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O dietă de pe internet a băgat o
tânără ieșeancă în spital! După ce
a slăbit 10 kilograme într-o lună,
a simțit că nu mai poate respira
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Un șofer
din Iași a devenit
afacerist
peste noapte!
actualitate 9

Un șofer din Iași a investit 20.000 de lei
într-o plantație cu cătină după ce a
revenit din străinătate. Ieșeanul a vrut să
își deschidă o afacere în domeniul agricol
și a ales plantația cu cătină albă, care-i
poate aduce un profit anual de 20.000 de
lei. Numai în anul 2020 au fost înființate 3
plantații cu cătină în județul Iași

Viticultorii
din Iași au
făcut profit în
plină pandemie
de COVID-19
economic

6

Viticultorii din Iași au căutat o nouă piață
de desfacere a producției pe timp de
pandemie de COVID-19. Aceștia au făcut
profit în anul 2020 din vânzările online
după ce domeniul HoReCa, principalul
partener de afaceri al producătorilor de
vinuri, s-a prăbușit

Dezvăluiri șocante despre
spitalul mobil de la Lețcani.
Maricel Popa a ascuns luni la rând
aceste detalii! Ambasada României
din Turcia a prezentat realitatea
eveniment
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actualitate 5

Un om de afaceri implicat în
organizarea Festivalului Afterhills
a fost prins în capcana milionarilor!
Un om de afaceri cere cu disperare
ajutorul judecătorilor după ce a fost
implicat în organizarea Festivalului
Afterhills din Iași. Patronul de la
Freta Spireli s-a îngropat în datorii
după ce a stat la masa bogaților
alături de milionari precum Bogdan
Gheorghiu și Cătălin Leahu,...
social
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Managerul unui spital suport
COVID-19 din Iași rupe tăcerea! Pacienții
infectați cu COVID-19 care au refuzat
internarea au răspândit virusul în masă!
Managerul Spitalului "Căi Ferate" (CF) din
Iași, spital suport COVID-19, explică
creșterea numărului de cazuri și agravarea
stării pacienților cu coronavirus. Dr. Mihai
Glod spune că pacienții asimptomatici
care au refuzat internarea nu au respectat
autoizolarea la domiciliu și au revenit la
spital după 7-8 zile de la diagnosticare
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Dezv\luiri [ocante despre spitalul mobil de
la Le]cani. Maricel Popa, [eful CJ Ia[i, a
ascuns luni la rând aceste detalii! Ambasada
României din Turcia a prezentat realitatea
din spatele achizi]iei de 13,4 milioane euro
Dezastru \n câmpul de la
Parcul Transagropolis. Spitalul
mobil de la Le]cani pentru
bolnavii de COVID-19 putea fi
ridicat de luni bune, chiar \n
perioada \n care România se
afla \n debutul pandemiei

Dezastru \n câmpul de la Parcul Transagropolis.
Spitalul mobil de la Le]cani pentru bolnavii de
COVID-19 a \ntârziat nepermis de mult, iar
instalarea acestuia \nc` nu este gata. Spitalul
putea fi ridicat \n perioada \n care România se
afla \n debutul pandemiei, \ns` Maricel Popa,
pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i [i [eful
Asocia]iei pentru Dezvoltare Intercomunitar` (ADI)
Euronest, a sus]inut mereu altceva. Cu toate
acestea, recent, Ambasada României \n Turcia a
demontat minciunile [efului CJ Ia[i cu privire la
contractul \ncheiat cu firma SDI Global LLC din
Ankara. „|n ceea ce prive[te instituirea m`surii
carantinei pe teritoriul Republicii Turcia, \n
perioada aprilie- prezent, autorit`]ile locale au
impus carantina \n timpul weekendurilor [i \n
zilele de s`rb`tori legale. M`sura a fost ridicat`
la \nceputul lunii iunie, odat` cu implementarea
unui program de relaxare a restric]iilor impuse
pentru combaterea SARS- COV2”, se arat` \ntro adres` a Ambasadei României \n Turcia, semnat`
de ambasadorul Gabriel {opand`.

Spitalul mobil de la Le]cani
putea fi ridicat la timp. Care au
fost motivele reale ale
\ntârzierii?
Maricel Popa, [eful CJ Ia[i, a invocat mereu
carantina din Turcia [i faptul c` echipamentele
medicale [i containerele nu pot fi transportate.
Cum Ambasada României din Ankara a ar`tat
faptul c` \n Turcia carantina era doar \n zilele
de weekend [i \n timpul s`rb`torilor legale,
spusele lui Popa nu mai au sus]inere. De asemenea,
ambasada a ar`tat [i faptul c` au fost restric]ii
la echipamente medicale, nu [i la containere. „|n

atât de mincinos. Sunt peste 10 milioane euro
care au fost lua]i de la ie[eni, de la reabilitarea
drumurilor. Nu avem nici spitalul mobil [i nici
drumuri f`cute pentru ie[eni. Drumurile din jude]
sunt \mpânzite cu bannere cu Maricel Popa [i
PSD. Aceste drumuri au fost f`cute din banii
PSD sau din banii ie[enilor?”, a mai men]ionat
deputatul PMP Petru Movil`.
|n schimb, Maricel Popa, [eful CJ Ia[i, a
preferat s` spun` c` nu [tie de nicio adres` a
Ambasadei României din Ankara. Asta \n ciuda
schimbului de adrese f`cut tocmai cu Consiliul
Jude]ean Ia[i. „Nu [tiu de nicio adres`. Domnul
Movil` este un mincinos”, s-a limitat s` spun`
Maricel Popa, [eful CJ Ia[i despre acest lucru.

ceea ce prive[te interzicerea transportului rutier,
naval cu echipamente [i aparatur` pentru combaterea
pandemiei, Republica Turcia a decis la 4 martie
2020, prin decizia nr.4 /2020, limitarea exporturilor
de materiale destinate luptei \mpotriva noului tip
de coronavirus. |n principal m`[ti faciale,
combinezoane de protec]ie [i ventilatoare medicale.
Exporturile acestor materiale au fost permise
doar dup` ob]inerea unor aprob`ri prealabile,
emise de Ministerul S`n`t`]ii. Consiliul Jude]ean
Ia[i a f`cut demersuri la Ambasada României \n
Republica Turcia, Sec]ia Consular` Ankara, pentru
acordarea de vize pentru exper]i tehnici, cet`]eni
turci ai furnizorului spitalului mobil”, se mai arat`
\n adresa Ambasadei române.

Joaca de-a vizele pentru
implementarea spitalului mobil
pentru COVID-19
Maricel Popa, [eful CJ Ia[i, ar trebui s`
explice cât se poate de clar de ce au fost aceste
\ntârzieri, iar spitalul mobil de la Le]cani nu a
fost deschis la timp. Deputatul PMP Petru Movil`
a men]ionat [i faptul c` nici num`rul de exper]i
ai firmei SDI Global LLC prezentat de Maricel
Popa nu este real. „Proiectul a fost pres`rat de

la bun \nceput cu minciuni de cei doi Popi care
se \ngroap` \n spital. Este un proiect care trebuia
s` fie gata de mai bine de dou` luni. Am fost
unul dintre pu]inii parlamentari care [i-a ar`tat
disponibilitatea de a sus]ine implementarea
proiectului. Ambasada României din Ankara a
spus clar c` au fost solicitate ini]ial 4 vize pentru
trei turci [i un ucrainean. Apoi au fost solicitate
14 vize, iar un cet`]ean turc s-a dus el cu 14
pa[apoarte turistice. Din aceast` cauz`, au fost
f`cute reprogram`ri, pentru c` a[a sunt procedurile.
Nu sunt 30 de vize, a[a cum au spus cei de la
Euronest „, a men]ionat deputatul PMP Petru
Movil`.

Firma din Turcia, pus` la col].
Ambasada României din Turcia
a explicat totul pe \ndelete
Deputatul PMP a explicat c` adresa Ambasadei
României din Turcia este cât se poate de clar`.
Achizi]ia pentru spitalul mobil de la Le]cani a
fost lungit` enorm de mult de Maricel Popa,
[eful CJ Ia[i, cu sprijinul celor de la Euronest.
„El nu are documente care s` combat` aceste
situa]ii. Este grav ceea ce a f`cut. Este prima
oar` când Consiliul Jude]ean Ia[i are un pre[edinte

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Maricel Popa, [eful CJ Ia[i, nu
[tie s` explice atribuirile
directe. Cum s-au dus 285 mii
lei \n buzunarele unui prieten?
Sunt suspiciuni c` procedura s-a lungit ca
firma turc` SDI Global LLC s` fac` rost de
containere [i echipamente pentru spitalul mobil
de la Le]cani. Compania respectiv` se afl` \n
mijlocul unui scandal. Aceast` firm` s-a desprins
dintr-o alt` societate cu sediul \n Statele Unite
ale Americii (SUA) [i [i-a \nsu[it „palmaresul”, \n
condi]iile \n care s-a \nfiin]at abia \n 2019. Pe
lâng` toate aceste aspecte, Maricel Popa, [eful CJ
Ia[i, s-a ar`tat nemul]umit de faptul c` a ie[it la
iveal` modul cum a atribuit contractul pentru
asfaltarea platformei betonate de la Parcul
Transagropolis. Procedura de 285 mii lei a fost
dat` \n 30 de minute prin achizi]ie direct` firmei
Eky Sam SRL. Pe sistemul electronic, achizi]ia a
fost publicat` pe 22.07.2020 la ora 08:28. Data de
finalizare a fost 22.07.2020 la ora 08:59. Totul sa derulat rapid, prin cump`rare direct`. Maricel
Popa fie nu [tie s` se uite clar pe site-ul SICAP,
fie a fost informat gre[it. „S`-mi spune]i de unde
a]i luat c` s-a dat \n 30 de minute? S-a ridicat pe
SEAP vineri [i s-a dat mar]i. Nu este aceea[i
dat`”, a sus]inut \n mod total eronat Maricel Popa.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Interven]ii extreme ale
pompierilor ISU Ia[i.
Locuin]e distruse complet de
fl\c\ri `n localit\]ile din jude]
La finalul s`pt`mânii trecute au avut loc o
serie de interven]ii extreme ale
pompierilor ISU Ia[i

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]`
(ISU) Ia[i au intervenit \n mai multe situa]ii la finalul s`pt`mânii
trecute \n unele localit`]i din jude]ul Ia[i. Pompierii au intervenit
atât \n municipiile Ia[i [i Pa[cani, cât [i \n alte zone din jude].
Pe lâng` interven]ii legate de stingerea incendiilor, angaja]ii ISU
Ia[i au intervenit [i \n alte situa]ii. Pompierii din cadrul ISU Ia[i
au fost solicita]i \n special \n zona de vest a Ia[ului, unde din
cauza neglijen]ei proprietarilor au fost distruse de fl`c`ri locuin]ele.

Incendii puternice \n zona
municipiului Pa[cani.
Locuin]e distruse complet de fl`c`ri
Angaja]ii ISU Ia[i au intervenit la finalul s`pt`mânii trecute
pentru a stinge o serie de incendii izbucnite la unele locuin]e
din zona de vest a jude]ului. Sec]ia de Pompieri Pa[cani, în
cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]` al
comunei Lespezi, a intervenit în localitatea Heci, pentru stingerea
unui incendiu produs la o locuin]`. Au ars locuin]a pe o suprafa]`
de aproximativ 80 metri p`tra]i, dou` anexe pe o suprafa]` de
aproximativ 100 metri p`tra]i, aproximativ 800 kilograme de
materiale textile, mase plastice, mobilier din lemn, tocuri de u[i,
geamuri, instala]ia electric` [i diverse electrocasnice. S-au degradat
locuin]a pe o suprafa]` de aproximativ 40 metri p`tra]i, anexele
pe o suprafa]` de aproximativ 20 metri p`tra]i, aproximativ 300
kilograme de textile [i diverse electrocasnice. Cauza probabil` de
producere a incendiului a fost un conductor electric defect”, au
men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i. Pompierii de la ISU Ia[i au
intervenit [i \n municipiul Pa[cani. Astfel, Sec]ia de Pompieri
Pa[cani a intervenit în municipiu, pe strada Pris`cii, pentru
stingerea unui incendiu de de[euri menajere. Au ars aproximativ
50 tone de de[euri menajere, mase plastice, vegeta]ie uscat` [i
resturi din materiale de construc]ii. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost focul deschis în spa]ii deschise.

Aparatele de g`tit au distrus locuin]e din
jude]ul Ia[i. Interven]ie a pompierilor
ISU \n zona metropolitan` Ia[i
Angaja]ii ISU Ia[i au intervenit [i \n zona metropolitan` Ia[i
\n aceast` perioad`. |n dou` situa]ii a fost nevoie de interven]ia
pompierilor ie[eni dup` ce locuin]ele au luat foc de la aparate

Dosar nr. 2080/2013
Subsemnatul Darie Andreea, executor judecătoresc în
circumscripţia Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Str. Grigore
Ureche nr.3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi,
În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunoştinţa generală că, în data de 27.08.2020 orele
12.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE SI CRISTIAN
GHEORGHE LUPU – NICOLAITA din Iasi, str. Grigore Ureche nr.
3, bl. Walter Maracineanu, parter, vânzarea la licitaţie publică a
imobilului:
1.
Teren intravilan in suprafata de 1000 mp, situat in
Fetesti, judet Iasi, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti,
nr. cadastral 149;
2.
Locuinta cu o SC de 70,50 mp, situat in Fetesti, judet
Iasi, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti, nr. cadastral
149-C1;
3.
Magazin compus din C2/0 su SC de 89,06 mp si C2/1 cu SC de 14,19 mp, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii
Scobinti, nr. cadastral 149-C2;

de g`tit l`sate nesupravegheate. „Deta[amentul 1 de Pompieri
Ia[i a intervenit în localitatea Vân`tori, comuna Popricani, pentru
stingerea unui incendiu produs la o locuin]` proprietate individual`.
Au ars acoperi[ul locuin]ei pe o suprafa]` de aproximativ 100
metri p`tra]i, articole de tâmpl`rie, piese de mobilier [i aproximativ
100 kilograme de articole textile. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost aparatul de g`tit l`sat nesupravegheat”, au
men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i. În data de 31 iulie 2020,
Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i a intervenit în municipiu, pe
strada Roman Vod`, pentru stingerea unui incendiu la un apartament.
Au ars produse alimentare prelucrate termic. Cauza probabil` de
producere a incendiului a fost aparatul de g`tit l`sat nesupravegheat.

