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Cum s-au împărțit clanurile mafiote la
Iași! Zonele în care rivalii nu calcă
niciodată! Un interlop celebru,
personaj-cheie între toate grupările
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Mona-Lisa
Thabet, trasă la
răspundere pentru
că și-a falimentat
business-ul
vechi de 20 de ani
economic

7

Scandal
monstru provocat
de soții Mariana
și Sorin Lazăr
în Strunga
actualitate 9

Mona-Lisa Thabet, una dintre cele mai
cunoscute femei de afaceri din Iași, este
acuzată că a falimentat firma pe care a
controlat-o vreme de aproape 20 de ani
Un adevărat scandal are loc de mai mulți
ani în comuna Strunga, din județul Iași,
după ce un drum din localitate a dispărut
de pe hartă. Localnicii îi acuză pe soții
Mariana și Sorin Lazăr, primarul din
comună, respectiv fostul senator PSD...
eveniment 3
Autostrada Unirii Iași-Târgu
Mureș, gata până în 2027. Ultimele
schițe prezentate de Ministerul
Transporturilor pentru proiectul
de 7,2 miliarde de euro

actualitate 8

Fericirea nu se poate cumpăra cu
bani! Deși au pensii de mizerie, aceste
bunicuțe știu cum să trăiască fumos!
Fericirea nu se poate cumpăra cu
bani! Asta ne demonstrează 3
bunicuțe din comuna Lețcani, județul
Iași. Deși au cele mai mici pensii din
România și povești de viață care îți
încrețesc pielea, nu au uitat să
zâmbească. Văduve și rar vizitate de
copii, cresc păsări și cultivă legume
actualitate 8

Plan diabolic pus la cale de soția
unui ieșean: și-ar fi pus fetița de 8 ani
să spună că tatăl ei a violat-o!

Plan diabolic pus la cale de soția unui
ieșean: și-a pus fetița de 8 ani să
spună că tatăl ei a violat-o! Totul
pentru a putea pleca liniștită din
țară! Un părinte judecat pentru că ar
fi încercat să își violeze fiica a
scăpat deocamdată de acuzații!
Judecătorii l-au achitat pe bărbat,
dar procurorii nu au acceptat
decizia și au contestat-o...
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Haos `n cel mai mare
cartier reziden]ial din
Ia[i: Locuitorii de la
Green Park Ia[i se zbat
s\ fac\ o nou\ Asocia]ie
de proprietari cu
personalitate juridic\
Haosul din cel mai mare cartier reziden]ial din Ia[i continu`,
dup` ce vechea administra]ie a ansamblului reziden]ial Green
Park a fost condamnat` pentru delapidarea fondurilor asocia]iei
de proprietari. Mai mul]i locuitori ai cartierului Green Park din
zona T`t`ra[i s-au plâns \n ultima perioad` de faptul c` sunt
\nc`rca]i la facturile de utilit`]i, \ns` f`r` s` fac` [i reclama]iile
oficiale c`tre organele competente pentru realizarea unui control,
din cauza faptului c` nu au fost \nc` puse la punct actele
administrative ale asocia]iilor de locatari [i proprietari de aici.
Juristul Liliana Roman N`stasa, proprietar \n cadrul ansamblului
reziden]ial Green Park a f`cut demersurile pentru \nfiin]area
unei asocia]ii de proprietari cu personalitate juridic` \n cartierul
Green Park, \n a[a fel \ncât toate contractele cu furnizorii de
utilit`]i s` poat` fi realizate prin aceasta, iar pl`]ile la \ntre]inere
s` se fac` \n mod legal [i transparent. „Ne chinuim s` ob]inem
personalitatea juridic` a Asocia]iei de proprietari pentru blocul
B2, pentru c` nu exist` nicio asocia]ie legal` \n Green Park.
Sunt oameni care reclam` faptul c` sunt \nc`rca]i la facturi [i
trebuie l`murite astfel de aspecte. Eu \mpreun` cu al]i proprietari
am refuzat s` mai pl`tim pân` la \nfiin]area unei asocia]ii legale.
Au fost acele probleme vechi care se rezolv` \ncetul cu \ncetul
pe parcurs, a fost achitat` o parte din vechiul prejudiciu de
aproape 3 miliarde lei la vechea asocia]ie de proprietari, unde
fostul administrator a f`cut un prejudiciu destul de mare”, a
explicat juristul Liliana Roman N`stasa.
|n cartierul Green Park din zona T`t`ra[i, locatarii s-au
\mp`r]it \n mai multe tabere, cea mai mare fiind cea a
proprietarilor neinteresa]i de destinele asocia]iei de proprietari.
O alt` tab`r` este format` din persoane care au f`cut parte
din fosta conducere a asocia]iei, iar alta din cea care doresc
\nfiin]area Asocia]iei de proprietari B2 Green Park. Vreme
\ndelungat` locatarii [i-au pl`tit facturile direct \n cont bancar.
Nu mai pu]in de 700 de apartamente \n care locuiesc
peste 2.000 de persoane fac parte din asocia]ia Green Park,
iar fostul administrator, Oana Peni[oar`, a disp`rut \n urm`
cu doi ani. Lipsa unei sume de aproape 6 miliarde lei vechi
a fost descoperit` dup` ce majoritatea proprietarilor au votat
un nou pre[edinte \n persoana juristei Liliana Roman N`stasa,
care, dup` primele verific`ri ale documentelor, a descoperit
nereguli grave \n contabilitatea asocia]iei, motiv pentru care
a sesizat organele de anchet`. Ini]ial, suma descoperit` era
de aproape 1,5 miliarde lei vechi, bani dona]i pentru amenajarea
unui parc, \ns` pe m`sur` ce verific`rile au continuat, s-a
descoperit faptul c` suma lips` este mult mai mare. Au urmat
[i alte contesta]ii ale alegerilor care sunt acum duse \n instan]`,
iar \n momentul de fa]` sunt derulate mai multe procese \ntre
locatari [i administra]ia cartierului din zona T`t`ra[i.
Vlad ALEXA
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Degringolad\ `n PSD Ia[i.
Maricel Popa a pierdut 12
primari din jude] dintr-un foc.
Marcel Ciolacu doarme lini[tit
Dezastru pentru organiza]ia PSD Ia[i.
Maricel Popa, pre[edintele filialei
jude]ene a PSD Ia[i, a pierdut frâiele
forma]iunii \n prag de alegeri locale 2020.
Mai mul]i primari social-democra]i din
jude]ul Ia[i au ales s` treac` la PNL
pentru a-[i asigura viitorul comunit`]ii
Lovitur` dup` lovitur` pentru organiza]ia PSD Ia[i. Maricel
Popa, pre[edintele filialei jude]ene a PSD Ia[i, a pierdut tot mai
mult frâiele forma]iunii \n prag de alegeri locale 2020. Mai mul]i
primari social-democra]i din jude]ul Ia[i au ales deja s` treac` la
PNL pentru a-[i asigura viitorul comunit`]ii. O parte dintre ace[tia
sunt din zona metropolitan` Ia[i, localit`]i care \nglobeaz` jum`tate
din locuitorii jude]ului. |n tot acest timp, Marcel Ciolacu, pre[edintele
PSD la nivel na]ional, pare c` nu [tie nimic despre ceea ce se
\ntâmpl` \n teritoriu. 12 primari PSD au decis deja s` treac` la
PNL, iar lista r`mâne \n continuare deschis`. De altfel, primarii
din zona metropolitan` Ia[i au decis deja s` treac` la PNL,
oficializarea urmând a avea loc \n aproprierea alegerilor din
septembrie. Pe lâng` ace[tia, al]i primari din mediul rural din
jude]ul Ia[i vor trece de la PSD la PNL.

Primarii din jude] pleac` din PSD Ia[i,
Maricel Popa a distrus organiza]ia
jude]ean` a social-democra]ilor
Pentru Maricel Popa, pre[edintele PSD Ia[i, lucrurile sunt tot
mai clare. Atitudinea acestuia \n fa]a propriilor primari a f`cut ca
ace[tia s` aleag` s` plece la PNL pentru a-[i asigura viitorul
comunit`]iilor pe care le reprezint`. Este [i cazul lui {tefan
Timofte, primarul comunei Tome[ti, a lui C`t`lin Martinu[, primarul
comunei Dobrov`], dar [i a lui Iulian Marcu, primarul comunei
Ungheni, sau Mihai B`lan de la Bârnova. |n plus, [i al]i primari
din jude]ul Ia[i, din zona metropolitan` \n special, dar [i din alte
zone ale jude]ului, au ales s` ajung` la PNL, tocmai din considerentul
c` actualul partid de guvern`mânt le poate asigura viitorul
comunit`]ilor pe care le reprezint`. Maricel Popa i-a tratat mereu
prost, numai cu promisiuni. |n plus, Popa [i-a \nsu[it proiectele
pe care ace[tia le-au depus la nivel central.

Zona metropolitan` Ia[i devine galben`.
Primarii PSD nu mai vor
s` aud` de Maricel Popa
Municipiul Ia[i [i zona metropolitan` au ajuns s` fie antamate
de c`tre PNL, iar racolarea primarilor social-democra]i nu face
decât s` \nt`reasc` acest lucru. Municipiul Ia[i [i principalele
localit`]i din jur sunt galbene, iar PSD Ia[i, sub conducerea lui

Maricel Popa, nu mai poate controla acest lucru. Cel mai slab
pre[edinte al jude]ului Ia[i din ultimii 30 de ani nu a reu[it s`[i apropie primarii de partea sa, ba chiar a reu[it s`-i alunge cu
brio. |n zona metropolitan` sunt comune precum Aroneanu,
Miroslava, Le]cani sau Rediu, care au deja administra]ie liberal`.
Cei de la Tome[ti, Bârnova sau Dobrov`] nu mai vor s` aud`
de Maricel Popa [i au p`r`sit PSD.
Al`turi de ace[tia, primarii din Valea Lupului sau Ungheni
sunt gata s` fac` pasul c`tre PNL. La Holboca, primarul PSD nu
mai vrea s` candideze, iar Maricel Popa nu a reu[it s` impun`
un alt candidat care s` poat` câ[tiga localitatea. Acestea sunt
doar câteva exemple de comune, unde primarii social-democra]i
au decis s` caute sprijin la PNL.

