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Sergiu, tăticul călăreț de la Iași,
s-a schimbat! Este anchetat
penal de polițiști, după ce a
comis o infracțiune de neînțeles
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Ce vinde un economic 6 În centrul
ieșean pe OLX
istoric din Iași se
pentru lupta
construiește ca în
împotriva COVID-19! Vestul Sălbatic

Noi descoperiri arheologice, în
Codrii Iașilor, cu o așezare necunoscută
de acum 2.400-2.500 de ani

Ce vinde un ieșean pe OLX pentru lupta
împotriva COVID-19 a stârnit curiozitatea
populației. Măștile militare la prețul de
100 de lei se vând ca pâinea caldă pe
site-ul de cumpărături. Fără nicio
autorizație și extrem de amuzante pentru
a fi purtate pe stradă...

Descoperiri arheologice valoroase făcute
chiar în Codrii Iașilor! O așezare getică
necunoscută, de acum 2.400-2.500 de
ani, își dezvăluie tainele în localitatea
Dobrovăț. "E o notă discordantă cu alte
așezări din același interval cronologic
cercetate în spațiul est-carpatic al
României sau peste Prut..."

actualitate 8

Deși este considerată zonă protejată
datorită numeroaselor monumente, în
centrul istoric din Iași se construiește ca
în Vestul Sălbatic, fără să se țină cont de
lege. Țiganii care ocupă locuințele de
stat din centrul zero al Iașului ridică
clădiri la ordinea zilei...

PMP Iași și-a validat
candidații la alegerile locale 2020.
A fost stabilită lista celor
care vor reprezenta partidul
în localitățile din județul Iași
eveniment
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eveniment

3

Angajații de lux din spatele lui
Maricel Popa, președintele CJ Iași. Salarii
uriașe pentru aparatul de propagandă al
șefului CJ la alegerile locale 2020
Maricel Popa, președintele Consiliului
Județean Iași, și-a asigurat un
adevărat arsenal de propagandă
lângă el. Actualul președinte al
Consiliului Județean Iași plătește o
armată de oameni din fonduri publice
pentru a avea o imagine imaculată în
preajma alegerilor locale 2020

EVENIMENT

Luni, 3 august

Prognoza meteo pentru
luna august 2020, `n
Ia[i. Previziuni de
canicul\ emise de
Administra]ia Na]ional\
de Meteorologie
Meteorologii de la Administra]ia Na]ional` de Meteorologie
(ANM) au emis prognoza meteo pentru luna august 2020, \n
Ia[i. Conform ANM, \n toat` aceast` perioad` vor fi valori
constante \n termometre \n jurul a 30 de grade Celsius. De
altfel, conform celor de la Administra]ia Na]ional` de Meteorologie,
\n prima parte a lunii august vremea va fi c`lduroas`, cu
valori care vor fi destul de ridicate. Vremea va fi \n general
frumoas`, cu [anse destul de sc`zute de precipita]ii. |n primele
zile din august, ie[enii vor avea parte de o vreme frumoas`,
\ns` cu u[or disconfort termic.
Conform ANM, prognoza meteo pentru luna august 2020,
\n Ia[i, arat` [anse mari de canicul` \n aceast` perioad`. De
exemplu, ast`zi, 3 august 2020, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 17 grade Celsius [i o maxim` de
31 grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufa
slab, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Mâine,
4 august 2020, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse \ntre
o minim` de 16 grade Celsius [i o maxim` de 32 grade
Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla slab pân`
la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. Mijlocul s`pt`mânii va aduce temperaturi constante
\n Ia[i. Miercuri, 5 august 2020, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 18 grade Celsius [i o maxim` de
32 grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla
slab pân` la moderat, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul
de reduse.
Joi, 6 august, se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o
minim` de 19 grade Celsius [i o maxim` de 32 grade Celsius.
Peste 32 de grade se vor \nregistra [i spre finalul s`pt`mânii,
\n timp ce [ansele de precipita]ii vor r`mâne destul de sc`zute.

Administra]ia Na]ional` de Meteorologie
a emis prognoza meteo
pe toat` luna august 2020
Prognoza meteo pe luna august 2020, \n Ia[i, arat` valori
ridicate [i \n perioada urm`toare. Luni, 10 august, la Ia[i se
vor \nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de 18 grade
Celsius [i o maxim` de 31 grade Celsius. Cerul va fi mai
mult \nsorit, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul
de sc`zute. Mar]i, 11 august, la Ia[i vremea va fi \n general
frumoas`, cu temperaturi cuprinse \ntre o minim` de 18 grade
Celsius [i o maxim` de 32 grade Celsius. Cerul va fi mai
mult \nsorit, vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce
umiditatea aerului va fi ridicat`. Valorile din termometre se
vor men]ine ridicate pe parcursul s`pt`mânii respective, iar
[ansele de precipita]ii vor r`mâne destul de reduse \n continuare,
conform previziunilor emise de Administra]ia Na]ional` de
Meteorologie.
Vlad ROTARU
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PMP Ia[i [i-a validat candida]ii
la alegerile locale 2020. A
fost stabilit\ lista celor care
vor reprezenta partidul `n
localit\]ile din jude]ul Ia[i
Organiza]ia jude]ean` a PMP Ia[i [i-a validat \n aceste zile
candida]ii la alegerile locale 2020. Conducerea filialei jude]ene a
ar`tat c` a fost conturat` lista celor care vor reprezenta partidul
\n localit`]ile din jude]ul Ia[i. |ntr-o localitate din jude], comuna
}ib`ne[ti, se va merge \mpreun` cu PNL pe liste comune. De
altfel, conducerea PMP Ia[i a ar`tat c` se contureaz` o alian]`
cu PNL Ia[i pentru consiliile locale [i pentru Consiliul Jude]ean,
dup` alegerile din luna septembrie. „În Biroul Politic Jude]ean al
PMP Ia[i au fost validate candidaturile pentru 80 de primari. Sunt
13 localit`]i în care vom avea doar liste f`r` candida]i de primar,
avem o comun` în care vom face o alian]` local`, \n }ib`ne[ti.
Urmeaz` ca zilele acestea s` valid`m cinci candida]i la prim`riile
a cinci localit`]i. Este a doua oara când particip`m la alegerile
locale. PMP va avea liste complete pentru consiliile locale în toate
localit`]ile, dar [i pentru Consiliul Jude]ean Ia[i. Posibil s` facem
alian]` cu PNL. În politic` nu vorbim de biseric`, vorbim de un
minim de reguli, în politic` vorbim de un minim de valori sub
care nu cobori în niciun fel”, a spus deputatul Petru Movil`,
pre[edintele PMP Ia[i.

Conducerea central` a PMP vine la Ia[i la
prezentarea candida]ilor pentru alegeri
Liderul PMP Ia[i a men]ionat c` la lansarea candida]ilor
pentru alegerile locale 2020 din jude]ul Ia[i vor fi prezen]i [i cei
din conducerea central` a forma]iunii politice. Acesta a ar`tat [i
c` va candida la alegerile din luna septembrie pentru un loc \n
administra]ia public` local`. „Mar]i (4 august 2020) vom avea o
[edin]` a conducerii na]ionale a PMP în care vor fi valida]i
candida]ii pentru prim`rii, consilii jude]ene, dup` care numele vor
fi f`cute publice. Prezentarea candida]ilor o vom face în prezen]a
lui Eugen Tomac, Cristian Diaconescu [i a altor colegi de la
conducerea central` a partidului. Voi candida sigur, dar voi face
anun]ul public dup` validare. E firesc ca un pre[edinte de filial`
s` fie al`turi de colegi”, a mai spus deputatul Petru Movil`.

PMP Ia[i [i-a desemnat candida]ii la
alegerile locale 2020. O alian]`
cu USR Ia[i iese total din calcul
Pentru alegerile locale 2020, conducerea PMP Ia[i a ar`tat
c` au fost discu]ii [i cu cei de la USR Ia[i. Numai c` atât deputatul
Cosette Chichir`u, cât [i deputatul Marius Bodea s-au sucit [i
nu au mai dorit s` bat` palma. „Am avut discu]ii foarte multe
cu USR, înainte de a trece primarul Chirica la PNL, cu Cosette
Chichir`u [i Marius Bodea, dar au întrerupt orice leg`tur`. Nu

[tiu dac` e alian]` pentru dreapta sau s` se bat` ei cu Chirica.
În ultima vreme am avut discu]ii cu PNL, dar nu au fost clare,
corecte. La }ib`ne[ti vom face alian]` cu PNL [i o list` de
consilieri ferm`. Primul PNL, al doilea PMP [i a[a mai departe
pân` la finalizarea listei”, a mai men]ionat deputatul Petru Movil`.

Deputatul Petru Movil`:
„USR nu este un partid serios”
Parlamentarul ie[ean a explicat de ce PMP nu va mai face
alian]` cu USR pentru alegerile locale 2020 \n jude]ul Ia[i. Petru
Movil` a men]ionat c` PMP Ia[i nu poate face alian]` cu un
partid m`cinat de scandaluri interne. „În momentul în care Mihai
Chirica a trecut la PNL, cei de la USR au întrerupt orice comunicare.
Din punctul meu de vedere e bine, PMP are oameni, are proiecte,
vom ob]ine un scor bun. Problema nu este ce scor ob]inem
fiecare dintre noi, problema pentru Ia[i este c` în cazul CJ ar
putea r`mâne un pre[edinte cum este Maricel Popa, care s` nu
aib` niciun viitor, nicio direc]ie pentru proiectele Ia[ului. Fa]` de
USR avem foarte multe valori total diferite. Din punctul meu de
vedere nu vom mai face alian]` cu USR pentru c` nu au fost
serio[i cei care trebuiau s` fac` alian]a. Au membri serio[i, au
oameni serio[i, dar am v`zut o mul]ime de scandaluri la Rediu,
la Ia[i. Nu putem fi parteneri cu oameni pentru care partidul
este propulsia pentru unii sau al]ii din lideri”, a mai men]ionat
deputatul ie[ean.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Angaja]ii de lux din spatele lui Maricel
Popa, pre[edintele CJ Ia[i. Salarii
uria[e pentru aparatul de propagand\
al [efului CJ la alegerile locale 2020
Maricel Popa, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i, [i-a asigurat un adev`rat
arsenal de propagand` lâng` el. Actualul
pre[edinte al Consiliului Jude]ean Ia[i
pl`te[te o armat` de oameni din fonduri
publice pentru a avea o imagine imaculat`
\n preajma alegerilor locale 2020. Maricel
Popa [i-a conturat un aparat de
propagand` bine definit \n jurul s`u
pentru a fi sigur c` va prinde un nou
mandat la vârful jude]ului. Fiecare
consilier personal are atribu]ii clare
pentru a cur`]a imaginea lui Maricel Popa
Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, \ncearc`
cu disperare s`-[i asigure un nou mandat dup` alegerile locale
2020.
Actualul pre[edinte al Consiliului Jude]ean Ia[i a ajuns s`
pl`teasc` o armat` de oameni din fonduri publice pentru a avea
o imagine imaculat` \n preajma alegerilor care bat la u[`. Maricel
Popa [i-a conturat un aparat de propagand` bine definit \n jurul
s`u pentru a fi sigur c` va prinde un nou mandat la vârful
jude]ului. Numai \n cabinetul s`u personal sunt 9 angaja]i care
au trasate atribu]ii pentru a ]ine curat` imaginea lui Maricel Popa.
Ceilal]i 2 vicepre[edin]i au câte 2 angaja]i \n cabinete de la
Consiliul Jude]ean. Calculat la o medie de 5.000 lei pe lun` pentru
fiecare angajat din cabinet, cei 13 angaja]i ar ridica pe un an
\ntreg 780 mii lei. {i asta din bugetul jude]ului Ia[i.

Maricel Popa, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i, vrea cu disperare un nou
mandat dup` alegerile locale 2020
|n cabinetul s`u personal sunt angaja]i de la studen]i la
pensionari cu venituri consistente. Fiecare dintre cei care compun
cabinetul s`u personal au atribu]ii clare pentru a-i face imagine
actualului [ef al CJ Ia[i. De exemplu, Mihai Gabriel Popescu are
o norm` de 8 ore pe zi \n cabinetul pre[edintelui CJ Ia[i. Acesta
are [i cel mai mare salariu din cabinetul lui Maricel Popa, mai
exact 9.052 lei lunar. Fost vicepre[edinte [i apoi consilier jude]ean,
Mihai Gabriel Popescu a ajuns la pensie. Asta nu l-a oprit s` fie
\n continuare mâna dreapt` a lui Popa. Conform organigramei,
Mihai Gabriel Popescu „informeaz` [i consiliaz` pre[edintele cu
privire la problemele ridicate de primarii din jude], conduc`torii
institu]iilor din subordine, precum [i de cet`]eni \n cadrul
audien]elor”. Cu toate acestea, Mihai Gabriel Popescu are altceva
\n plan \n ultima perioad`. Popescu a fost surprins de mai multe
ori \n timpul programului \n afara Consiliului Jude]ean. |n plus,
acesta are ca sarcin` s` determine primarii PSD s` nu plece la
PNL.