Muni]ie de r`zboi descoperit`
de geni[tii de la ISU Ia[i
Angaja]ii de la ISU Ia[i au fost solicita]i s` intervin` \n localit`]ile
din jude]ul Ia[i [i pentru a ridica elemente de muni]ie provenite din
timpul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial. „Echipa pirotehnic` din
cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a intervenit în ora[ul Târgu
Frumos, pentru asanarea pirotehnic` a unei suprafe]e de 100 metri
p`tra]i. Pe timpul execut`rii misiunii de asanare, au fost descoperite
14 proiectile explozive calibru 75 milimetri, care au fost ridicate în
vederea distrugerii ulterioare. Echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului
2 de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea Breazu, comuna Rediu.
Pompierii au intervenit pentru asanarea pirotehnic` a unei suprafe]e
de 10 metri p`tra]i. Pe timpul execut`rii misiunii de asanare, au fost
descoperite 4 bombe de arunc`tor calibru 82 milimetri [i 4 focoase
de artilerie, care au fost ridicate în vederea distrugerii ulterioare”,
au mai men]ionat cei de la ISU Ia[i.
Vlad ROTARU

4. WC, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti,
nr. cadastral 149-C3;
5.
SU 36,56 mp, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii
Scobinti, nr. cadastral 149-C4;
6.
Garaj cu SC 36,74 mp, inscris in C. F. Nr. 60741 a
localitatii Scobinti, nr. cadastral 149-C5;
7.
Imobil inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti,
nr. cadastral 149-C6, la preţul de 155400 lei, reprezentand 75
% din pretul la care a fost evaluat imobilul, proprietatea
debitorilor FORCOS ANCA MANUELA si NEICA MARIA,
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit
silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare,
având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să
prezinte oferte de cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii
trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc
la LIBRA INTERNET BANKcont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare
de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, în
sumă de 15540 lei.

Dosar nr. 1406/2013
Data 30.07.2020
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in
circumscriptia Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Str. Sfantul
Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in data de 26.08.2020, ora
14:00, va avea loc la sediul B.E.J. Iovu Dragos, din Iasi, Str.
Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul
Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului, situat in Podu
Iloaiei, Judetul Iasi, constand in teren intravilan in suprafata
de 331 mp, categoria de folosinta curti-constructii, amplasat
in sectorul cadastral 34, parcela 1(1398), conform acte (amplasat
in parcela 1398 conform extras CF), inscris in Cartea Funciara
nr. 61203 – a localitatii Podu Iloaiei, avand numar cadastral 836.
Conform extrasului de Carte Funciara, pe terenul mai sus mentionat
se afla edificata constructia C1 - casa de locuit, cu suprafata
construita de 33,40 mp, avand numar cadastral 836-C1, inscris
in Cartea Funciara nr. 61203, a localitatii Podu Iloaiei, insa conform
raportului de evaluare cladirea C1 (casa de locuit) s-a autodemolat
sub propria greutate, nu mai este locuibila, nu mai poate fi
folosita.
Imobilul descris mai sus este proprietatea lui BALAN
CRISTIAN ADRIAN si BALAN ELENA, ambii cu domiciliul in Iasi
– 707365, Str. Vladiceni nr.5, bl. V3, sc.A, et.2, ap.2, Judetul
Iasi, care datoreaza creditorilor ADMINISTRATIA JUDETEANA
A FINANTELOR PUBLICE IASI, CIF: 4540909, cu sediul in Iasi
- 700020, Str. Str. Anastasie Panu nr. 26, Judetul Iasi si KRUK
ROMANIA S.R.L., CIF: RO 21114156, cu sediul in Bucuresti 030133, Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 2, subsol,
parter si etajele 7,8,9, Sector 3in calitate de cesionar al ProCredit
Bank S.A., cu sediul in Bucuresti, Str Buzesti, nr 62-64, et 1, 2
si 4, sector 1 suma de 95.253,07 lei din care 3.988,58 Lei
cheltuieli de executare silita.
Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 16.347,00
Lei şi a fost stabilit de catre expertul Lazar Liliean, nr.
legitimatie 13620/2018, membru A.N.E.V.A.R., cu sediul in
Iasi, Soseaua Nationala, nr. 74, Bl. C5, et. 4, ap. 4, Judetul
IASI.
APreţul de pornire a licitaţiei este de 12.260,25 Lei si
reprezinta 75% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu
se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2
licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare
pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a
primei licitatii. Vânzarea se va putea face chiar daca se prezinta
o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia,
conform dispozitiilor art. 845 alin. (8) C.proc.civ.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu
reprezentat de Contract de acordare a facilitatii de descoperit
de cont/ fidejusiune/ ipoteca mobiliara nr. 70-071949 din
data de 30.03.2012 si contract de ipoteca imobiliara nr. 70071949 din 27.03.2012, Titlul executoriu nr.
223010014433152/09.04.2013.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 838 C. pr. civ. si afisata la data de 30.07.2020,
la sediul Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita,
avand asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 838 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul
de începere a licitaţiei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Iovu
Dragos, avand C.I.F. RO 41092982, in contul de consemnari la
deschis LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI,
RO42BREL0002000722050102-ron,
RO31BREL0002000722050300-usd,
RO63BREL0002000722050500-CHF.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos
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Managerul unui spital suport
COVID-19 din Ia[i rupe t\cerea!

Pacien]ii infecta]i cu COVID-19
care au refuzat internarea
au r\spândit virusul `n mas\!
Situa]ie critic` \n spitalele suport COVID-19 din Ia[i. Se
lucreaz` la aproape capacitate maxim`, iar medicii observ` o
agravare general` a st`rii pacien]ilor. Dac` la \nceput se discuta
despre pacien]i asimptomatici, cu forme u[oare [i medii, acum
se discut` despre pacien]i cu forme medii [i grave. Dr. Mihai
Glod, managerul Spitalului CF din Ia[i, spune c` pentru cre[terea
num`rului de cazuri sunt responsabili pacien]ii diagnostica]i cu
coronavirus care au refuzat internarea atunci când, din punct de
vedere legal, Curtea Constitu]ional` Român` (CCR) permitea acest
lucru. Ace[tia, a[a cum spune medicul ie[ean, au infectat contac]ii
direc]i [i indirec]i, care au umplut spitalele din Ia[i.

„Astăzi este cert că termenul de „realism” este o umbrelă
pentru diferitele trimiteri la o manieră sau abordare artistică
și nu defineşte un stil unificator. Realismul din lucrările lui
Petru Pădurariu probează acest aspect în expoziţia ce reuneşte
pe simeza Galeriei „Dana” diferite etape de căutări şi de decantări,
coerent coagulate prin maniera artistului de a aborda arta prin
filtrul prezentului în timp ce apelează la rigoarea tehnică pentru
a echilibra construcţia, conceptul şi percepția. Chiar dacă este
gândită pe paliere distincte, expoziţia are o miză confesivă, cu
un profund subtext intim. Indiferent că este un peisaj vegetal
sau urban, un portret sau interiorul unei locuinţe, un detaliu
anatomic ori atelierul reflectat în oglindă şi retranspus prin
privire în formă plastică, lucrările lui Petru Pădurariu iau forma
introspecţiei şi nu a reveriei în faţa subiectului. Cu fiecare
lucrare ai impresia că păşeşti într-o lume în care fiecare om
obiect sau element arhitectural a fost extras cu grijă, după
îndelungi examinări, din realitate şi transportat în imanentul
conştiinţei artistului. Prin subiectivizarea naturii, a umanului,
a universalului şi a cotidianului, Petru Pădurariu ajunge la
identificarea intimă cu lumea exterioară sieşi şi îmbinarea
tuturor elementelor ce se ţes la suprafaţă cu valorile în care
artistul nu doar crede, ci acţionează. De aceea, substanţa
conceptuală a lucrărilor, dublată de o rafinată şi îndelung
exersată exprimare tehnică ce ţinteşte perfecţiunea dezvăluirii
prin detaliu, nu se lasă uşor descifrată. Şi asta nu fiindcă prin
realismul figurativ ales artistul codează mesaje greu accesibile
ochiului şi minţii (din care unele în mod cert au în vedere
demascarea unui mod superficial de percepţie din partea
privitorului sau aduc o aluzivă critică la adresa socialului şi tot
ce înglobează acesta), ci fiindcă pentru a putea pătrunde întro particulă din universul lui Petru Pădurariu, trebuie să înţelegi
demersul îndepărtându-te de continua accelerare a timpului
şi auto-limitările percepţiei şi să pătrunzi încet în pictură, în
atmosferă, în jurnalul mărturisitor, carte a memoriei asupra
prezentului, semnată Petru Pădurariu.” (Maria Bilașevschi)
Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 4-28 august
2020, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în
starea de alertă. Evenimentul nu va fi însoțit de o deschidere
oficială convențională, aspect care va fi compensat cu apariții
online.
Curator: Vlad Nedelcu / Critic de artă: Maria Bilașevschi

La Spitalul CF din Ia[i, spital suport COVID-19, erau interna]i
ieri 60 de pacien]i [i mai erau 22 de locuri libere. |n urm` cu
3 s`pt`mâni, spitalul \ngrijea doar 5 pacien]i. |n zilele \n care,
conform deciziei CCR, s-a permis externarea la cerere a pacien]ilor
infecta]i cu coronavirus, s-a produs catastrofa, a[a cum sus]ine
dr. Mihai Glod. „Din 82 de paturi, mai avem 22 libere. Am
externat ast`zi (n.r.luni) 22 de pacien]i. Cei interna]i au forme
u[oare [i medii. Este o perioad` critic` pentru spitalele suport
COVID-19 din Ia[i. Mul]i pacien]i diagnostica]i cu coronavirus
care au mers \n a[a-zisa autoizolare la domiciliu \n urma deciziei
CCR sunt responsabili pentru ceea ce se \ntâmpl` ast`zi \n spitale.
Cre[terea num`rului de cazuri [i agravarea st`rii de s`n`tate a
pacien]ilor este datorat` nerespect`rii autoizol`rii la domiciliu a
acestor pacien]i”, spune dr. Mihai Glod, managerul Spitalului CF
din Ia[i.
Dr. Mihai Glod spune c` mul]i pacien]i care au refuzat
internarea conform deciziei CCR, au revenit la spital dup` 7-8
zile de la diagnosticare cu starea de s`n`tate alterat`. Se pare
c` virusul a devenit mult mai agresiv pentru ace[ti pacien]i cu
coronavirus care au refuzat cu \ndârjire s` accepte tratamentul

specific infec]iei cu COVID-19. „ Este vorba despre o poveste
geometric`. |n primul rând, cei care au mers la domiciliu dup`
ce au fost diagnostica]i cu COVID-19, cu certitudine v` spun, c`
nu au respectat autoizolarea. Mai mult decât atât, ace[tia au
revenit la spital cu starea de s`n`tate agravat`. Totodat`, odat`
cu ei au mai venit al]i 10-20 de pacien]i cu care au intrat \n
contact direct sau indirect. Nu s-a respectat nicio autoizolare la
domiciliu [i ca drept urmare, asist`m la o perioad` extrem de
dificil` \n ceea ce prive[te managerierea acestor cazuri care devin
din ce \n ce mai grave”, mai spune dr. Mihai Glod.

La Spitalul de Boli Infec]ioase sunt din ce
\n ce mai mul]i pacien]i cu forme grave ale
infec]iei cu COVID-19, iar medicii le
administreaz` un nou tratament
La Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i mai erau ieri doar 12
locuri libere din 185 [i dou` locuri libere la sec]ia de Terapie
Intensiv` din 9. Majoritatea pacien]ilor sufer` de forme grave [i
medii ale infec]iei cu coronavirus, iar medicii spun c` sunt nevoi]i
s` administreze din ce \n ce mai frecvent pacien]ilor un medicament
numit Tocilizumab. „Cel mai tân`r pacient are 40 de ani, cel mai
\n vârst` 80 de ani. Avem din ce \n ce mai multe cazuri medii
spre grave. Pacientul de 80 de ani are nevoie de suport de oxigen
de 7-8 litri pe zi, din cauza agrav`rii st`rii de s`n`tate. La mai
mul]i pacien]i decât \nainte, a fost necesar tratamentul cu
Tocilizumab, un medicament de ultim` genera]ie, care poate fi
folosit la un subgrup de pacien]i cu forme severe de COVID-19,
la care exist` o activare excesiv` a inflama]iei, a[a cum o numim
noi, o furtun` de citokine. Identificarea pacien]ilor care ar beneficia
de administrarea de Tocilizumab se poate face pe baza unor
parametri, cum ar fi cre[terea nivelului fertinei, sc`derea num`rului
de trombocite, cre[terea VSH [i proteinei C reactive”, spune dr.
Carmen Manciuc, director medical la Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i.