Dezastrul din municipiul Ia[i \ntre]inut de
cuplul Maricel Popa-Cristian Stanciu
Colapsul din PSD a cuprins [i municipiul Ia[i. Maricel Popa,
pre[edintele PSD Ia[i, a decis s` o sprijine la func]ia de primar
al municipiului Ia[i pe deputatul Camelia Gavril`. De[i aceasta
are circa 7 la sut` \n sondajele reale, Maricel Popa nu a mai
]inut cont de acest lucru. Sprijinit de Cristian Stanciu, pus [ef
de campanie la PSD, Popa a decis s` defileze \n campania electoral`
cu parlamentarul Camelia Gavril`. Practic, Maricel Popa a \ngropat
filiala PSD Ia[i \nainte de alegerile locale 2020, desemnarea
candidatului Camelia Gavril` fiind exclusiv decizia tandemului
Popa-Stanciu. Oare Marcel Ciolacu este con[tient c` liderul
organiza]iei de la Ia[i, Maricel Popa, distruge \ncet, dar sigur
filiala? Ciolacu pare c` pierde controlul \n teritoriu, din moment
ce numai \n jude]ul Ia[i primarii PSD \[i caut` sprijin la organiza]ia
PNL pentru a avea continuitate.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
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Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
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Autostrada Unirii Ia[i-Târgu Mure[,
gata pân\ `n 2027. Ultimele schi]e
prezentate de Ministerul Transporturilor
pentru proiectul de 7,2 miliarde de euro
Autostrada Unirii Ia[i-Târgu Mure[ ar
urma s` fie gata pân` \n anul 2027.
Ministerul Transporturilor a prezentat
detaliat proiectul autostr`zii A8 de 7,2
miliarde de euro \ntr-o dezbatere avut` \n
centrul municipiului Ia[i. {i varianta
ocolitoare a municipiului a fost luat` \n
calcul, atât pe tronsonul Poitiers-Trei
Fântâni, cât [i o alt` variant` prin Piciorul
Lupului-Tome[ti. Proiectele pot beneficia
atât de finan]are european`, cât [i
guvernamental`
Autostrada Unirii Ia[i-Târgu Mure[ ar urma s` fie dat` \n
folosin]` cel târziu \n anul 2027. Conducerea de la Ministerul
Transporturilor a prezentat ieri ultimele schi]e ale proiectului [i
datele tehnice pentru autoruta A8 care leag` jude]ul Ia[i de
Transilvania. Ministrul Lucian Bode a ar`tat c` revizuirea studiului
de fezabilitate pentru tronsonul Târgu Neam]-Ia[i-Ungheni a fost
\naintat` ieri c`tre Autoritatea Na]ional` de Achizi]ii Publice
(ANAP), dup` care va fi urcat` pe sistemul de achizi]ii publice
SICAP. Termenul estimat pentru procedura de licita]ie este
noiembrie 2020. Valoarea investi]iei este de 35 miliarde lei (7,2
miliarde de euro). Din aceast` sum`, 10 miliarde lei cost` tronsonul
Ungheni-Ia[i-Târgu Neam]. Acest sector de 94 kilometri va avea
finan]area asigurat` prin Programul Opera]ional Infrastructur`
(POIM) 2014-2020 \n ceea ce prive[te etapa de proiectare.

Autostrada Unirii Ia[i-Târgu Mure[ a fost
avizat` de Ministerul Transporturilor.
Reac]ia ministrului Lucian Bode
Autostrada Unirii Ia[i-Târgu Mure[ a fost prezentat` ieri pe
larg la Ia[i de c`tre cei de la Ministerul Transporturilor. Ministrul
Lucian Bode s-a \ntâlnit cu primarul Mihai Chirica, dar [i cu
Costel Alexe, ministrul Mediului. Bode s-a \ntâlnit [i cu o parte
a primarilor din jude]ul Ia[i. „Pentru Autostrada Unirii s-a acordat,
pe sec]iunea Târgu Mure[- Târgu Neam], o prelungire de 6 luni,
ceea ce \nseamn` c` \n ianuarie 2021 avem finalizat` revizuirea
studiului de fezabilitate. Etapa urm`toare \nseamn` scoaterea la
licita]ie pentru proiectare [i execu]ie. Pentru sec]iunea Târgu
Neam]-Ia[i-Ungheni am anun]at transmiterea documenta]iei c`tre
Autoritatea Na]ional` de Achizi]ii Publice. Vom urca pe sistemul
de achizi]ii publice anun]ul pentru revizuirea studiului de fezabilitate
[i \ntocmirea proiectului tehnic. Dup` aceast` etap` vom scoate
la licita]ie execu]ia”, a precizat Lucian Bode, ministrul Transporturilor.
Acesta a ar`tat c` autoruta A8 ar trebui dat` \n folosin]` cel
târziu \n anul 2027. „|n condi]iile \n care procedurile sunt \n linie
dreapt` [i nu avem parte de contesta]ii, anul 2027 este anul \n
care A8 ar trebui s` fie finalizat`. Ne propunem s` schimb`m
lucrurile [i s` nu mai fim nevoi]i s` st`m ani buni \n contesta]ii”,
a mai men]ionat ministrul Lucian Bode.

Primarul Mihai Chirica a plusat cu propriul
mandat. Cere ca Autostrada Ia[i-Târgu
Mure[ s` fie gata la timp
Autoruta A8 a fost luat` \n calcul \n cadrul \ntâlnirii pe care
reprezentan]ii de la Ministerul Transporturilor au avut-o cu
autorit`]ile locale. „Pentru A8 am discutat despre traficul de la
Podu Iloaiei, pe DE 583. Ne dorim ca A8 s` \nceap` de la
Ungheni-Ia[i spre Târgu Neam], pentru c` astfel vom rezolva
aglomer`rile de la Podu Iloaiei, Târgu Frumos [i centura Pa[cani.
Ast`zi, Ia[ul nu mai poate suporta, cu infrastructura pe care o
are acest trafic. Discu]ia noastr` este aceea ca Ungheni-Ia[i-Târgu
Neam] este s` realiz`m din fondurile pe care le avem la dispozi]ie
pentru a rezolva o problem` vital` pentru jude]ul nostru”, a
transmis Costel Alexe, ministrul Mediului. Pe de alt` parte,
primarul Mihai Chirica a men]ionat c` proiectul poate fi realizat
mai repede. „Termenele propuse de Uniunea European` ]in de

anul 2025. Termenul propus pentru \ntreaga autostrad` pote fi
fazat pentru a se face rapid leg`tura Ungheni-Ia[i-Târgu Neam].
Avem experien]a necesar` implement`rii proiectelor. De foarte
mul]i bani discut`m, dar abia acum am g`sit solu]ii viabile. Avem
mecanismul la \ndemân` [i suntem determina]i. |n caz contrar,
lua]i act de demisia mea politic` în 2024”, a transmis Mihai
Chirica.

Discu]ii despre centura ocolitoare a
Ia[ului. Iat` varianta transpus` de
Ministerul Transporturilor
Pe lâng` autostrada Ia[i-Târgu Mure[, reprezentan]ii Guvernului
au luat \n calcul [i centura ocolitoare a municipiului. „Centura
figureaz` ast`zi la o band` pe dus [i una pe \ntors. De la intrarea
\n Uricani pân` \n ora[ nu putem s` r`mânem cu acelea[i solu]ii
tehnice de acum 10 ani, de când trebuia realizat` aceast` variant`.
Trebuie dou` benzi pe sens pentru c` a[a e firesc. |n ceea ce
prive[te Axa 3, actuala Selgros-Trei Fântâni, aceasta va fi realizat`
\n parteneriat cu Guvernul. Dar nu putem avea o centur` care
s` treac` prin mijlocul ora[ului. De aceea, \mpreun` cu Ministerul
Trasporturilor, de la Piciorul Lupului din Ciurea vom face o
centur` care s` ajung` dincolo de Tome[ti. Este important s`
realiz`m un inel metropolitan de centur`. Obiectivul nostru principal
este s` investim masiv \ntr-o infrastructur` care s` arate de secol
21”, a spus Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor [i P`durilor.
Ministrul Lucian Bode a men]ionat [i el c` proiectul a b`tut
pasul pe loc ani la rând. „|n ceea ce prive[te variantele ocolitoare,
cu sec]iunile 3 [i 4, am v`zut cum nu s-a f`cut nimic ani la rând.
Pentru 8 kilometri de drum nu s-a derulat nimic nou. Am decis
s` aloc`m 1.8 milioane lei pentru revizuirea studiului de fezabilitate
[i a proiectului tehnic. |n aceast` toamn` finaliz`m documenta]ia
[i scoatem la licita]ie execu]ia. Cei 30 de milioane de euro la
cât se ridic` costurile pentru cei 8 kilometri se pot realiza [i din
bugetul Companiei de Drumuri [i fonduri europene”, a spus
Lucian Bode, ministrul Transporturilor.

Ini]iatorul Legii Autostr`zii Unirii, deputatul
Petru Movil`, a cerut termene clare
de la Ministerul Transporturilor
Deputatul PMP Petru Movil`, ini]iatorul proiectului pentru
Autostrada Unirii Ia[i-Târgu Mure[, a ar`tat c` a avut o serie de
discu]ii cu reprezentan]ii Ministerului Transporturilor pe tema
proiectului A8. „Am avut o discu]ie cu domnul Lucian Bode \n
prezen]a lui Costel Alexe [i Mihai Chirica, unde am cerut ca cei
de la Compania Na]ional` de Drumuri s` respecte toate termenele
de licita]ie pentru studiul de fezabilitate si proiectare. L-am rugat

s` se ocupe personal de monitorizarea acestor termene. Al doilea
lucru este legat de precizarea surselor de finan]are pentru
autostrad`. |n actualele condi]ii, din cele 80 miliarde de euro de
la Uniunea European`, am spus c` 5 miliarde s` ajung` la
autostrada Ungheni-Ia[i-Târgu Mure[. Pe lâng` autostrad`, trebuie
luate \n calcul [i cele dou` [osele de centur` a municipiului Ia[i,
foarte importante pentru decongestionarea traficului din localitate”,
a precizat deputatul PMP Petru Movil`.
Acesta a ar`tat c` Ministerul trebuie s` ia \n calcul [i alte
proiecte de infrastructur` din Ia[i. „Ministerul poate asigura
finan]area pentru reabilitarea drumurilor na]ionale din Ia[i. De
asemenea, s-a dat ordin de \ncepere pentru Târgu Frumos-Boto[ani.
Trebuie s` se ia \n calcul [i tronsonul Ia[i- Tome[ti-R`duc`neniAlbi]a, drum care trebuie modernizat pentru c` este foarte aglomerat
[i trebuie dou` benzi pe sens. Un alt proiect ce trebuie avut \n
vedere este Ia[i-Boto[ani pe la Popricani-Probota-Trife[ti- Biovolari{tef`ne[ti”, a mai spus Petru Movil`
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

06.08.2020
Deviere trasee 42, 43, 43c, 46 și 47
Modificarea traseelor intră în vigoare începând cu ora 18.00,
astăzi. 06.08.2020
CTP Iași anunță că pe data de 06 iulie 2020 în intervalul
orar 18:00 – 23:00, circulația mijloacelor de transport de pe
traseele 42, 43, 43c, 46 și 47 va fi modificată, din cauza lucrărilor
de reabilitare a carosabilului pe podul Tudor Vladimirescu.
Astfel, autobuzele de pe traseele menționate vor circula
deviat pe următorul itinerariu:
Bd. Chimiei – Pod Metalurgie – Tătărași Sud – strada
Vasile Lupu – Bucșinescu
Pentru întrebări și informații suplimentare, călătorii pot
apela gratuit serviciul TelVerde, la numărul de telefon 0800.110.427,
ori ne pot trimite mesaje prin e-mail, la sesizari@sctpiasi.ro,
sau prin intermediul paginii de Facebook a CTP Iași.
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COVID-19 devine din ce `n ce mai agresiv!
Aproximativ 20% dintre ie[enii cu forme
grave ale bolii se bat pe paturile de oxigen
Dr. Ovidiu Popa: „Suntem efectiv invada]i
de persoane cu suspiciune de COVID-19.
Cu greu reu[im s` g`sim locuri pentru to]i”

COVID-19 devine din ce \n ce mai agresiv.
Aproximativ 20% dintre ie[enii cu
coronavirus de la Spitalul de Boli
Infec]ioase din Ia[i sufer` de forme grave
ale bolii. Medicii observ` c` ace[tia se
chinuie s` respire. Pacien]ii cu COVID-19
se bat pe cele 65 de paturi de oxigen din
spital. Dr. Carmen Manciuc: „Avem foarte
multe cazuri grave, pacien]i extrem de
afecta]i de COVID-19”

Situa]ia se agraveaz` [i la Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU)
de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i. Zilnic, \n 24 de ore, se
prezint` peste 40 de suspec]i de coronavirus. Unii sun` la 112
pentru a anun]a c` au simptome specifice infec]iei, al]ii se prezint`
singuri la spital. Totodat`, la UPU sunt testa]i [i contac]ii direc]i
ai persoanelor diagnosticate cu COVID-19. „Din cei peste 40 de
pacien]i cu suspiciune de COVID-19 care se prezint` la UPU \n
24 de ore, \n medie, 10 sunt depista]i pozitiv. Suntem efectiv
invada]i de persoane cu suspiciune de COVID-19. Cu greu reu[im
s` g`sim locuri pentru toate aceste persoane. Pe lâng` ace[tia,
la UPU se prezint` [i al]i 200 de pacien]i non-covid, urgen]e
minore [i majore”, adaug` dr. Ovidiu Popa, medic la UPU de la
Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.

