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Camera terorii de la Hotelul „Traian” din Iași!

Afaceristul Cristian Stanciu a
gazat angajații lui Vasile Pușcașu.
Politicianul spune că vecinul era
să arunce în aer cele două hoteluri
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O cântăreață
ce abia își luase
permisul de
conducere a
provocat accidentul
mortal de la Iași
actualitate 9

S-a închis
„Casa Wanda”,
magazinul preferat
al cântăreței
Lady Gaga!
actualitate 9

O cântăreață a provocat accidentul rutier de
la Iași în care și-au pierdut viața 3 persoane.
Tatăl, unchiul și mătușa tinerei au murit pe
loc, iar mama ei se află în stare gravă la
spital. Polițiștii au deschis o anchetă în acest
caz, însă lucrurile sunt cât se poate de clare
"Casa Wanda", cea mai cunoscută și de
succes afacere din domeniu, din Iași, a intrat
în faliment. După ce în anul 2019 Mihail Vlasov,
capul familiei, a fost condamnat la 8 ani de
închisoare cu executare, iar soția VivianaFlorina Vlasov a murit de COVID-19...

De luna viitoare, în orașul
Iași vor veni mii de studenți!
TUIAȘI a stabilit cum se va face
reluarea cursurilor și cum vor fi
cazați studenții în Campus
social
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actualitate 8

Un derbedeu a ademenit o fetiță
de 8 ani care mergea spre magazin și a
încercat să o violeze. A dus-o la el acasă
Un derbedeu din Iași a încercat să
violeze o copilă de 8 ani care mergea
spre magazin. Întâmplarea s-a
petrecut în comuna ieșeană
Scobinți. Copila ce se află în grija
bunicii a plecat spre magazin, la doar
câțiva pași de casă. Un individ de 33
de ani a văzut-o și a ademenit-o la el
acasă, cu gândul de a o batjocori
social
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Unul dintre cei mai tineri pompieri
din Iași a găsit drogul prefect!
Rareș Adăscăliței se transformă în timpul
intervențiilor
Salvator la 22 de ani, Rareș
Adăscăliței și-a îndeplinit visul din
copilărie. O meserie riscantă, dar
fără de care tânărul nu și-ar imagina
viața, cea de pompier. De peste doi
ani intervine alături de colegii din
Detașamentul 1 de Pompieri Iași la
incendii cum numai în filme a văzut

EVENIMENT

Vineri, 22 ianuarie

Prim\ria scoate la
`nchiriat 54 de locuri
de parcare `n Ia[i. Lista
cartierelor vizate de
c\tre [oferii din municipiu
Noi licita]ii pentru locurile de parcare \n Ia[i \n perioada
urm`toare. Direc]ia de Exploatare Patrimoniu (DEP) din
subordinea municipalit`]ii ie[ene va organiza la \nceputul lunii
februarie 2021 dou` proceduri pentru \nchirierea a 54 de locuri
de parcare. Ambele licita]ii vor avea loc prin aplica]ia de
telefonie mobil` WhatsApp, procedur` implementat` de autoritatea
local` \nc` de anul trecut. Licita]iile pentru \nchirierea locurilor
de parcare sunt destinate conduc`torilor auto care locuiesc \n
zona spa]iilor vizate de prim`rie.

Locuri de parcare \n Ia[i, scoase
la mezat. Pe bulevardul Socola
vor fi \nchiriate 34 de locuri
O prim` procedur` derulat` \n luna februarie de c`tre
Prim`ria Ia[i va avea loc chiar pe data de 2 februarie 2021.
„|n data de 2 februarie 2021, de la ora 10:00, prin aplica]ia
WhatsApp, va avea loc o licita]ie public` cu strigare pentru
\nchirierea a 34 de locuri de parcare. Vor fi scoase la \nchiriat
locurile de parcare cu numerele de la 1 la 34, toate acestea
fiind situate \n parcarea de re[edin]` din bulevardul Socola,
nr.13. Drept de participare la licita]ie au locatarii din blocurile
D8, D6 [i E2”, au men]ionat reprezentan]ii municipalit`]ii ie[ene.
|n acest caz, data limit` de depunere a dosarelor este 28
ianuarie 2021, ora 13:00.

Locuri de parcare pe Splai Bahlui.
Licita]ie pentru 20 de locuri
DEP Ia[i va organiza dou` zile mai târziu, respectiv \n 4
februarie 2021, o alt` licita]ie pentru noi locuri de parcare \n
cartierele din ora[. „|n data de 4 februarie 2021, de la ora
10:00, prin aplica]ia WhatsApp, va avea loc o alt` licita]ie
public` pentru \nchirierea unor locuri de parcare. De aceast`
dat` este vorba despre \nchirierea a 20 de locuri de parcare
cu numerele de la 31 la 50. Toate acestea sunt situate în
parcarea de re[edin]` din strada Splai Bahlui, nr.8A. Drept de
participare la licita]ie au locatarii din blocurile G1, 6, 8ANEXA,
10, G2 [i E3”, au transmis reprezentan]ii municipalit`]ii ie[ene.
Din parc`rile de re[edin]`, municipalitatea a reu[it s` scoat`
chiar [i profit.