La Spitalul de Recuperare din Ia[i,
15 din 20 de locuri sunt ocupate de
pacien]i cu coronavirus cu forme u[oare

La Spitalul de Recuperare din Ia[i, ultimul spital numit suport
COVID-19 din Ia[i, din 20 de paturi, 15 sunt ocupate cu pacien]i
cu forme u[oare. De \ngrijirea lor se ocup` un medic infec]ionist
deta[at de la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i [i 2 medici
pneumologi de la unitatea medical`. |n a[teptare pentru cazuri
noi de COVID-19 este Spitalul Militar din Ia[i. Medicii ie[eni
insist` \n continuare asupra respect`rilor m`surilor de protec]ie
\mpotriva r`spândirii noului coronavirus. La nivelul jude]ului Ia[i
s-au luat deja o serie de m`suri de protec]ie impuse de autorit`]i.
Printre acestea se num`r` purtarea m`[tii de protec]ie \n toate
spa]iile publice [i circularea \n mijloacele de transport \n comun
doar pe locurile de pe scaun. Este interzis` circularea \n picioare.
Bianca CIUBOTARIU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE
LA CELE MAI MICI PRETURI,

Dr. Mihai Glod: „Este o perioad` critic`
pentru spitalele suport COVID-19
din Ia[i. Cei vinova]i sunt pacien]ii
cu coronavirus care au refuzat
internarea conform deciziei CCR”

Trimite o cerere de oferta la:
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O diet\ de pe internet a b\gat o tân\r\ ie[eanc\ `n spital!

Dup\ ce a sl\bit 10 kilograme `ntr-o lun\,
fata a sim]it c\ nu mai poate respira. Prof.
dr. Gina Botnariu: ıDac\ nu se prezenta la
timp la medic, putea s\ moar\‰
O diet` de pe internet a b`gat o tân`r`
ie[eanc` \n spital! A mâncat timp de o
lun` 600 de calorii pe zi [i a sl`bit 10
kilograme. Când a ajuns la imaginea
corporal` dorit`, a fost transportat` de
urgen]` la spital \n stare grav`. Prof. dr.
Gina Botnariu de la Spitalul „Sf. Spiridon”
din Ia[i, medicul care a preluat cazul,
spune c` dac` nu se prezenta la timp,
tân`ra ar fi putut s` moar`
O ie[eanc` de 23 de ani, victima unei diete drastice de pe
internet. Tân`ra a sunat la 112 dup` ce i-a sc`zut tensiunea, a
sim]it c` nu mai poate respira [i nu se mai poate ridica din pat.
Subnutrit` mai bine de o lun` din dorin]a de a ar`ta ca vedetele
de la TV, ie[eanca a fost la un pas de deces. Medicii de la
Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i spun c` fata va avea nevoie de
cel pu]in dou` luni de recuperare [i de multe [edin]e la psiholog.

Tân`ra de 23 de ani a ajuns la spital cu
tensiunea mic`, cu hipoglicemie, astenie
muscular` [i anemie, efecte ale malnutri]iei
O tân`r` din Ia[i, de[i avea indicele de mas` corporal \n parametri
normali, a \ncercat o diet` de pe internet, pentru a-[i preg`ti corpul
pentru mersul la piscin`. Pentru a elimina kilogramele \n plus \ntrun timp scurt, aceasta a \ncercat o diet` drastic` de pe internet. Timp
de o lun` a mâncat 600 de calorii zilnic, iar acest lucru i-a pus via]a
\n pericol. „O pacient` de 23 de ani din Ia[i a fost transportat` de
urgen]` la spital, dup` ce a ]inut timp de o lun` de zile o diet`
drastic`, extrem de s`rac` \n calorii. Mânca doar 600 de calorii pe

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Societaţilor
Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006,
Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator
judiciar al societăţii debitoare DAMBOSS NET S.R.L., astfel
desemnat prin Sentința Civilă nr. 632/F/19.12.2018, pronunțată
de instanţa Tribunalului Neamț, Secţia a II - a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 3166/103/2017, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire
a insolvenţei și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului
de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în
data de 10.08.2020, ora 15:00, licitaţie publică competitivă, cu
strigare, pentru valorificarea următorului bun mobil:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără
TVA)
Autorizație de funcționare farmacie comunitară nr. 10522_CV
3642, din data de 04.09.2012, emisă de Ministerul Sănătății pentru
spațiul din Sat Golăești, Com. Golăești, Str. Principală, Jud. lași
* fără receptură /laborator 2.500,00
Prețul nu conține TVA.
În cazul în care la licitaţia din data de 10.08.2020, nu se va
reuși valorificarea bunului mobil se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii în data de 17.08.2020, 07.09.2020, respectiv
14.09.2020, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunului mobil ce urmează a fi
scos la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data de 09.08.2020, 16.08.2020,
06.09.2020, respectiv 13.09.2020, ora 12:00 la sediul lichidatorului
judiciar. În conformitate cu prevederile art. 91, aln. (1), din Legea
nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau
lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de
orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi
de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de

zi. Aceasta s-a prezentat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i cu tensiunea
mic`, cu hipoglicemie, astenie muscular` [i anemie. A ajuns \n timp
util, spunem noi, pentru c` dac` nu se prezenta la timp la medic,
putea s` moar`”, spune prof. dr. Gina Botnariu, [efa Clinicii de Diabet,
Nutri]ie [i Boli Metabolice de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.

Prof. dr. Gina Botnariu: „A pierde mai mult
de 4 kilograme pe lun` \nseamn` s` te
supui unor dezechilibre metabolice extrem
de mari”
Prof. dr. Gina Botnariu, medicul care a preluat cazul ie[encei
de 23 de ani ajuns` \n stare grav` la spital dup` ce a \ncercat
o diet` de pe internet, spune c`, din cauza malnutri]iei, tân`ra
a suferit tulbur`ri de ritm cardiac, motiv pentru care ar fi putut
ajunge la deces. „A pierde mai mult de 4 kilograme pe lun`
\nseamn` s` te supui unor dezechilibre metabolice extrem de
mari. Totodat`, pierzi nu numai gr`sime, ci [i mas` muscular`.
Pierderea rapid` a trigliceridelor din depozitul subcutanat cre[te
vâscozitatea sângelui. Dac` nu se consum` 2 litri jum`tate de
ap` pe zi, scade glicemia, apar a[adar hipoglicemia, lipotimia,
scade tensiunea arterial`. Totodat`, tinerele trebuie s` [tie c` se
pierd prin diete drastice mineralele [i vitaminele din organism.
Consecin]ele asupra cordului pot fi devastatoare. Am avut [i un
pacient care a murit dup` ce a ]inut o diet` drastic` [i ulterior
i-a fost afectat cordul”, mai spune prof. dr. Gina Botnariu.

Psihologii ie[eni spun c` ie[encele se
compar` cu vedetele TV [i de aceea
\ncearc` diete drastice de pe internet
Psihologilor le este extrem de cunoscut fenomenul femeilor
care \ncearc` diete de pe internet. Din disperarea de a ar`ta la

valorificare a bunului mobil este licitaţie publică, cu strigare,
competitivă, conform hotărârii adoptate în cadrul Adunării
Creditorilor din data de 05.06.2020. Pasul de licitaţie stabilit
este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform hotărârii
adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 05.06.2020.
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.: RO73BACX0000000832230000, deschis
la Unicredt 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 bunului mobil se poate face doar în conformitate
cu prevederile legale în vigoar, 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. Detaliile privind documentaţia
necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de
organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunului 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, la tel./fax: 0232/220.777, 0733/683.702 – mail:
vanzari@lrj.ro.

fel ca femeile mediatizate pe internet, ie[encele apeleaz` la toate
solu]iile posibile, care le pun via]a \n pericol. Ulterior, au nevoie
de \ngrijiri medicale, dar [i de consiliere psihologic`. „Este un
trend negativ pe care \l \ntâlnim, din p`cate, din ce \n ce mai
frecvent. Adolescente [i femei, care cu pre]ul propriei vie]i se
\nfometeaz` pentru a avea un corp perfect, sunt adesea prezente
\n cabinetul psihologului. Este vorba despre o presiune social`,
o dorin]` inexplicabil` de a ar`ta la fel ca femeile de pe coper]ile
revistelor sau ca cele care se prezint` cu un corp ideal \n socialmedia. Prin compara]ie cu a[a-zisele modele, vedete TV, femeile
sufer` o distorsiune a imaginii personale, motiv pentru care aleg
orice metod` posibil` pentru a ajunge ca idealul lor”, spune
Andreea Buhu[i, psiholog.

Psiholog: „La \nceput niciuna nu se
gânde[te c` aceste dezechilibre
alimentare provoac`, totodat`,
dezechilibre psihice, cu
repercusiuni grave, pe termen lung”
Din dorin]a de a fi pl`cute mai mult de c`tre cei din jur [i
de a-[i apropia imaginea corporal` de cea a vedetelor TV, ie[encele
\ncearc` toate trucurile posibile, luate de pe internet. Nu doar
corpul are de suferit \n urma acestor decizii, ci [i creierul. „|n
momentul \n care corpul nu prime[te nutrien]ii necesari, [i creierul
are de suferit. Procesele cognitive scad [i se poate ajunge la
anorexie nervoas`, un diagnostic pe care \l primesc cel mai
frecvent balerinele. Persoanele care devin extrem de preocupate
de felul \n care arat` \[i dezvolt` sentimentul de vinov`]ie dup`
fiecare mas` [i, astfel, \ncep s` m`nânce din ce \n ce mai pu]in.
Am avut paciente care ziua nu mâncau nimic, iar seara devorau
frigiderul. La \nceput niciuna nu se gânde[te c` aceste dezechilibre
alimentare provoac`, totodat`, dezechilibre psihice, cu repercusiuni
grave, pe termen lung”, mai spune psihologul.

Ie[enii pot beneficia de consiliere
psihologic` gratuit` cu
trimitere de la medicul de familie

Multe ie[ence, victime ale dietelor de pe internet, refuz` s`
mearg` la psiholog, considerând c` nu au nicio problem`. Altele,
din lipsa banilor, se confrunt` singure cu dezechilibrul psihic, o
manifestare determinat` de dietele drastice. „Ie[encele trebuie s`
[tie c` sunt psihologi care ofer` servicii de consiliere decontate
de c`tre Casa Jude]ean` de Asigur`ri de S`n`tate Ia[i. Le trebuie
o simpl` trimitere de la medicul de familie pentru a putea discuta
cu un psiholog. Dac` v` afla]i \n situa]ia \n care ave]i nevoie de
ajutor, solicita]i serviciile unui specialist. |n astfel de cazuri, \n
cazul \n care apar distorsiuni ale tiparelor de gândire, un specialist
v` va ajuta s` v` recl`di]i imaginea de sine. O echip` holistic`,
format` din nutri]ionist [i psiholog, v` va ajuta s` v` rec`p`ta]i
\ncrederea \n sine, oricât de dificil ar p`rea”, \ncheie Andreea
Buhu[i.
Bianca CIUBOTARIU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Dosar nr. 2778/2013
Subsemnata Darie Andreea, executor judecătoresc în
circumscripţia Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Str. Grigore
Ureche nr.3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi,
În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunoştinţa generală că, în data de 27.08.2020, orele
11.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE si CRISTIAN
GHORGHE LUPU NICOLAITA din Iasi, Str. Grigore Ureche nr.3,
bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi, vânzarea la licitaţie
publică a imobilelor reprezentat de teren extravilan in suprafata
de 65214 mp situat in Pungesti, jud. Vaslui, inscris in CF
70422 (vechi 186), avand numar cadastral 235, la preţul de
89.475,00 lei reprezentand 75% din pretul de evaluare valoarea nu contine TVA, proprietatea debitorului SC AGROFERMA
SRL sediul în Loc. Pungesti, jud. Vaslui
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului
urmărit silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru
vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această
dată să prezinte oferte de cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii
trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc
la LIBRA INTERNET BANK, in contul nr. RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de
participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei
imobilului, în sumă de 8.947,50 lei
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Viticultorii din Ia[i au f\cut
profit `n plin\ pandemie de
COVID-19. Vânz\rile online
ale produc\torilor de vin
s-au dublat fa]\ de anul 2019
Viticultorii din Ia[i au c`utat o nou` pia]`
de desfacere a produc]iei pe timp de
pandemie de COVID-19

Viticultorii din Ia[i au c`utat o nou` pia]` de desfacere a
produc]iei pe timp de pandemie de COVID-19. Dac` unii au avut
deja avantajul comercializ`rii produselor pe pia]a extern` chiar
\nainte de pandemie, al]i produc`tori din Ia[i au fost nevoi]i s`
caute noi pie]e de desfacere pentru a nu r`mâne cu marfa nevândut`.
Unul dintre viticultorii din Ia[i care sus]ine c` nu a \nregistrat
pierderi financiare semnificative \n aceast` perioad` [i vrea chiar
s` se dezvolte este C`t`lin V`rzari, viticultor care de]ine aproape
50 de hectare de vi]`-de-vie \n comuna Cotnari, din Ia[i.