Norm` de 8 ore pe zi pentru a monitoriza
imaginea lui Maricel Popa \n pres`
Un alt consilier personal cu 8 ore este Vlad Ciobanu. Acesta
este [i purt`torul de cuvânt al organiza]iei PSD Ia[i. Vlad Ciobanu
are ca atribu]ii „monitorizarea modului \n care se reflect` \n massmedia imaginea Consiliului Jude]ean”. De asemenea, acesta \i
furnizeaz` pre[edintelui discursurile pentru tot felul de activit`]i
[i este cel care trimite comunicatele la activitatea lui Maricel
Popa. {i acesta are un coeficient de salarizare ridicat, \ns` câ[tig`
mai pu]in decât Mihai Popescu. Un alt angajat cu 8 ore cu rol
de monitorizare a imaginii lui Maricel Popa \n presa local` [i
cea na]ional` este Felix Guzg`. Acesta a fost director de cancelarie
a Prefecturii, iar dup` schimbarea Guvernului, a ajuns \n cabinetul
lui Maricel Popa. Cei doi consilieri cu norm` \ntreag` au ca
obiect principal monitorizarea imaginii [efului CJ \n mass-media.
Practic, Maricel Popa pl`te[te dou` persoane din bani publici s`
citeasc` presa \n locul s`u.

Norme mai pu]ine, mai mul]i consilieri
pentru Maricel Popa, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i
Un alt consilier cu [ase ore trecute ca norm` este L`cr`mioara
Ursu. Rolul acesteia este „consilierea pre[edintelui cu privire la
comunit`]ile de etnie rom`”.
Tot cu [ase ore era trecut [i fostul primar Gheorghe Nichita,
consilier \n cabinetul lui Maricel Popa. Acesta a demisionat \ns`
din func]ie cu câteva zile \n urm`, astfel \ncât postul acestuia a
devenit vacant. Gheorghe Nichita avea un salariu de circa 4.000
lei, principala atribu]ie fiind gestionarea proiectului privind Sistemul
de Management Integrat al De[eurilor (SMID) din jude]ul Ia[i.
Pentru Maricel Popa, demisia lui Gheorghe Nichita nu a fost o
mare problem`. Popa a sus]inut c` proiectul SMID a ajuns la
final, ceea ce este departe de adev`r.

Fostul consilier al lui Petre Daea
la Ministerul Agriculturii, pl`tit
cu 4.600 lei pe lun` s` stea
la terase \n timpul programului
Pentru actualul [ef al CJ Ia[i, aparatul de propagand` trebuie
s` fie cât mai mare \n preajma alegerilor locale 2020. Astfel,
Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, a trecut [i
alte patru persoane \n cabinetul s`u, dar cu norme mai mici.
De exemplu, Romeo Stoica, fostul [ef al Direc]iei Jude]ene
de Administrare a Drumurilor [i Podurilor (DJADP) Ia[i, are
trecut` o norm` de 4 ore. Acesta \l consiliaz` pe Popa cu privire
la \ntre]inerea drumurilor din jude]. Practic, \i d` sfaturi lui Maricel
Popa pe ce artere trebuie acesta s` se duc` pentru a mai t`ia o
panglic` sau pentru o poz` avantajoas` pe un [antier deschis.
Tot cu patru ore este trecut [i Mihai Amarandei, fost consilier
personal al lui Petre Daea la Ministerul Agriculturii \n perioada
Guvernului Viorica D`ncil`. Amarandei are atribu]ii privind rela]ia
CJ cu institu]iile agricole sau fermierii. Pentru cele 4 ore pe zi,
Mihai Amarandei ridic` 4.600 lei lunar din bugetul Consiliului
Jude]ean Ia[i. Cu toate acestea, \n timpul programului, Mihai
Amarandei st` mai mult la terase cu prietenii. Apropierea alegerilor
l-a f`cut pe Popa s`-i cear` acestuia s` caute sprijinul agricultorilor
de prin jude]ul Ia[i.

Studen]i, trecu]i \n aparatul de propagand`
al pre[edintelui Consiliului Jude]ean.
Atribu]ii trecute cu dou` ore pe zi
|n cabinetul s`u, Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i, a angajat [i doi studen]i, cu norm` de dou` ore pe zi. Ace[tia
rdic` pu]in peste 1.000 lei pe lun` pentru cele dou` ore prestate
zilnic. Stelian Tudoriu [i Alexandra Florescu sunt trecu]i cu titlul
de referent [i au ca atribu]ii „informarea pre[edintelui cu privire
la aspectele supuse aten]iei de c`tre organiza]iile de tineret, elevi,
studen]i”. Practic, numai \n cabinetul s`u personal Maricel Popa
are o adev`rat` armat` care are grij` de imaginea sa \n public,
\n pres` [i nu numai. |n prag de alegeri locale 2020, Maricel
Popa face orice s` nu piard` func]ia de pre[edinte al CJ Ia[i,
astfel \ncât nu vede vreo problem` \n a sec`tui bugetul jude]ului
Ia[i luni la rând pentru imaginea personal`.

Alte persoane sunt angajate la cabinetele
vicepre[edin]ilor Consiliului Jude]ean Ia[i
Ceilal]i 4 consilieri trecu]i \n cabinetele vicepre[edin]ilor Romeo
Olteanu [i Victor Chiril` sunt trecu]i cu norm` \ntreag` de 8 ore.
|n cabinetul lui Romeo Olteanu apar Dan Luca, fotograf la gazeta
Ziarul de Ia[i, care are ca atribu]ii „editarea materialelor fotovideo la diversele activit`]i la care particip` conducerea Consiliului
Jude]ean Ia[i [i furnizarea de materiale foto pentru promovarea
imaginii CJ”. Cel`lalt angajat este Alexandru Z`noag`, fost ziarist
[i apoi angajat la cabinetul prefectului \n guvernul anterior. Acesta
are ca atribu]ii monitorizarea imaginii CJ \n mass-media [i furnizeaz`
vicepre[edintelui discursurile.

De asemenea, în cabinetul vicepre[edintelui Victor Chiril`
sunt angaja]i Alexandru Ovidiu, fost director la Oficiul de Cadastru
[i Publicitate Imobiliar` (OCPI) Ia[i, dar [i Ionu] Popa, trecut pe
la ALDE, partidul din care tocmai a plecat vicepre[edintele CJ.
Ambii au aceea[i calitate, \i prezint` vicepre[edintelui ceea ce
apare \n mass-media [i \i fac acestuia discursurile.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Dosar de executare/Dosar penal nr. 5237/285/2015
Nr. A_EIS 4987/29.07.2020
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
20.08.2020, ora 11.00, LICITAŢIE (a-III-a licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului TCACIUC
VASILE:
Proprietate imobiliară compusă din:
• Teren intravilan, cu suprafaţa totală de 77.851 mp.;
• Casă - clădire din lemn, cu suprafaţa desfăşurat construită
de 91 mp.;
• Clădiri anexe din lemn - fără acte, cu suprafaţa desfăşurat
construită de de 212 mp;
înscrise în cartea funciară nr. 30968 Ulma, situate în sat
Lupcina nr. 87, com. Ulma, jud. Suceava .
Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 127.543 lei (exclusiv
TVA*). Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Mun. Iaşi, Str.
Anastasie Panu, Nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, Et. 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 licitaţii, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID-19 .
Document care conține date cu caracter personal protejate
de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
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Dosar de executare/Dosar penal nr. 803/217/2018
Nr. A__EIS 4985/29.07.2020
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
27.08.2020, ora 11.00, LICITAŢIE (I licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului DOHOTARIU
DĂNUŢ-ALEXANDRU:
- casă cu o suprafaţă construită la sol de 50 mp, grajd cu
o suprafaţă construită la sol de 29 mp şi teren intravilan în
suprafaţă de 1.300 mp din acte (măsurată 1.318 mp), situat în
loc. Drăguşeni, jud. Botoşani, bunuri imobile înscrise în CF 51152
a localităţii Drăguşeni, jud. Botosani, pret de evaluare/de pornire
al licitatiei 100.206 lei (cota TVA neimpozabil*).
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, 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.
Şef Serviciu,
Executor Fiscal,
Oana IATCO
Ciprian APOSTOL

Dosar de executare/Dosar penal nr. 230/297/2014
Nr. A__EIS 4981/29.07.2020
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
27.08.2020, ora 13.00, LICITAŢIE (I licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului COŢOVANU
MARIAN:
- teren extravilan în suprafaţă de 600 mp, înscris în CF
50009 a localităţii Ripiceni, judetul Botosani, pret de evaluare/de
pornire al licitatiei 717 lei (cota TVA neimpozabil*);
- teren extravilan în suprafaţă de 600 mp, înscris în CF
50009 a localităţii Ripiceni, judetul Botosani, pret de evaluare/de
pornire al licitatiei 717 lei (cota TVA neimpozabil*).
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, 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.
Şef Serviciu,
Oana IATCO

Executor Fiscal,
Ciprian APOSTOL

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE
LA CELE MAI MICI PRETURI,
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Tân\r\ b\tut\ cu bestialitate
de concubin, a ajuns s\
doarm\ \n fa]a Mitropoliei!
O tân`r` de 22 de ani din Ia[i, b`tut` cu
bestialitate de concubin [i alungat` \n
strad`
Petronela Irina Bârzu are 22 de ani [i este din comuna
Miroslava, jude]ul Ia[i. Dup` mai multe acte de violen]` la care
a supus-o concubinul s`u, tân`ra a fost dat` afar` din cas`.
Ulterior, copilul i-a fost luat de c`tre Direc]ia General` de Asisten]`
Social` [i Protec]ie a Copilului (DGASPC) Ia[i. A dormit o
s`pt`mân` \n fa]a Mitropoliei, iar acum tr`ie[te din mila oamenilor.
Tat`l copilului, cu 14 ani mai mare decât ea, consumator de
b`uturi alcoolice, d` nep`s`tor din umeri. Femeia \[i caut` un
acoperi[ deasupra capului pentru a-[i putea recupera copilul.

Tân`ra de 22 de ani era b`tut` \n fiecare
sear` de c`tre concubin. B`rbatul
maltrata [i copilul de 1 an [i 4 luni
Petronela Bârzu este o fost` angajat` a Casei Vân`torului din
Ia[i. Aceasta are nevoie de ajutorul ie[enilor. Atât ea, cât [i
b`ie]elul ei de un an [i 4 luni au fost b`tu]i cu bestialitate [i
amenin]a]i cu moartea de c`tre concubin [i familia acestuia. La
\nceputul lunii iulie, dup` ce a fost agresat`, femeia [i-a luat
copilul [i a fugit de acas`. „St`team cu concubinul meu la Belce[ti,
la mama lui. M` b`tea \n fiecare sear` dup` ce venea beat acas`.
Nu am mai suportat tot calvarul, mi-am luat copilul [i am fugit.
Am stat câteva s`pt`mâni la Centrul Reziden]ial pentru Mame [i
Copii Afla]i în Dificultate, iar mai apoi copilul meu a fost luat \n
plasament. Mi s-a spus c` mi-l vor da \napoi când voi avea o
cas` [i un loc de munc`. Dup`, am dormit o s`pt`mân` pe strad`,
\n fa]a Mitropoliei. O voluntar` de la centru mi-a pl`tit chiria
pentru o lun` [i acum locuiesc \n chirie la un bloc \n Bucium.
Am lucrat la Casa Vân`torului pân` s` nasc, iar patronul de acolo
mi-a g`sit un loc de munc`”, spune Petronela.