Situa]ie f`r` precedent la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i.
Aproximativ 20 la sut` dintre pacien]ii cu coronavirus interna]i
la unitatea medical` sufer` de forme grave de COVID-19. Medicii
observ` c` virusul este din ce \n ce mai agresiv. Din cauza
insuficien]ei respiratorii provocate de coronavirus, pacien]ii se
roag` s` le vin` rândul s` primeasc` oxigen. Opt din cei 210
pacien]i cu coronavirus de la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i
se zbat \ntre via]` [i moarte \n sec]ia de Terapie Intensiv`.
Familiile lor a[teapt` cu sufletul la gur` vestea c` sunt bine.

Pacien]ii cu forme grave de coronavirus simt
c` se sufoc`, cer dispera]i suport de oxigen
Imagini infior`toare din Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i,
descrise de c`tre un medic. Pacien]ii cu coronavirus care sufer`
de forme grave ale bolii se confrunt` cu situa]ii greu de descris.
La \nceputul pandemiei de COVID-19, nimeni nu s-a a[teptat s`
se ajung` \n acest moment. „|n acest moment avem 210 pacien]i
cu coronavirus interna]i \n spital. Dintre ace[tia, 15, 20 la sut`
sufer` de forme grave ale bolii. Este b`taie pe paturile de oxigen.
Simptomele coronavirusului au devenit mai agresive. Pacien]ii cu
forme grave au senza]ia de sete de aer, senza]ia c` oricât ar
trage aer \n piept, nu este suficient. |i vedem efectiv cum, din
cauza insuficien]ei respiratorii, respir` [i cu abdomenul. Pentru
a primi suficient oxigen, angreneaz` [i mu[chii abdominali. Li se
umfl` burta când respir`”, spune dr. Carmen Manciuc, medic la
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Dr. Carmen Manciuc: „Zeci de pacien]i au
nevoie de cantit`]i mari de oxigen”
Dr. Carmen Manciuc spune c` o femeie de 42 de ani, internat`
\n spital dup` ce a fost diagnosticat` cu COVID-19, obose[te chiar

Concluzia medicilor infec]ioni[ti
dup` 5 luni de pandemie de COVID-19:
„Nu am sc`pat de COVID-19 [i formele de
boal` sunt din ce \n ce mai grave”
[i când vorbe[te. Lipsa de aer o chinuie atât de tare, \ncât nu
poate lega dou` propozi]ii. COVID-19 devine din ce \n ce mai
agresiv. „Primim \n spital pacien]i cu forme din ce \n ce mai
grave ale infec]iei cu COVID-19. Zeci de pacien]i au nevoie de
cantit`]i mari de oxigen. Pl`mânii lor sunt foarte afecta]i de
infec]ia cu coronavirus. Din fericire, majoritatea au nevoie de
oxigen cu intermiten]`, motiv pentru care \i putem rula la paturile
cu oxigen. Totodat`, am \nceput s` administr`m la din ce \n ce
mai mul]i pacien]i medicamentul tocilizomab, un imunomodulator
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, o
„furtun` de citokine”, mai spune dr. Carmen Manciuc.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar
al societăţii debitoare ROM TECH INTERNATIONAL S.R.L. astfel
desemnat prin Încheierea nr. 138 din data de 22.06.2017, pronunțată
de instanţa Tribunalului Iași, Secţia a II - a Civilă - Faliment, în
dosarul nr. 4777/99/2017 (număr în format vechi: 251/2017), în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile
Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem
la cunoştinţă generală că în data de 14.08.2020, ora 15:00,
organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru
valorificarea următoarelor active mobile, proprietatea debitoarei:
DENUMIRE ACTIV; Cant.; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,
fără TVA)
Masă înaltă lemn masiv
4
191,84
Stand înalt lemn masiv
2
96,31
Scaune înalte lemn masiv
12
310,04
Moving head Coemar SIN00035
1
71,05
Moving head Future Light 575
1
96,37
Electrovoice Subwoofer TX2181
2
194,39
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la data fixată pentru şedinţa de licitaţie din
data de 14.08.2020, nu se va reuși valorificarea bunurilor mobile
aparţinând debitoarei, se vor organizarea noi licitaţii, în aceleaşi
condiţii în data de 17.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020, respectiv
20.08.2020, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase
la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de 13.08.2020, 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 valorificare a activelor este licitaţie publică, cu

Concluzia medicilor care trateaz` pacien]ii cu COVID-19 este
c` noul tip de virus este mult mai agresiv decât la \nceputul
pandemiei. Dac` \n luna martie se \nregistrau mai multe cazuri
cu forme u[oare [i medii, iar la sec]ia de Terapie Intensiv` erau
interna]i doar 3,4 pacien]i, acum se \nregistreaz` din ce \n ce
mai multe cazuri grave. „Observ`m o cre[tere clar` a num`rului
de cazuri de COVID-19 cu forme grave ale bolii. Totodat`, se
\nregistreaz` o cre[tere exponen]ial` a num`rului de cazuri din
cauza nerespec`trii m`surilor de siguran]`. Unii au sperat c` o
dat` cu venirea verii, va disp`rea virusul. Nu am sc`pat de COVID19 [i formele de boal` sunt din ce \n ce mai grave”, \ncheie dr.
Carmen Manciuc.
Bianca CIUBOTARIU

strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 03.02.2020.
Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al
licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în
ședința Adunării Creditorilor din data de 03.02.2020.Garanţia de
participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire
a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă
în contul de lichidare al debitoarei nr: RO73BUCU1032235342467RON,
deschis la Alpha 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 activelor se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de
luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în
care acestea 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 licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care
poate fi achiziţionat on - line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul
caietul de sarcini este de 357,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul
lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,deschis
la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe
site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, la tel.: 0733/683.702 –
mail: vanzari@lrj.ro.
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Cum s-au `mp\r]it clanurile mafiote la
Ia[i! Zonele `n care rivalii nu calc\
niciodat\! Un interlop celebru,
personaj cheie `ntre toate grup\rile
Este [tiut faptul c` \n Ia[i exist` mai multe grup`ri, cunoscute
generic drept clanuri mafiote. Dac` \n urm` cu ceva ani interlopii
st`teau ascun[i [i nu se afi[au atât de des, lucrurile s-au schimbat
oarecum, iar ast`zi „[mecheria” este ca un interlop s` fie cât mai
vizibil [i mai prezent. Re]elele de socializare sunt acum rampa
de lansare a interlopilor. Chiar [i luptele de odinioar` s-au mutat
\n mediul online [i to]i \ncearc` s` evite problemele cu legea.
Totu[i, nu reu[esc de fiecare dat`. Clanurile din Ia[i pot fi
num`rate pe degete. Doar câteva sunt „celebre”, \ns` exist` [i
unele care nu sunt atât de vizibile, dar sunt la fel de prezente
pe linia infrac]ional`.

Acestea sunt clanurile din Ia[i
Interlopii cu „state vechi” pot fi u[or num`ra]i. Vorbim despre
Costel Corduneanu, Cosmos T`nase [i Viorel Oarz`. Ei sunt cei
mai cunoscu]i din Ia[i, \ns` lista este lung`. De exemplu, Costel
Corduneanu, un fost sportiv de performan]`, a devenit cumva
celebru dup` ce s-a apucat de infrac]iuni. |mpreun` cu fra]ii s`i,
Costel a reu[it s` câ[tige sume importante de bani, dup` ce to]i
au \nc`lcat des legea, lovind, amenin]ând diferite persoane din
Ia[i, iar unora cerându-le tax` de protec]ie. Clanul Cordunenilor
a strâns un CV bogat de infrac]iuni. Zona lor de influen]` a fost
ini]ial \n Dancu, \ns` treptat au pus st`pânire pe mai multe zone
din municipiul Ia[i, cum ar fi o parte din cartierul Nicolina [i o
parte din zona CUG. Mai mult decât atât, au \nceput s`-[i deschid`
afaceri [i s-au apucat de tranzac]ii imobiliare. Cam to]i mebrii
clanului Corduneanu au vizitat mai mult sau mai pu]in pu[c`riile
din ]ar` [i din afara ]`rii.

Clanul T`nase, un clan
cu o arie de acoperire mare
T`nase este un alt clan din Ia[i. Cel mai cunoscut membru
[i totodat` [eful clanului este Cosmos T`nase, fiind [tiut [i printre
interlopii din ]ar`. Cosmos s-a sprijinit tot pe familie pentru a
pune bazele clanului. Fiind de loc din zona Br`ilei, Cosmos a
ajuns dup` revolu]ie la Ia[i, iar de aici a condus o re]ea ce se
ocupa cu fel de fel de ilegalit`]i. Cosmos a fost condamnat pentru
trafic de droguri [i a stat \nchis. Asta nu l-a oprit s` adune o
avere consistent` [i s` aib` mai multe propriet`]i \n zona central`
a Ia[ului. Ca o ironie a sor]ii, familia lui Cosmos are o proprietate
chiar lâng` Poli]ia Municipiului Ia[i. Zona \n care acesta se simte
ca acasa \n Ia[i este zona central`.

„Br`ilenii”, un clan nou crescut
sub ochii lui Cosmos T`nase
Nepo]ii lui Cosmos T`nase au ajuns s` fie cunoscu]i poate
la fel de mult ca unchiul lor. Vorbim despre mai mul]i fra]i,
printre care Jean Br`ileanu sau Vandam Constantin. Cei din urm`
au ajuns la Ia[i tot din zona Br`ilei, acolo unde tat`l lor Ulise
era cunoscut tot pentru combina]ii periculoase. Jean Br`ileanu [i
Vandame Constantin au ie[it \n eviden]` dup` ce au ajuns s` fie
proprietari pe o parte a casei fostului politician Ionel Agrigoroaei
din zona S`r`rie. Nepo]ii lui Cosmos au intrat \n plin \n rândul
infractorilor [i au fost ]inu]i sub observa]ie de poli]i[ti dup`
„r`zboaiele” purtate pe re]elele de socializare cu clanul Cordunenilor.
Zona lor de „ac]iune” este, a[adar, S`r`rie.

C`t`lin B`c`uoanu, un [ef de grupare
care bate spre retragere

Clanul Gangal, [efii din Dalas [i Galata
O alt` grupare cu state vechi la Ia[i este clanul Gangal.
Membrii acestui clan sunt extrem de mul]i, \ns` nu se ridic` la
nivelul celorlalte clanuri mai sus men]ionate. Cu toate acestea,
\n zona Dalas-Galata, membrii clanului au fost „[efi”. Infrac]iunile
comise de membrii acestuia sunt diverse: de la furt pân` la lovire,
amenin]are sau viol. O mare parte dintre cei care au f`cut sau
fac parte din grupare au ajuns dup` gratii [i nu s-au lini[tit nici
dup` ce au fost elbera]i.