C`t`lin V`rzari, viticultor din Ia[i:
„Vânz`rile sunt la fel ca \n anul 2019. Anul
acesta vom finaliza crama de la Cotnari”
Viticultorul poveste[te c` a avut vânz`ri mai pu]ine \n luna
martie 2020, \ns` dup` aceea vânz`rile au revenit la normal. „Noi
am \nchis numai o s`pt`mân`, la \nceputul st`rii de urgen]`. |ntradev`r, noi nu am avut vânz`ri cred c` vreo lun`, dar dup` aceea
am vândut aproape ca anul trecut \n cele 3 magazine pe care le
avem deschise \n Ia[i. Nu am trimis angaja]ii acas`, am comercializat
aceea[i cantitate de vinuri ca \n anul 2019. Sper`m ca pân` la
sfâr[itul anului 2020 s` vindem toat` produc]ia de anul trecut.
Noi suntem autoriza]i s` vindem 100.000 de litri anual. Ne-a
afectat pu]in faptul c` s-au anulat evenimentele, iar noi colaboram
cu mediul HoReCa, deci pe partea aceasta am suferit ni[te
modific`ri, \ns` nu avem pierderi financiare. Situa]ia la noi este
normal`, respect`m regulile de igien`, suntem adapta]i acestei
situa]ii”, sus]ine C`t`lin V`rzari.

Viticultorii din Ia[i au nevoie de zilieri
pentru culesul viei [i sper` c` cei re\ntor[i
din str`in`tate nu vor pleca din nou din ]ar`
Viticultorul sus]ine c` \n viitorul apropiat va inaugura o cram`
chiar \n Cotnari, pe care pl`nuia s` o finalizeze \nc` din anul
2019.
„Noi suntem acum \n proces de finalizare a cramei noastre,
o cram` f`cut` numai cu piatr` din Cotnari. Era \n plan s` o
finaliz`m \n acest an [i \n maximum o lun` vom reu[i. |n curând
\ncepem culesul [i sper`m c` nu o s` ducem lips` de zilieri.
Sper`m s` nu mai plece \n Italia la cules de struguri pentru c`
[i aici avem destui struguri pe care s`-i culeag`. Noi avem aproape
50 de hectare de vi]`-de-vie \n Cotnari”, mai spune C`t`lin V`rzari.

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite o
cerere de
oferta la:
grafic.beta.inve
st@gmail.com

Marian Lucaci, viticultor din Ia[i:
„Obiceiurile consumatorilor
s-au schimbat \n perioada pandemiei”
Un alt produc`tor din Ia[i care nu a resim]it efectele pandemiei
de COVID-19 din punct de vedere financiar, ci din contr`, a
\nregistrat profituri din vânz`rile online pe timp de pandemie de
COVID-19 este Marian Lucaci, viticultor cu 20 de hectare de vi]`de-vie \n comuna Aroneanu. Produc`torul poveste[te c` obiceiurile
consumatorilor s-au schimbat \n aceast` perioad`. „Obiceiurile
consumatorilor s-au schimbat \n perioada pandemiei [i se vor
schimba [i mai mult, de aceea s-au orientat spre pia]a online.
Vreau s` investesc \n afacere [i s` modernizez podgoria cu bani
europeni. Am v`zut c` UE ajut` viticultorii cu mai mul]i bani.
Noi am \nregistrat vânz`ri mai mari cu 20-30 la sut` fa]` de
aceea[i perioad` a anului trecut”, sus]ine viticultorul.

Viticultorii din Ia[i care vor s`-[i
modernizeze planta]iile viticole
Astfel, dac` prin programul de investi]ii vie-vin \n anii preceden]i
viticultorii din Ia[i care aveau 50 la sut` din suma ce voiau s`
o investeasc` primeau tot atât pentru a face investi]ii, situa]ia sa schimbat dup` pandemie. Comisia European` a f`cut o derogare
pentru a sprijini sectorul viniviticol [i acord` 60 la sut` din bani
pentru investi]ii, iar suma ar putea cre[te cu \nc` 10 la sut`. |n
jude]ul Ia[i sunt cultivate cu vi]`-de-vie peste 1.000 de hectare,
\ns` suprafa]a va cre[te anul acesta datorit` fondurilor europene
ob]inute de viticultorii ie[eni \n programele de reconversie derulate
de Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie \n Agricultur` (APIA) Ia[i.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Poluare continu\ `n Ia[i
pentru a face loc unui nou
supermarket Lidl. Constructorul
{tef Invest, amendat pe
band\ rulant\ de autorit\]i
Ie[enii au reclamat pentru a cincea zi consecutiv poluarea cu
praf care provine din zona [antierului de pe platforma fostei fabrici
de pâine Compan Ia[i, acolo unde se va construi un nou supermarket
Lidl. |n urma sesiz`rilor f`cute de ie[eni, mai ales \n mediul
online, echipele din cadrul Biroului Protec]ia Mediului au f`cut
controale zilnice \n zona Moara de Foc, majoritatea ac]iunilor
fiind urmate de sanc]iuni aplicate constructorului.
„Poli]i[tii locali din cadrul Biroului Protec]ia Mediului s-au
deplasat în urma unei sesiz`ri telefonice pe un [antier unde se
efectua o demolare a unui imobil. În urma evalu`rii situa]iei de
la fa]a locului s-a întocmit proces-verbal de constatare a contraven]iei,
conform HCL Ia[i 321 din 2017 privind aprobarea Regulamentului
privind respectarea condi]iilor de protec]ia mediului în timpul
execut`rii lucr`rilor de construc]ii în municipiul Ia[i, fiind sanc]ionat
titularul autoriza]iei de demolare, întrucât nu a luat m`surile
necesare [i obligatorii de împiedicare a polu`rii zonei”, au declarat
oficialii Poli]iei Locale Ia[i.
Pân` acum, Poli]ia Local` Ia[i [i Garda de Mediu Ia[i au
aplicat nu mai pu]in de patru sanc]iuni constructorului {tef Invest
SRL Ia[i \n urma neregulilor g`site pe [antier. Reprezentan]ii
companiei au fost chema]i \n cursul zilei de ast`zi, 4 august, la
sediul Comisariatului Regional al G`rzii de Mediu Ia[i pentru a
prezenta toate documentele la control.

R`zvan Ap`lim`ri]ei, patronul
Stef Invest: „Alt` metod`
de a demola acea cl`dire nu exist`”
Pe platforma Compan din zona Moara de Foc se realizeaz`
lucr`ri de dezafectare a corpurilor de cl`dire C1-C9 existente pe
teren proprietate conform AC 537/ 20/05.2019. Beneficiarul este
Compan SA, proiectant general DTAC Development, iar constructor
Stef Invest SRL.
„Alt` metod` de a demola acea cl`dire nu exist`, avem toate
echipamentele necesare pentru a \mpiedica r`spândirea prafului.
Alt` tehnologie mai eficient` nu exist`. Dac` opinia public` este
indignat`, nu avem ce face. Am luat inclusiv un tun special cu
vapori de ap` care s` anuleze particulele de praf, avem [i o
ma[in` privat` de pompieri \nchiriat` cu care stropim platforma.
Nu este vorba de praf, ci depsre f`in` r`mas` \n interiorul cl`dirii,
iar f`ina nu poate fi anihilat`. Gura lumii e slobod`, important
este ca autorit`]ile s` fie serioase [i s` ne trateze corect, s` nu

ne amendeze aiurea. Garda de Mediu ne-a amendat, noi vom face
o contesta]ie. Nu exist` o anume cantitate de ap` care se folose[te
la un mp de teren, nu este ceva standard. Noi am pus toate
actele la dispozi]ia autorit`]ilor”, spune R`zvan Ap`lim`ri]ei, patronul
{tef Invest SRL Ia[i.

|n locul fabricii de pâine Compan se
construie[te un supermarket Lidl
Dup` finalizarea lucr`rilor de demolare se va demara [i
proiectul „Construire centru comercial, gospod`rire de ap` [i
\mprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces [i amplasare
mijloace publicitare, pe teren proprietate - conform PUZ aprobat
cu HCL 330 din 29.08.2019”. Mai precis, este vorba despre un
supermarket Lidl. Terenul este \n suprafa]` de 11.712 mp, iar
pentru el s-ar fi pl`tit undeva la 4 milioane de euro.
„Pentru noi nu este neap`rat un business aceast` lucrare, noi
avem o cifr` de afaceri de câteva milioane de euro, iar aceast`
lucrare este undeva la câteva mii de euro. Avem lucr`ri mari,
pân` acum am ridicat 4 supermarketuri Lidl [i un Kaufland.
Facem [i facultatea de Chimie, avem lucr`ri mari, care sunt un
exemplu de practic`. Pentru noi e o nuc` \n perete aceast` lucrare
din Moara de Foc, dar trebuie s` o finaliz`m [i pe asta [i este
aproape gata”, a mai spus R`zvan Ap`lim`ri]ei, administratorul
{tef Invest SRL Ia[i.
Vlad ALEXA

Dosar executare silita nr. 2644/2014
AFISATA AZI, 30.07.2020
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu
nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate cu dispozitiile
838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala ca, in data
de 19.08.2020, 09:00, va avea loc la sediul B.E.J.A. Tufeanu si
Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie,
parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in
Iasi, Str. M Sturza, nr. 22, bl. C3, sc. A, et. 1, ap. 115, Judetul Iasi,
compus din camera camin in suprafata de 16,03 mp + 6, 196 mp
teren, inscris in C.F. nr. 124469-C1-U48/UAT IASI +cot indiviza de
6.196 mp cota indiviza de teren aferenta - Iasi, nr. cadastral
6178/1/l/115, imobil evaluat la pretul de 59.500,00 Lei, proprietatea
Butnariu Stefan si Butnariu Nicoleta, pentru recuperarea creantei
din titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr.17450 din
21.10.2011 a Judecatoriei Iasi, Lista de plata aferenta lunii Mai 2020
legalizata sub nr. 559 din data de 03.07.2020 de BNP Corina Pavel
, datorat creditoarei ASOCIATIA DE PROPRIETARI M. STURZA NR.
22 BL. C3 cu sediu; procedural ales la Cabinet de Avocat Iulian
Catarschi cu sediul in Iasi - 700285, Sos. Bucium, nr. 74A, Judetul
Iasi,de catre debitorii BUTNARU Stefan cu domiciliul in Iasi, Str.
M Sturza, nr. 22, bl. C3, sc. A, et. 1, ap. 115, Judetul Iasi si BUTNARU
Nicoleta cu domiciliul in Sat Iasi, Str. M Sturza 22, nr. C3, bl. A, sc.
A, et. 1, ap. 115, Judetul Iasila care se adauga cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 59.500,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data
sa prezinte oferta de cumparare. Potrivit dispozitiilor art. 838
alin.1 C.proc.civ., ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia
executorului judecatoresc, in contul RO83BREL0002000687820101
deschis la LIBRA BANK suc. Iasi, al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte,
cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de
participare de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Un om de afaceri implicat `n organizarea
Festivalului Afterhills a fost prins \n
capcana milionarilor! A vrut s\ stea la masa
[mecherilor [i s-a trezit `ngropat `n datorii!
Cere cu disperare ajutorul judec\torilor!
Scandal imens \ntre
organizatorii Festivalului
Afterhills [i o societate
comercial` din Neam]! „Ne-au
dat \n judecat` ca s`
lungeasc` treaba, s` nu
pl`teasc`!”, spune
reprezentantul firmei Freta
Spireli, Florin Antoci
Scandal imens \ntre organizatorii Festivalului
Afterhills [i o companie din Neam]! |n urma
desf`[ur`rii festivalului, \n 2019, \ntre SC Afterhills
SRL [i alte companii au ap`rut mai multe procese.
Una dintre firmele care au ac]ionat \n instan]`
compania \n spatele c`reia se afl` milionarii ie[eni
Bogdan Gheorghiu [i C`t`lin Leahu, SC Afterhills
SRL, este societatea Freta Spireli SRL, din jude]ul
Neam]. Aceasta din urm` a cerut executarea silit`
a companiei organizatoare a festivalului ie[ean.
|ns`, \n urm` cu câteva zile, SC Afterhills
SRL a ac]ionat \n judecat`, la rândul ei, SC Freta
Spireli SRL Neam]. Reprezentan]ii SC Afterhills
SRL au sus]inut c` au solicitat rezolu]iunea
contractului \ncheiat cu Freta Spireli. Urmeaz`
ca Tribunalul Ia[i s` stabileasc` un prim termen
al procesului. Ulterior, magistra]ii vor asculta ce
au de spus ambele p`r]i, pentru a putea lua o
decizie \n acest caz.

Reprezentantul firmei din
Neam]: „Ne-au dat \n judecat`
ca s` lungeasc` treaba,
s` nu pl`teasc`!”
|n timp ce reprezentan]ii firmei Afterhills leau declarat reporterilor cotidianului BZI c` au
cerut \n instan]` ruperea contractului cu Freta

Spireli, pe motiv c` au fost nemul]umi]i de lucr`ri,
cei de la compania nem]ean` au o cu totul alt`
versiune. Astfel, contactat telefonic, reprezentantul
Freta Spireli SRL, Florin Antoci, sus]ine c`, de
fapt, SC Afterhills SRL nu [i-a pl`tit datoriile [i,
acum, \ncearc` s` trag` de timp.
„Noi am \ncheiat un contract de amenajare.
Noi ne-am respectat partea de contract, iar cei
de la Afterhills s-au folosit de serviciile noastre.
Ei nu au contestat nimic pân` acum, au primit
facturile, ceea ce denot` c` sunt de acord cu
ele. Acum, au cerut rezolu]iunea contractului \n
instan]` ca s` lungeasc` treaba, s` nu pl`teasc`.
S-a ajuns aici pentru c` ei nu mai au bani!”, a
declarat ieri Florin Antoci pentru reporterii
Cotidianului BZI.
Acesta a ad`ugat c`, \n urm` cu câteva luni,
firma Freta Spireli a cerut [i a ob]inut \n instan]`
executarea silit` a SC Afterhills SRL. „Nu numai
noi am p`]it asta cu cei de la Afterhills. Au mai
fost [i alte societ`]i care au prestat diverse servicii
[i nu au mai fost pl`tite. De altfel, sunt [i alte
firme care i-au dat \n judecat`. Ei au dat un
avans, dar de pl`tit toat` lucrarea, conform
contractului, nu au pl`tit-o”, a subliniat Florin
Antoci.

