1 milioane euro în unitatea medicală

UPU de la Spitalul de Copii
„Sfânta Maria” din Iași se
va extinde. Consiliul
Județean Iași a demarat o
procedură legată de
modernizarea și extinderea
unității de urgențe,
investiție cu o valoare de
5,1 milioane de euro.
Proiectul va fi derulat prin
fonduri europene
Un nou proiect derulat la Spitalul

de Copii „Sfânta Maria” din municipiul
Iași. Consiliul Județean (CJ), autoritatea care gestionează activitatea de
la unitatea medicală, va derula o investiție legată de unele lucrări de
execuție pentru extinderea și dotarea unității regionale de urgență din
cadrul Spitalului de Copii din Iași. Valoarea estimată a contractului de
achiziţie publică este de 25,5 milioane lei (5,1 milioane de euro). Ofertele pot fi depuse până pe 15 iunie
2022, deschiderea acestora urmând
a avea loc pe 15 octombrie 2022.

Cum arată proiectul de
extindere a UPU de la
Spitalul de Copii din Iași
Consiliul Județean a arătat și cum
va arăta proiectul de extindere a secției UPU din cadrul spitalului destinate
îngrijirii și tratării copiilor. „Prin proiect se propune realizarea unui imobil
cu funcțiunea de Unitate de Primire
Urgențe, cu regim de înălțime demisol, parte și etaj parțial, prevăzut cu
terasă pentru amenajarea unui heliport. Structura funcțională va cuprinde la nivelul demisolului spații
tehnice, vestiare, depozitări, spații
administrare și spații didactice, iar la
nivelul parterului funcțiunile specifice
unității de primire urgențe, poziționate conform distribuției fluxurilor
specifice unei astfel de dotări, respectiv fluxul ambulanțelor cu pacienți
critici, fluxul pacienților contaminați,
fluxul pacienților necritici și fluxul pacienților contagioși”, se arată în documentația proiectului.

Heliport pe secția UPU de la
Spitalul de Copii din Iași
Noua construcție va avea și un
heliport, conform proiectului cerut
de Consiliul Județean Iași. „La nivelul
etajului I, parțial va exista doar ca-

mera de control a zborului, cu funcțiuni anexe aferente, existând posibilitatea ieșirii la cotă pe terasa
heliportului, astfel încât preluarea
pacienților de la alte spitale pentru
heliportul de pe terasa obiectivului”,
se mai arată în documentația respective. Accesul auto și pietonal către
noua unitate se va face dinspre
strada Vasile Lupu. Licitația anterioară pentru extinderea și dotarea
UPU de la unitatea medical a fost
anulată.

Secție cu 22 ani vechime la
unitatea medicală din Iași
Secția UPU, de la spitalul din zona
Tătărași, a fost înființată în anul
2000. Autoritățile județene au mai
arătat că proiectul ar urma să fie
gata până în anul 2024. CJ Iași a obținut finanțare pentru acest proiect
prin Programul Operațional Regional
2014-2020. Unitatea de Primire Urgențe de la Spitalul de Copii are nevoie de extindere cât mai repede,
proiectul urmând a fi completat cu
dotarea secției. În cursul anului trecut, la spitalul din Iași a avut loc un
incendiu. Extinderea UPU de la Spital
de Copii Iași ar urma să fie avizată și
de plenul CJ Iași.
Vlad ROTARU
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Scandal monstru într-o familie din Iași!
Bogdan Amariei: „Tata când se îmbată,
mă amenință că îmi dă foc la casă!”
Un bărbat din satul Dumești, Bogdan Amariei, acuză că tatăl și fratele
său îl terorizează de săptămâni bune.
Acesta se plânge că nu își mai
găsește liniștea de când familia sa îl
amenință, povestind chiar că și-a petrecut noaptea împreună cu soția și
cei 3 copii în fața secției de poliție,
după ce tatăl i-a spus că îi va da foc
la casă. Acest scandal monstru ar fi
pornit din cauza unei dispute pentru
o bucată de teren.
Bogdan Amariei se plânge că nu
mai are somn după ce tatăl și fratele
i-au făcut un scandal monstru.
Acesta acuză că cei doi îi tulbură liniștea cu injurii și amenințări. Bărbatul susține că rudele sale îi
terorizează și nevasta și unul dintre
copii. Ieșeanul adaugă că s-a prezentat de mai multe ori la poliție cu plângeri, însă fără rezultat. Întrebați
despre acest conflict, părinții lui Bogdan Amariei ridică din umeri și spun
că nu a fost niciodată vorba despre
amenințări cu incendierea casei sau
injurii adresate soției și copilului.
Aceștia mai spun că fiul lor face gălăgie din cauza nemulțumirii legate
împărțirea unui teren.

Scandal monstru chiar de
Sfinții Constantin și Elena
Bogdan Amariei a povestit despre
calvarul prin care ar trece. Ieșeanul
spune că, de câteva săptămâni, fratele și tatăl său au mereu ceva de
împărțit cu el, în special după ce consumă băuturi alcoolice.
„De câteva săptămâni bune mă
amenință că îmi dă foc la casă. Se iau
de nevastă-mea, de copil. Mie tata
mi-a făcut scandal la magazine. Nu
știu ce are cu mine! Pe copilul meu
de 4 ani și jumătate care e la grădiniță nu îl mai scoate din «boschetar»,
mereu îi spune așa. Fratele a fost plecat în Italia până acum câteva săptămâni. Când s-a întors, a început să îi
dea cu băutura, cu tata. Cum bea, se
ia de viața mea. Când sunt treji, nu au
nimic. Deunăzi eram la treabă și m-a
sunat nevastă-mea. Tata era beat,
venea cu căruța, și s-a luat de ea. A
făcut-o în tot felul. A înjurat-o. A zis

că ia benzină și ne dă foc la casă”, se
plânge Bogdan Amariei.
Cu ocazia sărbătorii de Sfinții
Constantin și Elena, aceștia ar fi început iar să îl hărțuiască și să îl amenințe cu incendierea locuinței.
„De Constantin și Elena, iar au început cu panarama și amenințările.
Am sunat la 112, am stat până la 1
noaptea în fața secției de poliție, dar
nu a venit nimeni. Mi-au dat cei de la
magazinul de peste drum o pătură
pentru copii, că ploua. Scandalul a
pornit de la pământ, ziceau că eu am
7 hectare, dar de unde să am eu 7
hectare? De mai mulți ani de zile am
probleme cu ei. A fost un dosar, miam retras plângerea, că ziceam că
sunt rudele mele apropiate. Până
unde s-a ajuns? Vecinii știu, dar le e
frică să vorbească”, adaugă bărbatul.

Părinții neagă acuzațiile și
dau vina pe fiul lor, Bogdan
Rodica Amariei, mama lui Bogdan, este surprinsă de acuzațiile ce iau fost aduse soțului și fiului ei.
Aceasta spune că nu a auzit de vreun
scandal sau de amenințări.
„Am venit acasă de la Erbiceni, de
la fata mea, și băieții mei, Gabi cu
Ionuț, au făcut petrecere la mine. Nu
a făcut nimeni scandal, nu a țipat ni-

meni. Nu a fost vorba de dat foc. Ieri,
am auzit că el ar fi fost pe la deal și
ar fi stat cu copiii pe acolo. I-ar fi dat
o doamna o pătură, că plouase, dar,
în rest, habar nu avem. Pe la ora
03:00, auzisem o voce de bărbat.
Cred că i-a adus acasă, dar nu am
ieșit afară să văd. El (Bogdan – n.r.) a
cumpărat 2 bucăți de pământ și nu e
mulțumit de pământul din gradină cât
este, că el vrea să aibă mai mult. Așa
s-a împărțit, nu avem ce să facem.
Numai de la pământ se ceartă”, povestește femeia.