Petronela: „ Am fost amenin]at`
cu moartea de c`tre mama
concubinului meu, mi-a spus
c`-mi taie capul [i mie, [i la copil”
Tân`ra de 22 de ani a fost ajutat` de mai multe persoane
care i-au ascultat povestea. Nu are buletin, pentru c` nimeni nu
a vrut s` o ia \n spa]iu [i nici nu a avut bani s` se deplaseze
din Belce[ti \n Ia[i. Acum este gata s`-[i primeasc` buletinul [i

ulterior s` se angajeze. Disperarea ei este c` va mai dura pân`
când \[i va putea recupera copilul luat de c`tre DGASPC \napoi.
„Mi-au spus c`-mi vor da copilul. Abia m` chinui s`-mi fac
buletinul, c` nu am putut pân` acum. Apoi m` voi angaja [i \i
voi pl`ti o cre[`. Am fost amenin]at` cu moartea de c`tre mama
concubinului meu, mi-a spus c`-mi taie capul, [i mie, [i la copil.
Mi-e [i fric` s` merg pe strad`. Tot ce am nevoie acum este s`
am o locuin]`, un acoperi[ sigur deasupra capului. Voluntara de
la centru mi-a pl`tit chiria pân` pe 1 august. De acum, s` vedem
ce voi face. La concubin nu m` mai \ntorc”, adaug` Petronela.

Petronela a crescut la un centru de
plasament dup` ce p`rin]ii
ei au murit \ntr-un accident de ma[in`
Petronela poveste[te c` a avut o copil`rie frumoas` pân` când
p`rin]ii ei, \ntorcându-se din Italia, locul \n care munceau, [i-au
pierdut via]a \ntr-un cumplit accident rutier. Ea locuia la bunici,
iar mai apoi a fost dat` la un centru de plasament, pentru c`
cei doi nu o mai puteau cre[te pe ea [i pe ceilal]i 2 fr`]iori,
l`sa]i \n grija lor. „Dac` tr`iau p`rin]ii mei, nimic nu s-ar fi
\ntâmplat. Eu am crescut de la 14 ani la un centru de plasament.
L-am cunoscut pe concubin la 19 ani [i de atunci a \nceput
calvarul. Am r`mas \ns`rcinat` [i a \nceput s` m` bat`. Unde s`
m` duc? Am stat acolo ca s` aib` copilul unde s` stea. |ntr-o
sear`, când ne-a b`tut pe amândoi, am fugit pe strad`”, mai spune
Petronela.

Florin Luca, concubinul Petronelei:
„Orice femeie mai este b`tut`
dac` nu face treab` \n cas`”
Contactat de redactorii BZI, Florin Luca, concubinul Petronelei,
a explicat de ce o b`tea pe tân`ra de 22 de ani. Acesta, cu
non[alan]`, poveste[te c` \n ultima perioad` i-a dat doar dou`
palme, de[i \nainte o b`tea c` nu-i f`cea de mâncare. „I-am dat
doar dou` palme \n ultima perioad`. |nainte o b`team pentru c`
era puturoas`. Nu f`cea de mâncare, nu sp`la, nu c`lca. Ce barbat
ajunge acas` de la munc` [i nu este a[teptat cu masa pus`? De
data asta cred c` s-a sup`rat c` s-a certat cu mama, nu [tiu eu
din astea de-ale lor. Orice femeie mai este b`tut` dac` nu face
treab` \n cas`. A mea nu f`cea [i am vrut s` o educ. I-am spus
s` vin` acas`, dar nu vrea, c` cic` nu se \n]elege cu mama”,
spune Florin Luca, concubinul Petronelei.

Ie[enii sunt ruga]i s` o ajute pe Petronela
s` \[i recupereze copilul.
Aceasta are nevoie de o locuin]` stabil`

B`ie]elul \n vârst` de 1 an [i 4 luni este acum \n grija
DGASPC Ia[i [i se va putea \ntoarce \n bra]ele mamei lui, dup`
ce aceasta va demonstra autorit`]ilor c` are o locuin]` [i un loc
de munc` stabil. Momentan, Petronela Bârzu a[teapt` eliberarea
buletinului f`r` de care nu se poate angaja. Ulterior, se va angaja
la Casa Vân`torului, s` ajute \n buc`t`rie la sp`latul vaselor. I sa propus un salariu de 1.600 de lei, bani insuficien]i pentru a-[i
pl`ti chiria. Cei care doresc s` o ajute pe Petronela s`-[i recupereze
copilul contribuind cu o sum` oricât de mic`, o pot contacta la
num`rul de telefon 0751.782. 806.
Bianca CIUBOTARIU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Trimite o cerere de oferta la:

grafic.beta.invest@gmail.com

5

SOCIAL

Luni, 3 august

Noi descoperiri arheologice, `n Codrii
Ia[ilor, cu o a[ezare necunoscut\ de acum
2.400-2.500 de ani
Proaspete [i interesante descoperiri arheologice în Codrii
Ia[ilor! O a[ezare getic` necunoscut` de acum 2.400-2.500 de ani
î[i dezv`luie tainele \n localitatea Dobrov`]. Totul a avut loc \n
a[ezarea din punctul Dobrov`], La Livad`, care se afl` situat` în
zona de nord a Podi[ului Central Moldovenesc, anume pe versantul
de vest al V`ii Surugiului, afluent` a V`ii Dobrov`]ului. Zona este
ocupat` cu o serie de terase naturale rezultate ca urmare a unor
alunec`ri de teren probabil preistorice, stabilizate în timp. A[ezarea
nu era cunoscut` în literatura de specialitate, lipsind din Repertoriul
Arheologic al Jude]ului Ia[i.

A[ezare getic`, cu o vechime de 2.4002.500 de ani, printre noile descoperiri
arheologice f`cute \n Codrii Ia[ilor
Cercet`torii implica]i \n noile descoperiri arheologice f`cute
\n Codrii Ia[ului povestesc cum s-a \ntâmplat totul [i care este
valoarea istoric` a a[ez`rii getice ce dateaz` de acum 2.500 ani.
„Am pornit de la informa]iile din monografia comunei Dobrov`]
în care se f`cea vorbire de o cercetare de teren efectuat` în anul
1988 de c`tre prof. dr. Vasile Chirica de la Institutul de Arheologie
din Ia[i. Atunci, la 1 kilometru [i jum`tate de punctul în care
am efectuat s`p`turi zilele trecute, ar fi fost g`site fragmente
ceramice din secolele 5-3 înainte de Hristos (\.Hr.). Am coroborat
aceste date cu informa]iile oferite de c`tre Constantin Iascu,
localnic, excelent cunosc`tor al locurilor, constatând astfel c` pe
Valea Surugiului exist` mai multe a[ez`ri r`sfirate din aceast`
perioad`”, dezv`luie arheologul Alexandru Berzovan, cercet`tor
[tiin]ific la Institutul de Arheologie din Ia[i al Academiei Române.

|n a[ezarea getic` de la Dobrov`] au fost
excavate un num`r de 17 complexe
arheologice, gropi de par, gropi de provizii
sau menajere, dou` vetre [i o posibil`
depunere ritualic`
Mai departe, cercetarea arheologic` de la Dobrov`] a vizat
una din terase, într-o zon` lipsit` de arbori. Pe o suprafa]` de
7x5 metri a fost surprins` existen]a a dou` locuin]e par]ial
suprapuse din dou` etape cronologice distincte, sec 5-4 î.Hr,
respectiv sec. 4-3 î.Hr.
„Am documentat [i excavat un num`r de 17 complexe arheologice,
gropi de par, gropi de provizii/menajere, dou` vetre [i o posibil`
depunere ritualic`. Poate fi vorba de o jertf` de fondare depus`
la temelia vetrei din locuin]` apar]inând nivelului mai vechi. Am
recuperat un foarte bogat material ceramic ce const` în vase
ceramice întregi [i întregibile, obiecte de uz casnic [i gospod`resc
din lut, piatr` [i os, câteva podoabe, completat de un bogat material
osteologic”, mai descrie arheologul Alexandru Berzovan.

Localnicii care tr`iau acum 2.500 ani \n
aceast` a[ezare getic` din Dobrov`] se
ocupau cu cre[terea animalelor domestice
(vite, porci), dar [i cu vânatul
Interesant este c` localnicii, acum 2.500 ani, \n aceast` a[ezare
getic` din Dobrov`], se ocupau cu cre[terea animalelor domestice
(vite, porci), dar [i cu vânatul. Ca [i ast`zi, zona a fost [i în
urm` cu 2.400 de ani bine împ`durit`. „Am recuperat foarte mul]i
col]i de mistre], inclusiv unul de foarte mari dimensiuni ce a fost
g`urit, fiind utilizat probabil pe post de pandantiv. Nu lipsesc nici
coarnele cu urme de prelucrare. Num`rul mare de fusaiole ne
arat` practicarea torsului [i a ]esutului, de vreme ce alte obiecte
precum roti]ele de car din lut ars sau bilele de lut de mici
dimensiuni pot fi interpretate ca «juc`rii» ale copiiilor. Apar multe
vase miniaturale întregi sau întregibile a c`ror func]ionalitate
precis` este deocamdat` greu de stabilit”, arat` cercet`torul
Alexandru Berzovan.

„Deocamdat` este greu de spus în ce
condi]ii a avut loc abandonul, dac` a fost
vorba de motive de ordin social, economic,
o calamitate natural` sau pur [i simplu
fuga din fa]a unei invazii militare”, crede
Alexandru Berzovan

aproape cu totul. Aceea[i situa]ie a fost întâlnit` [i \n 2019, în
materialul recoltat cu ocazia sap`turilor de pe Dealul Cet`]uia.
„E o not` discordant` cu alte a[ez`ri din acela[i interval cronologic,
cercetate în spa]iul est-carpatic al României sau peste Prut. Nu
cred c` e vorba de o întâmplare. De asemenea, nici nu cred c`
avem de-a face neap`rat cu o pauperitate a comunit`]ilor locale,
ci mai degrab` cu un anumit conservatorism. Oricum, este înc`
prematur s` tragem concluzii. Locuin]ele par s` fi fost abandonate,
nu am sesizat urme care s` indice o distrugere violent`. Deocamdat`
este greu de spus în ce condi]ii a avut loc abandonul, dac` a
fost vorba de motive de ordin social, economic, o calamitate
natural` sau pur [i simplu fuga din fa]a unei invazii militare”,
crede Alexandru Berzovan.
Astfel, unele indicii, precum cantitatea mare de materiale [i
obiecte l`sate pe loc, ar duce cu gândul spre cea din urm`
variant`. Dar mai este înc` mult de cercetat [i e prematur s` se
pronun]e cercet`torii. Este interesant de observat c` cea de-a 2a etap` de locurie, din secolele 4-3 î.Hr., este contemporan` cu
fortifica]ia din punctul Dobrov`] - Cet`]uia, situat` la mai pu]in
de 2,5 km dep`rtare. „În anul precedent am efectuat un mic
sondaj, pe Dealul Cet`]uia, sco]ând la lumin` resturile unei locuin]e
incendiate. Cei de acolo par s` fi avut un destin istoric diferit,
fortifica]ia pare c` a sfâr[it, ca multe altele, trecut` prin foc [i
sabie. Între cele dou` puncte exist` intervizibilitate, cu alte cuvinte
cei de pe cetate îi puteau supraveghea u[or pe cei din a[ezare.
De asemenea, este destul de posibil ca Cet`]uia s` fi fost ridicat`
chiar de cei din a[ezare, ca loc de refugiu la vreme de restri[te”,
poveste[te cercet`torul Alexandru Berzovan.