Licita]ii pe band` rulant`
pentru parc`rile din Ia[i
|n cursul s`pt`mânii viitoare, DEP Ia[i va organiza [i primele
licita]ii din acest an pentru parc`rile din ora[. Municipalitatea
va derula \n cursul zilei de 25 ianuarie 2021 o serie de licita]ii,
vizate fiind alte câteva zeci de locuri \n cartierele ora[ului. {i
aceste proceduri vor fi derulate tot prin aplica]ia de telefonie
mobil` WhatsApp. Sistemul a fost implementat \n cursul lui
2020 din cauza pandemiei COVID-19.
Vlad ROTARU
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O nou\ gr\din\ botanic\ `n
Ia[i! Aceasta se va `ntinde
pe o suprafa]\ de 15 hectare
[i va fi mai mare decât
Parcul Copou
Prim`ria Ia[i vrea s` construiasc` o nou`
gr`din` botanic` la marginea ora[ului.
Parcul se va \ntinde pe o suprafa]` de
circa 15 hectare de teren din Moara de
Vânt. Acest parc va fi realizat \n apropiere
de viitorul Spital Regional de Urgen]`
Investi]ie major` \ntr-un cartier aflat la marginea municipiului
Ia[i. Autoritatea local` vrea s` profite din plin de terenul pe care
\l are \n administrare \n zona Moara de Vânt pentru a duce la
cap`t o nou` investi]ie. Pe terenul de circa 15 hectare vizat de
municipalitate ar urma s` apar` o nou` gr`din` botanic`, un parc
imens administrat de autoritatea local`. Municipalitatea de]ine mai
multe terenuri \n zona respectiv`, printre care o suprafa]` de 15,4
hectare teren, o alt` suprafa]` de 6,7 hectare, dar [i o suprafa]`
de aproape 80 de hectare pe un alt amplasament. Practic, Prim`ria
Ia[i are mai multe suprafe]e de teren \n jurul celei de 12 hectare
cedate Ministerului S`n`t`]ii pentru construc]ia Spitalului Regional
de Urgen]`, suprafe]e pe care poate ap`rea [i noua gr`din`.

Primarul Mihai Chirica
a prezentat noul proiect
Primarul Mihai Chirica a oferit primele detalii despre noul
obiectiv asumat de municipalitate. Noua gr`din` din Moara de
Vânt va fi mai mare decât Parcul Copou (suprafa]` de 10 hectare)
[i Parcul Expozi]iei (5,4 hectare). Conducerea municipalit`]ii vrea
s` profite de terenul pe care \l are \n Moara de Vânt pentru a
duce la cap`t proiectul parcului. „|n cartierul Moara de Vânt o
s` fie cea de a doua gr`din` botanic` a ora[ului. Acolo va fi un
parc de aproximativ 15 hectare, mai mare decât orice alt parc
din ora[. Gr`dina Botanic` are [i un luciu mare de ap`, dar vrem
ca \n Moara de Vânt s` \l dep`[im. Acolo va fi o a doua op]iune
a ie[enilor pentru a se duce \ntr-un parc. Obosim foarte tare
Copoul [i am analizat [i alte variante pentru recreere”, a precizat
primarul Mihai Chirica. Planurile pentru zona Moara de Vânt sunt
ceva mai vechi \n Prim`ria Ia[i. Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu”
din Ia[i are o suprafa]` de circa 87 de hectare, fiind [i cea mai
veche din România.

Gr`dina va fi amplasat` \n apropiere de
loca]ia unde urmeaz` s` se construiasc`
Spitalul Regional de Urgen]`
Noua gr`din` botanic` a Ia[ului va fi amplasat` lâng` viitorul
Spital Regional de Urgen]` din Moara de Vânt. Unitatea medical`

va fi construit` pe o suprafa]` de circa 12 hectare, pe un teren
pe care municipalitatea l-a cedat \n administrare Ministerului
S`n`t`]ii. Cum Prim`ria are [i alte suprafe]e de teren ce au fost
introduse \n intravilan, autoritatea local` vrea s` transforme total
zona. |n plus, edilul Mihai Chirica a men]ionat c` [i \n alte zone
din Ia[i vor ap`rea parcuri publice. „Avem dou` proiecte mari \n
ceea ce prive[te parcurile din Ia[i. Parcul acesta din Moara de
Vânt va fi sus pe platou, \n zona viitorului Spital Regional de
Urgen]`, [i va avea circa 15 hectare. Vrem s` gener`m [i o
p`dure-parc \n ora[. Aceasta va porni cu o lizier` protectoare pe
[esul Cicoarei pentru a \mpiedica pu]in vântul [i s` limit`m praful.
Vrem apoi s` continu`m cu un parc urban pentru un punct de
atrac]ie \n Dacia [i Alexandru cel Bun. Dac` vom face anul acesta
primele plant`ri, oamenii se vor bucura de el \n urm`torii ani”,
a mai ad`ugat primarul Mihai Chirica.