Tatăl lui Bogdan se apără și
spune că nu și-a amenințat
niciodată copilul
„A fost oleacă de distracție în curtea mea. Pe la 10 seara, băieții au plecat, eu m-am dus să mă odihnesc.
Altceva nu vă pot explica.... Nici la o
colibă pe deal nu ai voie să dai foc,
darămite unei case. A fost poliția pe
la mine, dar dacă nu au auzit gălăgie
și nu au văzut nimic, au plecat oamenii. Eu dormeam și îmi vedeam de
treabă. Jur că nu am stat de vorbă cu
poliția. Bogdan este copilul meu –
părinții mei au decedat și el crede că
are mai mult decât ce este trecut pe
titlul de proprietate. Noi nu am dezbătut moștenirea nici acum, că sun-

tem 6 frați și e greu. Am dat la copii
cât am putut. Lui nu îi ajunge, vrea
mai mult. Că domnul de la registrul
agricol i-a dat o hârtie să își tragă lumină și el crede, de pe hârtia aia, că
are 7 hectare. Se vede din ochi că nu
sunt 7 hectare. Nu se înțeleg frații
pentru o palmă de pământ. Om la 61
de ani ce sunt, nu pot să îl fac pe
nepot boschetar. Bogdan când bea,
sărăcia îl bagă în pământ. Eu am avut
10 copii, el se plânge de 3”, se apără
Gheorghe Amariei, tatăl lui Bogdan.
Mulți dintre vecini se tem să vorbească despre scandalul din familia
Amariei, însă recunosc că sunt conflicte.
„Nu mă bag... Aici e permanent
gălăgie, m-am săturat! Îmi vine să
vând casa și să plec. Se ceartă de la
pământ, de la neveste. Eu când e
scandal mă bag în casă și mă prefac
că nu aud. Bogdan nu se înțelege cu
niciunul, dar e băiat cuminte. Se
ceartă de la neveste care e mai frumoasă, care e mai gospodină... Trebuie lăsați în legea lor”, declară o
vecină.
Acest scandal monstru din Dumești încă nu a ajuns la un final, existând multe neînțelegeri între membrii
familiei Amariei.
Violina GORCINSCHI
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Doi soți din Iași, chemați în judecată de o
vecină după moartea unei vaci! O femeie
le cere despăgubiri pentru animalul
gestant, dar și pentru laptele pierdut
O femeie din județul Iași șia chemat în judecată
vecinii după moartea unei
vaci. Astfel, Daniela
Hălăucă le cere
magistraților să o
despăgubească după
decesul animalului
O femeie din Iași și-a chemat în
judecată doi vecini după moartea
unei vaci. Așadar, Daniela Hălăucă le
cere magistraților să o despăgubească după decesul animalului. Ieșeanca dă vina pe cei doi vecini,
Daniel și Luminița Avasilcăi, pentru
ceea ce s-a întâmplat.
La ultimul termen al procesului
civil, magistrații din cadrul Judecătoriei Răducăneni au amânat cauza.
„Instanța prorogă citarea martorului
pentru un termen ulterior de judecată. Se revine cu adresă către Direcţia Sanitar-Veterinară şi Pentru
Siguranţa Animalelor a Judeţului Iaşi
cu acelaşi conţinut precum cel cuprins în adresa emisă către APIA.
Amână judecarea cauzei şi acordă
termen la data de 26 mai 2022, ora
13.15, pentru când părţile au termen

în cunoştinţă”, au menționat judecătorii ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat
un caz în care era vorba despre animale schingiuite.

Doi ieșeni, Daniel și
Luminița Avasilcăi, dați în
judecată după
moartea unei vaci
Procesul dintre Daniela Hălăucă
și Daniel și Luminița Avasilcăi a înce-

put pe data de 17 noiembrie 2021. Ieșeanca le cere celor doi vecini ai săi
despăgubiri după ce i-a murit vaca.
Femeia a relatat că, pe 17 august
2021, vaca ei a fost dusă la pășunat,
iar, a doua zi, animalul a murit. Ea a
mai spus că solicită contravaloarea
producţiei de lapte, fiind vorba despre perioada 15 noiembrie 2021, de
când urma să fete viţelul, deoarece
vaca era gestantă, până la 15 noiembrie 2022. Cu privire la cantitatea de
lapte, femeia a arătat că ar fi vorba
despre aproximativ 8.500 – 9.000 de
litri pe an.
„În ziua respectivă (17 august 2021
- n.r.), am dus vaca la cireadă în jurul
orei 6.00 dimineaţa, iar, seara, la întoarcere, vaca obosea, se tot oprea,
însă am crezut că este din cauză că
e gestantă. În seara respectivă s-a
dus după vacă fata unei vecine, iar,
ulterior, vaca a ajuns acasă. După ce
vaca a ajuns acasă, am legat-o, iar,
dimineaţă, când să îi dau drumul la
cireadă, am găsit-o moartă. În jur de
ora 5:30 – 6.00 dimineaţa, când mam trezit, am văzut că vaca era căzută la pământ. Am anunţat medicul
veterinar, iar acesta a venit împreună
cu un băiat, fostul tehnician al domnul doctor. Eu solicit ca despăgubirea
ce îmi va fi acordată să se facă şi sub
formă de prestaţie periodică, pe
lângă plata despăgubirilor reprezen-

tând contravaloarea bovinei adulte,
contravaloarea viţelului şi contravaloarea producţiei de lapte până la
naşterea viţelului”, a precizat ieșeanca în fața instanței. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz în cadrul căruia un
animal a fost ucis în bătaie.

Ce au spus vecinii chemați în
judecată de ieșeancă
Astfel, proprietara vacii consideră
că de vină pentru decesul animalului
ar fi cei doi vecini, Daniel și Luminița
Avasilcăi. De cealaltă parte, aceștia
susțin că nu au nicio vină pentru
moartea vacii. Ei au mai susținut că
vaca nu a păscut lucernă și porumb,
așa cum s-ar fi susținut. De asemenea, aceștia au afirmat că animalul ar
fi fost priponit într-o altă zonă decât
în cea în care locuiește, de fapt.
„În ceea ce priveşte animalul decedat, acesta a fost decapitat a doua
zi. Nu cunosc motivul decapitării, dar
consider că a fost făcut acest lucru
pentru a ascunde anumite probe.
Vaca putea fi strangulată, umflarea
putând surveni şi în urma strangulării”, a subliniat, la rândul său, Daniel
Avasilcăi în instanță. Acum, rămâne
de văzut ce vor decide judecătorii ieșeni cu privire la acest caz, ce a pornit de la moartea unei vaci.
Ciprian NEDELCU
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Detalii documentare inedite,
despre marele domnitor Ștefan
cel Mare, prezentate la Iași

Marele domnitor Ștefan cel Mare, prezentat prin detalii documentare inedite,
de un reputat istoric la Iași. Concret, Muzeul de Istorie din cadrul Complexului
Muzeal Național „Moldova” Iași organizează joi, 9 iunie 2022, de la ora 12:00,
la Muzeul Unirii, evenimentul de lansare a volumului „Ștefan cel Mare și
moldovenii din vremea sa”, semnat de reputatul istoric și arheolog medievist
Adrian Andrei Rusu și apărut la Editura Mega din Cluj-Napoca, în 2022
Reputatul istoric și arheolog medievist Adrian
Andrei Rusu prezintă detalii documentare inedite,
despre marele domnitor Ștefan cel Mare, la Iași.
Totul în cadrul unui eveniment găzduit de Muzeul
de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Național
„Moldova” (CMNM) Iași. Acesta va avea loc joi, 9
iunie 2022, de la ora 12:00, la Muzeul Unirii, și implică volumului „Ștefan cel Mare și moldovenii din
vremea sa”, apărut la Editura ”Mega” din Cluj-Napoca, în 2022.