„Subliniez meritul deosebit al lui Valentin Roman, care ne-a sprijinit
[i anul trecut, cu ocazia s`p`turilor efectuate pe Dealul Cet`]uia.
|n contextul în care, de la an la an, banii de s`p`turi arheologice
sunt tot mai pu]ini, situa]ie pe cale de a se agrava [i mai tare
în viitor ca urmare a crizei sanitare [i economice pe care o
parcurgem, astfel de ac]iuni de mecenat devin esen]iale pentru
desf`[urarea unor activit`]i de cercetare fundamental`. Mul]umesc,
de asemenea, [i membrilor Asocia]iei de reconstituire istoric`
«Geto-Dacii din Moldova» care au venit ca voluntari pe [antier”,
a conchis Alexandru Berzovan. A[adar, aceste noi descoperiri
arheologice din Codrii Ia[ilor, anume cu aceast` a[ezare getic`
necunoscut`, de acum 2.400-2.500 de ani [i din localitatea Dobrov`]
este una care aduce valoroase [i interesante informa]ii din trecutul
acestor meleaguri.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Jude]ul Ia[i prezint` un poten]ial
arheologic deosebit, care merit` a fi
investigat, valorificat, protejat [i adus la
cuno[tin]a publicului larg
Arheologul Alexandru Berzovan sper` ca, \n 2021, s` poat`
fi continuate cercet`rile, atât \n punctul Dobrov`], La Livad`, cât
[i pe Dealul Cet`]uia. Asta pentru a putea în]elege mai bine via]a
comunit`]ilor getice ce au vie]uit cu aproape dou` milenii [i
jum`tate în urm` pe aceste meleaguri. „Subliniez faptul c` jude]ul
Ia[i prezint` un poten]ial arheologic deosebit, care merit` a fi
investigat, valorificat, protejat [i adus la cuno[tin]a publicului larg.
Doresc s` mul]umesc tuturor celor care au participat la s`p`turile
arheologice din acest an: dr. Adela Kovacs (Muzeul Jude]ean
Boto[an), Alexandru Kovacs (Muzeul Na]ional al Bucovinei,
Suceava), dr. Angela Simalcsik [i dr. Robert Simalcsik (Institutul
de Antropologie «Francisc J. Rainer», Ia[i), Gabriel Grum`zescu
(masterand la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Ia[i).
Mul]umesc de asemenea colegilor dr. {tefan Honcu [I dr. Sever
Bo]an (Institutul de Arheologie din Ia[i), mai aduce l`muriri
arheologul Alexandru Berzovan.

Cercetare arheologic` posibil` cu sprijinul
financiar [i logistic al Asocia]iei Culturale
„Vatra Daciei”, reprezentat` de Valentin
Roman [i Ionu] Frâncu

Cercetarea arheologic` din punctul Dobrov`], La Livad` a fost
Este interesant de observat ca în materialul arheologic recuperat, posibil` cu sprijinul financiar [i logistic al Asocia]iei Culturale
ceramica greceasc` ca [i formele lucrate la roata olarului lipsesc „Vatra Daciei”, reprezentat` de Valentin Roman [i Ionu] Frâncu.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Dosar de executare/Dosar penal nr. 18326/193/2017
Nr. A__EIS 4983/29.07.2020
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
27.08.2020, ora 12.00, LICITAŢIE (I licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului MATEIUC
ALEXANDRU-MARIAN:
- teren intravilan, în suprafaţă de 929 mp din acte (măsurată
935 mp), situat în loc. Costeşti, com. Răchiţi, jud. Botoşani,
înscris în CF 51377 a localităţii Răchiţi, jud. Botoşani, pret de
evaluare/de pornire al licitatiei 15.197 lei (cota TVA neimpozabil*).
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, 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.
Şef Serviciu,
Oana IATCO

Executor Fiscal,
Ciprian APOSTOL
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Imagini revolt\toare! ~n
centrul istoric din Ia[i se
construie[te ca `n Vestul
S\lbatic. }iganii ridic\
cl\diri f\r\ autoriza]ie de
construire pe terenul statului
De[i este considerat` zon` protejat`
datorit` numeroaselor monumente, \n
centrul istoric din Ia[i se construie[te ca
\n Vestul S`lbatic, f`r` s` se ]in` cont de
lege. }iganii care ocup` locuin]ele de stat
din centrul zero al Ia[ului ridic` cl`diri la
ordinea zilei pe terenul municipalit`]ii
ie[ene, iar asta f`r` ca cineva s`-i
opreasc` sau s`-i ia la \ntreb`ri. De-a
lungul timpului, ie[enii care locuiesc \n
zona central` a ora[ului s-au plâns din
cauza cet`]enilor de etnie rrom` care
sunt chiria[i \n casele na]ionalizate [i
care construiesc f`r` autoriza]ie pe
terenurile Prim`riei Ia[i
Situa]ie de-a dreptul paradoxal` \n centrul istoric din Ia[i. |n
vreme ce pentru ridicarea unei cl`diri \n aceast` zon` a ora[ului
sunt necesari saci de aprob`ri [i autoriza]ii de la comisiile de
specialitate [i cultur`, cet`]enii de etnie rrom` care locuisc \n
casele na]ionalizate ridic` la ordinea zilei cl`diri f`r` autoriza]ie
de construire pe terenul statului. Ie[enii care locuiesc \n zona
zero a ora[ului s-au plâns \n repetate rânduri de cet`]enii de etnie
rrom` care sunt chiria[i \n locuin]ele Direc]iei de Administrare a
Patrimoniului Public [i Privat (DAPPP) [i care construiesc ilegal
pe terenul care apar]ine Prim`riei Ia[i. „|n mod normal, pe o
locuin]` social` sunt trecute dou` persoane, dar \n realitate ei
sunt vreo zece sau chiar mai mul]i indivizi \n locuin]ele de la
DAPPP. Pe trec`toarea Trei Ierarhi, fix \n spatele monumentului
istoric, s-au apucat de vineri (31 august) s` construiasc` cei din
familia Tu]ureanu f`r` nicio autoriza]ie, nimic, [i au continuat [i
sâmb`t`. Am f`cut sesizare la 112 [i a venit o echip` de poli]i[ti
care a spus c` nu ]ine de competen]a lor [i au aplicat un avertisment
pe motiv c` se deranja lini[tea public`. Imediat dup` ce au plecat
poli]i[tii, ei au reluat lucr`rile ca [i cum nimic nu s-ar fi \ntâmplat.
Am f`cut apoi sesizare la Inspectoratul de Stat \n Construc]ii, la
Serviciul Control Urbanism [i c`tre Cabinet Primar [i urmeaz` s`
vin` \n control. Tot ce se construie[te acolo este ilegal [i f`r`
autoriza]ii, dar nimeni nu se plânge. Numai noi vecinii ce mai
atragem aten]ia, autorit`]ile nu se autosesizeaz` \n astfel de situa]ii”,
a spus Gabriel B`lan, ie[ean care locuie[te \n zona Trei Ierarhi.
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Serviciul Control Urbanism va face
verific`ri \n centrul istoric din Ia[i, iar
construc]iile f`r` autoriza]ie vor fi demolate
Astfel de situa]ii se \ntâlnesc mai ales \n zona din spatele
Mitropoliei Ia[i, acolo unde numeroase cl`diri sunt ridicate [i
demolate f`r` ca vreo institu]ie sau o autoritate public` s` ia asta
la cuno[tin]` \n mod oficial. Având \n vedere faptul c` este
considerat` zon` istoric`, pentru eliberarea unei autoriza]ii de
construire sunt necesari mult mai mul]i pa[i decât \n condi]ii
normale. Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur` Ia[i [i Comisia Zonal`
a Monumentelor Istorice Ia[i sunt doar o parte dintre entit`]ile
care analizeaz` [i supun spre aprobare documentele care stau la
baza autoriza]iilor de construire pentru astfel de zone. „|n condi]ii
normale a[tep]i câ]iva ani numai s` prime[ti avizele ca s` \ncepi
o construc]ie \n centrul Ia[ului, trebuie s` treci de comisiile de
cultur` [i monumente, s` prezin]i proiecte [i studii [i a[a mai
departe. Dac` vine un om serios, nu poate s` pun` o c`r`mid`
f`r` s` fie luat la \ntreb`ri de autorit`]i, dar când se apuc` asista]ii
`[tia social s` construiasc` pe terenul statului, nimeni nu vede
nimic”, a mai spus un ie[ean care locuie[te pe strada Sf. Andrei.
Inspectorii Serviciului Control Urbanism din cadrul Prim`riei
Ia[i au anun]at c` vor face verific`ri \n cazul cl`dirilor ridicate
f`r` autoriza]ie din zona Trei Ierarhi [i vor impune dezafectarea
acestora sau intrarea lor \n legalitate dac` acest lucru este posibil
conform condi]iilor de urbanism.
Sorin PAVELESCU
sorinp@bzi.ro

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Institu]iile din Ia[i pot accesa fonduri
europene pentru achizi]ia de aparatur\
modern\ pentru combaterea
pestei porcine africane
Institu]iile din Ia[i pot depune proiecte la
AFIR pentru accesarea unor fonduri
europene cu care pot moderniza
laboratoarele
Institu]iile din Ia[i pot depune proiecte la AFIR pentru accesarea
unor fonduri europene cu care pot moderniza laboratoarele.
Subm`sura 5.1 poate fi accesat` de beneficiarii publici, respectiv
entit`]i publice cu atribu]ii în domeniu sanitar-veterinar, autorit`]i
publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei,
autorit`]i publice care au în administrare drumurile publice [i
administratori/ gestionari publici ai fondurilor cinegetice, are drept
scop prevenirea [i limitarea r`spândirii pestei porcine africane
(PPA), prin investitii în cre[terea capacit`]ii opera]ionale de
prevenire a epizootiilor [i combaterea acestora, precum [i prin
reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse [i
evenimentelor catastrofale asupra poten]ialului de produc]ie agricol`suine.

Sumele acordate de AFIR pot fi sut` la sut`
nerambursabile, \n func]ie de condi]iile pe
care le \ndeplinesc poten]ialii beneficiari
Sprijinul acordat prin aceasta subm`sur` va contribui la
cre[terea capacit`]ii opera]ionale de prevenire a apari]iei epizootiilor
[i combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reac]ie
din partea autorit`]ilor, dar [i reducerea efectelor dezastrelor
naturale, a evenimentelor adverse [i a evenimentelor catastrofale
asupra poten]ialului de produc]ie agricol`. Ajutorul nerambursabil
este de 80 la sut` din totalul cheltuielilor eligibile sau 100 la
sut` din totalul cheltuielilor eligibile, numai în cazul în care sunt
îndeplinite cumulativ condi]iile men]ionate în Ghidul solicitantului.

Sumele pe care le pot accesa institu]iile
din Ia[i sunt cuprinse \ntre 20.000 [i
100.000 de euro, fonduri nerambursabile
Poten]ialii beneficiari pot primi 20.000 de euro, fonduri europene,
pentru achizi]ii de camere frigorifice pentru depozitarea temporar`
a animalelor s`lbatice ucise. De asemenea, prin intermediul Agen]iei
pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR), institu]iile publice
din Ia[i pot accesa 30.000 euro pentru investitii în instala]ii de
dezinfectare [i dezinsec]ie. Cea mai mare sum` pe care o pot
accesa institu]iile publice, 100.000 euro, este destinat` investi]iilor
în cre[terea capacit`]ii opera]ionale a laboratoarelor, prin dotarea
acestora [i achizi]ia de mijloace de transport a probelor.

Singurul beneficiar care a ob]inut
fonduri europene pentru combaterea
pestei porcine africane
este patronul SC Latini Com
SC Latini Com din comuna Belce[ti a ob]inut fonduri europene
\n valoare de 300.000 de euro, bani necesari pentru luarea m`surilor
de combatere a pestei porcine africane. Fillipo Latini, patronul
celei mai mari ferme de suine din Moldova, cu 30.000 de capete
pe an, afaceri de 16 milioane de lei [i 50 de angaja]i permanen]i,
a luat m`suri de prevenire a apari]iei pestei porcine \nc` de la
confirmarea primului caz de PPA, \n jude]ul Ia[i. |n prezent, \n
jude]ul Ia[i sunt dou` focare de pest` porcin`, la Holboca [i
Pris`cani, alte trei focare fiind \nchise de DSVSA Ia[i, la Ciorte[ti,
Tungujei [i }ib`ne[ti.

Ia[ul a atras \n Programul Na]ional de
Dezvoltare Rural` (PNDR) 2014-2020 suma
de 93 de milioane de euro,
fonduri nerambursabile
Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR) a pl`tit
4 milioane de euro tinerilor fermieri care \n cadrul Programului
Na]ional de Dezvoltare Rural` (PNDR) 2014-2020 au avut proiecte
eligibile la finan]are. |n aceast` perioad` au fost finan]are 121 de
proiecte ale tinerilor fermieri din Ia[i. „Exist` interes pentru
aceast` m`sur` de finan]are. |n aceast` sesiune de depunere se
pot \nscrie [i tinerii re\ntor[i din str`in`tate care vor s` \nfiin]eze
ferme \n mediul rural. Pân` \n prezent, la nivelul Ia[ului, nu sa depus niciun proiect, dar ne a[tept`m la un num`r mare de
proiecte din partea celor interesa]i”, a spus Anghel Ficu, director
general adjunct al CRFIR Nord-Est.

ferme. Sprijinul financiar se acord` \n baza unui plan de afaceri,
sub form` de dou` tran[e: 75 la sut` din cuantumul sprijinului
la semnarea contractului de finan]are [i 25 la sut` din valoarea
sumei totale de 50.000 de euro se va acorda \n func]ie de
implementarea corect` a planului de afaceri, f`r` a dep`[i 3 sau
5 ani, pentru exploata]iile pomicole.