Clanul lui Baciu din P`cure],
o grupare local`

gruparea condus` de Cosmos T`nase. Oarz` \nc` mai are „afaceri”
\n Italia, iar restul sunt \mp`r]i]i prin mai toate ora[ele mari din
Europa. |n orice caz, poli]i[tii din Ia[i reu[esc s` supravegheze
activitatea infrac]ional` a acestora, iar \n ultimii ani, pe rând,
membrii din mai toate clanurile au ajuns \n spatele gratiilor. {i
ast`zi o parte dintre interlopi se afl` \n spatele gratiilor, printre
ei fiind [i Costel Corduneanu. De-a lungul anilor, numeroase
persoane din mediul afacerilor [i nu numai au avut de suferit
din cauza acestor clanuri, iar unele dintre acestea au fost chiar
terorizate de interlopi.
Sorin PAVELESCU

Un alt clan modest, dar totodat` destul de vocal, este cel al
lui Baciu, din P`cure]. Din acest clan fac parte mai mul]i indivizi
certa]i cu legea. La fel ca membrii clanului Gangal, „oamenii lui
Baciu” au \nc`lcat grav legea: trafic de droguri, lovire, distrugere,
iar lista de infrac]iuni poate continua. Nu de pu]ine ori \n zona
P`cure] au izbucnit scandaluri uria[e din cauza r`fuielilor dintre
familiile rivale.

}iganii de la Ciurea [i Grajduri,
sus]inu]i de clanurile din Ia[i
La Ia[i exist` [i o grupare, cunoscut` drept „]iganii”. |n acest
caz nu se poate vorbi despre un clan. Totu[i, mai multe familii
ale „St`ne[tilor” din comuna Ciurea [i Grajduri au f`cut un fel
de alian]` [i au comis fapte penale grave. }iganii \ns` nu s-au
bazat mai mult pe cam`t` [i sp`lare de bani. Infrac]iunile economice
i-au trimis pe mul]i dintre „St`ne[ti” dup` gratii, \ns` nu i-a oprit.
Este cunoscut faptul c` ]iganii cotizeaz` la [efii unor clanuri din
Ia[i pentru a primi sprijin sau doar pentru a se folosi de numele
lor, atunci când este cazul.

Interlopul tolerat de mai toate
clanurile a vrut s`-[i omoare un rival
Exist` \ns` un personaj cheie \n rândul interlopilor. Este vorba
despre Viorel Oarz`, un individ ce a comis un lung lan] de
infrac]iuni [i a devenit cunoscut dup` ce a \ncercat s` omoare,
tr`gând cu pistolul \ntr-un lider al unui clan albanez. Asta s-a
petrecut \n Italia. S-a \ntors la Ia[i [i s-a apucat de afaceri
imobiliare. Individul este tolerat de toate grup`rile mafiote din
Ia[i. Mai pe scurt, nu are probleme cu nimeni. Cum s-a ajuns
la o asemenea rela]ie este greu de spus. |n iarna anului trecut,
Oarz` a fost ridicat de poli]i[ti, fiind acuzat c` a incendiat un
autoturism de aproximativ 100.000 de euro.

Un alt interlop cunoscut la Ia[i este C`t`lin B`c`uoanu. Ini]ial
prieten cu membrii clanului Corduneanu, B`c`uoanu ajunge \ntrun final s` fie du[man de moarte cu ace[tia [i este implicat \ntrBanii mul]i vin din mai multe
un scandal de propor]ii, care s-a terminat cu arest`ri. B`c`uoanu
]`ri europene, acolo unde clanurile
a comis nenum`rate infrac]iuni, \ns` de ceva timp gruparea pe
au activit`]i infrac]ionale
care el a condus-o a \nceput s` dispar`. B`c`uoanu [i-a dus traiul
\n zona Holboca, acolo unde a [i locuit o perioad`. Ca orice
Clanurile din Ia[i \[i desf`[oar` afacerile departe de ]ar`. De[i
interlop care se „respect`”, C`t`lin B`c`uoanu a stat \nchis o fac unele combina]ii \n ]ar`, banii nu vin de aici. De exemplu,
perioad` pentru infrac]iuni diverse, printre care [i [antaj.
clanul Corduneanu este destul de tare intrat \n Anglia, la fel ca
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Ie[enii se pot `nscrie `n programul ıCasa
Eficient\ Energetic‰, derulat de AFM.
Cererile se pot depune `ncepând
cu 15 septembrie 2020
Ie[enii care vor s` ob]in` 15.000 de euro
\n programul „Casa Eficient` Energetic”
se pot \nscrie pe site-ul AFM. Scopul
programului este reducerea consumului
de energie din casele românilor [i a
emisiilor de gaze cu efect de ser`
Ie[enii care vor s` ob]in` 15.000 de euro \n programul
„Casa Eficient` Energetic” se pot \nscrie pe site-ul AFM. Ace[tia
pot beneficia de o prim` energetic` în valoare de maximum
15.000 de euro, sum` pe care Ministerul Mediului, Apelor [i
P`durilor o finan]eaz` prin Administra]ia Fondului pentru Mediu
(AFM). Cheltuielile eligibile vizeaz` instalarea de ferestre
izolante, izolarea acoperi[ului, a pere]ilor exteriori, montarea
unei centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de
ventila]ie, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mi[care,
robine]i [i conducte noi.

Ie[enii vor primi banii de la AFM
dup` ce vor finaliza lucr`rile
\n termen de maxim 18 luni
Pentru a primi banii de la AFM, ie[enii trebuie s` respecte
o condi]ie a eligibilit`]ii proiectului, respectiv eficien]a energetic`
a locuin]ei s` creasc` cu cel pu]in o clas` energetic`. Ie[enii vor
putea depune online cererea pentru prima energetic`, înso]it` de
un certificat de performan]` energetic` ini]ial [i un audit energetic
al casei unde vor s` fac` lucrarea. Imediat dup` acceptarea cererii,
proprietarii vor primi un num`r unic de înregistrare [i au la
dispozi]ie 60 de zile pentru a preg`ti dosarul investi]iei. Dup`
aprobarea dosarului lucr`rile pot începe [i se pot derula într-o
perioad` de maximum 18 luni. La final, AFM deconteaz` 60 la
sut` din investi]ie, dup` un nou audit energetic al casei.

Noi fonduri de la stat acordate de AFM
prim`riilor din Ia[i care vor
s` modernizeze iluminatul public
Prim`riile din Ia[i care vor s` modernizeze iluminatul public
pot accesa fondurile acordate de Administra]ia Fondului pentru
Mediu (AFM). Programul „Iluminat Public” se adreseaz` administra]iilor
publice locale care pot beneficia de fonduri pentru îmbun`t`]irea
sistemului de iluminat public prin utilizarea corpurilor de iluminat
cu LED, cu eficien]` energetic` ridicat`. Un sfert din localit`]ile
din România doresc s`-[i modernizeze sistemele de iluminat public
cu fonduri de la Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM)
fiind \nscrise deja \n aplica]ia informatic` 3 proiecte din Ia[i.

Prim`riile din Ia[i pot accesa ajutoare
financiare cuprinse \ntre 500.000 [i un
milion de lei, bani acorda]i de AFM
Finan]area c`tre prim`riile din Ia[i care au proiecte eligibile
se acord` în procent de maximum 90 la sut` din cheltuielile eligibile

Dosar de executare/Dosar penal nr. 1167/95/2017
Nr. A__EIS 5100/03.08.2020
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

[i în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de
solicitan]i. Astfel, unit`]ile admistrativ-teritoriale din Ia[i care au o
popula]ie de pân` la 4.000 de locuitori pot ob]ine o finan]are maxim`
de 500.000 lei, iar prim`rille cu o popula]ie de peste 4.001 locuitori
pot primi de la AFM suma de 1.000.000 lei, bani ce vor fi utiliza]i
pentru modernizarea iluminatului public. Termenul limit` de \nscriere
\n aplica]ia online este 22 septembrie 2020, ora 16:00.

Ie[enii vor achizi]iona 36 de ma[ini noi prin
programele Rabla Clasic [i Rabla Plus 2020
Ie[enii pot depune cererile \n programul „Casa Eficient`
Energetic” pân` la sfâr[itul anului 2020. |n acest an au fost depuse
din Ia[i, \n programul Rabla Clasic, 47 de dosare pentru 68 de
autovehicule (au fost solicitate 68 de prime de casare de 6.500
de lei fiecare, 27 de ecobonusuri pentru autovehicule noi cu
CO2,96g/km NEDC/GPL/GNC \n valoare de 1.000 de lei [i 7
ecobonusuri pentru autovehicule hibrid \n valoare de 2.500 de
lei). Valoarea total` solicitat` este de 486.500 de lei. |n urma
verific`rilor efectuate de speciali[tii AFM au fost aprobate 17
dosare pentru 20 de autovehicule (20 de prime de casare a câte
6.500 de lei, 8 ecobonusuri pentru autovehicule noi cu CO2,96g/km
NEDC/GPL/GNC \n valoare de 1.000 de lei [i 5 ecobonusuri
pentru autovehicule hibrid \n valoare de 2.500 de lei), cu o valoare
total` aprobat` de 150.500 de lei.
Raluca COSTIN

Dosar de executare/Dosar penal nr. 5213/99/2016
Nr. A__EIS 5101/03.08.2020
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
21.08.2020, ora 10.00, LICITAŢIE (II licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri mobile, aflate in proprietatea debitorului
STANESCU NICUSOR:
- autoturism Dacia LSDAA, an fabricatie 2004, culoare
ROSU nr. de inmatriculare IS-91-TEM, seria sasiu
UU1LSDAAH32508775, capacitate cilindrica 1390, km. parcursi
246.851, benzina, pret de pornire al licitatiei 1958 lei (exclusiv
TVA).
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, sala de şedinţe D.G.R.F.P. Iaşi, etaj. 1,
jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID-19.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
21.08.2020, ora 11.00, LICITAŢIE (III licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri mobile, aflat in posesia debitorului MIRCEA
CRISTIAN:
- autoturism marca Land Rover LM AM3 Range Rover,
nr. inmatriculare IF-01-WNN, serie sasiu SALLMAM348A290504,
an fabricatie 2008, culoare NEGRU, km parcursi 86.284, cu
certficat de inmatriculare, fara carte de identitate, 1 cheie cu
telecomanda, fara defectiuni vizibile, pret de pornire al licitatiei
25.250 lei (exclusiv TVA).
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, sala de şedinţe D.G.R.F.P. Iaşi, etaj. 1,
jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID-19.