Adrian Andrei Rusu prezintă detalii
documentare inedite, despre marele
domnitor Ștefan cel Mare, la Iași
Specialist în cercetarea monumentelor istorice
medievale și premoderne, Adrian Andrei Rusu s-a
remarcat prin publicarea a numeroase volume,
precum: „Gotic şi Renaştere la Vinţu de Jos. Gotik
und Renaissence im Unter-Winz” (1998), „Ioan de
Hunedoara şi Românii din vremea lui” (1999), „Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transil-

vania şi teritoriile învecinate, sec. XIII-XIV” (2005),
„Alba Iulia. Între fondarea Eparhiei și capitala Principatului Transilvaniei” (2009), „Castelul și spada.
Cultura materială a elitelor din Transilvania în Evul
mediu târziu” (2019), „Dicționar de castelologie”,
(2020). Dedicat uneia dintre cele mai cunoscute și
mai importante perioade din istoria Moldovei, volumul „Ștefan cel Mare și moldovenii din vremea sa”
oferă o perspectivă inedită asupra celei de-a doua
jumătăți a secolului al XV-lea.

Evenimentul va avea loc în Sala Dublei
Alegeri de la Muzeul Unirii din Iași (Str.
Lăpușneanu, nr. 14). Intrarea este liberă
Datele arheologice sunt filtrate și combinate
cu informațiile scrise, cu un ochi critic și cu abordări care ies din tiparele istoriografice cunoscute.
La Iași, volumul va fi prezentat de către unul dintre
cei mai cunoscuți istorici medieviști din România,
Prof. univ. dr. Ștefan S. Gorovei. Evenimentul va
avea loc în Sala Dublei Alegeri de la Muzeul Unirii

din Iași (Str. Lăpușneanu nr. 14). Intrarea este liberă. Așadar, la Iași este programată prezentarea
unor detalii documentare inedite, despre marele
domnitor Ștefan cel Mare, prezentate la Iași.
Valentin HUȚANU
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Profesor din Iași, celebru tocmai
la Roma, capitala Italiei! Povestea
sa este una spectaculoasă
Un cunoscut profesor universitar din Iași a
ajuns celebru chiar la Roma, capitala Italiei. Prof.
univ. dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba este decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Cuza”.
Acesta este pasionat arheolog, unul dintre cei mai
buni specialiști pe epigrafie și istorie a Imperiului
Roman și are o poveste și o carieră specială.
Acesta va susține o conferință spectaculoasă la
Academia Română de la Roma, joi, 26 mai 2022, ora
16:00. „Seminarul meu ține de considerații istorice
privind Ibida în timpul Principatului, pe baza izvoarelor epigrafice”, arată acesta.
Un cunoscut profesor universitar din Iași a
ajuns celebru chiar la Roma, capitala Italiei. Prof.
univ. dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba este decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC).
El este pasionat arheolog, unul dintre cei mai
buni specialiști pe epigrafie și istorie a Imperiului
Roman și are o poveste și o carieră specială.
Acesta va susține o conferință spectaculoasă la
Academia Română de la Roma, joi, 26 mai 2022, ora
16:00.
„Urmează ca joi, 26 mai 2022, să susțin un seminar la «Accademia di Romania» – Roma, într-un
ciclu de seminarii arheologice care vizează mai
multe cetăți de Epoca romană din Dobrogea și
Transilvania. Întâlnirea este moderată de Alessandra Capodiferro, care este președintele Asociației
Internaționale de Arheologie Clasică. Seminarul
meu va fi despre considerații istorice privind Ibida
în timpul Principatului, pe baza izvoarelor epigrafice”, arată universitarul.

Profesor din Iași, Lucrețiu-Ion Bîrliba,
celebru tocmai la Roma, capitala Italiei!
Prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba, decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, a ajuns și în paginile
unei publicații faimoase din Franța. Astfel, importanta și exclusivista revistă din Franța „Dossiers
d’Archeologie” i-a publicat două articole. Primul
este despre crearea Provinciei Moesia, iar al doilea
este despre Ibida, sit arheologic aflat pe teritoriul
satului Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, județul
Tulcea. În felul acesta, în Hexagon a fost popularizată arheologia Daciei și a Dobrogei romane, respectiv cea mai veche instituție modernă de
învățământ superior a României, „Cuza” din Iași.

Lucrețiu-Ion Bîrliba predă Epigrafie
greco-latină și Istorie antică universală
la Facultatea de Istorie a UAIC din Iași
Lucrețiu-Ion Bîrliba (născut la 27 ianuarie 1971,
la Piatra Neamț) este profesor de Epigrafie grecolatină și Istorie antică universală la Facultatea de
Istorie a UAIC din Iași. Acesta desfășoară de ani
buni cercetări arheologice într-o veche cetate antică, de pe actualul teritoriu al țării, din perioada
Imperiului Roman (Slava Rusă, Ibida din Dobrogea,
ce datează de peste două mii de ani și desfășurată
pe o suprafață de 24 de hectare) alături de tinerii
săi colegi. Aici a făcut descoperiri de senzație în
toată lumea arheologilor. Pe de altă parte, acesta
a derulat colaborări academice ale UAIC la Atena –
Grecia sau Roma – Italia. S-a specializat în Franța,
acolo unde și-a susținut masteratul și doctoratul,
apoi, revenit în țară, pe lângă activitatea didactică,

a participat la șantierele arheologice de la Histria,
Jurilovca și Ibida (Slava Rusă). În 2005 a fost distins
de Ministerul Culturii cu Premiul „Adrian Rădulescu”, în calitate de membru al echipei arheologice de la Ibida. Tot în 2005 a primit și Premiul
Universității ”Alexandru Ioan Cuza” pentru cea mai
bună teză de doctorat în Istorie.

Istoricul Nicolae Iorga și de arheologul
Vasile Pârvan au promovat înființarea
academiilor românești în străinătate
În 1920, Parlamentul României a aprobat o lege
– concepută și promovată de istoricul Nicolae Iorga
și de arheologul Vasile Pârvan – care prevedea înființarea academiilor românești în străinătate:
Școala Română de la Fonternay aux. Trandafirii din
Paris și Școala Română din Roma. Ambele au fost
destinate perfecționării tinerilor români în domeniile științelor umaniste (literatură clasică și modernă, istorie și arheologie), arte plastice și
arhitectură. Din 1922 și până în 1947 cei mai buni
absolvenți de la disciplinele arheologie, istorie, literatură, arte plastice și arhitectură au fost trimiși
la Școala Română din cele patru universități ale
României de atunci (Iași, București, Cluj și, până în
1940 Cernăuți). Abia în 1990, după căderea Regimului totalitar de la București, instituția și-a schimbat
din nou statutul, redevenind Academia Română de
la Roma. Aceasta își desfășoară activitatea în temeiul Acordului Cultural dintre România și Italia.
Așadar, Profesor din Iași a ajuns celebru tocmai la
Roma, capitala Italiei.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Conflict absurd între trei instituții din Iași! Miză
imobiliară de 3,4 hectare în coasta orașului