Parc pe fonduri europene \n C.A. Rosetti.
Proiect derulat de Prim`ria Ia[i
|n apropiere de zona Moara de Vânt, municipalitatea preg`te[te
un alt proiect asem`n`tor. Este vorba despre un parc tematic \n
C.A. Rosetti, lucrare derulat` cu fonduri europene. Acest proiect
include o revitalizare a zonei, dar [i amplasarea mai multor dot`ri.
Printre acestea se num`r` b`nci, totemuri digitale, ci[mele,
balansoare, panouri de joac`, groap` de nisip, ansambluri de joac`,
leag`ne. De asemenea, \n proiectul de circa 1 milion de euro vor
mai ap`rea [i pergole, co[uri de gunoi, elemente pentru o pist`
skate, set piese [ah gigant, ma[in` de tuns, aspirator de frunze,
stâlpi pentru sistemul de iluminat, canapele, mese, scaune, dulap,
biciclete, aparate de fitness [i diverse alte bunuri.
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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Locuin]e distruse `ntr-o clip\ `n mai multe
localit\]i din jude]ul Ia[i. Pompierii ISU
au intervenit pentru stingerea incendiilor
Pompierii din cadrul Inspectoratului
pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i
au fost solicita]i \n ultimele zile la mai
multe interven]ii \n localit`]ile din jude].
Angaja]ii ISU Ia[i au intervenit atât la
stingerea unor incendii, cât [i \n alte
situa]ii. Pompierii ie[eni au intervenit
\n mai multe localit`]i din zona
metropolitan` Ia[i, dar [i din alte
comune ale jude]ului.

Incendii \n mai multe
localit`]i din jude]ul Ia[i
Pompierii ie[eni au intervenit \n
zona municipiului Pa[cani, \n comuna
Stolniceni-Pr`jescu, pentru a stinge un
incendiu izbucnit la o locuin]`. „În data
de 20 ianuarie 2021, ora 10:17, Sec]ia
de Pompieri Pa[cani a intervenit în
localitatea Cozme[ti din comuna StolniceniPr`jescu. Pompierii au intervenit la
stingerea unui incendiu produs la co[ul
de fum al unei locuin]e individuale. În
urma incendiului au ars aproximativ 4
metri liniari de grind` din lemn [i s-

a deteriorat canalul de fum. Cauza
probabil` de producere a incendiului
a fost co[ul de fum necur`]at de
funingine”, au men]ionat cei de la ISU
Ia[i.
Angaja]ii ISU au intervenit [i \n
comuna Bârnova \n cursul zilei de
miercuri, 20 ianuarie 2021. „|n data de
20.01.2021, ora 15:29, Deta[amentul 2
de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea
Vi[an, comuna Bârnova, pentru stingerea
unui incendiu produs la un autoturism
[i o rulot`. În urma incendiului au fost
deteriorate, în propor]ie de 50 la sut`,
ambele. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost un cablu electric
defect ori neizolat corespunz`tor”, au
mai precizat cei de la ISU Ia[i.
Angaja]ii ISU Ia[i au intervenit [i
\n zona ora[ului Podu Iloaiei pentru a
stinge un incendiu care a izbucnit \n
Podu Iloaiei. „În data de 21.01.2021,
ora 3:07, Deta[amentul 1 de Pompieri
Ia[i a intervenit în ora[ul Podu Iloaiei,
localitatea Scobâl]eni. Pompierii au
intervenit la stingerea unui incendiu

Dosar nr. 499/A/2018
Data 15.01.2021.
Publicatie de vanzare imobiliara,
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in circumscriptia
Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ., aducem
la cunostinta generala ca, in data de 22.02.2021, ora 14:00, va
avea loc la sediul B.E.J. Iovu Dragos, din Iasi, Sfantul Lazar nr.
2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea la
licitatie publica a cotelor de ½ din imobilele situate in Comuna
Zorleni, Judetul Vaslui, constand in:
Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata de 2.600
m.p.din acte si suprafata de 2674 m.p. masurata, avand
categoria de folosinta arabil, situat in tarla 82, parcela 23, pct
Dabija inscris in Cartea Funciara nr. 70814 a localitatii Zorleni,
avand nr. cadastral 70814;
Cota de ½ din terenul intravilan in suprafata de 805 m.p.din
acte si suprafata de 827 m.p. masurata, avand categoria de
folosinta arabil, situat in tarla 3, parcela 173, inscris in Cartea
Funciara nr. 70817 a localitatii Zorleni, avand nr. cadastral 70817;
Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata de 12.500
m.p.din acte si suprafata de 12.319 m.p. masurata, avand
categoria de folosinta arabil, situat in tarla 73/4, parcela 46,
inscris in Cartea Funciara nr. 70818 a localitatii Zorleni, avand nr.
cadastral 70818, punct COPACEL R3;
Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata de 6.100
m.p.din acte si suprafata de 6.104 m.p. masurata, compus din
suprafata de 1.854 m.p. avnd categoria de folosinta arabil,
situat in tarla 92/2, parcela 5,5/1 si suprafata de 4.250 m.p.
avand categoria de folosinta vie, situat in tarla 92/2, parcela
5,5/1, inscris in Cartea Funciara nr. 70813 a localitatii Zorleni,
avand nr. cadastral 70813, punct POPA SAPCA;
Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata de 1.600
m.p.din acte si suprafata de 1.541 m.p. masurata, avand
categoria de folosinta vie, situat in tarla 97, parcela 67, inscris
in Cartea Funciara nr. 70819 a localitatii Zorleni, avand nr. cadastral
70819;
Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata de 1000 m.p.din
acte si suprafata de 967 m.p. masurata, avand categoria de
folosinta arabil, situat in tarla 73/4, parcela 16, inscris in Cartea
Funciara nr. 70822 a localitatii Zorleni, avand nr. cadastral 70822,
punct COPACELU R 3;
Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata de 10.000
m.p.din acte si suprafata de 9.973 m.p. masurata, avand