Scandal imens \ntre
organizatorii Festivalului
Afterhills [i compania
din Neam]
Organizatorii Festivalului Afterhills, \n spatele
c`ruia se afl` milionarii Bogdan Gheorghiu [i
C`t`lin Leahu, au fost da]i ini]ial \n judecat` de
Freta Spireli. Firma din jude]ul Neam] a \nceput
demersurile de executare silit` \mpotriva SC
Afterhills SRL pentru a recupera suma de 268.747
de lei. Pe 20 septembrie 2019, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i au admis cererea de

\ncuviin]are a execut`rii silite. Pe de alt` parte,
reprezentan]ii Afterhills au contestat executarea.
|ns` cei de la Freta Spireli SRL sus]in c` oricum
nu prea au ce executa silit. „Cei doi afaceri[ti
din Ia[i care se afl` \n spatele firmei (Bogdan
Gheorghiu [i C`t`lin Leahu) au b`gat \n fa]` un
administrator, un domn George. Ce s` execu]i
când nu are alte bunuri decât o ma[in` evaluat`
la 1.500 de euro?! Practic, cei doi afaceri[ti nu
r`spund din punct de vedere juridic, pentru c`
administrator al firmei este un alt cet`]ean”, a
subliniat ieri Florin Antoci.

Reprezentan]ii Freta Spireli
SRL au ar`tat c` [i-au
f`cut treaba, \ns` nu
[i-au primit banii
|n momentul de fa]`, ca administrator al firmei
Afterhills SRL figureaz` George Acasandrei, acesta
fiind ac]ionar sau administrator \n cadrul mai
multor companii, printre care Buildozer SRL,

Newton Management SRL, Edukit sau Adservio
Center SRL.
Pe 22 iulie 2019, Freta Spireli SRL [i Afterhills
SRL au \ncheiat un contract prin care firma din
Neam] trebuia s` amenajeze calea de acces dintre
Drumul Jude]ean din Dobrov`] [i locul \n care
se desf`[ura festivalul, precum [i s` efectueze
alte lucr`ri de care era nevoie. Potrivit contractului,
valoarea lucr`rilor era de 170.000 de lei, din care
un procent de 35 la sut` urma s` fie dat \n
avans. Reprezentan]ii firmei Freta Spireli SRL au
ar`tat c` [i-au f`cut treaba, \ns` nu [i-au primit
banii. De altfel, Freta Spireli SRL nu este singura
companie care a ac]ionat \n judecat` SC Afterhills
SRL. Printre cei care au apelat la magistra]i se
reg`sesc SC Artis IT Solutions SRL Ia[i, SC
Eventim Ro SRL [i chiar RA Aeroportul Ia[i, care
a dat \n judecat` Biberland Victory SRL, fosta
Afterhills SRL. Cei de la Aeroportul Ia[i le-au
cerut judec`torilor aprobarea unei ordonan]e de
plat`.
Sorin PAVELESCU

R\zboi total `ntre autorit\]i [i ApaVital din cauza redeven]ei.
Au fost blocate milioane de lei aduna]i din facturile pl\tite de ie[eni.
Banii trebuiau s\ ajung\ la Banca European\ de Investi]ii
Un conflict aprins care pare s` nu se mai
sf`r[easc` este dus \ntre autorit`]ile din Municipiul
Pa[cani, ApaVital [i Asocia]ia Regional` a Serviciilor
de Ap` Canal Ia[i ARSACIS. R`zboiul este ]inut
din cauza redeven]ei pe care Prim`ria Pa[cani ar
trebui s` o primeasc` \n urma deleg`rii serviciului
de ap`-canalizare a ora[ului c`tre operatorul
ApaVital, aceste proceduri fiind realizate prin
intermediul ARSACIS \n urm` cu aproape 5 ani.
La vremea respectiv`, operatorul pentru serviciile
de ap`-canalizare a municipiului Pa[cani r`mânea
f`r` operator de ap`-canalizare, iar ARSACIS [i
consilierii locali din Pa[cani au decis ca acesta
s` fie delegat c`tre ApaVital SA Ia[i, fiind adoptate
dou` hot`râri. Concret, prin HCL nr.71 s-a aprobat
aderarea la ARSACIS a Municipiului Pa[cani, iar
prin HCL nr.72 s-a aprobat delegarea serviciului
c`tre ApaVital, fiind \ncheiat [i un act adi]ional
care se refer` la redeven]`.
Astfel, autorit`]ile din Pa[cani [i cei din
ARSACIS au convenit ca valoarea redeven]ei s`

erau recalculate de reprezentan]ii operatorului.
Valoarea redeven]ei rezult` din înmul]irea cantit`]ilor
de ap` potabil`, industrial` [i canalizat` facturate
c`tre utilizatori cu 0,20 lei/mc.
Acum, autorit`]ile din Pa[cani solicit` \n
instan]` obligarea ApaVital la plata redeven]ei la
nivelul prev`zut de OUG 198/2015 de la data
încheierii Contractului de delegare pân` la zi. Sa ajuns \n aceast` situa]ie deoarece ARSACIS [ia exprimat dezacordul cu privire la acel act
adi]ional la aproape un an de la aprobarea lui.
„Prin adresa nr. 9418/10.05.2016, ARSACIS, dup`
aproape un an de la comunicarea Hot`rârii nr.
88/2015 a Consiliului Local Pa[cani, aduce la
Prim`ria Pa[cani a cerut 1,8
cuno[tin]` c` Adunarea General` a ARSACIS [imilioane lei de la ApaVital, dar
a exprimat dezacordul cu privire la solicit`rile
nu a primit nici jum`tate
exprimate prin actul adi]ional men]ionat, de[i
La schimb, municipiul Pa[cani a primit doar comunicarea trebuia f`cut` în termen de 5 zile
800 mii lei din cei aproape 1,8 milioane lei pe de la adoptarea ei pentru ca cei nemul]umi]i s`
an. Practic, \n vreme ce Prim`ria Pa[cani calcula se poat` adresa instan]ei de judecat`”, se arat`
[i emitea facturi anuale c`tre ApaVital, acestea \n dosar.
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fie de circa 1,8 milioane lei anual, [i anume
contravaloarea ratelor pentru restituirea creditului
c`tre Banca European` de Investi]ii (BEI). „|ncepând
cu data execut`rii contractului de delegare a
serviciului public de alimentare cu ap` [i de
canalizare încheiat între ARSACIS, în numele [i
pe seama Municipiului Pa[cani [i SC ApaVital
SA la[i, ApaVital are obliga]ia de a pl`ti contravaloarea
redeven]ei aferente Municipiului Pa[cani cel pu]in
la nivelul obliga]iilor de plat` ale municipiului
Pa[cani în restituirea creditului B.E.I”, se arat`
\n actul adi]ional.

Banca European` de Investi]ii (BEI) a \mprumutat
municipiul Pa[cani pentru refacerea sistemului de
furnizare a apei potabile [i de colectare a apelor
pluviale [i uzate, care apoi a fost predat c`tre
ApaVital. „Prin neplata redeven]ei de c`tre Operatorul
regional la nivelul ar`tat se aduc prejudicii
considerabile: bugetului Unit`]ii Administrativ
Teritoriale, fapt care îndrept`]e[te municipiul
Pa[cani s` solicite [i s` ob]in` modificarea
unilateral` a Contractului de delegare. Având în
vedere c` de la data semn`rii Contractului de
delegare [i pân` în prezent Operatorul regional
nu a achitat niciodat` valoarea redeven]ei la nivelul
prev`zut [i stabilit de lege, astfel încât aceasta
s` acopere cel pu]in serviciul datoriei publice
aferent împrumutului de cofinan]are contractat de
Municipiul Pa[cani, acesta fiind obligat la plata
ratelor din alte surse decât cele prev`zute de
OUG 198/2005”, au mai ar`tat reprezentan]ii
Prim`riei Pa[cani.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro
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Un [ofer din Ia[i a devenit afacerist peste
noapte! A renun]at la jobul din Germania
pentru a cultiva c\tin\ la marginea Ia[ului!
Profitul este bunicel pentru `nceput!
Un [ofer din Ia[i a investit 20.000 de lei \ntro planta]ie cu c`tin` dup` ce a revenit din
str`in`tate. Tudor Marin a lucrat ca [ofer \n
Germania [i s-a re\ntors \n ]ar` \n urm` cu
aproape doi ani. Dup` ce a finalizat construc]ia
casei s-a gândit s` investeasc` banii economisi]i
\ntr-o afacere \n mediul rural. Dup` ce s-a
documentat timp de aproape jum`tate de an, sa decis s` \[i \ncerce norocul cu o planta]ie de
c`tin` alb`. |n acest an a plantat arbu[tii pe dou`
hectare, \n comuna Ciorte[ti. A cheltuit 20.000
de lei [i sper` s` creasc` suprafa]a cultivat` dac`
planurile ies a[a cum [i-a propus.

Tudor Marin: „Ne-am f`cut
calculele [i ne trebuie
vreo 6 oameni care s`
ne ajute la culesul c`tinei”
Cele dou` hectare cu c`tin` alb` sunt \ngrijite
de Tudor Marin, so]ia [i fratele s`u. Spune c`
momentan nu are nevoie de zilieri pentru c` \nc`
nu a cules primele roade [i planurile sale arat`
c` afacerea va genera profit. „Noi la anul vom
fi aglomera]i pentru c` ne vom apuca de cules
[i avem nevoie de oameni care s` ne ajute. E o
munc` mig`loas` [i ne-am f`cut calculele, ne
trebuie vreo 5-6 oameni \n total. Sper`m c` vom
g`si ce ne trebuie aici \n sat. Anul `sta s-au
\ntors mul]i din str`in`tate la noi \n comun` [i
am v`zut c` deja \i luam la cules de zmeur`, de
mure, de cire[e. Noi am calculat c` vom avea
profit dup` anul 5 de produc]ie”, sus]ine Tudor
Marin, produc`tor din Ia[i.

Produc]ia de c`tin` alb` din
Ia[i va ajunge \n Germania
prin Asocia]ia Cultivatorilor
de C`tin`
Ie[eanul sus]ine c` vrea s` vând` produc]ia
prin Asocia]ia Cultivatorilor de C`tin`. Comercializarea
produc]iei \i poate aduce un profit anual de 20.000
de lei. „Noi vrem s` vindem \n Germania, am
discutat deja la Asocia]ie [i sper`m la o produc]ie
de minimum 3 tone la hectar. Nu aplic`m

tratamente, vrem s` facem totul bio pentru c`
inten]ion`m s` ob]inem certificatul de produc`tor
bio [i apoi s` depunem proiect european pentru
o fabric` de procesare a c`tinei. {tiu c` sunt \n
Ia[i al]ii ca mine, cu c`tin`, dar e loc pentru
toat` lumea. Dac` ne asociem, poate a[a o s`
lu`m mai multe fonduri europene [i o s` vindem
\n ]ar`”, sus]ine Tudor Marin.

Produc`tor de c`tin` din Ia[i:
„Noi \ncepem s` recolt`m \n
câteva zile. Avem 5 hectare cu
c`tin` alb` [i estim`m o
produc]ie de 4 tone la hectar”
Un alt produc`tor de c`tin` din Ia[i care este
deja \n anul doi de \nfiin]are a planta]iei de la
Pa[cani sus]ine c` a trebuit s` irige mai mult
anul acesta din cauza secetei, dar nu vor fi
probleme cu produc]ia. „Noi \ncepem s` recolt`m
\n câteva zile. Avem 5 hectare cu c`tin` alb` [i
estim`m o produc]ie de 4 tone la hectar. Nu
ducem lips` de oameni la cules. Anul acesta chiar
avem noroc. Ne f`ceam griji c` nu o s` avem
ajutoare, dar uite c` pandemia asta e \n favoarea
noastr`. Noi \i pl`tim cu 100 de lei pe zi, le d`m
prânzul [i ap`, ]ig`ri. Sunt pl`ti]i la fel ca anul
trecut”, sus]ine Andrei Marian So[u.

pentru aceast` cultur` pentru c` subven]iile nu
sunt deloc de neglijat.