Conflict imobiliar între trei
instituții din județul Iași. Un
teren de 3,4 hectare din
zona metropolitană a
Iașului a dus la un scandal
de proporții între capii unor
instituții. Culmea, pe
terenul respectiv a fost
ridicat un parc în memoria
victimelor tragicului
accident feroviar din 1917,
din comuna Ciurea
Situație incredibilă într-o comună
aflată în coasta Iașului. O investiție
derulată în urmă cu mai mulți ani în
comuna Ciurea a stârnit un scandal
uriaș între instituții. Între comuna
Ciurea și Sucursala Regională de Căi
Ferate (CF) Iași s-a iscat un conflict
pe un teren de 34.663 metri pătrați
(3,4 hectare), ambele reclamând
dreptul de proprietate asupra acestuia. Între timp, pe acel teren a apărut o investiție derulată de Consiliul
Județean (CJ) Iași, în 2018, în amintirea celor 1.000 de morți în tragicul
accident feroviar din comuna Ciurea,
din timpul Primului Război Mondial.
Scandal imobiliar cu trei instituții
din Iași! Pe terenul din Ciurea s-au
plătit bani guvernamentali
În baza unei hotărâri de Consiliu
Local, comuna Ciurea a cedat terenul
către Consiliul Județean (CJ) Iași.

Plenul CJ, condus la acea vreme de
Maricel Popa, a preluat terenul în
baza hotărârii 266/2018 pentru a
putea derula investiția. Proiectul
amenajării parcului a fost făcut cu
bani de la Ministerul Culturii, în cadrul
programului „Centenarul Marii Uniri si
al Primului Război Mondial”. Investiția
a costat 460 mii de lei, în parc fiind
plantați stejari, tei, au fost montate
bănci, stâlpi de iluminat. Însă, CFR a
contestat cedarea terenului către CJ
Iași și a avut câștig de cauză la Curtea de Apel Iași.

CFR a detonat bomba!
Proiectul electoral al lui
Maricel Popa s-a făcut ilegal
Compania de Căi Ferate a arătat
că cedarea terenului de către Primăria Ciurea la Consiliul Județean s-a
făcut ilegal și că hotărârea prin care
forul județean a preluat suprafața de
3,4 hectare a fost anulată. „Prin Decizia nr. 864/01.11.2021, pronunțată de
Curtea de Apel Iași, în dosar nr.
4759/99/2019 se dispune anularea
hotărârii Consiliului Județean Iași nr.
266/25.07.2018. Astfel, Curtea de Apel
Iași reține în considerentele hotărârii
care au dobândit putere de lucru judecat următoarele: nefiind în domeniul public al comunei Ciurea, terenul
nu putea fi transmis în domeniul public al județului Iași. Consiliul Județean Iași neputând, deci, însuși în

domeniul public al județului, administrat de el, aceeași suprafață de teren
de 34.663 metri pătrați identificat
sub nr. cadastral 68804 al U.A.T. Ciurea. Pentru toate aceste considerente, Curtea de Apel constată că
H.C.J. Iași nr. 266/2018 este nelegală,
nefiind îndeplinite condițiile de fond
pentru adoptarea ei”, se arată în
adresa Companiei Naționale CFR SA.

Primarul comunei Ciurea:
„Terenul este al comunității”
În schimb, Cătălin Lupu, primarul
comunei Ciurea, susține că terenul
aparține comunei și că Sucursala
CFR SA nu are vreun drept asupra
acestuia. „Terenul nu este în litigiu, ci
este în proprietatea comunității ciurene. Este identificat cu număr cadastral, iar noi l-am pus la dispoziția
județului printr-o hotărâre de Consiliu Local. Ulterior, după finalizarea
proiectului, județul ne dădea terenul
înapoi. Între timp, CFR a atacat hotărârea prin care CJ și-a însușit terenul
și au anulat-o pe cale de consecință.
Terenul revine la vechiul proprietar.
CJ trebuie să ia act de sentința judecătorească de anulare a hotărârii. Cei
de la CFR, în loc să-și măture trenurile, fac reclamații”, a spus Cătălin
Lupu, primarul comunei Ciurea. În
comuna ieșeană s-a iscat un scandal
și din cauza unei firme care care a
distrus un drum.

Consilierii județeni, prinși la
mijloc în conflictul terenului
CFR susține că nu poate intabula
terenul din zonă pentru că, în documente, se suprapune cu terenul aflat
acum la CJ Iași. Mai mult, compania
arată că va contesta în instanță o
eventuală aprobare a trecerii ternului
înapoi la comuna Ciurea. „Curtea de
Apel Iași, reține că suprafața de teren
de 34.663 metri pătrați identificat
sub nr. cadastral 68804 al U.A.T. Ciurea nu este și nici nu a fost în domeniul public al Comunei Ciurea,
întrucât nu a fost atestat în prealabil
prin Hotărâre de Guvern. Astfel, orice
hotărâre prin care veți aproba trecerea acestui teren din domeniul al județului Iași în domeniul public al
comunei Ciurea este în mod vădit nelegală fiind lovită de nulitate, întrucât
nu sunt îndeplini condițiile de fond
pentru adoptarea sa fiind încălcat în
mod flagrant și principiul legalității
ce guvernează adoptarea sau emiterea actelor administrative. Această
suprafață de teren nu este data prezentei în domeniul public al județului,
iar Consiliul Județean Iași nu poate
transmite ceva care nu deține în domeniul public”, mai spus cei de la
CFR. Acesta nu este primul scandal
imobiliar între instituții din județul
Iași.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Femeia din Iași la care apelează toți
bogații! Liliana Pricope îndeplinește orice
capriciu: „Clienții vor ce e din gama de lux”

Liliana Pricope, designer de
interior, este femeia din Iași
la care apelează toți cei
care vor își amenajeze
locuințele cu gust.
Specialista spune că a
crescut numărul celor care
vor să aibă locuințele
perfecte și plătesc mii de
euro pentru asta. Tot mai
multe persoane solicită
sfaturile specialiștilor și în
privința vestimentației
Ieșenii care vor să aibă locuințe
de vis, ca cele ale vedetelor, nu se
mai ocupă personal de aceste schimbări, ci apelează la specialiștii în design interior. Liliana Pricope, cu
experiență de peste 10 ani în domeniu, care a ales să facă asta dintr-o
pasiune ce a devenit sursă de venit,
spune că oamenii de afaceri sau persoanele care nu au timp să se ocupe
de amenajarea locuinței au încredere
în specialiști. De aceea plătesc între
500-600 de euro până la 6.000 de
euro, pentru a avea casa perfectă.
„De exemplu, acum mă ocup de 3 proiecte complexe. Proprietarii vor să le
fac totul în case, care acum sunt la

roșu. Abia le-au achiziționat și de
aceea tot ce ține de mobilier, decorul
casei, grădină, chiar și sistem de securitate, mi-au cerut să le fac. Eu
aleg totul după ce, bineînțeles, am o
primă întâlnire cu clienții și stabilim
bugetul și ce le-ar plăcea să aibă în
casă. Am un proiect cu o casă în stil
mediteranean, cu geamuri până jos,
și aici m-am axat pe tema aceasta
marină, de aceea am folosit culori
deschise, nuanțe de albastru, corpuri
de iluminat care să ne ducă la lumina
de vară, ceva simplu și spre natural.
Vor să facă și grădina tot cu aceeași
tematică. Proprietarii sunt tineri, veseli și e normal să aibă în casă astfel
de culori, precum gri, albastru sau
crem”, explică Liliana Pricope, designer de interior.