Tinerii re\ntor[i din str`in`tate vor putea
accesa 50.000 de euro, fonduri europene,
pentru a se instala ca tineri fermieri
Proiectele se depun exclusiv online pe site-ul AFIR. Solicitan]ii
eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin aceast` linie
de finan]are sunt tinerii fermieri din Ia[i care se instaleaz` ca
[efi unici ai exploata]iei agricole [i persoanele juridice cu mai
mul]i ac]ionari, unde un tân`r fermier se instaleaz`. |n aceast`
sesiune de finan]are vor putea accesa fonduri europene [i tinerii
fermieri din Ia[i, dar [i din restul ]`rii care au revenit din
str`in`tate. Ace[tia au la dispozi]ie 20 de milioane de euro pe
care \i pot accesa pentru a dezvolta afaceri \n mediul rural, cu
fonduri nerambursabile.
Raluca COSTIN

Fonduri nerambursabile \n valoare de
50.000 de euro pot fi accesate de fermierii
din Ia[i \n cadrul subm`surii 6.1„Instalarea tinerilor fermieri”
Pe lâng` institu]iile din Ia[i care pot accesa fonduri europene
pentru aparatur` modern` necesar` combaterii pestei porcine mai
pot lua fonduri nerambursabile tinerii fermieri cu spirit antreprenorial.
Sesiunea de depunere este deschis` pân` la sfâr[itul lunii septembrie
2020, iar suma total` pus` la dispozi]ia celor interesa]i este de
43 de milioane de euro. Fiecare proiect poate fi finan]at cu 50.000
de euro [i vor putea fi deschise cu banii europeni 860 de noi

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Ce vinde un ie[ean pe OLX pentru lupta
`mpotriva COVID-19! ıM-am gândit c\
dac\ e[ti protejat de fum, e[ti protejat [i
de coronavirus!‰ M\[tile militare, noua
fi]\! Clien]ii nu au `ntârziat s\ apar\
Ce vinde un ie[ean pe OLX
pentru lupta \mpotriva COVID19 a stârnit curiozitatea
popula]iei. M`[tile militare la
pre]ul de 100 de lei se vând ca
pâinea cald` pe site-ul de
cump`r`turi. F`r` nicio
autoriza]ie [i extrem de
amuzante pentru a fi purtate
pe strad`, m`[tile militare sunt
cump`rate de ie[eni \n
speran]a c` vor fi proteja]i de
infec]ia cu coronavirus
M`[tile militare, noua fi]` a ie[enilor \n lupta
\mpotriva COVID-19. Un b`rbat din Ia[i, pe numele
de utilizator al OLX, Nicu, vinde m`[ti militare
\n scopul de a ajuta ie[enii s` stea departe de
infec]ia cu coronavirus. Contactat de redactorii
BZI, Nicu spune c` le cump`r` [i el tot de pe
OLX, de la un distribuitor din Gorj, care vinde
mai multe produse r`mase \n plus pentru Armata
Român`. Medicii ie[eni trag un semnal de alarm`
[i avertizeaz` c` cei care cump`r` astfel de m`[ti
pot fi \n pericol.

Ie[eanul care vinde m`[ti
militare pe OLX pentru ie[enii
care vor s` se protejeze
\mpotriva COVID-19 a furat
ideea de afaceri de la un
b`rbat din Gorj
Ie[eanul care vinde m`[ti militare pe OLX
pentru ie[enii care vor s` se protejeze de infec]ia
cu COVID-19 spune c` ideea de afaceri i-a venit
dup` ce un distribuitor din Gorj a f`cut un anun]
similar cu al s`u. B`rbatul, cu numele de utilizator
Marius, vinde pe OLX mai multe produse de la
Armata Român`. „Ideea mi-a venit de la un

vânz`tor din Gorj, Marius, care are monopol la
Armata Român` [i vinde toate produsele care
mai r`mân de acolo. Acesta vinde pe OLX de la
piuli]e, la ma[ini. M-am gândit c` dac` e[ti protejat
de fum cu aceste m`[ti, e[ti protejat [i de
coronavirus”, spune Nicu.

Nicu: „Am avut un neam] care
a cump`rat o masc` militar`
de la mine ca s` plece la mare”
B`rbatul nu a dorit s`-[i fac` cunoscut`
identitatea, dar spune c` deja a vândut 15 m`[ti
militare. A[a cum poveste[te, un neam] l-a contactat
pentru a achizi]iona o astfel de masc` pentru a
merge pe litoralul românesc, f`r` a sta cu grija
c` se poate infecta cu COVID-19. „Am avut un
neam] care a cump`rat o masc` militar` de la
mine ca s` plece la mare. Oamenilor nu are de
ce s` le fie ru[ine când poart` pe strad` astfel
de m`[ti [i asta pentru c` mai important` este
s`n`tatea lor decât ru[inea. Chiar [i cu un tricou
mai ciudat dac` mergi pe strad`, lumea râde. De
ce te-ar interesa asta? Masca se poate achizi]iona
\mpotriva COVID-19, \mpotriva gazelor, a fumului
[i a prafului. Nu am autoriza]ie de distribuire,
dar cump`r` cine vrea”, mai spune Nicu.

Dr. Tudor Ciuhodaru: „Se
profit` maxim \n aceast`
perioad` de frica oamenilor, iar
noi le recomand`m s` fie mai
precau]i [i s` nu arunce banii
pe solu]ii iluzorii”
Medicii ie[eni trag un semnal de alarm` [i
spun c`, din frica de a nu se infecta cu noul
coronavirus, popula]ia a ajuns s` cumpere orice
produs care le promite c` vor fi proteja]i. |n
realitate, spun ace[tia, pericolele pot fi mai mari
decât \[i pot \nchipui. „Aceast` masc` este o
mare ]eap` [i poate face mai mult r`u decât bine.
Ceea ce observ`m este faptul c` tot mai mul]i

vânz`tori profit` de frica popula]iei de a nu se
infecta cu coronavirus [i vând tot felul de produse
„minune”. Singurele m`[ti cu adev`rat utile \n a
fi proteja]i de infec]ia cu COVID-19 sunt cele de
tip FFP3. Se pare c` ]eapa este la un click
distan]`, iar ie[enii ar trebui s`-[i pun` mai multe
\ntreb`ri \nainte de a achizi]iona astfel de produse.
Se profit` maxim \n aceast` perioad` de frica
oamenilor, iar noi le recomand`m s` fie mai
precau]i [i s` nu arunce banii pe solu]ii iluzorii”,
spune dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar medicin`
de urgen]` de la Spitalul de Neurochirurgie din
Ia[i.

Singurele m`[ti cu adev`rat
utile \n protec]ia
\mpotriva COVID-19
sunt cele de tip FFP3
M`[tile de orice tip, neautorizate, pot reprezenta
un real pericol pentru purt`tori, spun medicii. Pe

OLX se vând ca pâinea cald` astfel de produse
[i din ce \n ce mai mul]i cump`r`tori le achizi]ioneaz`.
Cei care le poart`, \n speran]a c` sunt proteja]i,
se expun infect`rii cu COVID-19 mergând \n spa]ii
publice.
Mai mult decât atât, m`[tile militare pot crea
reac]ii adverse grave. „Aceste produse cump`rate
de pe internet, f`r` a fi autorizate sau verificate,
pot crea alergii atopice, irita]ii grave. Recomandarea
noastr` este de a cere de la vânz`tor un certificat
de conformitate pentru orice tip de m`sc`, nu
doar pentru cea militar`. Este ]eap`, dar nu c`
nu ne-au ]epuit [i pe noi medicii, Guvernul.
Probabil focarele din spitale sunt datorate utiliz`rii
m`[tilor neconforme. Numai m`[tile FFP3 sunt
utile, restul sunt poveste. Desigur c` o barier`
fizic` este mai util` \n protec]ia \mpotriva COVID19 decât a nu purta nimic, dar asta nu este
suficient”, \ncheie medicul ie[ean.
Bianca CIUBOTARIU

Italian, acuzat c\ organiza pariuri ilegale, prins c\ a tras un tun de peste 1 milion
de lei la Ia[i! B\rbatul, obligat s\ achite prejudiciul considerabil c\tre Fisc!
Italian acuzat c` organiza pariuri
ilegale, pedepsit la Ia[i pentru c` a tras
un tun de peste 1 milion de lei! La finele
s`pt`mânii trecute, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i l-au condamnat pe
Massimiliano Susino la 4 ani de \nchisoare,
cu suspendare, pentru evaziune fiscal`.
|n plus, b`rbatul a fost obligat s` achite
prejudiciul considerabil c`tre Fisc.
„Instan]a admite în parte ac]iunea
formulat` de partea civil` Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. |l
oblig` pe inculpatul Massimiliano Susino
la plata sumei de 1.478.701 lei. Dispune
luarea m`surilor asigur`torii asupra
tuturor bunurilor mobile [i imobile ale
inculpatului, prin instituirea unui sechestru
asupra acestora, în vederea recuper`rii
desp`gubirilor civile acordate în cauz`”,
au precizat magistra]ii ie[eni. Sentin]a

Line SRL Ia[i, inculpatul nu a înregistrat
în eviden]a contabil` (balan]e lunare de
verificare, jurnale de vânz`ri) [i nu a
declarat la organele fiscale livr`rile
Massimiliano Susino,
efectuate în perioada iunie 2008 – iunie
acuzat de evaziune
2009 [i veniturile aferente, în cuantum
fiscal` de peste
de 5.027.583 de lei, c`tre diverse firme.
1 milion de lei
Astfel, acesta a sustras societatea de la
Procesul lui Massimiliano Susino a plata c`tre bugetul de stat a impozitului
\nceput \n urm` cu aproximativ 5 ani. pe profit, în cuantum de 675.977,68 lei,
Atunci, procurorii din cadrul Parchetului [i a TVA-ului, \n cuantum de 802.723,38
de pe lâng` Tribunalul Ia[i au dispus lei, cauzând astfel un prejudiciu total
trimiterea \n judecat` a italianului \n bugetului general consolidat al statului
vârst` de 40 de ani. Atunci, anchetatorii de 1.478.701,06 lei”, au afirmat procurorii
l-au acuzat pe italian de evaziune fiscal`, ie[eni. Anchetatorii au mai spus c`, pe
respectiv omisiunea \nregistr`rii \n parcursul cercet`rilor, au aflat de la
eviden]a contabil` a opera]iunilor comerciale, autorit`]ile italiene c` Massimiliano
\n scopul sustragerii de la \ndeplinirea Susino este cunoscut cu antecedente
obliga]iilor fiscale. „|n calitatea sa de penale pentru pariuri ilegale în anul
administrator de drept al societ`]ii Expert 2010. Mai mult, de[i ini]ial a fost citat,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

nu este definitiv`, aceasta putând fi
contestat`.