C`tina are multiple
\ntrebuin]`ri [i poate fi
vândut` ca atare sau
transformat` \n suc, ulei sau
poate fi utilizat` \n industria
farmaceutic`
Cele mai multe planta]ii cu c`tin` sunt \n zona
Le]cani, Pa[cani, Trife[ti, Popricani, Criste[ti, Pris`cani,

S-a dublat suprafa]a cultivat`
cu c`tin` \n Ia[i, \n ultimii doi
ani fiind \nregistrate 60 de
hectare cu planta]ii cu c`tin`
Afacerile din sectorul agricol s-au dezvoltat
\n ultimii ani la Ia[i, fie cu ajutorul fondurilor
europene, fie cu banii câ[tiga]i de ie[eni \n
str`in`tate.
Astfel, planta]iile cu fructe de p`dure au
crescut sim]itor \n Ia[i \n ultimii ani, iar cei care
au investit \ntr-o afacere cu fructe de p`dure au
optat fie pentru cultivarea murelor, zmeurei sau
a c`p[unilor [i a c`tinei. Potrivit Direc]iei Agricole
Ia[i, suprafa]a cultivat` cu c`tin` este de aproximativ
60 de hectare, o suprafa]` aproape dubl` fa]` de
cea \nregistrat` acum doi ani. Interesul este mare

Motivarea sentin]ei, dat\ de judec\tori
`n cazul omului de afaceri Viorel Roman!
M`rirea [i dec`derea unui milionar al Ia[ului!
Motivarea sentin]ei a fost dat` publicit`]ii de judec`tori
\n cazul omului de afaceri Viorel Roman! |n urm`
cu câteva zile, magistra]ii din cadrul Cur]ii de Apel
Alba Iulia au admis apelul formulat de Viorel Roman
[i au dispus diminuarea pedepsei aplicate acestuia.
„Instan]a dispune suspendarea sub supraveghere a
pedepsei de 3 ani de închisoare aplicat` inculpatului
Viorel Roman. Condamnatul va presta o munc`
neremunerat` în folosul comunit`]ii pe o perioad`
de 60 de zile în cadrul Consiliului Local Ia[i Direc]ia Exploatare Patrimoniu sau Direc]ia General`
Economic` [i Finan]e Locale. Reduce cuantumul
daunelor morale acordate p`r]ii civile Ana Oniga,
de la 500.000 de lei, la 50.000 de lei. Men]ine
celelalte dispozi]ii ale sentin]ei penale atacate.
Definitiv`”, au precizat judec`torii din Alba. Ini]ial,
omul de afaceri ie[ean fusese condamnat la 3 ani
de \nchisoare [i fusese obligat de magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Alba Iulia la plata unor daune
materiale de 2.595.000 de lei, precum [i a sumei
de 500.000 de lei, reprezentând daune morale.

M`rirea [i dec`derea unui
milionar al Ia[ului:
un dosar care a durat
mai bine de un deceniu
Omul de afaceri Viorel Roman, unul dintre
primii miliardari din Ia[i, a fost trimis \n judecat`
pentru fapte din cursul anului 2009. „|ncepând cu
luna ianuarie 2009, în calitate de reprezentant al
unei firme, a indus [i men]inut în eroare pe Ana
Oniga, reprezentant` a unei alte firme, în scopul
de a o determina s` încheie un contract de cesiune,
urmat` de emiterea unor instrumente de plat`
pentru achitarea unei p`r]i a pre]ului cesiunii ce
au fost ulterior refuzate la plat` de institu]ia
bancar`, precum [i de convingerea persoanei
v`t`mate s` radieze notarea contractului de cesiune
din cuprinsul c`r]ii funciare a unui teren în suprafa]`
de 50.000 mp, totul în scopul de a nu achita
pre]ul la care s-a obligat prin contractul de cesiune.
Continuarea pe www.bzi.ro
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Schitu-Duca, }u]ora [i }ig`na[i. C`tina este originar`
din Asia Central` [i con]ine un fruct care are de 10
ori mai mult` vitamina C fa]` de citrice. De asemenea,
c`tina are propriet`]i terapeutice. Fructele sunt utilizate
\n industria alimentar`, farmacie [i silvicultur`. Cel
mai valoros este uleiul ob]inut din fructele de c`tin`,
c`utat \n industria alimentar`, cosmetic`, farmaceutic`
[i poate fi comercializat cu 250 de euro litrul de ulei
de c`tin`. Un kilogram de bobi]e de c`tin` se
comercializeaz` cu 7 lei kilogramul, iar dac` aceasta
este bio, pre]ul se poate dubla.
Raluca COSTIN
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.

Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.

sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

|NCHIRIERI
Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.

suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

SERVICII - TRANSPORT

Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
VÅND CASå P < 1, integral
cât [i congelate. Mut`ri
Persoan` juridic`, caut spre
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
Apartamente, Garsoniere, sedii
certificat energetic, liber` de
\nchiriere spa]iu comercial cu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

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

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

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
l`c`tu[ mecanic [i muncitori
necalifica]i. Rel. suplimentare la
tel: 0232/230.113 sau
0744/614.180.
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e
gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n

Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu
experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.
Suha Mobila Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
PAL/ MDF. Experien]` de
produc]ie sau montaj mobilier
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie
un avantaj. (salariu negociabil).
Oferim carte de munc`. Program
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
monteaz` mobilierul în atelier;
monteaz` mobilierul la clien]ii din
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei3000 lei. Permisul de conducere
[i orice form` de \nv`]`mânt
terminat` cu data de 01.01.2013
prezint` un avantaj. Pentru detalii
contacta]i-ne telefonic:
0787.627.228.
Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

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

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
CONDUCåTOR AUTO
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
PENTRU AUTOCAMION;
\n fa]` cu magazinul Carrefour www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.

MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent cur`]enie, liceu sau [coal`
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, MASTER CLEANING
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

0744.197425; 0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Agent de securitate, studii medii,
de preferat atestat, grupuri
vulnerabile, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0756052673;
bogdan.dumitrescu@testergrup.r
o.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de securitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, SCUTUM
TEAM GUARD SRL. Rela]ii la:
0771.338508;
scutumteamguard.office@yahoo.
com.
Agent de turism, studii
superioare, abs.promo]ia 2019,
limba englez`, operare PC,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
0755.095280;
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de turism back office,
studii superioare,experien]` 1-3
ani, WISE.TRAVEL SRL. Rela]ii
la:0232/275568;
angela.achitei@wise.travel.
Agent de vânz`ri, studii
superioare, experien]` min.1 an,
specialitatea agronomie sau
chimie constitue avantaj,
GOLDEN STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Ajutor la prepararea produselor
de tip fast-food, f`r` studii [i
experien]` precizat`,
CAFENEAUA NOASTRA SRL.
Rela]ii la: 0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.
Alimentator \ncalzitor materiale,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Animator socio-educa]ional,
studii medi; cu/f`r` experien]`,
WIRAL PARTY SRL-D. Rela]ii la:
0740312386
raluca.tanasuca@gmail.com.
Arhivar, f`r` studii [i experien]`
precizate, DIGIDOC SRL. Rela]ii
la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.
Asistent comercial, studii
superioare, cuno[tin]e achizi]ii
publice, operare PC, ESTIMA
MEDICAL GROUP SRL. Rela]ii
la: 0722333117;
office@estimamedical.ro.
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Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0746295847; 0332/818587;
office@fiscontexpert.ro.
Asistent manager, studii
superioare,tân`r neet,abs.2019,
OFFICE SPEED BUSINESS SRL.
Rela]ii la:0745902390;
condrea_mihaelaimsd@yahoo.co
m
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.

avansat, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295779;
0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Contabil junior, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e PC, limba
englez` nivel mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746.295847;
0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.
Contabil senior, studii
medii/superioare, experien]` 5
ani, cuno[tin]e PC, limba englez`
nivel mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0746.295847; 0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.
Controlor calitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.

Barman, studii medii, f`r`
experien]`
precizat`,CAFENEAUA
NOASTRA SRL. Rela]ii la:
0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.

Controlor calitate, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
S.A. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Barman, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ART CLUB
90 SRL. Rela]ii la:0745898790;
media_stef@yahoo.com.

Controlor calitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.

Barman, f`r` studii [i experien]`
precizate, postul este pentru
Belcesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare \n domeniu,
f`r` experien]` precizat`,
BELLISSIMA TOP SALON
BEAUTY BY ELENA. Rela]ii la:
0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 07421.22522;
golden_star_99@yahoo.com.
Consilier juridic, studii
superioare,limba englez` nivel

Croitor, studii medii, cu
experien]`, AG CREATIVE
OUTFITS SRL. Rela]ii la:
0770256131;
agcreativeoutfits@gmail.com.
Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MADE TO
FIT SRL. Rela]ii la: 0722815279
madetofitsrl@gmail.com.
Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor-confec]ioner
\mbr`c`minte dup` acomanda,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Curier/ portar bagajist, studii
medi; cu/f`r` experien]`,
COMPLEX HOTELIER UNIREA
S.A. Rela]ii la: 0232205005,
0736657561
resurseumane@hotelunirea.ro.
Decotaror interioare, studii
superioare, cuno[tin]e 3DS Max
Autocad, limba rusa avansat,
RUSPINHOME SRL. Rela]ii la:
0755600433; 0752600422;
info@ruspinhome.ro.
Designer grafic`, studii
superioare, cuno[tin]e
Photoshop, Illustrator, Corel
Draw, Joomia, Publisher,
Outlook, Indesign, Concep]ie
Layout, DTP, Prepress si
Afterwork, cu experien]` pe
fonduri europene, FLAROM
ADVERTISING SRL. Rela]ii la:
0332/803875;
contact@flarom.ro.

SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.

resurseumane@grandhoteltraian.r
o.

0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Dulgher,calificare, experien]` 5
ani ELMAR SRL. Rela]ii
la:0232/211730; office@elmar.ro.

Electrician, scoala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Fierar betonist, calificare,
experien]` 5 ani, ELMAR SRL.
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro.

Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,postul este pentru
Onesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,posturile sunt pentru
Bucure[ti-Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Dulgher, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/\ncep`tor/ 3-5 ani/510 ani, activ. se desf`[oar` pe
[antierele din Germania,RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Dulgher, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, VIA PONT
INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;cu/f`
r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Electrician, studii medii,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \n construc]ii,f`r`
studii [i experien]` precizate,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Electrician \n construc]ii, studii de
specialitate, experien]` 1-2 ani,
SMART ELECTICAL EQUIPMENT
SRL. Rela]ii la:
0232/242141;office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Electrician montare [i repara]ii
cabluri, f`r` studii [i experien]`
precizate, ELECTRIC INSTAL
SRL. Rela]ii la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Electrician montare aparataj
electric, studii de specialitate,
experien]` 1-2 ani, SMART
ELECTICAL EQUIPMENT SRL.
Rela]ii la:0232/242141;office@esee.ro.

Economist, studii superioare,
experien]` min.2 an,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746295847;
0332/818587;
office@fiscontexpert.ro.

Electrician montare linii [i
repara]ii linii electrice aeriene,
f`r` studii [i experien]` precizate,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.

Economist, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.

Facturist, studii medii, calificare,
f`r` experien]` precizat`, LIFEIND SRL. Rela]ii: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.

Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.

Faiantar, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, STA}IUNE
DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURA. Rela]ii
la:0753010594;
contabilitate@pomicolaiasi.ro.

Femeie de serviciu f`r` studii [i
experien]` precizate, AKT SES
SRL. Rela]ii la: 0725915723;
aktses@yahoo.ro.

Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Electrician calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.

Electrician, studii medii,f`ra
experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE 0740301722;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Bucure[ti- Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Fierar betonist, studii de
specialitate, experien]` 3 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ALEMON TEAM SRL.
Rela]ii la: 0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Fochist clasa A, studii medii,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro
Frezor,f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, absolvent sau
persoan` peste 45 ani, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Rela]ii la: 0741057468.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5
ani/5-10 ani,activ.se desf`soar`
pe [antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Inginer construc]ii CFDP, studii
superioare, experien]` 1 an, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Inginer constructor, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer constructor, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Inginer constructor instala]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
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precizat`, postul este pentru
One[ti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer electrotehnist, studii de
specialitate, experien]` 1-2 ani,
SMART ELECTICAL EQUIPMENT
SRL. Rela]ii la:
0232/242141;office@e-see.ro.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, permis
categ.cat.B, MAT MEDICAL
INSTAL SRL. Rela]ii la:
0748607520;
plesu.tiberiu@gmail.com.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Ingrijitor animale, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, abs.scoala
profesionala/liceu tehnic, f`r`

experien]` precizat`, SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii
la:0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instructor Fitness, liceu, SMART
NATUR PROJECT SRL. Rela]ii la:
0728324000
macovei.lucian@yahoo.com.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.

SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, peroane cu
dizabilit`]i, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0232/933;
crenguta.andronachi@testergrup.
ro.
Leg`tor manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, DIGIDOC
SRL. Rela]ii la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.
Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, ART
CLUB 90 SRL. Rela]ii la:
0745898790;
media_stef@yahoo.com.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PEPPO
DULCE SRL. Rela]ii la:
0757656346 aktlex@yahoo.com.
Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Macaragiu, f`r`
studii/profesional/liceal,f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`soar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Manipulator marfuri,
Sc.gimnazial`/ profesional`, f`r`
experien]` precizat`, LIFE-IND
SRL. Rela]ii la: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.
Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, M&D
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742398450 anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Mecanic agricol, studii medii,
cuno[tin]e repara]ii tractoare [i
ma[ini agricole, STA}IUNEA DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURA. Rela]ii
la: 0753010594;
contabilitate@pomicolaiasi.ro.

L`c`tu[ mecanic, [coal`
profesional`, experien]` 1 an,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280;
stanmarius.mcs@gmail.com.

Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

pentru One[ti, INDUSTRIAL EST
SA. Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.

sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.

Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 5 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.

Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.

Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Muncitor necalificat, studii medii,
experien]` 1 an, STIZO NPC
SRL. Rela]ii la: 0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.

Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.

Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate,
AUTOMATIC INVEST SRL. Rela]ii
la: 0747168057;
contact@automatic.ro.

Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.

Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]`
precizate,postul este pentru
One[ti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.

Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ELECTRIC
INSTAL SRL. Rela]ii la:
0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizate, GREEN
COLLECTION SRL. Rela]ii
la:0754594641.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
experien]` precizate, postul este
experien]` precizat`, posturile
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Muncitor necalificat \ntre]inere
drumuri [i poduri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Muncitor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat servicii
cur`]enie, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, MASTER
CLEANING SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0744.197425;
0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Operator CNC, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.
Operator confec]ii. studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
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Operator facturare, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Operator vânzari prin telefon,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, AGENDA MED SOFT
SRL. Rela]ii la: 0757656676;
papucmariana@gmail.com.
Otelar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Preparator \nghe]at`, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
D.O.C. FACTORY SRL. Rela]ii la:
0747838460;
happyrolls.ro@gmail.co.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
cunoa[terea unei limbi de
circula]ie interna]ional`, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii
la:0746295779; 0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Referent resurse umane, studii
medii/superioare experien]` \n
utilizarea caselor de marcat
electronice, SPIN GROUP&HR
SRL. Rela]ii la:0746295779;
0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Reprezentant comercial, studii
superioare bioinginerie,
experien]` 1 an, cuno[tin]e PC,
permis auto, ESTIMA MEDICAL
GROUP SRL. Rela]ii la:
0722333117;
office@estimamedical.ro.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Sp`l`tor manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Secretar`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MASTER
CLEANING SOLUTION SRL.
Rela]ii la: 0744197425;
0724197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer,f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;

0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Spalator vehicule, absolvent sau
persoan` peste 45 ani, CARPE
DIEM EXPERT SRL. Rela]ii la:
0729892490,
carpediemexpert@gmail.com.
Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist \n rela]ii publice, studii
superioare, experien]` min.1 an,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii
la:0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Stivuitorist, scoala general`, f`r`
experien]` precizat`, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.

Complet C11M, în contradictoriu
cu reclamantul AGAPE FLORIN,
în dosarul nr. 30949/245/2019
având ca obiect divor] f`r`
minori.”

PIERDERI
Lichidatorul anun]` pierderea
certificatului de \nregistrare [i a
cerificatelor constatoare pentru
SC PLAFAR MIORITA SRL,cu
sediul \n Ia[i,str. Vasile Lupu
nr.83,bl.D1,etaj,Parter, înregistrat
în R. C. cu nr:J221661/2003,Cui:15414817,SC
AGENCY QUEEN HELEN SRL cu
sediul \n Sos.Nicolina
nr.7,bl.930,et.6,ap.22, \nregistrat
\n RC sub nr.2139/2017, CUI:
378930340, SC AVVA
AUGUSTUS PRIM SRL cu sediul
\n Sos.Pacurari sector cadastral
nr.190,nr.cadastral 5428,
jud.Ia[i, \nregistrat \n RC sub
nr.J22-3395/2017,CUI:
38465640.Se declar` nule.

NOTIFICåRI

Notificarea privind deschiderea
procedurii simplificate [i intrarea
\n faliment a debitorului Sc
Emimis SRL , Nr.65,Data
Stivuitorist, studii medii; cu
emiterii:15.06.2020. 1. Nr dosar:
experien]` min.3 ani,
670/99/2020(nr.vechi:16/2020).
GREENFIBER INTERNATIONAL
Tribunal Ia[i, Sec]ia II Civila IISA. Rela]ii la: 0332/411852;
Faliment; 2.Judec`tor
0332/411853;
sindic:Magistrat Roxana Barbir;
office@greenfiber.ro.
3. Administrator special: nu este
desemnat. 4. Sc Emimis
Stivuitorist, scoala profesioanal`,
SRL,Cui:26129255,Sediul: sat
experien]` 1 an, atestat ISCIR,
Dumbrava, com.
SXN IUSCONSTRUCT SRL.
Ciure,Constructia C3,jud. Ia[i,Nr.
Rela]ii la: 0752088045;
R.C: J22-1720/2009; 5. Cabinet
office.sxn@gmail.com.
individual de insolven]` Chels`u
Strungar, f`r` studii [i experien]`
Anica, Cui:25754719,/Sediul
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
social: Ia[i, Sos.Na]ional`
la: 0232/231222;
nr.47,bl.C4,sc.A,et.1,ap.7, jud.
rancon93@yahoo.com.
Ia[i,Num`r
matricol:1B1380,Tel/Fax:0332Strungar la ma[ini de alezat,
439744, în calitate de lichidator
studii medii, experien]` 5 ani,
judiciar,conform Htaririi
CHAMBON SRL. Rela]ii la:
intermediare nr.241/02.06.2020,
0332/418701; 0332/418702;
pronun]at` de Tribunalul Ia[i,
info@chambon.ro.
sec]ia II Civila-Faliment, în
temeiul art. 99 alin. (1) [i/sau alin.
Sudor, studii de specialitate,
(2) [i art.100, alin.(1) [i urm. din
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Legea 85/2014,notific`: 5.
Rela]ii la: 0232/230694;
Deschiderea procedurii generale
office@conestiasi.ro.
a insolven]ei a debitorului Sc
Sudor, [coal` profesional`/curs
Emimis SRL, prin Hotaririi
calificare, f`r` experien]`
intermediare nr.241/02.06.2020,
precizat` DAS SERVICE SRL.
pronun]at` de Tribunalul Ia[i,
Rela]ii la:0232/230637;
sec]ia II Civila-faliment. 7.
0232/262800; 0744275627;
Debitorul Sc Emimis SRL are
service@das-instalatii.ro.
obliga]ia ca în termen de 10 zile
de la deschiderea procedurii s`
Sudor, studii medii, curs
depun` la dosarul cauzei
calificare, f`r` experien]`
documentele prev`zute la art.67
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
alin.(1) din Legea privind
0232.230637; 0232.262800;
procedura insolven]ei. 8.
office@das-instalatii.ro.
Creditorii debitorului Sc Emimis
Sudor, calificare, experien]` 5
SRL trebuie s` procedeze la
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
depunerea cererii de admitere al
0232/211730; office@elmar.ro.
crean]elor. Termenul limit` pentru
depunerea cererilor de admitere
a creantelor este 17.07.2020; În
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea
CITA}II
privind procedura insolven]ei,
nedepunerea cererii de admitere
Se citeaz` pârâta, AGAPE
a crean]ei pân` la termenul
LARISA MARIA, pentru data de
men]ionat atrage dec`derea din
04.11.2020, ora 08.30, la
drepturi privind crean]a/crean]ele
Judec`toria Ia[i, str. Anastasie
Panu, nr. 25 Ia[i, Sala 4,
pe care le de]ine]i împotriva
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

debitorului. Decaderea va fi
constatat` de c`tre
administratorul
judiciar/lichidatorului judiciar,
care nu va mai \nscrie creditorul
\n tabelul creditorilor. Termenul
pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea [i publicarea tabelului
preliminar al crean]elor
27.07.2020. Termenul limit`
pentru introducerea eventualelor
contesta]ii la tabelul preliminar
este de 7 zile de la data publicarii
în BPI. Termenul pentru
întocmirea, afi[area si publicarea
tabelului definitiv al crean]elor
este 21.08.2020; Se notific`
faptul c` prima Adunare a
creditorilor va avea loc la
03.08.2020, ora 9:00. Adresa:
str. El.Doamna nr. 1A, Ia[i, jud.
Ia[i, având ca ordine de zi:
prezentarea situa]iei debitorului;
desemnarea Comitetului
creditorilor [i a pre[edintelui
acestuia, confirmarea(înlocuirea)
[i stabilirea remunera]iei
administratorului/lichidatorului
judiciar; propuneri concrete
privind procedura, respectiv
\nchiderea sau continuarea
acesteia cu solicitarea avansarii
sumelor necesare pentru
continuare \n cazul \n care \n
patrimoniul debitorului nu exista
active, premisele antren`rii
r`spunderii personale a
persoanelor vinovate de intrarea
în insolven]`, oportunitatea
formul`rii ac]iunii privind
r`spunderea personal` [i
desemnarea titularului ac]iunii. 8.
Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la administratorul/
lichidatorul judiciar. 1. În vederea
înscrierii la masa credal` este
necesar s` se completeze [i s`
se transmit` la tribunal „Cererea
de înscriere a crean]ei în tabelul
preliminar” cu respectarea
dispozi]iilor art.104 alin(1) din
Legea 85/2014, privind
procedura insolven]ei. Cererea va
fi înso]it` de dovada pl`]ii taxei
judiciare de timbru în sum` de
200 lei. De la data deschiderii
procedurii se suspend` toate
ac]iunile judiciare sau
extrajudiciare pentru realizarea
crean]elor asupra debitorului sau
bunurilor sale (art.75 din Legea
privind procedura insolven]ei).
Lichidatorul judiciar desemnat de
Tribunalul Ia[i -Judec`tor sindic
notific` deschiderea procedurii
generale a insolven]ei si intrarea
in faliment a SC FIRE
CARBOLINES SRL,cu sediul in
localitatea Grajduri,nr.441,jud.
Ia[i,numar de înregistrare în
Registrul Comer]ului-J222314/2017,,Cui:30705330.
Cererea de admitere a crean]elor
se va depune la Tribunalul Ia[i,
str.El.Doamna nr.1A pina data de
31.08.2020. La cerere vor fi
anexate documentele
justificative, dovada taxei de
timbru de 200 lei. Termenul de
publicare a tabelului preliminar
este 28.08.2020.Contesta]iile
\mpotriva tabelului preliminar se
vor depune \n termen de 7 zile
de la data public`rii tabelului
preliminar \n Buletinul
procedurilor de
insolven]`.Termenul de verificare
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

a definitiv`rii tabelului de crean]e
[i publicare \n BPI -09.10.2020.
Adunarea creditorilor va avea loc
la data de 28.08.2020, ora 9 la
sediul Tribunalului Ia[i- Judec`tor
sindic,Ia[i, str.El.Doamna nr.1A,
cu urm`toarea ordine de zi:
prezentarea situa]iei
debitorului;desemnarea
Comitetulului creditorilor [i a
pre[edintelui acestuia,
confirmarea(înlocuirea) [i
stabilirea remunera]iei
lichidatorului judiciar
judiciar;propuneri concrete
privind continuarea procedurii, cu
obliga]ia avansarii cheltuielilor de
procedura prevazute de lege sau
\nchiderea procedurii, premisele
antren`rii r`spunderii personale a
persoanelor vinovate de intrarea
debitorului în insolven]` [i
desemnarea titularului ac]iunii
privind r`spunderea personal`.
Rela]ii suplimentare:
0742.148.886.

LICITA}II
EXPRESSS LICHIDATOR
I.P.U.R.L., lichidator judiciar al
S.C. ART PATY’S HÎRLAU S.R.L,
cu sediul în Hârl`u, Str. Mu[atini,
nr. 1, bl. CORP C3, cam. 2, jud.
Ia[i, J22/1118/2015, CUI:
34685928, numit prin S.C.
259/28.02.2019 pronun]at` de
Tribunalul Iasi, în dosarul
6819/99/2017 (410/2017), anun]`
organizarea de licita]ii publice cu
strigare, s`pt`mânal, în ziua de
luni, începând cu data de
10.08.2020 ora 12,00, pentru
vânzarea: Nr.1; Bunuri mobile
individuale: dulap frigorific,
malaxor cu spiral`, ma[in` de
ambalat cu folie, mixer planetar
20 l, c`rucior transport 20 t`vi,
mas` central`; Pre] de pornire
licita]ie (lei, fara TVA): 2.418,60.
Bunuri mobile individuale: Pret cu
TVA; Pre] de pornire licita]ie (lei,
fara TVA): 2.878,13. Pentru a
participa la licita]e, ofertan]ii vor
depune la sediul lichidatorului cu
maxim 3 zile înainte de data
desf`[ur`rii licita]iei : 1. Copie CIF
[i C.I a persoanei imputernicite,
delega]ie pentru persoana ce
reprezint` societatea la licita]ie
sau, în cazul persoanelor fizice,
copie C.I [i procura legalizat`
pentru persoana desemnat` s`-i
reprezinte interesele (mandatar) [i
copia C.I a mandatarului. 2.
Dovada achit`rii dosarului de
prezentare a bunurilor în suma de
200,00 lei/bucat`. Suma se
achit` în contul
RO94BRDE240SV92891102400
deschis la BRD Ia[i. 3. Dovada
depunerii garan]iei de participare
în valoare de 10% din pre]ul de
începere a licita]iei pentru bunul
licitat în contul debitoarei
RO20BUCU2861215956817RON
deschis la ALPHA BANK. Prin
înscrierea la licita]ia public`
deschis` cu strigare se consider`
c` ofertantul accept` condi]iile
stipulate în dosarul de prezentare,
precum si în regulamentul de
vânzare al activelor. Dosarul de
prezentare al activelor cât [i alte
detalii se pot ob]ine la sediul
lichidatorului judiciar. Informa]ii la
tel. 0740.152.456
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ANUNȚ
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
“MOBILI BRIANZA” S.R.L., conform Sentinţei Civile nr. 565/2013,
pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a-II-a Civilă-Faliment, în
dosarul nr.7865/99/2012 (format vechi:536 /2012), în conformitate
cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile
Codului Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, anunţă:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A BUNURILOR MOBILE:
BUNURI MOBILE; Buc.; Valoarea de piață (EUR, fără TVA)
SILOZ 100 MC MARTINI IMPIANTI
1
46.946,17
CABINĂ DE VOPSIT SUB PRESIUNE CEFLA
1
38.420,84
USCĂTOR CHERESTEA BASCHILD
1
43.909,54
Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea
Creditorilor în data de 22.01.2016, preţul de pornire al negocierii
este cel mai bun preţ oferit de potenţialii cumpărătorii interesaţi,
dar nu mai putin de 50% din valoarea de piață afișată în tabelul
de mai sus, stabilită conform Raportul de Evaluare, aprobat de
Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 11.03.2014. Potenţialii
cumpărători pot depune oferte până la data de 14.09.2020, la
sediul lichidatorului judiciar, în plic sigilat, conţinând documentele
specificate în Caietul de Sarcini. Garanţia de participare la negociere