Liliana Pricope, designer de
interior, este femeia
din Iași care le oferă
sfaturi celor ce vor să facă
modificări în locuințe
Ieșeanca povestește că anul
acesta se poartă culorile soft, precum gri, crem sau verde deschis. Mai
mult, clienții vor cele mai bune
obiecte de decor sau mobilier în ca-

sele lor. „Nimeni nu alege ce e ieftin.
În general clienții vor ce e din gama
de lux sau între ieftin și lux, ceva de
mijloc. Țin în permanență legătura cu
clienții și țin cont și dacă au copii,
dacă au de obicei mulți musafiri. De
exemplu, în living pun o masă de biliard pentru că proprietarii au mulți
prieteni cărora le place să joace biliard. De obicei nu aleg culori tari,
cromatica este soft. Doar un tablou
sau o pernă colorată le folosesc pentru pata de culoare”, explică Liliana
Pricope. Reporterii BZI au arătat, în
edițiile anterioare, faptul că un peisagist din Iași a realizat o grădină impresionantă, pentru un client. Pe
lângă designul interior, Liliana Pricope se ocupă și de imaginea persoanelor, fie că este vorba despre
oameni de afaceri sau despre persoane care pur și simplu investesc
sume consistente în felul cum se îmbracă.

Liliana Pricope: „Imaginea
contează foarte mult”
În ultimii ani a crescut numărul
bărbaților care vor să se îmbrace cât
mai bine, cu haine de calitate, dar și
femeile aleg produse de lux, mai ales

când vine vorba de genți sau pantofi
care costă sute sau chiar mii de euro.
”Imaginea contează foarte mult și de
obicei imaginea noastră, ca persoană, și a casei sunt strâns legate
una de cealaltă. Când intri în casa
unei persoane și e armonizată, te
simți și tu, ca musafir, confortabil.
Contează foarte mult cum ești îmbrăcat și știm că imaginea vinde. Baza ar
trebui să fie un dulap cu produse de
foarte bună calitate, iar în cazul femeilor, geanta și pantofii trebuie să
fie de calitate. Stilul se învață prin
exercițiu și odată ce știi ce ți se potrivește trebuie să porți indiferent de
modă. Atât femei, cât și bărbați apelează la mine și unii investesc câteva
sute de lei, alții mii de lei sau euro, în
garderoba lor”, mai spune Liliana Pricope care a avut un proiect unde a
schimbat totul în casă iar clienții au
fost mulțumiți de ceea ce au găsit
când s-au întors din vacanță. Liliana
Pricope, femeia din Iași la care apelează cei care vor să aibă locuințe ca
în reviste, mai spune că în ultima perioadă persoanele care fac modificări
în case sunt dispuse să aloce timp și
bani pentru a arăta bine, de aceea au
nevoie și de un consilier de imagine.
Raluca COSTIN
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Cristiana Chiriac este singura ieșeancă
ce face asta! Mulți le aruncă, dar ea le
transformă în obiecte de uz casnic!

O tânără din Iași și-a
transformat pasiunea
pentru mașini într-o
adevărată afacere de viitor!
Cristiana Maria Chiriac este
studentă la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din
Iași și folosește piese auto
nefuncționale pentru a crea
diverse obiecte de uz
casnic
Cristiana Maria Chiriac în vârstă
de 22 de ani este studentă în anul al
III-lea la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, la Comunicare și
Relații Publice, în cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Tânăra
era pasionată încă din copilărie de
vehicule auto, bunicul ei având o colecție de mașini Dacia și fiind cel care
i-a insuflat această pasiune. Cristina
a copilărit în preajma acestor autovehicule și s-a îndrăgostit iremediabil
de mașini.
După ce a obținut permisul de
conducere, tânăra s-a implicat în di-

verse proiecte și evenimente auto,
mecanica captându-i atenția din ce
în ce mai mult.

Cristiana Chiriac a începutul
totul din dorința de a-și
păstra ca amintire un
eveniment nedorit
Ieșeanca Cristiana Chiriac a povestit de unde a pornit totul, având în
vedere că ideea transformării pieselor auto în diverse obiecte de uz casnic nu este tocmai comună în
România.
„Prima oară când m-am urcat la
volanul propriei mele mașini, pe o
ploaie torențială, fiind începătoare,
dar plină de entuziasm, am derapat
direct într-o groapă. Nu-mi venea să
cred că tocmai eu am pățit asta, mam amuzat teribil. După ce am ajuns
acasă, mi-am spus că acest incident
e demn de o amintire și am decis să
transform arcul de la mașină într-un
obiect decorativ, într-un aranjament
floral. Ulterior, toate piesele auto de
care prietenii mei nu mai aveau ne-

voie ajungeau la mine, iar eu le transformam, în funcție de cum consideram că le-ar fi mai utile în noua
variantă. Așa a fost, ador să fac asta”,
spune Cristian Chiriac.
Studenta creează din jante, piulițe, reducții siliconice și alte componente ale unui autovehicul, obiecte
ca ceasuri, mese, vaze cu flori și suporturi de creioane.
Piesele sunt curățate foarte bine
înainte de a fi utilizate, toată atenția
tinerei fiind îndreptată spre aceste
produse apreciate de toți pasionații
auto.

Șoferii primesc părți
din „marile iubiri”
în propria casă
Cu toții știm cât de importantă
este mașina pentru cei mai mulți oameni, dincolo de necesitate, între
șofer și automobil existând o relație
specială. Pornind de la premisa
aceasta, ieșeanca este dispusă să
primească piese auto de la oricine
dorește să-și aducă mai aproape

părți din fostul sau chiar actualul autovehicul.
„Foarte mulți oameni când își
schimbă mașina au un sentiment de
nostalgie, indiferent că este vorba de
prima sau a doua mașină. Fiecare
mașină îți oferă senzații diferite. Prin
aceste obiecte realizate de mine, oamenii au ocazia să mai rămână cu
ceva de folos, mașina le mai oferă
cumva un ultim serviciu, un sentiment. Tot ce trebuie să facă cei care
vor să apeleze la mine este să-mi
aducă piesele auto, apoi eu mă ocup
de restul, de partea decorativă, de
materialele suplimentare”, adaugă
Cristiana.
Este important de precizat că ieșeanca vrea să dezvolte și mai mult
această micro afacere în viitorul
apropiat, dorind să realizeze produse
din ce în ce mai complexe. Tânăra își
promovează constant creațiile concepute din piese auto pe toate rețelele de socializare, având și un blog
dedicat pasionaților auto.
Andreea Timofte
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Liberalul Aurel Bușoi construiește
un bloc și 3 vile în zona Copou!
Cartierul bogaților este sufocat de
mai multe proiecte imobiliare

În zona Copou, Adrian
Bușoi vrea să construiască
un bloc de locuințe
colective dar și 3 vile
pentru familie. O parte din
avize au fost obținute, mai
este nevoie și de votul
Consiliului local, etapă
premergătoare celei de
autorizare
Proiectul imobiliar al lui Aurel
Bușoi, fost consilier local PD-L, în
prezent membru PNL, intră în linie
dreaptă. După ce a obținut avizul de
oportunitate și a trecut de sesiunea
de dezbatere publică, inițiativa va fi
suspusă votului într-o viitoare ședință de Consiliu Local. Aurel Bușoi
deține o suprafață de 3.000 metri
pătrați, chiar în vecinătatea proiectului Greenfield Copou. Accesul va fi
realizat prin Aleea Sadoveanu. Conform Planului Urbanistic Zonal, pe suprafața menționată vor fi construite
mai multe imobile: o locuință individuală cu regimul de înălțime de
D+P+1, cu 2 locuri de parcare, 2 locuințe individuale cuplate cu 4 locuri
de parcare și un bloc de locuințe co-

lective cu regimul de înălțime
D+P+2E, cu 10 locuri de parcare. În
zona blocului de locuințe a fost propus un procent de ocupare a terenului de 30 la sută, cu un coeficient de
utilizare a terenului de 1,2. Terenul
din zona Copou este deținut de Aurel
Bușoi, soția Mihaela și fiul Adrian. Întreaga zonă este afectată de traficul
rutier aglomerat.