produs la o cas` de locuit. A ars
astereala acoperi[ului pe o suprafa]`
de aproximativ 80 de metri p`tra]i [i
s-a degradat învelitoarea din tabl` pe
o suprafa]` de aproximativ 80 de metri
p`tra]i. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost co[ul de fum
neprotejat termic fa]` de materialele
combustibile”, au mai transmis
reprezentan]ii ISU Ia[i.
Pompierii au avut interven]ii [i \n
municipiul Ia[i. „Un echipaj din cadrul
Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a
intervenit în municipiul Ia[i, pe strada
Bucium, pentru deblocarea u[ii unei
locuin]e. Dup` realizarea accesului în
apartament, proprietarul, în vârst` de
54 de ani, a fost g`sit întins pe pardoseal`,
incon[tient [i f`r` func]ii vitale prezente.
Dup` efectuarea manevrelor de resuscitare,
echipajul medical de Terapie Intensiv`
Mobil` a declarat decesul”, au mai
transmis reprezentan]ii ISU Ia[i.
|n aceast` perioad`, [i geni[tii din
cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii
de Urgen]` (ISU) Ia[i au intervenit \n

zona metropolitan` a municipiului Ia[i.
|n ultima perioad`, angaja]ii ISU au
avut [i alte interven]ii \n jurul ora[ului.
Geni[tii din cadrul ISU Ia[i au intervenit
\n zona localit`]ii Valea Lupului pentru
a ridica elemente de muni]ie provenite
din perioada celui de-Al Doilea R`zboi
Mondial. „În data de 20 ianuarie 2021,
ora 10:00, echipa pirotehnic` din cadrul
Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a
intervenit pentru asanarea unei suprafe]e

categoria de folosinta arabil, situat in tarla 73/2, parcela 29,
inscris in Cartea Funciara nr. 70821 a localitatii Zorleni, avand nr.
cadastral 70821,punct Supliment Lazar;
Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata de 2.000
m.p.din acte si suprafata de 2.005 m.p. masurata, avand
categoria de folosinta arabil, situat in tarla 73/1, parcela 2,
inscris in Cartea Funciara nr. 70823 a localitatii Zorleni, avand
nr. cadastral 70823, punct Parcela Lucerna.
Cotele de ½ descrise mai sus este proprietatea lui debitoarei
CAPRARU Mariea cu domiciliul in Sat Popeni (Zorleni) - 737637,
Comuna Zorleni, Judetul Vaslui, care datoreaza creditoarei
PROSPEROCAPITAL S.A.R.L., cu sediul in Luxemburg, 1B Rue
Jean Piret, L-2350, societate inmatriculata in Luxemburg,
inregistrata in Registrul Comertului al Companiilor la sectiunea
B sub nr. B 202455, prin reprezentant conventional GANTOI,
FURCULITA SI ASOCIATII S.P.A.R.L., cu adresa pentru comunicarea
tuturor actelor de procedura la punctul de lucru Kruk Romania
S.R.L. din Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei, Nr.2C,
Judet Dambovita suma de 12.431,06 CHF (la cursul BNR din ziua
platii) reprezentand debit restant si 9.524,11 Lei, din care 9.524,11
lei cheltuieli de executare silita.
Preţul la care au fost evaluate cotele de ½ din imobillele
mentionate este de
1.723,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in
suprafata de 2.600 m.p.din acte si suprafata de 2674 m.p.
masurata, avand categoria de folosinta arabil;
12.090,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul intravilan in
suprafata de 805 m.p.din acte si suprafata de 827 m.p. masurata,
avand categoria de folosinta arabil;
9.488,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in
suprafata de 12.500 m.p.din acte si suprafata de 12.319 m.p.
masurata, avand categoria de folosinta arabil;
7.549,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in
suprafata de 6.100 m.p.din acte si suprafata de 6.104 m.p.
masurata, compus din suprafata de 1.854 m.p. avand categoria
de folosinta arabil;
2.347,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in
suprafata de 1.600 m.p.din acte si suprafata de 1.541 m.p.
masurata, avand categoria de folosinta vie;
463 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata
de 1000 m.p.din acte si suprafata de 967 m.p. masurata, avand
categoria de folosinta arabil;
6.451 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata
de 10.000 m.p.din acte si suprafata de 9.973 m.p. masurata,
avand categoria de folosinta arabil;
1.419 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata
de 2.000 m.p.din acte si suprafata de 2.005 m.p. masurata,
avand categoria de folosinta arabil
şi a fost stabilit de expert Lazar Liliean, nr. legitimatie
13620/2020, membru A.N.E.V.A.R., cu sediul in Iasi, Soseaua
Nationala, nr. 74, Bl. C5, et. 4, ap. 4, Judetul Iasi.