Dosar nr. 2778/2013
Subsemnata Darie Andreea, executor judecătoresc în
circumscripţia Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Str. Grigore
Ureche nr.3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi,
În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunoştinţa generală că, în data de 27.08.2020, orele
10.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE si CRISTIAN
GHORGHE LUPU NICOLAITA din Iasi, Str. Grigore Ureche nr.3,
bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi, vânzarea la licitaţie
publică a imobilelor reprezentat de constructii situate in
extravilan Pungesti, jud. Vaslui inscrise in CF – 70041 – C1,
CF – 70041- C2, CF- 70041-C3, CF – 70041 – C4, CF 70041 – C5,
CF – 70041 – C6 numar cadastral 70041 – C1, 70041- C2, 70041C3, 70041 – C4, 70041 – C5, 70041 – C6, la preţul de 152.250,00
lei reprezentand 75 % din pretul de evaluare - valoarea nu
contine TVA, descriese astfel:
C1 – Spatiu administrativ, cu suprafata la sol de 35 mp,
parter, avand structura din beton, cu inchideri perimetrale
din caramida, acoperis de tip sarpanta cu invelitoare din
tabla, finisaje exterioare realizate, zugraveli simple, tamplarie
exterioara din lemn;
C2- Anexa de 11 mp – pe amplasamentul acestia s-a
identificat platforma din beton a unui bazin de apa;
C3 – Corpul principal, grajdul de bovine, cu amprenta la
sol 414 mp, cu structura de zidarie, acoperis cu structura
pe ferme si invelitoare din tabla, finisaje interioare si
compartimentari specifice domeniului de activitate, finisaje
exterioare cu praf de piatra, tamplarie din lemn, constructie
prevazuta cu alee furajare;
C4 – Anexa de 22 mp,la inspectie s-a identificat doar o
platforma betonata (posibil bazin urina);
C5 - Anexa de 108 mp, cu structura din teava neagra si
acoperis din tabla, fara imprejmuire perimetrala;
C6 – Moara (magazie tabla) de 22 mp;
Constructiile zootehnice si anexele sunt amplasate pe
teren cu suprafata de 10.000 mp - teren ce nu face obiectul
evaluarii.
proprietatea debitorului SC AGROFERMA SRL, sediul în Loc.
Pungesti, jud. Vaslui
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului
urmărit silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru
vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această
dată să prezinte oferte de cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii
trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc
la LIBRA INTERNET BANK, in contul nr. RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare
de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, în
sumă de 15.225,00 lei.

este în valoare de 10 % din preţul iniţial de evaluare, sumă ce va
fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,
nr.:RO48BUCU1032234508025RON, deschis la Alpha Bank-suc.
Iași, la cursul BNR din data plății. Vizitarea şi prezentarea bunurilor
mobile se va efectua 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 este o condiție obligatorie pentru participarea
la negociere. Detalii privind documentaţia necesară în vederea
participării la negociere şi condiţiile de negociere şi de selecţie
a ofertelor sunt expuse în Caietul de Sarcini ce conţine Regulamentul
de valorificare prin negociere directă, ce poate fi procurat on –
line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la negociere. Preţul caietului de sarcini este
de 357,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar
EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr. RO93 BUCU 1031 2159 4989 2RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
pe www.lrj.ro, la tel: 0733.683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

Dosar executare silita nr. 279/T/2020
AFISATA AZI, 30.07.2020
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str.
A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate
cu dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta
generala ca, in data de 10.08.2020, 09:00, va avea loc la sediul
B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21,
bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica
a imobilului situat in Miroslava - 707305, Str. Viilor, nr. 17B, et.
P+E, ap. 1, cota de 1/2, Comuna Miroslava, Judetul Iasi, compus
din aparatament in suprafata utila de 85,63 compus din 1 (un)
living si scara de 16,31 mp, 3 (trei) dormitoare de 11,14 mp, 15,12
mp, 12,05 mp, 1(una) bucatarie de 9,09 mp, 2 (doua) bai de 4,60
mp si 7,47 mp, 1 (un) hol cu scara de 7,44 mp, 1 sas de 2,41 mp
la care se adauga o terasa in suprafata de 7,60 mp rezultand o
suprafata totala de 93,23 mp impreuna cu dreptul de proprietate
fortata si perpetua asupra tuturor portiunilor imobil in parte
indiviza de 165/1000, care prin natura si destinatia lor sunt in
folosinta comuna, impreuna cu cota parte indiviza de 165/1000
din terenul in suprafata totala de 189 mp pe care este amplasat
imobilul (avand nr. cadastral 84617, inscris in CF 84617) , inscris
in C.F. nr. 84617-C1-U1 - Miroslava, nr. cadastral 84617-C1-U1 ,
imobil evaluat la pretul de 184,000.00 Lei, proprietatea PLESCAN
IRINAi, pentru recuperarea creantei din titlul executoriu reprezentat
de Contract de imprumut cu Ipoteca Imobiliara autentificat
sub nr. 692/21.01.2020 de BNP Coate Stefan si Asociatii , datorat
creditorului URDEA FLORIN cu domiciliul in Iasi - 700547, Sos.
Pacurari, nr. 90, bl. 481, sc. D, et. 1, ap. 4, Judetul Iasi,de catre
debitoarea PLESCAN Irina cu domiciliul in Cordun - 617135,
Judetul Neamtla care se adauga cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 184,000.00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data
sa prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie
sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in
contul RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK
suc. Iasi, al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, o garantie de participare
de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare
insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei,
cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul
de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua
licitatiei.

ANUNȚ
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi,
Str. ZORILOR, nr. 11, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
“CRISTAL NETWORK” S.R.L, în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului
Procedură Civilă, anunţă:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A BUNURILOR MOBILE
Nr.Crt.; Mijloc fix; Valoare de lichidare (RON, fără TVA)
1
Autoutilitară Dacia
5.650,00
2
Autobasculantă 16t
15.000,00
TOTAL
20.650,00
Preţul de pornire al negocierii directe este cel mai bun preţ
oferit de potenţialii cumpărători, dar nu mai puțin de 50% din
pretul determinat în urma Raportului de Evaluare, conform
Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea Creditorilor
din data de 08.08.2012. Potenţialii cumpărători pot depune
oferte până la data de 14.09.2020, la sediul lichidatorului judiciar,
în plic sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de
Sarcini. Garanţia de participare la negociere este în valoare de
10 % din preţul iniţial de evaluare, sumă ce va fi depusă în
contul de lichidare al debitoarei, nr.:RO05RZBR0000060014497341,
deschis la Raiffeisen Bank-Suc. Iași. Vizitarea şi prezentarea
bunurilor mobile se va efectua doar în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar. 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 este o condiție obligatorie pentru
participarea la negociere. Detalii privind documentaţia necesară
în vederea participării la negociere şi condiţiile de negociere
şi de selecţie a ofertelor sunt expuse în Caietul de Sarcini ce
conţine Regulamentul de valorificare prin negociere directă şi
care poate fi achiziţionat on – line de la lichidatorul judiciar.
Preţul caietului de sarcini este de 238,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la tel.:
0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan
www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume
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3RDUWČPDVFDSHQWUXFČ
vĩLSRDWHVDOYDY LDĩD
vĩ
$LJULMČVČ

ÍĩLVSHOLGH]LQIHFWH]L
PkLQLOHvQDLQWH
VČDWLQJLPDVFD

9HULILFLFDPDVFD
9H
VČQXILHUXSWČ
VDXJČXULWČ

3XLSDUWHDFRORUDWČ
DPČɁWLLvQH[WHULRUU

,GHQWLILFLODWXUDFXILU
PHWDOLFDPČɁWLLɁLVČR
SOLH]LSHIRUPDQDVXOXL

)L[H]LPDVFDFXDMXWRUXO
ILUHORUHODVWLFHWUHFXWH
SULQVSDWHOHXUHFKLORUU

3R]LĩLRQH]LPDVFDDVWIHO
vQFkWVČDFRSHUHDWkW
QDVXOFkWɁLJXUD

ÍQGHSČUWH]LPDVFD
vQWRWGHDXQDWUČJkQGGH
HODVWLFXOGLQVSDWHOH
XUHFKLORUU

ĨLLPDVFDIRORVLWČOD
GLVWDQĩČGHWLQHɁLGH
VXSUDIHĩH

$UXQFLvQWRWGHDXQDPDVFD
ODXQFRɁGHJXQRL
SUHIHUDELOFXFDSDF

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]LGXSČ
FHDLDUXQFDWPDVFD

Un proiect \ngropat de primar la
marginea Ia[ului. Las` s` se d`râme
totul c` poate prinde altceva \n loc
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a din aceast` s`pt`mân` cu
o enforma]ie despre un bremare de lâng` urbe, care a[teapt` s`
se vad` cu sacii \n c`ru]` dup` alegeri ca s` mai doarm` lini[tit
apoi \nc` patru ani. Cic` bremarele Ben Mortuzi de la Haroneanu
a \nceput el ni[te lucr`rele pe ici colo prin comun` ca s` dea
impresia c` face vreo treab` [i c` mi[c` ceva pentru comunitate.
Taman \n prag de alegeri, Ben Mortuzi s-a apucat el de demolat
gr`dini]a din comun` [i a promis omule]ilor de pe acolo c` face
una nou`. Cic` Mortuzi are alte planuri acolo, c` se gânde[te s`
l`l`ie lucrarea cât mai mult, c` poate iese de altceva acolo. A[a
a f`cut [i cu fosta [coal` de pe acolo, unde a l`sat un ciot \n
semn de monument istoric ca nuca-n perete. Dar cic` \n perioada
urm`toare o s`-i preg`teasc` oamenii de pe acolo o surpriz` mare
cu tot cu combina]iile lui, c` gaz din p`r]i, drumuri din p`r]i,
cur`]enie din p`r]i. Bremarele Ben o tot d` cotit` [i trage de
timp pân` dup` alegeri. Calculul lui e simplu legat de autobuzul
de studen]i [i moldoveni care o s` vin` pe la Haroneanu s`-l
voteze la toamn`.

$LJULMČVČ18

)RORVHɁWLRPDVFČ
UXSWČVDXXPHGČ

$FRSHULFXPDVFDGRDU
JXUDVDXGRDUQDVXO

5ČPkQČVSDĩLXvQWUH
PDVFČɁLIDĩČ

$WLQJLPDVFDFXPkLQLOH
vQWLPSXOIRORVLULL

3RUĩLRPDVFČFDUH
QXVWČIL[ČSHIDĩČ

$WLQJLSDUWHDGLQIDĩČ
DPČɁWLL

ÍQOČWXULPDVFDDWXQFLFkQG
VWDLGHYRUEČFXFLQHYD

3RUĩLPDVFD
VXEEČUELH

/DɁLPDVFDIRORVLWČGHWLQH
ODvQGHPkQDDOWFXLYD

5HIRORVHɁWLPČɁWLOH
GHXQLFČIRORVLQĩČ

Cineva s`-i bat` la poart` [i s` o \ntrebe
de s`n`tate. O madam` politician` a
f`cut o tr`znaie cât casa de mare
Babetele cele hâtre continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
enforma]ie despre un alt bremare de prin giude]ul `sta al nostru
care cam calc` pe bec de o vreme \ncoace [i tot nu \n]elege c`
se duce la vale. Babetele ]in s` v` povesteasc` o istorioar` despre
madama Aiurica Ciorbuz, brem`ri]a de la }eb`ne[ti. Cic` umbl`
liber prin comun` covidu]u, iar madama a cam b`tut palma cu o
persoan` care a cam fost confirmat` cu virusul `sta zglobiu. Ei,
\n loc s` stea [i ea la izolare, s`-[i mai vad` de gr`din`, de
floricele [i de cafele pe prisp`, madama nu a zis nimic la nimeni
de treaba asta. P`i cum s` zic` dac` acuma bat la u[` alegerile
astea locale [i este nevoie s` mearg` din poart`-n poart` cu
c`ldarea ro[ie [i promisiunile \n buzunar ca s` mai ias \nc` o
dat` la brem`rie? Nici covidul nu o opre[te pe Aiurica din campanie
electoral`, nicio izolare, nici nimicu]a.

Afacerist ]epar, urm`rit \n tot ora[ul.
Cic` are zilele num`rate!
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre ]in s` v` mai
povesteasc` ceva despre un alt combinagiu de prin târg, care a
cam ajuns la fundul sacului [i care deja e bântuit de fantome. E
vorba de data asta despre Sorbim Jonexu, afaceristul `la ]epar din
târg, care e cam urm`rit de b`je]ii veseli care vâneaz` taxele
nepl`tite. Cic` Jonexu [i-a cam \ngropat firmele sau le-a trecut ba
pe unul, ba pe altul, ca s` piard` urma loviturilor date. Numai c`
[i b`je]ii de la Fisc au stat cu ochii pe el ca pe butelie [i perioada
asta o s`-l ia la puricat s` vad` ce [i cum s-au scurs lovelele
atâta amar de vreme, iar la ei \n vistierie nu a ajuns mai nimic.
Sta]i aproape, c` babetele o s` v` mai zic` [i alte pove[ti despre
personagiul `sta [i zilele urm`toare.
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