Liberalul Aurel Bușoi
construiește un bloc și 3 vile
în zona Copou după o
așteptare de peste 2 ani
Cu alte ocazii, Aurel Bușoi a explicat pentru BZI că a așteptat cel puțin
doi ca să primească avizul de oportunitate eliberat de Comisia Tehnică
de Amenajarea a Teritoriului și Urbanism (CTATU) formată din arhitecți și
constituită la nivelul Primăriei Iași.
„După realizarea construcțiilor este
obligatorie branșarea acestora la rețeaua de apă și canalizare în sistem
centralizat. Toate rețelele se vor executa îngropat și vor trece pe sub domeniul public sau pe limita dintre
proprietăți la o distanță de minimum
2,50 m față de clădire. Instalațiile de

alimentare cu energie electrică și
punctele de racord vor fi realizate
subteran astfel încât să nu aducă
prejudicii aspectului arhitectural al
construcției sau al zonei înconjurătoare. Rețelele de alimentare cu gaze
și racordul la acestea se va realiza de
asemenea subteran. Încălzirea se va
realiza prin centrale individuale. Nu
se admit firide de gaze naturale sau
tablouri electrice decât in zonele
anexe, inaccesibile publicului larg si
numai în nișe”, se mai arată în documentația PUZ. În urmă cu 12 ani, Aurel
Bușoi a fost implicat într-un scandal
legat de un teren situat pe strada Cișmeaua lui Butuc, la intersecția cu
strada Florilor, nu departe de zona
Păcurari.

Fost jucător la echipa
națională de handbal
investește în imobiliare
Totodată, și Marius Bondar, fost
jucător de handbal la echipa Politehnica Iași, dar și la echipa națională,
investește în imobiliare. Cu ajutorul
mai multor asociați din Germania a
inițiat un proiect pentru construirea
unui număr de 6 locuințe colective

sub denumirea „Hlincea Hills”. Proiectul aparține societății ESB Investment SRL, unde Marius Bondar
deține mai multe părți sociale. Clădirile ar urma să fie edificate pe o suprafață de aproximativ 7.000 metri
pătrați, situată pe strada Valea Nucilor, nr. 6, din comuna Bârnova, județul
Iași. Terenul se află chiar la limita teritorială cu comuna Ciurea, la 5 minute de mers cu mașina până în
municipiul Iași, în zona cartierului
Frumoasa. Proiectul prevede că imobilele vor avea regimul de înălțime
D+P+3. Pe data de 06.10.2021, Primăria Bârnova a eliberat autorizația de
construire pentru primele două blocuri. Autorizația este pentru două
etaje, dar cel mai probabil va fi aprobată supraetajarea până la 3 etaje.
Celelalte 4 blocuri sunt în curs de autorizare. Apartamentele vor avea suprafețe cuprinse între 59,57 metri
pătrați și 72,37 metri pătrați. Momentan, a fost ridicată prima clădire din
cele șase. Liberalul Aurel Bușoi construiește un bloc și 3 vile în zona
Copou după ce a obținut mai multe
avize.
Ciprian BOARU
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Mii de persoane s-au angajat cu ajutorul
AJOFM Iași în perioada ianuarie-aprilie 2022
Un număr de 2.812 persoane au
fost încadrate în muncă, în perioada
ianuarie-aprilie 2022, după ce au solicitat ajutorul specialiștilor Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă (AJOFM) Iași. În funcție de rezidență, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.195 provin din
mediul urban, iar 1.617 persoane sunt
din mediul rural. Din punct de vedere
al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc
de muncă, cele mai multe persoane
au studii profesionale (987), urmate
de cele cu studii liceale (801) și care
au terminat gimnaziul (543). Alte 73
de persoane cu studii postliceale sau angajat în primele 4 luni din acest
an și 413 persoane cu studii universitare. Din numărul total de persoane
care au fost angajate prin intermediul
AJOFM Iași în lunile ianuarie-februarie 2022 un număr de 1.175 de persoane sunt femei și 1.638 bărbați. Cei
care s-au angajat anul acesta au ales
domenii precum serviciile, curierat
dar și construcții sau HoReCa. În
ceea ce privește vârsta celor care s-

au angajat anul acesta, până în luna
aprilie 2022, inclusiv, un număr de
623 de persoane au sub 25 de ani,
între 25 și 30 de ani au 287 de persoane încadrate pe piața muncii, iar
între 35 și 45 de ani au fost angajate
447 de persoane. În ceea ce privește
persoanele care au peste 45 de ani și
fac parte din categoria celor greu angajabile, vulnerabile, în perioada ianuarie-aprilie 2022 s-au angajat 1.214
persoane. Pentru integrarea pe piața
muncii, persoanele aflate în căutarea
unui loc de muncă înregistrate în
baza de date a AJOFM Iași beneficiază de pachete personalizate de
măsuri active prevăzute de Legea nr.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa ,,EuroBusiness LRJ" S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
”DASTECO” S.R.L., desemnată prin Sentinţa Civilă
nr.1639/28.10.2015, pronunțată de Tribunalul Iași,
Secția a-II-a Civilă-Faliment, în dosarul
nr.8804/99/2013(format vechi 576/2013), în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind
procedura insolvenţei, coroborat cu prevederile
Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, în ziua de 30.05.2022, ora 14:00, organizează licitaţie publică, model competitiv, cu
strigare, pentru valorificarea următoarelor bunuri
mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA)
Mașină Pick Place l00sx x
13.144,00
10-SN SMT 6640-013
Băiță cositor
64,00
Motor electric
4,50
Mașină manuală tăiat MAG
36,50
Stație de aspirat cositor FM 204
62,50
În cazul în care la licitaţia din 30.05.2022, nu
se va reuși valorificarea tuturor bunurilor, aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii, pe 06.06.2022, respectiv

76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă, modificată și completată. De asemenea, în luna aprilie
2022 erau înregistrați 8.072 de șomeri, din care 3.541 femei iar 7.352
sunt șomeri indemnizabili. Rata șomajului înregistrată la Iași, în luna
aprilie 2022 a fost de 2,7 la sută, în
continuare scăzută.