Document care contine date cu caracter personal protejate
de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Document care contine date cu caracter personal protejate
de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
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Mona-Lisa Thabet, una dintre cele mai
cunoscute femei de afaceri din Ia[i, tras\
la r\spundere pentru c\ [i-a falimentat
business-ul vechi de 20 de ani. Patroana
Autoned: ıEu m-am retras, de acum
`ncolo se va ocupa familia de afaceri‰
Mona-Lisa Thabet, una dintre
cele mai cunoscute femei de
afaceri din Ia[i, este acuzat`
c` a falimentat firma pe care a
controlat-o vreme de aproape
20 de ani. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i cere atragerea r`spunderii
femeii de afaceri pentru
intrarea în insolven]` a
Autoned SRL. Ie[eanca MonaLisa Thabet [i so]ul ei, omul de
afaceri iordanian Nidal Ismail
Hussain Thabet, au condus mai
multe companii cu domeniu
asem`n`tor de activitate,
majoritatea b`gate \n faliment
cu datorii uria[e. „Eu personal
nu m` mai ocup de afaceri. Am
mai avut doar aceast` firm`,
care a intrat \n insolven]`, [i
am decis s` m` retrag definitiv
din activitate”, a spus femeia
de afaceri Mona-Lisa Thabet
Una dintre cele mai cunsocute femei de
afaceri din Ia[i, Mona-Lisa Thabet, este acuzat`
de autorit`]ile fiscale c` a \ngropat celebrul
service-auto din zona Bucium. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i a cerut \n
instan]` atragerea r`spunderii so]iei omului de
afaceri iordanian Nidal Thabet pentru intrarea în
insolven]` a SC Autoned SRL, companie pe care

a administrat-o vreme de 20 de ani, dar care nu
[i-a pl`tit vreme \ndelungat` datoriile. Pe 5 august
2020, la Curtea de Apel Ia[i a fost \nregistrat
un dosar \n acest sens, autorit`]ile fiscale acuzândo pe femeia de afaceri c` a administrat de a[a
natur` compania c` aceasta a ajuns \n insolven]`.
|n prim` instan]`, aceasta a sc`pat de acuza]ii,
\ns` ANAF a insistat cu dosarele \n instan]`.
Femeia de afaceri Mona-Lisa Thabet sus]ine
faptul c` s-a retras recent din afaceri dup` ce
compania pe care a administrat-o vreme de
aproape 20 de ani a intrat \n insolven]`. „Nu am
ce s` comentez, deciziile instan]ei sunt publice.
Eu personal nu m` mai ocup de afaceri. Am mai
avut doar aceast` firm`, care a intrat \n insolven]`
[i am decis s` m` retrag definitiv din activitate.
Eu nu voi mai continua, dar afacerile vor fi duse
de ceilal]i membri ai familiei”, a spus femeia de
afaceri Mona-Lisa Thabet.

Patroana Autoned sus]ine c`
nu mai continu` afacerile, dar
figureaz` ca administrator \n
noua firm` a so]ilor Thabet
|n noiembrie 2019 se \nchidea procedura
insolven]ei \n cazul SC Autoned SRL, iar autorit`]ile
fiscale au decis [i radierea companiei \nfiin]ate
\n anul 1999 [i care a avut 22 de angaja]i \nainte
s` intre \n dificult`]i financiare. „Dispune radierea
debitorului din registrul comer]ului. În temeiul
dispozi]iilor din Legea privind procedura insolven]ei,
descarc` pe administratorul judiciar CII Holicov
P Cristina de orice îndatoriri [i responsabilit`]i
cu excep]ia situa]iei privind tabelul creditorilor”,
se arat` \n sentin]a magistra]ilor cu privire la
radierea SC Autoned SRL. Firma [i-a oprit
activitatea \n mod oficial [i mai are de achitat

269.631 lei c`tre autorit`]ile statului, \ns` o alt`
companie aproape geam`n` a fost \nfiin]at` la
\nceputul anului 2019 [i care parc` continu`
activitatea din umbr` a falimentarei SC Autoned
SRL. Este vorba despre INAB Autoned SRL, care
a fost \nfiin]at` de Ismail Nidal Hussain Thabet
[i care este administrat` de Mona-Lisa Thabet,
so]ia omului de afaceri iordanian.

Controalele de la ANAF au
scos la iveal` multe nereguli
\n activitatea so]ilor
Mona-Lisa [i Nidal Thabet
Direc]ia Regional` de Finan]e a mai f`cut \n
trecut o ac]iune \mpotriva patroanei de la Autoned,
dar de aceast` dat` acuza]iile erau legate de modul
\n care a condus firma Mega Auto Serv SRL.
Societatea a intrat \n insolven]` pe data de 27
noiembrie 2013 [i a l`sat o datorie c`tre bugetul
de stat \n valoare de 17.000 lei. Firma nu are

bunuri, iar banii care existau \n cont au disp`rut.
Mai mult, Fiscul [i administratorul judiciar au
acuzat-o pe Mona-Lisa Thabet c` nu vrea s` predea
actele societ`]ii pentru derularea corect` a procedurilor
de lichidare [i recuperare a debitelor. |n aceste
condi]ii, atât administratorul judiciar, cât [i Fiscul
au considerat c` recuperarea banilor nu se poate
face decât prin executarea silit` a administratorului
Mona-Lisa Thabet. „S-a constatat neutilizarea
disponibilit`]ilor b`ne[ti \n sum` de 25.659 lei
disponibile \n casieria societ`]ii la data de 31.12.2012
pentru plata datoriilor, neachitarea acestora ducând
la dificult`]i de ordin financiar [i la agravarea
situa]iei. Arhiva care cuprinde documentele societ`]ii
se reg`se[te \n posesia administratorului firmei
doamna Thabet Mona-Lisa, aceasta refuzând accesul
[i predarea documentelor”, a concluzionat administratorul
judiciar \ntr-unul din rapoartele privind starea
societ`]ii.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro

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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Fericirea nu se poate cump\ra cu bani!
De[i au pensii de mizerie, aceste bunicu]e
din Ia[i [tiu cum s\ tr\iasc\ fumos!
Dr\muiesc fiecare leu de la o lun\ la alta [i
nu au uitat s\ zâmbeasc\
Eugenia, Maria [i Aurica sunt 3 bunicu]e din
comuna Le]cani, jude]ul Ia[i. Au lucrat zeci de
ani [i acum sunt r`spl`tite de c`tre Statul Român
cu o pensie de 704 lei. Ace[ti bani le ajung s`[i pl`teasc` utilit`]ile, medicamentele [i hrana.
De[i mul]i s-ar plânge s` tr`iasc` cu o sum` atât
de infim`, cele 3 bunicu]e se bucur` c` sunt \nc`
\n via]` pentru a-[i vedea nepo]ii [i a da hran`
la p`s`ri. Chiar dac` au vârste de peste 70 de
ani, bunicu]ele \[i g`sec \n fiecare zi puterea \n
Dumnezeu pentru a merge mai departe.

Eugenia Rudac: „Din pensie
\mi iau mâncare, \mi iau
untdelemn, zah`r, pl`tesc
cablul [i medicamentele”
Eugenia Rudac are 80 de ani, 3 copii [i este
v`duv` de 19 ani. Tr`ie[te \ntr-o c`su]` din comuna
Le]cani, din jude]ul Ia[i, de mai bine de 6 decenii.
Prime[te pensie de 704 lei [i poveste[te cum
dr`muie[te fiecare b`nu] pentru a se asigura c`
nu va r`mâne niciodat` f`r` hran`. „Am acum o
pensie de 704 de lei. Mi-e greu. Nu v` da]i seama
c` am probleme cu inima, cu picioarele, pl`tesc
cablul. Am avut ni[te r`saduri [i dac` nu am
putut s` pr`[esc, am chemat pe cineva s` fac`.
A cosit [i apoi a pr`[it [i a trebuit s`-i dau bani.
Din pensie \mi iau mâncare, \mi iau untdelemn,
zah`r. La cablu pl`tesc 33 de lei. Am lucrat 15
ani la CAP [i apoi am r`mas f`r` serviciu. Tot
ce vede]i aici, eu cu b`rbatul meu am f`cut. Nu
ne-a ajutat nimeni”, poveste[te Eugenia Rudac.

Din pensia de 704 lei, Eugenia
trimite 200 de lei lunar
b`iatului ei condamnat la 14
ani de \nchisoare, dup` ce [i-a
\njunghiat so]ia din gelozie
Din pensia ei de 704 lei, Eugenia trimite 150,
200 de lei lunar b`iatului ei \nchis pentru 14 ani

dup` ce [i-a \njunghiat so]ia. Eugenia, chiar dac`
nu este de acord cu fapta copilului ei, a fost
sf`tuit` de c`tre preotul din sat s`-l ierte. De
atunci, \n fiecare lun`, din pensioara ei, se asigur`
c` [i b`iatul are tot ce-i trebuie. „Din pensia mea
trimit bani copilului meu care este \n \nchisoare.
Numai mam` s` nu mai fii. S-a luat la ceart` cu
nevasta. Ea lucra pe Bucium, s-a dus \naintea ei
[i a t`iat-o. A fost condamnat la 14 ani de \nchisoare.
A f`cut abia 5. Nu cred c` voi mai prinde ziua
\n care \l voi putea vedea. A fost [i aici la Ia[i [i
nu m-am putut duce s`-l v`d, c` mor dac`-l v`d.
Ultima dat` l-am v`zut acum 5 ani când a plecat.
|i trimit 150, 200 de lei lunar. M` sun` când
prime[te banii ca s` [tiu c` a primit”, poveste[te
plângând Eugenia.

Eugenia [i-a preg`tit de 5 ani
hainele de \nmormântare:
„Le-am f`cut pe toate, ca s` nu
las grijile pe umerii copiilor. V`d
c` \nc` m` ]ine Dumnezeu”
Chiar dac` are o pensie de 704 lei pe lun`
[i nu [tie de ce acum prime[te 690, Eugenia nu
se plânge. Este fericit` c` atât timp cât este \n
via]`, \[i poate ajuta copilul \nchis pentru \nc` 9
ani. {i-a preg`tit [i hainele de \nmormântare, ca
s` nu lase asta \n grija copiilor. |n od`i]a preg`tit`
pentru musafiri, Eugenia are 2 valize: una cu
hainele cu care vrea s` fie \mbr`cat` la \nmormântare
[i una cu pilote [i perne s` fie date de poman`
la \nmormântarea ei. „Nu s-a \ntâmplat niciodat`
s` r`mân f`r` bani, pentru c` [tiu cum s` m`
administrez. Mai iau prim`vara pui [i-i cresc eu.
M` cost` mai mult a]a decât fa]a, dar m`car
m`nânc pui crescu]i de mine. Eu m` ocup de
toat` gospod`ria. Toat` ziua plâng. Plâng pentru
c` sunt singur`, pentru c` nu am avut surori,
nu am avut fra]i, [i plâng pentru copilul meu din
\nchisoare. Le-am spus copiilor c` dac` mor, dup`
40 de zile s` vând` casa. Dac` nu mai sunt eu,

cresc buruienele. Casa o \mpart la copii \n mod
egal. M-am preg`tit de 5 ani [i pentru \nmormânatare,
dar v`d c` \nc` m` ]ine Dumnezeu. Le-am f`cut
pe toate, ca s` nu las grijile pe umerii copiilor”,
mai spune Eugenia Rudac.
Maria Dram are 91 de ani, locuie[te \n Le]cani
[i tr`ie[te, la fel ca Eugenia, cu o pensie de 704
lei. A lucrat [i ea la CAP [i s-a bucurat de o via]`
frumoas` al`turi de so]ul ei care a decedat \n
urm` cu 16 ani. „Pl`tesc tot impozitul la p`mânt,
\mi iau ulei, \mi \mpart banii frumos. Am pus \n
gr`din` de toate, dar dac` e secet`, nu am ce s`
fac. De medicamente nu am bani. Doar o parte
mi le deconteaz`. Trebuie eu s` pl`tesc vreo 300
de lei. Când i-au pensia pl`tesc telefonul, lumina
[i ce r`mâne, cump`r de mâncare. Ne descurc`m,
mai pu]in, dar ne descurc`m. Au fost [i zile \n
care n-am avut ce s` m`nânc. Dar acum am
m`m`ligu]`, pui \n gr`din` legume, vreo doi cartofi
[i te descurci. Am 4 copii, dar au pensie mic`.
Cel mai mic are 61 de ani, nu au cu ce s` m`
ajute, c` au [i ei pensie mic`. Copiii mai vin la
mine s`-[i ia de mâncare din gr`din`, s`-[i ia
gr`un]e. |i ajut, c`-s mama lor. Dac` pot merge
\n picioare, m` descurc. Singur` pr`[esc, nu dau
voie la buruian, dar anul acesta nu a plouat”, spune
bunica Maria Dram la venerabila vârst` de 91.