acesta nu s-ar fi prezentat la audieri.
Pe 4 iunie 2010, Direc]ia General`
a Finan]elor Publice Ia[i a înaintat o
sesizare penal` împotriva reprezentan]ilor
SC Exper Line SRL Ia[i, printre cei
viza]i fiind [i Massimiliano Susino,
pentru evaziune fiscal`. „|n urma inspec]iei
fiscale s-a constatat faptul c` SC Expert
Line SRL Ia[i, în perioada iunie 2008
– iunie 2009, s–a sustras de la plata
taxelor [i impozitelor prin neînregistrarea
veniturilor ob]inute în urma rela]iilor
comerciale derulate cu firme din Sibiu
[i Foc[ani, cauzând astfel un prejudiciu
total bugetului general consolidat al
statului (prin diminuarea bazei impozabile)
în valoare total` de 3.562.859 de lei.
Astfel, a fost vorba despre 1.193.586
de lei – diferen]` debit impozit pe profit
[i 2.369.273 – diferen]` debit TVA”, au
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

afirmat reprezentan]ii Fiscului. |n urma
verific`rilor efectuate de finan]i[ti, ace[tia
au constatat c` firma reprezentat` de
italianul acuzat de organizarea de pariuri
ilegale \n 2010 ar fi cump`rat diverse
bunuri de la alte companii din România,
printre care [i motorin`. Numai c`, au
spus cei de la Fisc, nu toate tranzac]iile
erau trecute \n documentele firmei
ie[ene. Procesul a durat atât de mult
deoarece dosarul s-a plimbat pe la
instan]ele ie[ene. Italianul a afirmat
\ntr-un final c` el nu a avut cuno[tin]`
de existen]a dosarului de evaziune
fiscal`. Astfel, Curtea de Apel Ia[i a
decis la un moment dat rejudecarea
cazului. Mai mult, italianul Massimiliano
Susino a men]ionat c` nu este vinovat
de comiterea infrac]iunii respective.
Ciprian NEDELCU
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Sergiu, t\ticul c\l\re] de la Ia[i, s-a
schimbat! Este anchetat penal de
poli]i[ti, dup\ ce a comis o infrac]iune
de ne`n]eles. Nu a mai fost v\zut de ceva
timp `n noua sa cas\
Sergiu Ion Ciobotariu a
impresionat o ]ar` \ntreag`
dup` ce \n urm` cu ceva timp
avea s` mearg` c`lare pe cal
spre maternitate unde so]ia sa
n`scuse. Cotidianul BZI a
prezentat \n exclusivitate
povestea sa, iar toat` ]ara s-a
mobilizat s` \l ajute. Via]a
tân`rului s-a schimbat, \ns` nu
neap`rat doar \n bine. Acum,
t`ticul c`l`re] de la Ia[i este
anchetat penal de poli]i[ti
dup` ce a comis o infrac]iune
de ne\n]eles
Sergiu Ion Ciobotariu, t`ticul c`l`re] de la
Ia[i, a ajuns s` fie anchetat penal. Dup` ce
cotidianul BZI a prezentat \n exclusivitate povestea
tân`rului, sute sau poate chiar mii de oameni sau mobilizat pentru a-i oferi o mân` de ajutor.
|ntr-un timp extrem de scurt, \n conturile lui
Sergiu s-au adunat sume frumu[ele, iar tân`rul
a reu[it s`-[i cumpere o cas` \n zona Miroslava.
|n via]a tân`rului s-au schimbat multe, \ns` nu
toate \n bine. Acum a ajuns s` fie anchetat penal
dup` ce a comis o infrac]iune de ne\n]eles.

T`ticul c`l`re] a fost prins \n
trafic la volanul unui
autoturism de[i nu are permis
de conducere
Pe 13 mai, Sergiu Ion Ciobotariu avea s` fie
oprit \n trafic de poli]i[ti. El se afla la volanul
unui autoturism marca VW Golf, de[i nu avea
permis de conducere. „Poli]i[tii ie[eni au oprit
pentru control un autoturism condus de un tân`r.
|n urma verific`rilor s-a stabilit faptul c` b`rbatul
nu de]ine permis de conducere pentru nicio
categorie de vehicule. |n cauz` a fost \ntocmit
un dosar penal sub aspectul comiterii infrac]iunii
de conducerea unui vehicul f`r` permis de
conducere. Cercet`rile continu` pentru stabilirea
\ntregii situa]ii de fapt”, a precizat Anca V\jiac,
purt`torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Sergiu, t`ticul c`l`re], este de
neg`sit. Vecinii spun c` nu l-au
mai v`zut de 3 s`pt`mâni
Reporterii BZI au vrut s` ia leg`tura cu Sergiu,
t`ticul c`l`re], pentru a afla ce s-a \ntâmplat [i
ce l-a determinat s` comit` o infrac]iune. Nu au
reu[it \ns`. Telefoanele sale erau \nchise, iar la
casa pe care a cump`rat-o \n urma campaniei
umanitare nu mai locuie[te nimeni. Vecinii tân`rului

spun c` nu l-au mai v`zut de aproximativ 3
s`pt`mâni. „De vreo 3 s`pt`mâni nu l-am mai
v`zut aici. Nu [tiu ce s-a \ntâmplat cu el [i unde
a plecat. Am auzit \n sat c` l-a prins poli]ia la
volan. Avea la un moment dat un Golf \n curte,
iar mai apoi am v`zut un Range Rover. Nu mai
este chiar acela[i Sergiu”, a spus un vecin de-al
tân`rului.
Sergiu, t`ticul c`l`re], a primit ajutor [i este
liber s` fac` ce vrea. Este p`cat \ns` c` a ajuns
s` fie anchetat penal [i \[i pune libertatea \n joc

pentru nimic. V` reamintim c` Sergiu a ajuns s`
fie cunoscut de toat` ]ara dup` ce \n timpul
pandemiei a mers c`lare pe cal prin centrul Ia[ului
pentru a ajunge la maternitatea unde so]ia sa
n`scuse. Povestea tân`rului a impresionat mul]i
oameni, iar \n conturile sale au ajuns s` se adune
sume importante de bani. Sergiu a vrut o cas`
[i a reu[it s` o cumpere. Avea dintr-o dat` condi]ii
la care nici nu spera vreodat`.
Drago[ SAVIN
dragos.savin@bzi.ro

Totalgaz Industrie Ia[i, salvat\ [i apoi `ngropat\ de Banca de Import Export a României
Eximbank SA. Omul de afaceri Ioan Pâr\u `ncearc\ s\ scape fabrica de faliment
La scurt timp dup`
intrarea \n procedura de
insolven]` a Totalgaz
Industrie SRL Ia[i, Banca
de Import Export a
României Eximbank SA
care a asigurat
principalele afaceri ale
companiei din Ia[i \n
Ucraina a f`cut
procedurile de executare
silit` a firmei controlate de
omul de afaceri Ioan
Pâr`u. Eximbank SA a
protejat Totalgaz Industrie
\mpotriva riscului de
neplat` pentru un volum al
exporturilor de peste 2,5
milioane de euro pe pia]a
din Ucraina, \ns`
dificult`]ile financiare din
ultimii ani au b`gat
compania din Ia[i \n
colaps financiar cu datorii
de 132 milioane lei
Banca de Import Export a României
Eximbank SA, care a fost ini]ial man`
cereasc` pentru Totalgaz Industrie SRL
Ia[i, a devenit acum c`l`ul companiei
controlate de omul de afaceri Ioan
Pâr`u. Totalgaz Industrie SRL Ia[i a
intrat \n prim`vara acestui an \n procedura
de insolven]`, iar Eximbank SA, care

a asigurat exporturile firmei din Ia[i
pe pia]a din Ucraina pentru un volum
de peste 2,5 milioane de euro, a f`cut
demersurile pentru executarea silit` a
Totalgaz Industrie. Astfel, au fost deschise
mai multe procese \n instan]` \ntre cele
dou` p`r]i, oamenii de afaceri Ioan [i
Janica Pâr`u contestând \ns` aceste
proceduri [i solicitând anularea lor \n
instan]`.
Toat` povestea a \nceput \n urm`
cu trei ani, când EximBank a emis
pentru Totalgaz Industrie SRL Ia[i o
poli]` de asigurare \n numele [i contul
statului român, care proteja societatea
\mpotriva riscului de neplat` pentru un
volum al exporturilor de peste 2,5
milioane de euro \n Ucraina. Principalul
client al Totalgaz Industrie Ia[i din ]ara
vecin` este Naftogazmontazh Ltd.

Asigurare de 2,5
milioane euro pentru ca
Totalgaz Industrie Ia[i
s` livreze [i s` monteze
instala]ii \n Ucraina

de asigurare emise de Eximbank \n
numele [i contul statului român, Totalgaz
Industrie avea siguran]a \ncas`rii a 85
la sut` din valoarea m`rfurilor pe care
urmeaz` s` le livreze c`tre partenerul
s`u comercial din Ucraina. Utilizând
asigur`rile emise de EximBank, compania
din Ia[i avea garan]ia unei prezen]e
sus]inute pe pia]a ]int`, dezvoltându-[i
afacerile cu noi parteneri [i noi contracte
de export, \n condi]ii de continuitate
a activit`]ii fabricii din Ia[i unde exist`
o medie de 200 angaja]i.
Banca a reluat procesul de asumare
cu debitori publici [i priva]i din Ucraina,
dup` ce, \n 2014, odat` cu declan[area
situa]iei conflictuale din aceast` ]ar`,
EximBank a suspendat rela]ia cu Ucraina
pân` la clarificarea situa]iei politice.

Lucrarea \n valoare de aproape 20 de
milioane de euro este ultima parte a
mega proiectului finalizat \n propor]ie
de 90 la sut` prin care se vor transporta
gaze naturale \ntre România [i Republica
Moldova prin zona de Nord-Est.
Conducerea subsidiarei Transgaz
recunoa[te faptul c` licita]ia care a
\ntârziat finalizarea gazoductului va fi
reluat`, dar nu a spus [i motivele pentru
care face acest lucru. Totalgaz Industrie
Ia[i, principalul câ[tig`tor al licita]iei,
s-a adâncit brusc \n datorii, iar activitatea
firmei intrate recent \n insolven]` este
blocat` de mai multe luni. Prin acest
proiect se inten]ioneaz` reducerea
dependen]ei popula]iei din centrul [i
vestul Europei fa]` de gazele venite
din Rusia.

Totalgaz Industrie Ia[i
trebuia s` finalizeze
gazoductul Ia[i Ungheni - Chi[in`u

Omul de afaceri Ioan
Pâr`u \ncearc` s`
scape fabrica de
faliment

Lucr`rile la proiectul gazoductului
Ia[i - Ungheni - Chi[in`u au fost blocate
Cu ajutorul poli]ei \ncheiate cu chiar \nainte de finalizare dup` ce
Eximbank SA, Totalgaz Industrie Ia[i conducerea Transgaz SA a decis ca
trebuia s` livreze trei instala]ii de tratare licita]ia c`[tigat` de firmele ie[ene
[i uscare a gazului, amplasate \n vestul Totalgaz [i Quartz Matrix pentru realizarea
Ucrainei. |n urma acces`rii acestei poli]e unui lot al conductei s` fie reluat`.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Alpha Bank a solicitat \n februarie
2020 intrarea \n insolven]` a companiei
controlate de omul de afaceri Ioan
Pâr`u pe motivul unor datorii neachitate
vreme \ndelungat`. Majoritatea salaria]ilor
au f`cut plângeri la autorit`]ile abilitate
pe motiv c` nu [i-au \ncasat salariile
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de câteva luni, iar activitatea firmei
care la \nceputul anului avea 200 angaja]i
este mai mult \n stand-by.
Pentru a bloca intrarea în insolven]`
cerut` de creditori, Totalgaz Industrie
SRL a fost b`gat` \n luna martie în
procedura de concordat preventiv. De
precizat faptul c` poate recurge la
aceast` procedur` orice firm` care se
afl` în dificultate financiar`, fiind practic
o procedur` de prevenire a insolven]ei,
iar mai departe a falimentului. Compania
controlat` de omul de afaceri Ioan
Pâr`u are datorii de 132 milioane lei,
asta de[i a exportat de-a lungul timpului
piese în ]`ri precum Japonia, Rusia,
Finlanda, Ucraina, Cehia sau Israel.
Afacerea a început îns` s` mearg` din
ce în ce mai prost în anul 2015, pe
fondul sc`derii comenzilor venite din
str`in`tate [i din ]ar`. Astfel, de la o
cifr` de afaceri de 64 de milioane de
lei [i 330 angaja]i în 2015, în urm`torul
an, firma aproape c` [i-a înjum`t`]it
cifra de afaceri [i a pierdut aproape
50 de angaja]i.
Apela]i \n repetate rânduri,
Reprezentan]ii Totalgaz Industrie SRL
nu au oferit un punct de vedere referitor
la aceast` situa]ie.
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
Societate comercial` angajeaz`
l`c`tu[ mecanic [i muncitori
necalifica]i. Rel. suplimentare la
tel: 0232/230.113 sau
0744/614.180.
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e
gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n

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

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

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

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

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

PUBLICITATE

Luni, 3 august

12

MIC A PUB LIC ITATE
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0746295847; 0332/818587;
office@fiscontexpert.ro.
Asistent manager, studii
superioare,tân`r neet,abs.2019,
OFFICE SPEED BUSINESS SRL.
Rela]ii la:0745902390;
condrea_mihaelaimsd@yahoo.co
m
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.