Zeci de refugiați ucraineni sau angajat în Iași
Refugiații ucraineni care vor să se
angajeze în Iași nu au nevoie de un
aviz pentru o perioadă de maximum 9

14.06.2022, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile, ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până 29.05.2022,
05.06.2022, respectiv 13.06.2022, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile
înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii
reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice
fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie publică,
model competitiv, cu strigare, conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 25.01.2022. Pasul de licitaţie
stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare aprobat
în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de
25.01.2022. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu
cu o zi lucrătoare, ora 16:00, înainte de data fixată
pentru începerea licitaţiei, prin depunerea tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire
a licitației, pentru fiecare bun în parte, sumă ce
va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,
nr.: RO72BUCU1032233515020RON, deschis la
Alpha Bank, suc. Iași, în lei, la cursul BNR din data

luni într-un an calendaristic. Pentru a
se putea angaja cu ușurință, ucrainenii vor beneficia de un program de formare profesională asigurat. După
dobândirea unei forme de protecție
internaţională, aceștia se pot înregistra în evidențele AJOFM Iaşi. Acest
lucru se datorează Legii nr. 200/2020
pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind regimul străinilor în România. Peste 170.000 de
ucraineni au intrat în țară de la începutul războiului, pe 24 februarie 2022.
Dacă rata șomajului a crescut în
Ucraina pe fondul conflictului cu
Rusia, cetățenii din țara vecină fiind
fără casă, serviciu sau chiar membrii
familiei, aceștia se pot angaja în Iași.
Din cele câteva mii de persoane care
s-au angajat în Iași în primele 4 luni din
2022 o parte sunt refugiați ucraineni.
Raluca COSTIN

plăţii. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se
poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri cu
acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care
acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de
sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al
acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile
reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi
modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care
include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on-line de
la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,00
lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis
la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot
obţine de pe:www.lrj.ro, la tel.:0733.683.702,
0733.683.705, mail vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro,
raluca.tarcan@lrj.ro.
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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare
TRADING ITALIA A.P.P. S.R.L., desemnat prin Sentința nr.330/05.05.2021, pronunțată de Tribunalul
Iași, Secţia a II-a Civilă-Faliment, în dosarul
nr.2486/99/2020 (nr. format vechi: 83/2020), în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, coroborat cu prevederile Codului de
Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data de 30.05.2022, ora 15:00, licitaţie
publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următorului activ mobil
DENUMIRE ACTIVș PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără TVA)
SEAT IBIZA
643,00
În cazul în care la licitaţia din de 30.05.2022,
nu se va reuși valorificarea activului mobil aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii, în data de 06.06.2022, respectiv
14.06.2022, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra
activului ce urmează a fi scos la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de 29.05.2022,

PUBLICITATE
05.06.2022,respectiv 13.06.2022,ora 12:00,la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art.91,alin.1,din Legea nr.85/2014, bunurile
înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii
reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice
fel, ori măsuri asiguratorii. Documentația de participare la licitație, respectiv garanția de participare la licitație vor fi depuse cu cel mult una zi
lucrătoare, ora 16:00, înainte de data ședințelor
de licitație. Modalitatea de valorificare a activului
este licitaţie publică, cu strigare, competitivă,
conform Regulamentului de valorificare aprobat
în cadrul Adunării Creditorilor din data de
11.03.2022. Pasul de licitaţie stabilit este de 5%
din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 11.03.2022. Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10%
din preţul de pornire a licitației, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr:
RO90BACX0000000975589001, deschis la UNICREDIT BANK-suc. Iași. Garanţia de participare va
fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În
cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului.
Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea

la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea activului se poate face în fiecare zi de luni până vineri,
cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care
acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de
sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al
acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini. Vizualizarea bunului mobil este
obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile
privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a
licitaţiei, precum şi descrierea activului mobil
supus procedurii de valorificare sunt expuse în
Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate
fi achiziţionat on–line de la lichidatorul judiciar.
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului
de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha
Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe www.lrj.ro, telefon:0733.683.702,
0724.332.099–mail: vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării țin
și verific evidența contabilă la SC, ONG,
PFA.
Ofer consultanță în probleme economice
și reprezentare cu ocazia oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

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 Daniela- PsihologPsihoterapeut

* 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
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500

PUBLICITATE

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
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
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• 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
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabi-
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litate
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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ANUNȚURI
DECESE

U

Cu durere în suflet familia anunță trecerea în
neființă a celei care a fost mamă, soție și
bunică, STRATULAT NATALIA. Slujba
înmormântării va avea loc marți, 24 mai 2022, ora 12.00,
iar înhumarea la Cimitirul Sfinții Petru și Pavel Iași.
Dumnezeu să o odihnească!
VÂNZĂRI DIVERSE
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali aclimatizați:
TUIA, MAGNOLII, MESTECENI,
PINI, IENUPERI, CATALPA, TEI,
STEJAR, arbuști de gard viu etc.
Plantele sunt crescute în câmp
deschis. Telefon: 0762. 061.
555.
8000 mp sau parcelat 500/700 mp
cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic. 0757.
101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000.
Relații la telefon: 0772026329.
Vând garsonieră în zona Alexandru
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000
euro, ușor negociabil. Relații la
telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou

- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.

Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape
de centru, din bolțari - 96 mp, an
construcție 1994, finalizată la
cheie. Anexe - 3 camere în
suprafață de 106 mp, beci, 2
compartimente, fântână, livadă
pruni, vita de vie+teren în total
1760 mp. Relații la telefon: 0741.
485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul PĂUN
- la 150 m de strada principală. Pe
timp de iarnă accesul este facil.
Relații la tel. 0762. 780991.

- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată
cu acces la bucătărie, frigider,
mașină de spălat, baie, centrală
termică, aragaz, cameră cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lună. Spațiul se află
lângă complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona Complexului
Comercial Ciurchi-Iași. Facilități:
centrală, frigider, aragaz, mașină
de spălat, TV în fiecare cameră,
mobilă nouă și recondiționată,
uși noi moderne, parter. Actele
prin notariat. Telefon:
0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.

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.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3
straturi, garaj și boxă, Dancu, str.
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000
euro, negociabil. Telefoane: 0332.
108872 și 0755. 848685.

Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.

Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică. Preț
negociabil. Tel. 0767. 983165.

Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.

Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.

Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu 2
camere de 52 mp la doar 43. 000
euro. Profită de ofertă! Relații la
telefon: 0755. 122000.

Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.

Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.

Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou

Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.

Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,
parțial mobilate, parter, aprox. 85
mp fiecare, cu gradină în față,
zonă rezidențială. Tel. 0745.
096992.
ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.
Societate comercială oferă
spre închiriere spațiu pentru
activități de birouri/servicii/
producție în suprafața de 208
mp situat în Iași, str. Clopotari,
nr. 11, bloc 628, parter. Relații
la adresa e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
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Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare pc
/ limba engleză, EUROPA TRADE
SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italian
ă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii superioare,
experiență 1 an, limba franceză,
germană, engleză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079; papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.

Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confecționer, studii medii/generale
cu experiență 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole din
textile, fără studii și experiență
precizate, CONFECȚII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM
NR.34.
Confecționer asamblor articole din
textile, 8 clase, experiență 2 ani,
MAXWELL TEXTILES SRL. Relații
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA . Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6 ani,

FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866; office@greenfiber.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.29.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații la:
0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
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office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii, limba
engleză, operare pc, SPIN GROUP
& HR SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR SRL.
Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.

Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.

Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.

Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.

Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;

Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
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0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

ANUNȚURI
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA SA.
Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866; office@greenfiber.ro,
Iasi, Calea Chisinaului Nr.29.

Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.

Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.

Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;

Lucrător comercial, școală
generală fără experiență precizată,
PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Macaragiu pentru macarale, școală
profesională atestat iscir, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

SRL. Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM.MIROSLAVA.
Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.
Manipulant marfă, studii medii,
fără experiență precizată, TEXTILA
SA. Relații la: 0744453064;
marketing@textilais.ro.
Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.
Mașinist masini pentru
terasamente, cursuri de
specialitate, experiența 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Relații la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experiență 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Relații la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.
Muncitor necalificat, studii
generale/medii, fără experiență
precizată, ARCADIA HOSPITAL
SRL. Relații la:0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro.
Muncitor necalificat, studii medii,
cu experiență min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL SA.
Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM. MIROSLAVA.

Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.

Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.

Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.

Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Relații la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail.com,
COM.GRAJDURI VALEA SATULUI
NR.130.

Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.
Manager proiect, studii superioare,
experienta 1 an, limba germana,
franceza, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA

Municitor necalificat în industria
confecțiilor, studii generale fără
experiență precizată, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.
Operator fabricarea și prelucrarea
polimerilor, studii medii; cu

experiență min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866; office@greenfiber.ro,
Iasi, Calea Chisinaului Nr.29.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL SA.
Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Ospătar, fără studii și experiență
precizate, FULGER MIRALEX SRL.
Relații la: 0749215034, ALEEA
DECEBAL NR.2, BL.B7, SC.A,
ETJ.4, AP.17.
Personal citire contoare, minim 8
clase, fără experiență precizată,
MSC OPERATIONAL SA .Relații la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.
Programator, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL .Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com
Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare fără experiență
precizată, STEFAN SECUTITY SRL.
Relații la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Sef grupa interventii, cursuri de
specialitate, experienta 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro
Șofer autocamioane mare tonaj,
școala profesională permis
categ.be-ce-de, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Șofer autoturisme, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Șoferautoturisme și camionete,
fără studii și experiență precizate,
NAFIDENT SRL. Relații la:
0745147219;
nafident@gmail.com, RADU MIHAI
NR.3.
Șpănuitor confecții, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Specialist îmbunătățire produse,
studii superioare, experiență 1 an,
limba engleză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str. Palat,
nr.1,etj.2 și 5.
Specialist resurse umane, studii
superioare, curs inspector RU,
cunoașterea unei limbi străine,
operare PC, experiență 3 ani,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL.Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro.

Marți, 24 mai

EXPRES

20

Adrian Corduneanu iese din arest din
cauza problemelor medicale. Vrea să se
opereze la un spital privat din Constanța
Adrian Corduneanu, Beleaua de la Iași, așa cum
s-a autointitulat interlopul, a cerut judecătorilor să
fie lăsat liber timp de câteva zile, pentru a merge
la o clinică medicală privată din Constanța. Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au admis recent
cererea formulată de Adrian Corduneanu.
„Instanța admite cererea formulată de inculpatul Corduneanu Adrian. Încuviinţează ca inculpatul
Corduneanu Adrian, cercetat pentru comiterea infracțiunii de șantaj, să părăsească imobilul pentru
a se deplasa la Spitalul Heka în perioada 24 mai,
ora 6:00 – 28 mai 2022, ora 18:00. Definitivă”, au
subliniat judecătorii ieșeni.
Vă reamintim că în urmă cu câteva zile mascații au fost din nou la casa lui Adrian Corduneanu.
Vineri dimineața mascații au intrat din nou în vila
lui Adrian, asta după ce Alina Filip, soția fratelui său
Petronel, a depus o plângere la poliție susținând
că a fost amenințată de mai multe ori cu moartea.
Astfel, oamenii legii au deschis un dosar penal
pentru amenințare. „Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliară, pe raza municipiului Iași în cadrul unui
dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii
publice. De asemenea, doi bărbați au fost conduși
la sediul Poliției pentru audieri. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și luării
măsurilor legale care se impun”, a precizat Anca
Vîjiac, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de
Poliție Județean (IPJ) Iași.

Bursa bârfelor

Public în extaz! A dat recital de prostie
în fața unei comune întregi
Babetele cele hâtre încep rubricuța de astăzi
cu o chestiuță din lumea puliticii de pe la noi din
giudeț. Babetele îs destul de trecute prin viață și
umblate peste tăt ca să vadă cum merge treaba
și ce mangleală mai are unul sau altul la bobor. Zilele trecute, o rudă mai îndepărtată a babetelor

Adrian Corduneanu ar fi amenințat-o
cu moartea pe cumnata sa
Din câte se pare, Alina Filip ar fi spus că a fost
amenințată de mai multe ori cu moartea de către
Adrian Corduneanu. Aceasta a precizat că la un
moment dat s-ar fi întâlnit în trafic cu Adrian Corduneanu, iar acesta ar fi scos o macetă și i-ar fi zis
că o omoară. Conflictul dintre Alina Filip și Adrian
Corduneanu este mai vechi, iar războiul dintre cei
doi s-a dat în mare parte în mediul online.

Alina Filip, despre conflictul
cu Adrian Corduneanu
Alina Filip, soția lui Petronel Corduneanu, a
rupt tăcerea după ce în mediul online au început
din giudeț, oleacă mai de la sat așa, a fost la o paranghelie a pezedeilor lui Arăgăzel Pompa, undeva
pe dealul comunei Erbicidate, ca să transmită de
la fața locului despre ultimele prostii ale găștii ăsteia. Taman, publicul în extaz la șoul făcut de Arăgăzel a fost format din doamne respectabile în
etate, care s-au îngrămădit ca la urs să-l asculte
pe agramatul principal al giudețului bolborosind
prostii despre dezvoltarea comunei. Iar Arăgăzel
nu a dezamăgit, a dat un adevărat recital de dume
și bolboroseli, de toate babetele s-au minunat ce
om le-a trecut pragul comunei.

A luat și n-a făcut! Vremuri
grele pentru dom’ primar
Babetele vă mai povestesc una despre un alt
gogâldău de pe lângă târg. Babetele vă zic una
scurtă de prin Redioaia, unde bremare este Cipirică Grosieru. Pe acolo treaba a cam început să
fie nasoală pentru bremare că nu a rezolvat problema aia veche cu terenul de lângă târg a ăluia
cu peg-ul, Betrică Viciol, știți voi care. Că omul îl
cam sună tot mai des, că i s-a promis, că una, că

să circule mai multe filmulețe în care cumnatul
său, Adrian Corduneanu, vorbește urât despre ea.
Femeia susține că se simte șantajată și nu este
prima dată, după ce a cumpărat o casă într-o zonă
vânată a Iașului.
Este vorba despre o casă cu o suprafață mică,
de 33 de metri pătrați, însă asta contează mai
puțin, având în vedere că se află pe strada Sfântul
Andrei, o zonă în care imobilele se vând cu prețuri
uriașe.
Alina Filip spune că nu înțelege de ce s-a ajuns
aici și de ce cumnatul ei și familia acestuia au ales
să o atace în mediul online.
Continuarea pe www.BZI.ro
Sorin PAVELESCU

alta, și bremarele nu poate face nimica de nicio
culoare, că nu trece nimic fără conciliul local. Apoi
dacă l-a luat gura pe dinainte și a deschis și buzunarul larg, ce să-i faci acuma?

Domnului advocat îi cam fug
ochii după fuste…
La finalul ediției de astăzi, babetele cele hâtre
vă prezintă una despre un advocat de pren târg,
pre numele lui Sebițu Felfecanu. Îl știți, e băetul
ceala de la balconul căruia a picat o domnișoară,
cu câteva luni în urmă! Verișoarele babetelor spun
că, mai zâlele trecute, l-au văzut pe Sebițu pren
nește cafenele și cluburi, alături de unele domnișoare vesele. Gurile rele spun că Sebițu tot încearcă să-și refacă viața după incidentul de care
aminteam și se întâlnește cu multiple demoazele.
Acu’, n-ar fi asta o problemă, până la urmă nu e
regulă că omul tre’ să stea singurel-cuc până la finalul vieții, nu?!... Pe de altă parte, verișoarele
noastre ne-au spus că, deși era pren cluburi la
brațul unei demoazele, advocatului îi cam fugeau
ochișorii după alte fuste, în același timp!