Aurica Constantinescu,
72 de ani: „Au fost multe
zile \n care nu am avut ce
mânca, dar ce s` facem?
Mergem \nainte cum putem”
Aurica Constantinescu are 72 de ani [i este
v`duv` de 7 luni de zile. Cu pensia de 704 lei,
poveste[te c` via]a ei nu este a[a frumoas` cum
[i-a imaginat-o când era tân`r`. Cu toate acestea,
se descurc`. „Nu-mi ajung banii pentru lumin`,
gaz, animale [i hran`. Au fost multe zile \n care
nu am avut ce mânca. Am muncit o via]` \ntreag`.
Am avut animale, mergeam la pia]`. Am stat mai
mult la pia]` decât acas`. Copiii nu prea m`
viziteaz` c` nu au cum din cauza pandemiei de
Covid-19. Pl`tesc 150 de lei lunar doar pe
medicamente. Mi-e greu, dar ce s` facem? Mergem
a[a \nainte. Când tr`ia b`rbatul meu aveam vac`,
aveam porc, ne era mai u[or. |n zilele \n care
n-am avut mâncare am b`ut un ceai cu pâine.
Copiii m` ajut` cu ce pot, când pot. Dar au [i
ei casele lor, datoriile lor. Acum cu boala asta,
nici de munc` nu mai au”, poveste[te Aurica
Constantinescu.
Bianca CIUBOTARIU

Plan diabolic pus la cale de so]ia unui ie[ean: [i-ar fi pus feti]a de 8 ani s\
spun\ c\ tat\l ei a violat-o! Totul pentru a putea pleca lini[tit\ din ]ar\!
Plan diabolic pus la cale de so]ia unui ie[ean:
[i-a pus feti]a de 8 ani s` spun` c` tat`l ei a
violat-o! Totul pentru a putea pleca lini[tit` din
]ar`! Judec`torii au dispus achitarea unui b`rbat
acuzat de tentativ` de viol! Astfel, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Pa[cani au dispus recent
achitarea lui Dumitru A. „Instan]a \l achit` pe
inculpatul Dumitru A. privind s`vâr[irea infrac]iunii
de tentativ` la viol, pe motiv c` nu exist` probe
c` persoana a comis infrac]iunea. Respinge ca
neîntemeiat` ac]iunea civil` formulata de directorul
DGASPC Ia[i, în calitate de reprezentant legal
pentru partea civil` minor` A.M.A.”, au afirmat
judec`torii p`[c`neni. Totu[i, sentin]a nu este
definitiv`, aceasta fiind deja contestat` de procurori.
|n urma unui plan diabolic, procesul ie[eanului
a \nceput pe 25 ianuarie 2019. Procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Pa[cani
au dispus trimiterea \n judecat` a lui Dumitru A.,
sub acuza]ia de tentativ` de viol. |ntreg scandalul
a izbucnit pe 16 iulie 2017, când o cumnat` a
ie[eanului a f`cut plângere la Poli]ie. Femeia a

sus]inut \n fa]a poli]i[tilor din Târgu Frumos c`,
\n urm` cu aproximativ o lun`, b`rbatul ar fi
\ncercat s` \[i violeze fiica, \n vârst` de 8 ani.
La rândul ei, feti]a din comuna Strunga ar fi
sus]inut \n fa]a anchetatorilor acela[i lucru, [i
anume c` tat`l ei ar fi \ncercat s` \ntre]in` un
raport sexual normal cu ea. Când au mers ini]ial
la locuin]a respectiv`, poli]i[tii au sus]inut c` nu
au putut sta de vorb` cu cei doi p`rin]i, deoarece
s-ar fi aflat sub influen]a b`uturilor alcoolice.

Un plan diabolic pentru a-l
\ndep`rta pe tat` de copii!

spun adev`rul. „|n acest caz a existat un dubiu
de la \nceput c` ar fi fost comis` fapta de c`tre
clientul meu, pentru c`, \n cauze de acest gen,
de obicei este cuvântul p`r]ii v`t`mate \mpotriva
cuvântului suspectului. Aici a fost implicat` [i
mama fetei, care a spus c` totul a fost o \nscenare,
pentru c` ea ar fi dorit ca, \mpreun` cu sora ei
(cumnata b`rbatului), s` plece la munc` \n
str`in`tate, \n Croa]ia sau Cehia”, a declarat ieri
avocata Angelica Maftei, cea care l-a reprezentat
\n instan]` pe Dumitru A.

„Mama a recunoscut
c` a pus la cale planul

Dup` ce au demarat ancheta, oamenii legii
\mpreun` cu sora ei!”
au fost nevoi]i s` discearn` \ntre plângerea
formulat` de cumnata b`rbatului, spusele presupusei
Avocata b`rbatului a mai sus]inut c` mama
victime, feti]a de 8 ani, [i afirma]iile b`rbatului, feti]ei a recunoscut c` plângerea la Poli]ie f`cea
care [i-a sus]inut nevinov`]ia. La un moment dat, parte dintr-un plan pus la cale de ea [i sora ei.
anchetatorii i-au dus pe cei doi p`rin]i la detectorul „Mama a motivat \nscenarea prin faptul c` nu a
de minciuni (testul poligraf). Problema a constat vrut s` lase copiii - e vorba de 2-3 copii, din
\n faptul c` ambii p`rin]i au dat semne c` nu câte ]in minte - cu tat`l. Ei aveau ni[te probleme
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

\n familie \n acea perioad`. Doamna nu voia s`
lase copiii \n grija tat`lui, ci \n grija statului.
Probabil c` domnul nici nu era de acord cu
plecarea so]iei \n str`in`tate... {i, atunci, \mpreun`
cu sora ei, s-au \n]eles s` \l acuze pe tat` c` ar
fi \ncercat s` o molesteze pe fiica \n vârst` de
8 ani. Când a fost interogat` la Poli]ie, la Parchet
[i la instan]`, mama fetei [i-a sus]inut acest punct
de vedere. |n plus, a fost efectuat` o expertiz`
psihiatric` \n ceea ce o prive[te pe minor`, din
care ar rezulta c` are puternice tendin]e mitomanice
(minte)”, a ad`ugat avocata Angelica Maftei.
Aceasta a ad`ugat c`, \ntr-un final, pân` [i
presupusa victim`, feti]a de 8 ani, ar fi recunoscut
c` a min]it, pentru a-[i pedepsi propriul tat`.
„Feti]a a sus]inut chiar c` ar fi \ncercat s` \[i
pedepseasc` tat`l, sus]inând c` ar fi fost abuzat`,
pentru c` domnul respectiv s-ar fi purtat violent
cu ea \n momentele \n care consuma b`uturi
alcoolice”, a subliniat avocata Angelica Maftei.
Continuarea pe www.bzi.ro
Sorin PAVELESCU
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Scandal monstru provocat de so]ii
Mariana [i Sorin Laz\r `n Strunga.
Prim\ri]a [i fostul senator [i-au pus
cet\]enii `n cap dup\ ce un drum a
disp\rut ca prin minune de pe
hart\. S-a ajuns la plângeri penale
se arat` \n plângerea penal` \naintat` de cet`]enii
comunei Strunga.

Mariana Laz`r, primarul
comunei Strunga, spune c` nu
s-a construit peste drum
Mariana Laz`r, primarul comunei Strunga,
sus]ine faptul c` \n acea zon` era o cale de acces
spre o fântân` pe unde localnicii aduceau ap` cu
ajutorul c`ru]elor [i nu s-a intervenit peste suprafa]a
acestuia. „Acolo a fost o c`rare, pe vremuri \[i
aducea lumea ap` cu c`ru]a. {i acum poate trece
o c`ru]` pe aici. La noi pe hart` apare cu o
l`]ime de 2 m [i ceva. Nu este un drum lat, dar
vrea s` aib` acces cu ma[ina mare. Acolo erau
construc]iile de când lumea, nu s-a intrat \n drum.

Un adev`rat scandal are loc de
mai mul]i ani \n comuna
Strunga, din jude]ul Ia[i, dup`
ce un drum din localitate a
disp`rut de pe hart`. Localnicii
\i acuz` pe so]ii Mariana [i
Sorin Laz`r, primarul din
comun`, respectiv fostul
senator PSD, c` au administrat
lucrurile \n a[a fel, \ncât un
drum care deservea locuitorii
din zon` [i care figura \n
registrele Prim`riei Strunga
dinainte de 1989 nu mai exist`
\n forma ini]ial`, iar acum nicio
ma[in` nu mai poate circula pe
aici. Pe seama acestui scandal
s-au deschis mai multe
procese care dureaz` de mai
mul]i ani, iar primarul comunei
[i mai mul]i func]ionari s-au
ales cu plângere penal`
Un scandal uria[ care pare s` nu se mai
sfâr[easc` are loc \n comuna Strunga \ntre
autorit`]ile locale [i mai mul]i cet`]eni, care acuz`
conducerea Prim`riei Strunga c` a administrat
lucrurile \n a[a fel, \ncât un drum care deservea
mai mul]i locuitori a disp`rut ca prin minune de
pe hart`. Oamenii sus]in c` drumul care figureaz`
\n registrele prim`riei dinainte de 1989 nu mai
exist` fizic \n aceea[i form`, iar acesta a fost
ocupat abuziv. „Sunt proprietarul unei suprafe]e
de teren situat \n comuna Strunga. Terenul are
ie[ire la drumul public DS 164. La dezbaterea
mo[tenirii, expertul a l`sat pe lotul atribuit mamei
mele un drum de servitute cu o l`]ime de 4

metri, pentru asigurarea accesului din DS 164 la
loturile atribuite prin partaj celorlalte rude. Drumul
de servitute a fost l`sat cu o l`]ime de 4 metri,
cu respectarea prevederilor legale, urmând ca
accesul la acest drum s` se fac` prin DS 164.
La un moment dat, s-a ajuns la modernizarea
unor construc]ii [i construirea unor noi cl`diri,
inclusiv anexe gospod`re[ti. Cu acest prilej s-a
ocupat f`r` drept parte din drum, f`cându-l
impracticabil pentru circula]ia autoturismelor sau
a c`ru]elor”, explic` Alexandru Nour Tomi]`,
proprietar din Strunga.

Plângere penal`, f`cut` de
cet`]eni \mpotriva primarului
comunei Strunga
Prim`ria comunei Strunga este condus` \n
prezent de Mariana Laz`r, so]ia fostului senator
Sorin Laz`r, care a ocupat [i el func]ia de primar
\naintea so]iei. Mariana Laz`r a primit mo[tenire
odat` cu func]ia de primar [i acest scandal cu
drumul care a disp`rut din registrele prim`riei
pe seama c`ruia sunt duse mai multe procese \n
instan]` [i mai multe plângeri la organele de
anchet`.
Ultimul demers legal f`cut de cei p`gubi]i
este \naintarea unei plângeri penale \mpotriva
primarului comunei Strunga [i a altor func]ionari
care au l`sat ca aceste lucruri s` se \ntâmple.
„|n registrele vechi ale Prim`riei Strunga este
specificat clar faptul c` drumul s`tesc 164 a existat
[i exist` \n eviden]ele Consiliului Local Strunga,
dar \n modul \n care au fost \nregistrate drumurile
\n inventarul comunei când aceasta era condus`
de Sorin [i Mariana Laz`r s-a \ncercat s` se
ascund` dimensiunile reale ale acestora, tocmai
pentru a se putea acoperi situa]ia ca cea a drumului
164, a c`rei dimensiune a fost redus` pe m`sura
trecerii timpului, prin interven]ia unor persoane
interesate, f`r` ca autorit`]ile locale s` ia vreo
m`sur` pentru readucerea lor la starea ini]ial`”,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Acolo a fost o gr`din` mai mare cu trei mo[tenitori
care trebuiau s` \[i p`streze fiecare o cale de
acces, dar unul a luat tot \n fa]`, iar cei din
spate au r`mas a[a. Pe hart` nu este un drum
de 4 m, gardurile [i casele erau acolo construite,
eu nu [tiu s` se fi intrat \n drum”, a spus Mariana
Laz`r, primarul comunei Strunga din jude]ul Ia[i.
Plângerea penal` se refer` la fals, uz de fals
[i la infrac]iunii de abuz \n serviciu \n form`
continuat` comise de reprezentan]ii Prim`riei
comunei Strunga [i de ceilal]i participan]i la
solu]ionarea problemei. Reamintim faptul c` so]ul
Marianei Laz`r, fostul senator PSD, are la activ
mai multe dosare penale \n urma afacerilor necurate
pe care le-a f`cut.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
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
}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.