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

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

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

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

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

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

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

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

resurseumane@grandhoteltraian.r
o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fi consultat` la sediul APM Ia[i Calea Chi[in`ului nr. 43 \n zilele
de luni-joi (orele 8-16.30) [i vineri
(orele 8-14.00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul
APM Ia[i \n termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
SC Ghipoconcept SRL,
beneficiar` a lucr`rii PUZ
amplasare hala produc]ie
dezmembrare de[euri de
echipamente electrice [i
electronice [i depozitarea lor,
situat` \n Sos. Ia[i-Tome[ti, mun.
Ia[i, jude]ul Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inere a avizului de
mediu. Prima versiune a
proiectului de plan propus poate
fi consultat` la sediul APM Ia[i Calea Chi[in`ului nr. 43 \n zilele
de luni-joi (orele 8-16.30) [i vineri
(orele 8-14.00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul
APM Ia[i \n termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
SC Electro Univers SRL,
beneficiar` a lucr`rii PUZ Reconversie func]ional` din zona
industrial` [i activit`]i de
produc]ie \n zona pentru func]iuni
mixte, situat` \n Bulevardul
Chimiei nr. 12, municipiul Ia[i,
jude]ul Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inere a avizului de
mediu. Prima versiune a
proiectului de plan propus poate
fi consultat` la sediul APM Ia[i Calea Chi[in`ului nr. 43 \n zilele
de luni-joi (orele 8-16.30) [i vineri
(orele 8-14.00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul
APM Ia[i \n termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
Comuna Scânteia jud. Ia[i, titular
al proiectului de Plan Urbanistic
Zonal al comunei Scânteia,
jude]ul Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inere a avizului de
mediu. Informa]iile privind
con]inutul documenta]iei tehnice
a planului propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[i –
mun. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr.
43, Ia[i, zilnic între orele 8:00 –
16:00. Observa]iile publicului se
primesc la sediul APM Ia[i \n
termen de 15 zile de la
publicarea anun]ului.

Asocia]ia Societatea Ornitologica
Româna (SOR), în calitate de
titular al Planului de management
pentru ROSPA0109 Acumularile
Belce[ti, propus a fi implementat
pe teritoriul comunelor Deleni,
Scobin]i, Cepleni]a, Coarnele
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
Caprei, Cotnari, Belce[ti [i a
MEDIU
experien]` min.3 ani,
ora[ului Hârlau, jude]ul Ia[i,
GREENFIBER INTERNATIONAL
Sacaleanu Ionel, beneficiar al
anun]a publicul interesat asupra
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
lucrarii PUZ - – Dezmembrare
depunerii solicitarii de ob]inere a
0332/411853;
teren proprietate \n vederea
avizului de mediu pentru planul
office@greenfiber.ro.
construirii de locuin]e individuale,
de mai sus [i declan[area etapei
casa de editura [i anexe
de încadrare. Informa]iile privind
L`c`tu[ mecanic, [coal`
aferente, situat` \n Zona
con]inutul documenta]iei tehnice
profesional`, experien]` 1 an,
Copou(Munteni)
T32,
municipiul
a planului propus pot fi
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Ia[i, jude]ul Ia[i, anun]` publicul
consultate la sediul APM Ia[i –
Rela]ii la: 0745607280;
interesat asupra depunerii
mun. Ia[i, Calea Chi[inaului nr.
stanmarius.mcs@gmail.com.
solicitarii de ob]inere a avizului de 43, Ia[i, zilnic între orele 8:00 –
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
mediu. Prima versiune a
16:00. Observa]iile publicului se
experien]` precizate, RANCON
proiectului de plan propus poate
primesc la sediul APM Ia[i in
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.

termen de 15 zile de la
publicarea anun]ului.

CONVOCåRI
Administratorul Societ`]ii
Cooperative Mestesugareasca de
Gradul 1 Prestcor, cu sediul
social \n Mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu nr. 83, bl. D1, sc. C, Parter
Jud. Ia[i, \n persoana d-lui
Rotaru Corneliu, CNP
1630603227781, \n baza legii nr.
1/2005 [i a Actului Constitutiv
propriu, CONVOACA Adunarea
General` Ordinar`, \n data de
19.08.2020 orele 10.00, la sediul
social din Mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu nr. 83, bl. D1, sc. C, Parter
Jud. Ia[i, cu urmatoarea Ordine
de Zi: 1. Reconfirmarea \n func]ia
de administrator a d-lui Rotaru
Corneliu pentru o perioada de 4
ani, \ncepand cu data de
19.08.2020 [i pân` la data de
19.08.2024. 2. Aprobarea
retragerii unui membru
cooperator [i redistribuirea
p`r]ilor sociale. 3. Aprobarea
cooptarii unui nou membru
cooperator. |n caz de ne\ntrunire
a cvorumului statutar, A.G.O. se
reconvoac` la data de
01.09.2020, orele 14.00.

LICITA}II
SC AMED GROUP SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Proprietate imobiliara
“teren [i construc]ii”(
neintabulate) situate \n Pascani,
str. Fintanele, nr. 70-72, jud. Ia[i,
care se compune din: cladire
administrativ` \n suprafa]a de
751,9 mp, hala produc]ie \n
suprafa]a de 507,40mp. [i teren
\n suprafa]a de 1,316 mp. Pre]ul
de vânzare este de 725.850 lei
(echivalent 162.450 EUR)( fara
TVA ),45% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 06.08.2020,
ora 14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu,
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 07 august
2020,orele 15.00 [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 29.05.2020.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
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desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10 % din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 07.08.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.
SC” CORIMAR FASHION” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaza: Nr. crt 1; Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
1.buc. autoturism marca chrylsler
sebring; Valoare de pornire:
6.750 lei (tva inclus)(30% din
valoarea de evaluare); Nr. crt 2;
Denumirea mijlocului fix/ Bunuri
mobile: haine pentru copii/adulti;
Valoare de pornire: stoc \n
valoare de 2.559 ron(fara
tva).(30% din valoarea de
evaluare). Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 06.08.2020, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Iasi, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Iasi. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi, str.
Vasile lupu, nr. 43, jud. Iasi, în
data de 07 august 2020, ora
16:00 si se va desf`sura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei si ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
25.04.2017. Pentru participarea
la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iasi, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i, pân` la data de07.08.2020
ora 15:00. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`surare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare si
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita[ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afisat` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desfasurare a licitatiei), la
Tribunalul Iasi-Judecator Sindic,
Consiliul Local Ia[i precum [i la
locul de dispunere a activului.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine

la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1 BUC. Dacia logan, an
fabricatie 2006 la prêtul de
1.815,45 lei 95% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de
06.08.2020,ora14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 07 august 2020, ora
11:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
16.03.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 07.08.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.

urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de
06.08.2020,ora14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 07 august 2020, ora
15:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
22.03.2018. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 07.08.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.

atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desfasurare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desfasurare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

@@@ SC” SMART
PRODUCTION ” SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL(fosta CII POHRIB
IONELA), anun]` scoaterea la
vânzare, a activelor societ`]ii
debitoare, si anume mijloace fixeGRAVATOR LASER- 1129 lei;
GRAVATOR MECANIC- 1034lei;
LAPTOP PB EASY- 81lei; MAC
BOK WHITE- 114lei; GRAVATOR
LASER- 602 lei; LAPTOP SONY107 lei; CAMERA VIDEO HIGH76lei; SURSA LASER- 63lei;
MASINA ROLUIT TEAVA- 225 lei;
APARAT SUDURA- 1050 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR300 lei; MASINA TAIERE
BANZIC- 450 lei; LAPTOP
ACER- 63lei; PRESA
MECANICA- 195lei;
AUTOTURISM DACIA 1310360lei- la pretul total de 5.850 lei
SC” RODI MED” SRL, prin
- 100% din valoarea de evaluare.
lichidator judiciar EVOPLAN
Bunurile sunt scoase la vânzare
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
individual. Persoanele care
POHRIB IONELA), anun]a
pretind vreun drept asupra
scoaterea la vânzare, a activelor
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
societa]ii debitoare, si anume
mijloace fixe( bunuri pentru salon
la vânzare au obliga]ia, sub
de infrumusetare), la pre]ul de
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
1.005,30( fara TVA)- 15% din
dovada acestui fapt pân` la data
valoarea de evaluare. Bunurile
de 06.08.2020, ora15.00, la
sunt scoase la vânzare individual. sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Persoanele care pretind vreun
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
drept asupra bunurilor ce
lichidator in data de 07 august
urmeaza a fi scoase la vânzare
S.C. Nirvana Construct SRL, prin au obliga]ia, sub sanc]iunea
2020 ora 16:00, [i se va
lichidator judiciar EVOPLAN
decaderii, s` fac` dovada acestui desf`[ura în conformitate cu
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
fapt pân` la data de 06.08.2020, prevederile legii nr. 85/2014
POHRIB IONELA), anun]`
ora15.00, la sediul lichidatorului
privind procedura insolven]ei [i
scoaterea la vânzare, a activelor
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
ale regulamentului de vânzare
societ`]ii debitoare, dup` cum
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
aprobat de adunarea creditorilor
urmeaz`: Nr. Crt 1; Denumire
loc la sediul lichidator in data de
din data de 01.06.2020. Pentru
ECHIPAMENT:1BUC. Mini
participarea la licita]ie, poten]ialii
07 august 2020 ora 16:00, [i se
excavator Hitachi ZX; CIN cost
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
va desfa[ura în conformitate cu
înlocuire net (RON cuTVA):
la sediul lichidatorului judiciar din
prevederile legii nr. 85/2006
53.350 LEI; CIN cost înlocuire
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
privind procedura insolven]ei [i
net (EURO cu TVA): 11.850 EUR; ale regulamentului de vânzare
43, jud. Ia[i, pân` la data de
Nr. Crt 2; Denumire
07.08.2020, ora 14:00.
aprobat de adunarea creditorilor
ECHIPAMENT: 1 BUC. Mini
Adjudecarea se va face în
din data de 22.03.2018. Pentru
excavator Hitachi ZX; CIN cost
participarea la licita]ie, poten]ialii
conformitate cu prevederile
înlocuire net (RON cuTVA):
cumparatori trebuie sa se înscrie
Regulamentului de organizare [i
33.500 LEI; CIN cost înlocuire
la sediul lichidatorului judiciar din
desf`[urare a licita]iei,
net (EURO cu TVA): 7.450 EUR;
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
Regulament ce poate fi consultat
Nr. Crt 3; Denumire
atat la dosarul cauzei cat si la
43, jud. Ia[i, pâna la data de
ECHIPAMENT: TOTAL; CIN cost
sediul lichidatorului.
07.08.2020, ora 14:00.
înlocuire net (RON cuTVA):
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
Adjudecarea se va face în
86.850LEI; CIN cost înlocuire net
pre]ului de adjudecare \n
conformitate cu prevederile
(EURO cu TVA): 19.300 EUR.
termenul stabilit prin
Regulamentului de organizare [i
Persoanele care pretind vreun
Regulamentul de organizare [i
desfa[urare a licita]iei,
desf`surare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat
drept asupra bunurilor ce
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun`, pân` la termenul de
vânzare, o garan]ie de participare
la licita]ie \n procent de 10% din
pre]ul de \ncepere a licita]iei.
Garan]ia se va depune \n
numerar, prin plata \n contul
indicat de lichidator. Prezenta
publica]ie de vânzare va fi afi[at`
la sediul lichidatorului judiciar
(locul desfasurare a licita]iei), la
grefa Tribunalului Ia[i-Judecator
Sindic, Consiliul Local Ia[i
precum [i la locul de dispunere a
activului. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.
@@@ S.C. VASI-TRANS S.R.L.,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaza: 1 Buc. Autobuz turistic
BMC PROBUS 850 TBX, sasiu
nr. NMC850RKT8DL00132, nr.
\nmatriculare IS-06-LJN, an. Fab.
2008 - bun vândut la 1.000 EUR
<TVA. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 06.08.2020,
ora 12.30, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile lupu nr. 43,
jud. Ia[i, in data de 07 august
2020, ora 13.30 [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 09.07.2020. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str.Vasile Lupu, nr. 43,
jud. Ia[i, pân` la data de
07.08.2020, ora 11.30.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei.
Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun`, pân` la termenul de
vânzare, o garan]ie de participare
la licita]ie \n procent de 10% din
pre]ul de \ncepere a licita]iei.
Garan]ia se va depune \n
numerar, prin plata \n contul
indicat de lichidator. Prezenta
publica]ie de vânzare va fi afi[at`
la sediul lichidatorului judiciar
(locul desf`[urare a licita]iei), la
Tribunalul Ia[i-Judecator Sindic,
Consiliul Local Ia[i precum [i la
locul de dispunere a activului.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890
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Poli Ia[i a câ[tigat cu mult
noroc 3 puncte vitale pentru
salvarea de la retrogradare

Marius Croitoru, dup\
primul s\u sezon ca
antrenor: ce le-a spus
elevilor s\i c`nd a intrat
prima oar\ în vestiar!