de aproximativ 200 de metri p`tra]i de
teren viran din localitatea Valea Lupului.
În urma interven]iei au fost
identificate o bomb` arunc`tor
calibrul 82 milimetri [i o grenad`
defensiv`. Acestea au fost ridicate,
transportate [i depozitate în vederea
distrugerii ulterioare”, au mai transmis
cei de la ISU Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Preţul de pornire a licitaţiei este de:
1.723,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in
suprafata de 2.600 m.p.din acte si suprafata de 2674 m.p.
masurata, avand categoria de folosinta arabil;
12.090,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul intravilan in
suprafata de 805 m.p.din acte si suprafata de 827 m.p. masurata,
avand categoria de folosinta arabil;
9.488,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in
suprafata de 12.500 m.p.din acte si suprafata de 12.319 m.p.
masurata, avand categoria de folosinta arabil;
7.549,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in
suprafata de 6.100 m.p.din acte si suprafata de 6.104 m.p.
masurata, compus din suprafata de 1.854 m.p. avand categoria
de folosinta arabil;
2.347,00 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in
suprafata de 1.600 m.p.din acte si suprafata de 1.541 m.p.
masurata, avand categoria de folosinta vie;
463 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata
de 1000 m.p.din acte si suprafata de 967 m.p. masurata, avand
categoria de folosinta arabil;
6.451 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata
de 10.000 m.p.din acte si suprafata de 9.973 m.p. masurata,
avand categoria de folosinta arabil;
1.419 Lei, pentru Cota de ½ din terenul extravilan in suprafata
de 2.000 m.p.din acte si suprafata de 2.005 m.p. masurata,
avand categoria de folosinta arabil.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu
reprezentat de Contract de credit nr. 381CSF4080100002 din
data de 10.01.2008 .
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 15.01.2021,
la sediul Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand
asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa prezinte
oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 839 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul
de începere a licitaţiei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Iovu
Dragos, avand C.I.F. RO 41092982, in contul de consemnari deschis
la LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI,
RO42BREL0002000722050102-ron, RO31BREL0002000722050300usd, RO63BREL0002000722050500-CHF.
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de doua
pagini.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos
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Unul dintre cei mai tineri pompieri din Ia[i
a g\sit drogul prefect! Rare[ Ad\sc\li]ei
se transform\ `n timpul interven]iilor.
{tie ce va face la pensie
Salvator la 22 de ani, Rare[ Ad`sc`li]ei [ia \ndeplinit visul din copil`rie. O meserie
riscant`, dar f`r` de care tân`rul nu [i-ar
imagina via]a, cea de pompier. De peste
doi ani intervine al`turi de colegii din
Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i la
incendii cum numai \n filme a v`zut
Rare[ Gabriel Ad`sc`li]ei [i-a \ndeplinit cea mai mare dorin]`,
s` lupte cu fl`c`rile. De peste doi ani este sergent major \n cadrul
Deta[amentului 1 de Pompieri Ia[i. A participat la zeci de interven]ii
[i \i plac mult interven]iile \n echip`. Nu s-a gândit nicio clip`
c` ar putea s` fac` altceva [i atunci când \n jurul lui erau colegi
care nu [tiau ce vor face cu via]a lor, Rare[ avea un singur gând,
s` devin` salvator. S-a preg`tit cât de bine a putut pentru ca \n
2017 s` fie admis la {coala de Pompieri [i Protec]ie Civil` „Pavel
Z`g`nescu”. Tân`rul \[i dore[te s` evolueze pe plan profesional
[i acum este student \n anul III la Universitatea Tehnic` „Gheorghe
Asachi” din Ia[i, \n cadrul Facult`]ii de {tiin]a [i Ingineria
Materialelor. |n vârst` de 22 de ani, Rare[ practic` una dintre
cele mai dificile meserii, cea de salvator.