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

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
CONDUCåTOR AUTO
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
PENTRU AUTOCAMION;
\n fa]` cu magazinul Carrefour MECANIC DESERVENT
Felicia), angajeaz` persoane cu
REPARTIZATOR ASFALT;
experien]` [i pensionari la limita
MECANIC DESERVENT
de vârsta \n meseriile /
BULDOEXCAVATOR;
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
REGLORI A{TERNERE
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
ASFALT; ASFALATATORI.
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
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.

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:
0744.197425; 0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Agent de securitate, studii medii,
de preferat atestat, grupuri
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Analist, studii superioare,
experien]` 1 an, limba german`,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist resurse umane, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba germana, italian`, englez`
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
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limba germana, italina, engleza
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.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.
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.
Barman, studii medii, f`r`
experien]`
precizat`,CAFENEAUA
NOASTRA SRL. Rela]ii la:
0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.
Barman, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ART CLUB
90 SRL. Rela]ii la:0745898790;
media_stef@yahoo.com.
Barman, f`r` studii [i experien]`
precizate, postul este pentru
Belcesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Biolog, absolvent studii
superioare, LUMISAN SRL.
Rela]ii la: 0332802755
lumisan_laborator@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
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.
Controlor calitate, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
S.A. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Controlor calitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
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.

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

Economist, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
Croitor-confec]ioner
0232.760754; 0742.122522;
\mbr`c`minte dup` acomanda,
golden_star_99@yahoo.com.
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
Economist, studii superioare, f`r`
la: 0232241127;
experien]` precizat`, PRO
stefanaprotec@gmail.com.
INVEST SRL. Rela]ii la:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.

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:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
Electrician, scoala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
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.
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.
Facturist, studii medii, calificare,
f`r` experien]` precizat`, LIFEIND SRL. Rela]ii: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.
Faiantar, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii:
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Femeie de serviciu, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, DENTOMEDICAL&EST
SRL. Rela]ii la: 0740270767.
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:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, calificare,
experien]` 5 ani, ELMAR SRL.
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro.
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.
Fochist clasa A, studii medi; cu
experien]` min.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
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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.

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.

Inginer construc]ii CFDP, studii
superioare, experien]` 1 an, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

Inginer constructor, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.

Inginer constructor, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.

Inginer constructor instala]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, postul este pentru
One[ti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.

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.

Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

Inginer electrotehnist, studii de
specialitate, experien]` 1-2 ani,
SMART ELECTICAL EQUIPMENT
SRL. Rela]ii la:
0232/242141;office@e-see.ro.

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.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`

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.

0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.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.

Manipulator marfuri,
sc.gimnazial`/ profesional`, f`r`
experien]` precizat`, LIFE-IND
SRL. Rela]ii la: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.

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

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

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

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, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.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.
L`c`tu[ mecanic, [coal`
profesional`, experien]` 1 an,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280;
stanmarius.mcs@gmail.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
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, 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.
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.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, postul este
pentru One[ti, INDUSTRIAL EST
SA. Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Mecanic utilaj, 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.
Medic stomatolog, studii
superioare/postliceale, f`r`
experien]` precizat`. Rela]ii la:
0740270767.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.

Manager comercial, studii
superioare, experien]` 1 an,
L`c`tu[, studii medii, cu
limba italian` avansat, HCL
experien]`, DAF TRADING
Muncitor necalificat, f`r` studii
IMPEX SRL. Rela]ii la:
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
precizate, experien]` 1 an, ART
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.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.
Muncitor necalificat, studii medii;
cu experien]` min, 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@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, 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`,
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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,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
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 \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.
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 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.

HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Stivuitorist, scoala general`, f`r`
experien]` precizat`, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Stivuitorist, scoala profesioanal`,
experien]` 1 an, atestat ISCIR,
SXN IUSCONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0752088045;
office.sxn@gmail.com.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar la ma[ini de alezat,
studii medii, experien]` 5 ani,
CHAMBON SRL. Rela]ii la:
0332/418701; 0332/418702;
info@chambon.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Tâmplar universal, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
KARMIC WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician agronom-exploatare,
studii medii de
specialitate/experien]` 2 ani, II
HOGAS MIHAI MARIAN. Rela]ii
la: 0744640242.

Vânz`tor, f`r` studii [i experien]`
precizate, NEOHEALTH MED
SRL. Rela]ii la: 0259/476818;
0728240480;
info@neohealthmed.ro.

Tehnician trigotehnict, studii
medii, permis categ.B,
INSTALFROID SRL. Rela]ii la:
0754077333;
instalfroid@yahoo.com.

Vopsitor auto, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.

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

Vânz`tor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ELEN COMEX STAR
SRL. Rela]ii la: 0743028700;
elen_comex@yahoo.com.

Tinichigiu carosier, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Tinichigiu de [antier, studii medii,
experien]` 1 an, STIZO NPC
SRL. Rela]ii la: 0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.

Sudor, calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Sudor, studii medii, experien]` 05 ani, S&B METAL MARKET
SRL. Rela]ii la: 0723172124;
office.metalmarket@yahoo.com.

Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Sudor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

Turnator Formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Sudor arc electric, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.

Vânz`tor, studii medii, experien]`
1 an, BAC STORE SRL. Rela]ii
la: 0745437847;
bacstore2017@gmail.com.

Tâmplar universal, studii medii,
Specialist organizare, studii
f`r` experien]` precizat`, DIANA
superioare, experien]` 1 an,
MINI SRL. Rela]ii la:
limba germana, italian`, francez`, 0751101272.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Vânz`tor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ELEN
COMEX STAR SRL. Rela]ii la:
0743028700;
elen_comex@yahoo.com.

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

Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

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

Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EIN FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.

Tehnician energetician, f`r` studii
[i experien]` precizat`, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Sudor flacara de gaze, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.

experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.

Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`,
BANDIANDY SRL. Rela]ii la:
0746866089;
pascariu.oana@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,persoan`
peste 45 ani, f`r` experien]`
precizat`, CANISA RO SRL.
Rela]ii la: 0733121226;
laposete@gmail.com.
Vânz`tor, studii liceale,f`r`
experien]` precizat`, DASIBO
COMPANY SRL. Rela]ii la:
0743238953.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, ALEMON TEAM SRL.
Rela]ii la: 0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Zidar, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, ART DIZAIN
FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Zidar, studii medii, cu experien]`,
DAF TRADING IMPEX SRL.
Rela]ii la: 0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

NOTIFICåRI
Deschiderea procedurii
simplificate de insolven]`
împotriva debitorului S.C.
SIDDHIS S.R.L, cu sediul social
în Ia[i, {os. Voine[ti nr. 46A cam.
25B, jud. Ia[i, J22/627/2004, CUI
16286767, prin Încheierea
52/31.07.2020, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, în dosarul nr.
3493/99/2020 (119/2020).
Termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de crean]e
11.09.2020. Cererea va fi legal
timbrat` [i calculat` pân` la data
de 31.07.2020. Termen verificare
crean]e, întocmire [i publicarea
tabel preliminar 18.09.2020.
Contesta]iile se vor depune la
Tribunal în 7 zile de la publicarea
în BPI a tabelului. Termen fi[are
tabel definitiv de crean]e
12.10.2020. Termen continuare
procedur` 10.12.2020, CS1 fal.
Prima Adunare a Creditorilor va
avea loc la sediul din Ia[i str.
Ovidiu nr. 4A, sc. B, et. 1 ap. 5 în
22.09.2020 ora 10. Ordine de zi:
confirmarea lichidatorului judiciar
[i stabilirea remunera]iei acestuia,
alegerea comitetului creditorilor,
desemnarea pre[edintelui
comitetului creditorilor.
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Decar inedit la echipa na]ional\ a României
U21! Unde a ajuns tricoul lui Ianis Hagi
Echipa na]ional` U21 a României efectueaz`
un stagiu de preg`tire la Buftea [i Mogo[oaia,
în perioada 4-6 august, iar elevii lui Adi Mutu
vor avea parte [i de un meci amical, tricoul lui
Ianis Hagi urm nd s` fie purtat de George
C\mpanu. România U21 o va întâlni într-o partid`
amical` pe Farul Constan]a, ast`zi, de la ora
20:00, la Mogo[oaia, iar juc`torii [i-au ales
numerele de pe tricou.

George Cîmpanu,
decar la na]ionala U21
În absen]a mai multor juc`tori obi[nui]i cu
selec]iile la na]ionala U21, Mutu a fost nevoit
s` cheme mai mul]i debutan]i. Tricoul cu num`rul
10, pe care „Briliantul” l-a purtat în cea mai
mare parte a carierei, îi va apar]ine la aceast`
ac]iune lui George Cîmpanu, de la FC Boto[ani.
Mijloca[ul ofensiv în vârst` de 19 ani se afl`
la prima ac]iune la lotul na]ional. Cîmpanu a fost
promovat la echipa de seniori a lui FC Boto[ani
în sezonul recent încheiat, în care a reu[it dou`
goluri în cele 19 apari]ii.
De pe lista ini]ial` a convoca]ilor au disp`rut
cei 6 juc`tori de la FCSB (Andrei Vlad, Olimpiu
Moru]an, Darius Olaru, Dennis Man, Florinel
Coman, Adrian Petre), ca urmare a deciziei
clubului patronat de Gigi Becali.

Schimb`ri majore
\n lotul Rom niei
De asemenea, în urma altor decizii luate de
cluburi, Marian Aioani, Alexandru Pa[canu,
Alexandru M`]an [i Jovan Markovic nu s-au mai
prezentat nici ei la lot, astfel c` Adi Mutu a
r`mas cu 19 juc`tori la dispozi]ie. Adrian Mutu
a condus, mar]i, prima [edin]` de preg`tire în

calitate de selec]ioner al na]ionalei de tineret a
României.
La Buftea, unde este organizat cantonamentul,
”tricolorii mici” vor disputa [i primul meci sub
comanda noului selec]ioner, un amical cu Farul
Constan]a, programat pe 6 august.

Primul antrenament condus
de Adrian Mutu la
na]ionala de tineret
Selec]ionerul Adrian Mutu se bazeaz`, de
miercuri, pe 19 juc`tori în stagiul de preg`tire,
Marian Aioani, portarul Chindiei, revenind la club
dup` antrenament, în timp ce Alex M`]an, Alex
Pa[canu, fotbali[tii celor de la Voluntari, [i Jovan
Markovic, atacantul Academicii Clinceni, convoca]i
ini]ial, nu s-au mai prezentat la cantonament,
pentru a r`mâne la dispozi]ia echipelor de club
pentru ultima etap` a play-out-ului.