Echipa Politehnica Ia[i, antrenat` de
Mircea Rednic, a câ[tigat asear`, scor 10, meciul disputat pe teren propriu contra
celor de la Chindia Târgovi[te. Unicul gol
al partidei a fost marcat de Juan
Passaglia, din penalty. Ie[enii au câ[tigat
cu multe emo]ii [i cu noroc cele 3 puncte
puse \n joc

FC Boto[ani a încheiat sezonul în primele 5 echipe ale
Ligii 1 [i poate termina chiar pe locul 4, dac` FCSB se va
împiedica în ultima etap`, cu Astra. Marius Croitoru a tras
primele concluzii dup` primul s`u sezon ca antrenor.
Tehnicianul care a dus Boto[aniul în preliminariile Europa
League a dezv`luit care a fost primul lucru pe care l-a transmis
c`tre elevii s`i când a intrat în vestiar, în urm` cu an.

Poli Ia[i a câ[tigat ieri dup`-amiaz` 3 puncte vitale pentru
salvarea de la retrogradare. Dup` un \nceput mai slab de meci
([i pe fondul temperaturii ridicate), ie[enii au avut prima ocazie
abia \n minutul 23, cu un [ut slab, din 16 metri, pe lâng` poarta
oaspe]ilor de la Chindia Târgovi[te.
|n prima repriz`, elevii tehnicianului Mircea Rednic au dominat
steril, f`r` a-[i crea ocazii deosebite. De altfel, nici oaspe]ii nu au
evoluat extraordinar \n prima parte a meciului care s-a disputat pe
Stadionul „Emil Alexandrescu”. Astfel, la pauz`, cele dou` protagoniste
ale „derby-ului disper`rii” au intrat cu un scor alb, 0-0.

Marius Croitoru: „Nu trebuie s` ne fie
team` de absolut nimeni!”

ratat o ocazie mare, reluând cu capul, din 8 metri, pu]in pe lâng`
butul din dreapta al por]ii.

Penalty pentru ie[eni dup` pauz`
La scurt timp de la \nceperea celei de-a doua reprize, Poli
Ia[i a primit un penalty meritat de la centralul Valeric` G`man,
dup` un fault comis de funda[ii Chindiei Târgovi[te asupra lui
Cabral. Juan Passaglia a b`tut sigur pe el, pe centrul por]ii, \n
vreme ce portarul oaspe]ilor a plonjat inutil. Scorul a devenit,
astfel, 1-0 din minutul 48. La câteva minute, Luckassen a ratat o
ocazie monumental`, din 10 metri, singur cu goal-keeper-ul
oaspe]ilor.
Pe de alt` parte, \n minutul 60, Chindia Târgovi[te ar fi
meritat s` primeasc` un penalty, dup` ce mingea [utat` de un
juc`tor al oaspe]ilor a lovit mâna funda[ului central al Ia[ului
Mihalache.
Arbitrul a f`cut semn ca jocul s` continue, de[i pozi]ia mâinii
lui Mihalache era una nefireasc`. |n minutul 70, Luckassen a mai

Dosar de executare/Dosar penal nr. 3498/40/2014
Nr. A__EIS 4979/29.07.2020

„Duelul disper`rii”, câ[tigat cu emo]ii mari
De remarcat este faptul c`, de la marcarea golului, elevii lui
Mircea Rednic au f`cut mari pa[i \napoi, comi]ând aceea[i gre[eal`
ca [i \n alte partide, \n care, \n acela[i mod, au pierdut puncte
pre]ioase. Elevii lui Emil S`ndoi au prins curaj, cei de la Chindia
atacând \n valuri. Pân` la final, atât ie[enii, cât [i oaspe]ii au
reclamat neprimirea unor penalty-uri. Mai exact, Omoh a reclamat
c` ar fi fost faultat \n careul Chindiei, \n vreme ce oaspe]ii au
reclamat acela[i lucru, la cealalt` poart`.
Dup` rezultatul de ieri dup`-amiaz`, Chindia Târgovi[te este
retrogradat` din punct de vedere matematic \n Liga 2, chiar dac`
aceasta mai are de disputat 2 partide cu Dinamo Bucure[ti. |n
acela[i timp, cei de la Poli Ia[i sper` ca Dinamo [i alte echipe
din subsolul clasamentului Ligii 1 s` se \mpiedice.

Dosar de executare/Dosar penal nr. 2230/107/2012
Nr. A_EIS 4990/29.07.2020

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări silite
cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de 20.08.2020,
ora 12.00, LICITAŢIE (III licitaţie) pentru vânzarea următoarelor
bunuri imobile, proprietatea debitorului MACOVEI DANIEL:
- Autoturism marca VOLKSWAGEN PASSAT, culoare gri,
număr identificare WVWZZZ3BZVP100583, 1595 cmc, an fabricatie
1997, benzină, nr de inmatriculare BT 35 SSS., pret de pornire
al licitatiei 1.910 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.
Executor Fiscal,
Ciprian APOSTOL

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
26.08.2020, ora 11.00, LICITAŢIE (a-II-a licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului TOMA
IONEL:
- teren extravilan arabil în suprafaţă de 7.200 mp, nr.
cadastral 51583, nr. carte funciară 51583 UAT Păstraveni, situat
în comun Păstrăveni, judeţul Neamţ .
Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 4.860 lei (exclusiv
TVA*). Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din mun. Iaşi, str.
Anastasie Panu, Nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iaşi, et. 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 licitaţii, 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 conține date cu caracter personal protejate
de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Şef Serviciu,
Oana IATCO

„Cu acest meci, am închis un an bun, dar trebuie s` fim
în gard`, pentru c` tot ce am f`cut în acest an ne oblig`,
lumea o s` fie mai atent` la noi [i cre[te automat pruden]a
celor care joac` cu noi, o s` ne urm`reasc` dinamica [i
celelalte lucruri [i trebuie s` le dezvolt`m în sezonul viitor.
E un început de drum bun, un prim pas f`cut corect, frumos
[i r`mâne ca, prin tot ceea ce urmeaz`, s` m` ridic la nivelul
a[tept`rilor celor care au avut încredere în mine, sper c` nu
i-am dezam`git. Îi mul]umesc domnului Iftime [i familiei.
Primul meu cuvânt când am intrat în vestiar a fost c` nu
trebuie s` ne fie team` de absolut nimeni pentru c`, atâta
timp cât joci cu curaj, nu ai cum s` nu reu[e[ti!”, a spus
Marius Croitoru, dup` FC Boto[ani - Gaz Metan 4-1.
Croitoru se gânde[te deja la vacan]`: „Urmeaz` o minivacan]`
de 5 - 6 zile pentru mine, personal. V` da]i seama cum o
a[teapt` b`ie]ii! Presiunea a fost pe ei, artizanii au fost ei.
Toat` munca [i toate felicit`rile trebuie s` le primeasc` ei,
pentru c` ideile mele, f`r` ei, ar fi fost degeaba.”
Angajamentul lui Marius Croitoru a expirat la finalul acestui
sezon, îns` [i-l va prelungi. În urm` cu o lun`, tehnicianul a
recunoscut c` au existat discu]ii pentru preluarea unei alte
echipe, dar familia l-a convins s` r`mân` în nordul Moldovei.

www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume
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VČDWLQJLPDVFD

9HULILFLFDPDVFD
9H
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VDXJČXULWČ

3XLSDUWHDFRORUDWČ
DPČɁWLLvQH[WHULRUU

,GHQWLILFLODWXUDFXILU
PHWDOLFDPČɁWLLɁLVČR
SOLH]LSHIRUPDQDVXOXL

)L[H]LPDVFDFXDMXWRUXO
ILUHORUHODVWLFHWUHFXWH
SULQVSDWHOHXUHFKLORUU

3R]LĩLRQH]LPDVFDDVWIHO
vQFkWVČDFRSHUHDWkW
QDVXOFkWɁLJXUD

ÍQGHSČUWH]LPDVFD
vQWRWGHDXQDWUČJkQGGH
HODVWLFXOGLQVSDWHOH
XUHFKLORUU

ĨLLPDVFDIRORVLWČOD
GLVWDQĩČGHWLQHɁLGH
VXSUDIHĩH

$UXQFLvQWRWGHDXQDPDVFD
ODXQFRɁGHJXQRL
SUHIHUDELOFXFDSDF

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]LGXSČ
FHDLDUXQFDWPDVFD

Useuri[tii folosesc copii la
campanie, dup` ce
au r`mas \n fundul gol
Babetele bârfitoare v` prezint` \n edi]ia de ast`zi o situa]ie
nemai\ntâlnit` prin pulitichia de Bahlui. Dup` ce au fost l`sa]i \n
fundul gol de fo[tii membri, care s-au s`turat, [i-au luat boccelu]ele
\n spin`ri [i au fugit, acu’ useuri[tii de pren târg se folosesc de
copchii pentru a-[i face campagnie ilectoral`. Gurile rele spun c`
cei câ]iva useri[ti r`ma[i pren târg au p`c`lit ne[te minori s`
umble pe str`zi [i alei, ca s` le fac` lor publicitate. Acu’, babetele
bârfitoare nu [tiu dac` treaba asta este foarte legal` sau nu, dac`
umblatul pren soare al copchiilor e pl`tit sau nu, dac` toat`
treb[oara asta n-ar trebui s` intereseze ne[te autorit`]i. |n orice
caz, un astfel de gest arat` unde au ajuns madama pulitichiei de
Bahlui, Closet Pipir`u, [i cel mai bun pretenar al ei, M`riusic`
Brobodea! Halal [i bravos na]iune!

Câ]iva not`ra[i de pe dealuri,
cu morcovul, cu
r`d`cinile morcovului, cu
iepura[ul [i cu vân`torul...
|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint` una proasp`t`
despre câ]iva not`ra[i [i not`rei de pe dealuri. Gurile rele spun
c` not`ra[ii cu pricina, precum I.P., M.P. sau C.R., stau cu frican chilo]i \n ultimele zâle. Asta pentru c` puli]i[tii [i procororii au
cam \nceput s` \ntrebe de contracte [i diverse alte docomente
\ncheiate \n ultimul deceniu pe la ei. T`tul porne[te de la
perchezi]iunile f`cute s`pt`mâna trecut` de masca]i (nu masca]ii
de la Ruginoasa, ci `ilal]i, mai de speriat!). Zice-se c` masca]ii
caut` t`t felu’ de contracte unde paralele nu corespund cu realitatea
[i c` n-ar fi exclus ca vreunul dintre not`ra[ii i[tia s` treac` pe
la sediu, s` dea cu subsemnatul \n curând.

$LJULMČVČ18

)RORVHɁWLRPDVFČ
UXSWČVDXXPHGČ

$FRSHULFXPDVFDGRDU
JXUDVDXGRDUQDVXO

5ČPkQČVSDĩLXvQWUH
PDVFČɁLIDĩČ

$WLQJLPDVFDFXPkLQLOH
vQWLPSXOIRORVLULL

3RUĩLRPDVFČFDUH
QXVWČIL[ČSHIDĩČ

$WLQJLSDUWHDGLQIDĩČ
DPČɁWLL

ÍQOČWXULPDVFDDWXQFLFkQG
VWDLGHYRUEČFXFLQHYD

3RUĩLPDVFD
VXEEČUELH

/DɁLPDVFDIRORVLWČGHWLQH
ODvQGHPkQDDOWFXLYD

5HIRORVHɁWLPČɁWLOH
GHXQLFČIRORVLQĩČ

O mân` de ajutor de la un
pretenar sus-pus
La final, babetele bârfitoare v` prezint` una despre un nene,
de felu’ lui [`f pe la uficiul de parale pentru ]`rani, pre numele
lui Iogen }irc`u. Gurile rele spun c` nenea aista se tot str`duie[te
s`-[i ajute un pretenar, Mih`i]` Ciubucaru, s` premeasc` ne[te
parale iuropene, pentru a-[i restarta biznisul. Mai exact, Mih`i]`
cic` a avut o ferm` de anim`lu]e cu rât, tot cu parale ioropene
ridicat`. Numai c` Ciubucaru a dus recent \n cap t`t biznisul, iar
acu’ \ncearc` s` o ia de la cap`t, doar-doar o r`zbate [i el prin
iconomia noastr` de jungl`. Acu’, nu-i r`u s` vrei s` aju]i un
pretenar, numa’ c`, la fel de bine, po]i ajuta [i un str`in, zic
babetele bârfitoare!
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