Timp de 20 de ani, Rare[ Ad`sc`li]ei a
avut un singur plan, s` devin` pompier
De când era doar un copil, Rare[ Ad`sc`li]ei a fost fascinat
de tot ce \nseamn` meseria de pompier. Atunci doar asculta
sunetul sirenelor autospecialelor, iar acum a ajuns s` fie cel care
le porne[te. De[i e o meserie care nu poate fi f`cut` de oricine
[i care \nseamn` s` pui via]a celorlal]i pe primul loc, pentru
tân`rul pompier \nseamn` un vis din copil`rie devenit realitate.
„De când eram mic, de la vârsta de 3-4 ani, \mi plac pompierii
[i am fost fascinat de aceast` meserie. |nc` de atunci am [tiut
c` asta \mi doresc s` fac [i mi-am sus]inut alegerea pân` am
absolvit liceul [i m-am \nscris la {coala de Subofi]eri. Este cea
mai frumoas` meserie pe care o poate avea cineva din punctul
meu de vedere. G`sesc o satisfac]ie pentru c` \mi place adrenalina
[i c` iei contact cu tot felul de provoc`ri. |n lupta cu fl`c`rile
[tii c` pericolul te a[tept` la fiecare pas [i e ca [i cum a[ fi
legat la ochi, din cauza fumului foarte dens”, spune Rare[
Ad`sc`li]ei, sergent major \n cadrul Deta[amentului 1 de Pompieri
Ia[i.

a[teptam cu ner`bdare s` ajung la locul incendiului. |ndrumat de
colegi, am reu[it s` pun \n aplicare ceea ce am \nv`]at \n [coal`
[i s` ducem la final interven]ia. La finalul am fost foarte fericit
c` am putut s` ajut, iar proprietarul casei ne-a mul]umit c` am
ac]ionat prompt [i am limitat extinderea incendiului la \ntreaga
cas`. Cele mai interesante experien]e pentru mine sunt interven]iile
complexe, cu o desf`[urare de for]e de amploare. Am intervenit
\n 2020 la un incendiu la Judecatoria Ia[i [i unul la o fabric` de
textile din T`t`ra[i, unde am stat mai bine de 9 ore”, ad`ug`
tân`rul pompier.

Colegii de la ISU Ia[i i-au
devenit la scurt timp prieteni
A ajuns \n Ia[i \n 2018 pentru c` [i-a dorit s` fac` parte din
echipa Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` Ia[i, echip` cu
care a pus \n practic` ceea ce a \nv`]at \n timpul [colii [i care
l-a sus]inut pas cu pas. Rare[ nu merge la munc` al`turi de
colegi, ci al`turi de prieteni. Ei sunt cei al`turi de care lupt` s`
salveze vie]i [i al`turi de care tr`ie[te cele mai intense experin]e.
„Sunt din Dorohoi, jude]ul Boto[ani. Am ales s` profesez \n Ia[i
pentru c` este la o distan]` rezonabil` de cas` [i sunt beneficiile
unui ora[ mai mare, cu interven]ii mult mai diverse din care pot
s` \mi cap`t o experien]` mult mai vast`. Am g`sit aici un colectiv
minunat de oameni care \mi sunt ca [i o a doua familie. Mul]i
dintre colegi \mi sunt [i prieteni. P`rin]ii mei s-au obi[nuit de
mul]i ani cu faptul c` eu urmez aceast` meserie. Nu le-am spus
vreodat` c` m` gândesc s` fac altceva. Când vorbesc cu ei, le
spun mereu s` nu \[i fac` griji [i dup` interven]ie \i asigur c`
sunt bine”, poveste[te Rare[.

Tân`rul \mbin` dou` meserii:
de pompier [i de paramedic SMURD
Pasiunile din copil`rie i-au r`mas [i ast`zi. Pe lâng` fascina]ia
pentru meseria de pompier, Rare[ este pasionat de c`l`rie [i de
animale. Sper` ca, dup` anii de munc`, s` mai \mbine o pasiune
[i s` aib` o ferm` de cai, pe plaiurile natale. „A fost un pic mai
greu la \nceput [i cu facultatea, [i cu munca, dar \mi place s`
evoluez [i pot s` le \mbin. |mi plac caii [i m` gândesc c` atunci
când voi ie[i la pensie, m` voi retrage acas`, \n Dorohoi, [i voi

avea o ferm` de cai, \ns` nu [tiu ce \mi va rezerva viitorul. |mi
place [i desenul [i sunt pasionat de sport. Fac parte din Lotul
Sportiv al Inspectoratului [i am ob]inut locul 1 la nivel regional
[i locul 3 la nivel na]ional. Nu a fost u[or s` ob]inem acele
locuri. Sunt [i paramedic SMURD, unde cel mai mult am fost la
interven]ii \n lunile martie-aprilie 2020, când a \nceput pandemia
COVID-19. Am tr`it la fel ca ceilal]i situa]ii \n care nu [tiai cu
ce te confrun]i, totul era sub semnul \ntreb`rii, dar am reu[it s`
dep`[im acea perioad`”, a mai povestit Rare[.