Lotul pe care Adrian Mutu
îl are la dispozi]ie,
dup` ultimele modific`ri:
Portari: David Du]u (Turris-Oltul Turnu
M`gurele), Mihai Popa (FC Rapid);
Funda[i: Denis Haru], Andrei Chindri[ (ambii
de la FC Boto[ani), Denis Ciobotariu (CFR Cluj),
Virgil Ghi]` (FC Viitorul), Mihai Velisar (Gaz
Metan Media[), Raul Opru], Alexandru Vod`
(ambii de al FC Hermannstadt);
Mijloca[i: Marius Marin (Pisa/Italia), Vladimir
Screciu (Universitatea Craiova), Valentin Costache,
Claudiu Petrila, C`t`lin Itu (to]i de la CFR Cluj),
Andrei Ciobanu, Carlo Casap (ambii de la FC
Viitorul), George Cîmpanu (FC Boto[ani), Tudor
B`lu]` (Brighton);

Atacan]i: George Ganea (FC Viitorul)
Stagiul de preg`tire de la Buftea vine cu o
lun` înaintea primului meci oficial al lui Adrian
Mutu pe banca ”tricolorilor mici”.
Pe 4 septembrie, România joac` în Finlanda
în etapa a [asea a fazei grupelor preliminariilor
pentru EURO 2021, iar patru zile mai târziu este
programat` deplasarea în Malta.

Gigi Becali a explicat de ce
nu a l`sat juc`torii
de la FCSB la na]ionala U21
Adrian Mutu va organiza un stagiu de preg`tire
cu România U21 în perioada 3-5 august, la Buftea,
în care nu se va putea baza pe cei [ase juc`tori
de la FCSB pe care îi convocase ini]ial, din cauza
unei decizii luate de clubul patronat de Gigi
Becali.
Gigi Becali a explicat de ce nu le-a permis
celor [ase convoca]i, Andrei Vlad, Olimpiu Moru]an,

Schimb\ri majore în Liga I de fotbal! Echipele din
play-out vor putea lupta pentru cupele europene
R`zvan Burleanu, pre[edintele Federa]iei
Române de Fotbal, a dezv`luit cum va ar`ta
Liga I de fotbal din sezonul urm`tor, dup`
ce s-a apelat la sistemul cu 16 echipe.
Vor fi schimb`ri [i în ”subsolul”
clasamentului, unde, vor retrograda dou`
echipe, iar urm`toarele dou` vor merge la
baraj. De asemenea, echipele din play-out
vor avea [ansa de a lupta pentru un loc
de cupele europene.

R`zvan Burleanu: „Vor fi
mai multe oportunit`]i”
„Acest sistem rezolv` [i câteva minusuri
pe care le-am v`zut cu to]ii în Liga 1 cu
14 echipe. Rezolv`m acest minus în ceea
ce prive[te diferen]a de meciuri dintre playoff [i play-out. Erau 10 în play-off [i 14 în
play-out. Un alt minus face referire la
introducerea unei mize sportive pentru
echipele din play-out.
Ast`zi, au fost meciuri f`r` miz` sportiv`,
ceea ce nu-]i dore[ti. Introducem [i câteva
avantaje. Vor fi mai multe oportunit`]i pentru
juc`tori, antrenori, telespctatori, dar [i
de]in`torii de drepturi TV. Un alt avantaj
face referire la infrastructur`. Punem în
valoare infrastructura existent`, dar [i cea
în faz` de construc]ie. Al treilea avantaj
este legat de drepturile TV. Play-out-ul Ligii
1 azi produce o analiz` TV medie mai mic`
decât cea din sezonul regulat. În ceea ce
prive[te finalul sezonului, asist`m la o
schimbare. Vom aplica la acest sistem de
2+2. Dou` vor retrograda direct, iar dou`
vor merge la baraj. Un alt element este s`

folsim toate datele disponibile, iar echipele
din play-out s` aib` acela[i num`r de meciuri
ca echipele din play-off. Se va face un baraj
între ocupanta locului 7 [i ocupanta locului
8 din play-out.
Cele dou` vor juca un baraj pe terenul
echipei mai bine clasate, iar câ[tig`toarea
va juca un alt baraj contra ocupantei ultimul
loc care duce în cupele europene. Ast`zi
este Europa League, din sezonul urm`tor
va fi Conference League”, a punctat R`zvan
Burleanu.

Dinamo a fost salvat`
de la retrogradare
Prin decizia de ieri, echipele de pe
locurile 12 [i 13 (adic` 6 [i 7 în play-out)
scap` de retrogradare, iar ultima clasat`,
Chindia, va disputa barajul de men]inere
/ promovare în Liga 1 cu Mioveni, pe 9
[i 12 august.
Dup` adresa primit` de la LPF, miercuri,
în care 13 cluburi (mai pu]in Botot[ani)
au anun]at c` sunt de acord cu trecerea
de la sistemul cu 14 echipe la cel cu 16,
federa]ia a convocat de urgen]` [edin]a
CEx-ului, singurul for care a fost în drept
s` adopte o astfel de hot`râre.
Un singur club din Liga 1 nu a fost
de acord cu sistemul de 16 echipe în Liga
1.

Argumentele ]in de buget
13 cluburi din 14 au fost de acord cu
trecerea de la sistemul cu 14 echipe la cel

cu 16, iar FRF a convocat de urgen]`
[edin]a CEx-ului, singurul for care poate
adopta aceast` decizie.
Chiar dac` asta ar însemna mai pu]in
bani din drepturile TV, se pare c` cluburile
au fost de acord cu sistemul de 16 echipe.
Din informa]iile Digi Sport, singurul club
care a vrut ca Liga 1 s` r`mân` la 14
echipe este FC Boto[ani.
Într-un dialog purtat în urm` cu câteva
zile, Valeriu Iftime, finan]atorul echipei
moldovene, a argumentat de ce î[i dore[te
ca Liga 1 s` r`mân` la 14 echipe.

Valeriu Iftime:
„S` continu`m în
14 echipe [i anul viitor”
”Sigur c` nu a[ vrea s` retrogradeze
Dinamo, cum nu a[ vrea s` retrogradeze
nici Ia[iul. Nu e dup` ce vreau eu, nu prea
putem s` juc`m cu dubl` m`sur`. Nu
conteaz` c` te cheam` Mioveni, Chiajna,
Boto[ani sau Dinamo, ai acela[i drept sportiv
de a juca în Liga 1. E adev`rat c` una e
Dinamo [i alta e o echip` de provincie,
dar aici m`sur`m pe drept sportiv. A[tept
cu drag s` intre oricare echip` dintre cele
din Liga 2 [i s` continu`m în 14 echipe
[i anul viitor. Eu zic c` da (n.r. - ar fi mai
bine ca Liga 1 s` r`mân` la 14 echipe), e
o chestie de buget. Va fi o problem` s`
po]i sus]ine din bani priva]i mai multe
cluburi din Liga 1. ”Gaura” ar fi de 200.000
sau 300.000 de euro pentru fiecare echip`”,
a spus Valeriu Iftime.
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Darius Olaru, Dennis Man, Florinel Coman [i
Adrian Petre, s` mearg` la lotul na]ionalei de
tineret, sus]inând c` problemele actuale din Liga
1, competi]ie afectat` de pandemia de COVID19, au stat la bazele deciziei.
”Le-am spus lui Mutu [i Stoichi]` c` ]ara
arde [i baba se piapt`n`. Noi nu [tim cum s`
termin`m campionatul [i ei vor s` fac` triaj cu
Farul. Lor le arde de distrac]ie.
Ce juc`tori s` vad` Mutu? Nu îi [tie pe
Moru]an, pe Coman, pe Man? Nu i-a v`zut pân`
acum? Vrea s`-i vad` cu Farul? Ce s` vad` cu
Farul?”, a declarat Gigi Becali, la ProX. În locul
celor [ase fotbali[ti de la FCSB [i a lui Radu
Boboc, accidentat, Adrian Mutu i-a convocat pe
portarul David Du]u (Turris-Oltul Turnu M`gurele),
funda[ul Andrei Ra]iu (Villarreal, Spania), mijloca[ii
Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Valentin
Costache, Claudiu Petrila, C`t`lin Itu (to]i CFR
Cluj) [i atacantul Jovan Markovic (Academica
Clinceni).
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Oho! Probleme la spetal
printre doftori.
De la medicamente a plecat
La \nceput de rubricu]`, babetele vor s` v` dea de veste c`
ni[te doftora[i de pe la spetalul Harpadia din Târg au ceva
combina]ii cu fermele de medecamente. De ce spun babele asta?
P`i e foarte simplu. Mai mul]i pacien]i au spus c` au primit
indica]ii clare s` ia anumite produse de la anumite ferme. Lucrurile
sunt clare [i u[or de \n]eles pân` la urm`... Totu[i, exist` câteva
probleme \n spetalul privat \n ceea ce prive[te administrarea
tratamentelor [i de provenien]a medicamentelor. Poate c` ceva
organe de alea competente ar trebui s` arunce vreo privire la
afacerea dubioas` a lui Futerman.

Un patron le-a stricat biznisu’
tuturor: de-acu’ s` te ]ii,
c` vin b`ie]ii cu ochi alba[tri!
|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint` una despre un
jmecher, pe numele lui Sergiulic` Aluluca, mare patron - mare pe
la o firmuli]` intitulat` europa trage! Gurile rele spun c` Sergiulic`
a f`cut ne[te combina]iuni pe fa]`, a[a, nu pe ascuns, iar, din
cauza acestor ma[ina]iuni, mai mul]i pretenari au ajuns aproape,
dar aproape de t`t, de a o \mbulina. |n ce sens?! P`i, v` spunem
acuma! Cic`, dup` combina]iile f`cute de Sergiulic` cu service-uri
[i cu itepeuri, mai mul]i transportatori de m`rfu[oare din Moldova
stau acu’ cu morcovu’, cu tot cu r`d`cin`, \n zone \ntunecoase.
Asta, deoarece, dac` Sergiulic` a fost descoperit, nu va dura mult
pân` b`ie]ii cu ochi alba[tri \i dibuiesc [i pe al]ii! Zice-se chiar
c`, \n nord-estul ]`ri[oarei s-ar fi declan[at o anchet` de amploare,
care bate pân`-n vestul Iuropei!
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Ar`g`zel PAompa a intrat \n
trepida]ii: a \nceput s` promit`
epuroi peste epuroi!
La final, babetele bârfitoare, care sunt hâr[âite prin via]` [i
nu prea le mai surprinde nica, v` spun una despre acela[i Ar`g`zel
Pompa, care a intrat \n trepida]ii. Ar`g`zel a v`zut c` premarii
de pren giude] \i cam dau cu flit [i se preg`tesc s` treac` \n alt`
b`rcu]`, chiar \nainte de alegeri, ca s`-l lase cu ochii-n soare.
Spun gurile rele c` Pompa a \nceput s` promit` câte-n lun` [i-n
stele [i, când a v`zut c` nu merge vr`jeala lui ieftin`, a b`gat
mâna la te[cherea. Zice-se c` Ar`g`zel e dispus s` \mpart` câte
30 - 40 de mii de epuroi de c`ciul` de premar, doar-doar i-o
convinge s` stea ]apeni \n barca lui, care se cam scufund`. Acu’,
nici premarii `[tia nu-s pro[ti [i [tiu cam cât valoreaz` cuvântul
lui Ar`g`zel, astfel c` musiu Pompa poate face joc de glezne \n
continuare, c` nu-i iese pasien]a!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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