Meseria de salvator merit` toate sacrificiile
Din august 2018, Rare[ a fost deta[at la Ia[i. Peste câteva
luni va avea trei ani de când a devenit salvator de profesie, a[a
c` reporterii BZI l-au rugat s` ofere câteva sfaturi pentru ie[enii
care aspir` la o astfel de profesie. Tân`rul are câteva sfaturi
sincere [i totodat` simple. Doar cei care sunt cu adev`rat determina]i
[i pasiona]i de aceast` meserie vor avea rezultate. „Este nevoie
s` te dezvol]i continuu, s` fii motivat. Nu cred c` este o meserie
pentru oricine, trebuie s` [tii la ce te expui, dar cei care \[i
doresc cu adev`rat nu vor regreta alegerea. Vor tr`i st`ri pe care
nu le vor avea [i \n alte meserii. Trebuie s` fie determina]i, s`
respecte un program [i s` aib` o rezisten]` fizic`, fiindc` natura
meseriei necesit` toate aceste lucruri”, sf`tuie[te tân`rul.
Alexandra ABONICESEI

Rare[ Ad`sc`li]ei: „A[teptam cu ner`bdare
s` ajung la locul incendiului”
Prima interven]ie a fost [i cea mai grea provocare. Atunci a
tr`it pe propria piele o experien]` care i-a ar`tat ce \nseamn` cu
adev`rat meseria de salvator. St`rile pe care le-a avut atunci au
fost cople[itoare. Dar tân`rul poveste[te c` abia dup` ce o
interven]ie se finalizeaz` are timp s` se gândeasc` la evenimentele
care au avut loc. „Am f`cut stagiul de practic` la Ia[i. Prima
interven]ie a fost un incediu produs la o cas` \n comuna Valea
Lupului. Având \n vedere c` era prima interven]ie, \nc`rc`tura
emo]ional` era una foarte mare, totul era plin de suspans [i
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De luna viitoare, `n ora[ul Ia[i vor veni mii
de studen]i! TUIA{I a stabilit cum se va face
reluarea cursurilor [i cum vor fi caza]i
studen]ii `n Campusul ıTudor Vladimirescu‰
Studen]ii Universit`]ii Tehnice (TUIA{I) „Gheorghe Asachi”
din Ia[i vor reveni începând cu luna februarie 2021 în num`r mai
mare în Campusul „Tudor Vladimirescu” pentru începerea celui
de-al II-lea semestru.
Conform sistemului hibrid aprobat în luna septembrie 2020
de Senatul TUIA{I, studen]ii din anul al II-lea de la licen]` se
decazeaz` [i continu` activitatea on-line, în timp ce la Ia[i vor
studia cei din anii I, III, IV, V [i VI de la licen]`, dar [i masteranzii
din anii I [i II. „Universitatea Tehnic` «Gheorghe Asachi» continu`
activitatea conform programului stabilit în [edin]a Senatului din
septembrie 2020, respectiv în sistemul hibrid. Activit`]le didactice
[i examin`rile semestriale s-au derulat conform programului, nu
au fost decât situa]ii izolate de trecere a acestor activit`]i integral
în sistem on-line. Activitatea la studiile doctorale continu` în
acela[i regim normal, integral on-site. Conducerile facult`]ilor [i
studen]ii au în]eles [i manageriat foarte bine situa]ia de criz` în
care continu`m, din p`cate, s` ne afl`m”, a declarat prof. univ.
dr. ing. Dan Ca[caval, rectorul TUIA{I.

Studen]ii Universit`]ii Tehnice
care doresc cazare în c`min
au completat un formular on-line,
fiind depuse circa 2.205 cereri
Studen]ii Universit`]ii Tehnice din Ia[i care doresc cazare în
c`min au completat un formular on-line, fiind depuse circa 2.205
cereri. Din campus se vor decaza pân` pe 12 februarie, ultima
s`pt`mân` din sesiune, aproximativ 1.330 de studen]i, iar dup`
ce se va face cazarea pentru semestrul al II-lea în „Tudor
Vladimirescu”, vor fi caza]i aproximativ 4.400 de studen]i. Ace[tia
vor sta câte doi în camer`, iar universitatea va deschide pentru
cazare [i c`minul T16, care era închis [i p`strat în cazul în care
ar fi fost nevoie de izolarea unor studen]i suspec]i sau confirma]i
cu COVID-19. Doar parterul acestui c`min, izolat de restul cl`dirii,
va mai avea astfel de camere.

Dosar nr. 3342/2015
Data 15.01.2021.
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in
circumscriptia Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar
nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in data de 23.02.2021, ora
13:00, va avea loc la sediul B.E.J.Iovu Dragos din Iasi, Sfantul
Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea
la licitatie publica a imobilului, situat in Vaslui, Str. Mihail
Kogalniceanu, bloc 32, scara A, et. 3, ap. 21, Judetul Vaslui,
constand in apartament nr. 21 compus din 1 (una) camera in
suprafata construita de 13,05 m.p. conform acte proprietate si
suprafata construita de 13,00 m.p. conform extras C.F. si suprafata
utila de 9,94 m.p. conform acte proprietate si suprafata utila de
10.00 m.p. conform extras C.F., dreptul accesoriu de proprietate
asupra cotelor parti din constructii, instalatii si dotari, care prin
natura si destinatia lor, sunt in folosinta perpetua si fortata a
tuturor coproprietarilor, precum si dreptul de folosinta pe terenul
in suprafata de 2,74 m.p., din totalul suprafetei pe care este
construit blocul, avand numar cadastral 441/1;21, inscris in CF
nr. 70027-C1-U15, a localitatii Vaslui.
Imobilul descris mai sus este proprietatea lui ANDRIESCU
Victor - Ciprian, cu domiciliul in Vaslui - 730111, Str. Mihail
Kogalniceanu nr. 32, sc. B, ap. 4, Judetul Vasluicare datoreaza
creditoarei CREDIT PLUS (GULF) LTD, CIF: 25606038,, cu sediul
in Emirates Financial Towers, Unit S1404, Level 14, DIF. 506719,
Dubai, United Arab Emirates prin mandatar S.C. COLECTARE

Universitatea a luat aceast` decizie în
contextul în care studen]ii au respectat cu
stricte]e regulile de protec]ie sanitar` [i în
nicio situa]ie sau simulare nu au fost mai
mult de 15 studen]i suspec]i de infec]ia cu
SARS-CoV-2
Conducerea Universit`]ii a luat aceast` decizie în contextul
în care studen]ii au respectat cu stricte]e regulile de protec]ie
sanitar` [i în nicio situa]ie sau simulare nu au fost mai mult de
15 studen]i suspec]i de infec]ia cu SARS-CoV-2. „Îi a[tept`m pe
studen]i în condi]ii foarte bune, trebuie [i ei s` respecte planul
de m`suri din campus, instruc]iunile privind respectarea normelor
sanitare. Pân` acum au fost închise s`lile de lectur`, dar fiindc`
am observat c` s-au respectat cu foarte mare aten]ie regulile, am
decis s` venim în sprijinul tinerilor [i s` le deschidem în sesiune,
ca s` poat` înv`]a mai bine. Am avut un prim semestru cu extrem
de pu]ine cazuri, s-au respectat m`surile [i ne a[tept`m ca [i cei
care vin acum s` le respecte la fel de bine [i s` fim cu to]ii în
siguran]`”, a declarat conf. univ. dr. ing. Lidia Gaiginschi, prorectorul
responsabil de rela]ia cu studen]ii. În ceea ce prive[te activitatea
didactic`, în semestrul al II-lea, studen]ii din anul al II-lea, de la
licen]`, care au fost în primul semestru la Ia[i pentru a desf`[ura
activit`]i on-site, se vor muta cu activitatea în on-line. Totodat`,
la Ia[i vor veni [i studen]ii din anii al III-lea [i al IV-lea, dar [i
cei din anul al V-lea de la Facultatea de Arhitectur`. Ace[tia se
vor al`tura studen]ilor din anul I [i celor din anul al VI-lea de
la Facultatea de Arhitectur` „G.M. Cantacuzino” pân` la finalul
anului universitar.
Masteranzii din anul al II-lea li se vor al`tura acum, din al
II-lea semestru. „În acest semestru vom avea caza]i în campus
mai mul]i studen]i decât în primul semestru. Îns` activit`]ile din
campus au fost coordonate foarte bine de echipa doamnei prorector
Lidia Gaiginschi, cu sprijinul consistent al studen]ilor, astfel c`

num`rul maximum de cazuri confirmate COVID-19 a fost 6, iar
num`rul maximum de studen]i în izolare 15. Sunt convins c`
revenirea în campus a unui num`r mai mare de studen]i nu ne
va crea niciun fel de probleme, iar în perioada vacan]ei se vor
lua toate m`surile pentru preg`tirea camerelor, în principal prin
dezinfectare”, a mai precizat prof. univ. dr. ing. Dan Ca[caval.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

RECUPERARE CREANTE CRC S.R.L., cu sediul in Bucuresti, bdul Timisoara, nr. 26Z, cladirea Anchor, et. 2, corp A. sector.6
suma de 5.115,78 Lei, din care 1.823,20 lei cheltuieli de executare
silita.
Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 35.000,00 şi
a fost stabilit de expert Popescu Andra Elena, nr. legitimatie
19154, membru A.N.E.V.A.R., cu sediul in Iasi, Str. Valter
Maracineanu, nr. 1D, parter, ap. 6, Judetul Iasi.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 35.000,00 Lei.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu
reprezentat de contract de credit nr.773120/10.11.2008; contract
de credit nr.773119/10.11.2008.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 15.01.2021.,
la sediul Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand
asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa prezinte
oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 838 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul
de începere a licitaţiei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Iovu
Dragos avand C.I.F. RO 41092982, in contul de consemnari la
deschis LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI,
RO42BREL0002000722050102-ron, RO31BREL0002000722050300usd, RO63BREL0002000722050500-CHF.
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de una
pagini.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos

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

ECONOMIC

Vineri, 22 ianuarie

Dosar nr. 499/A/2018
Data 15.01.2021
Publicatie de vanzare imobiliara,
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in
circumscriptia Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar
nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in data de 22.02.2021, ora
13:00, va avea loc la sediul B.E.J. Iovu Dragos, din Iasi, Sfantul
Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi,
vanzarea la licitatie publica a cotei de ½ din imobilul situat in
Sat Popeni (Zorleni) - 737637, Comuna Zorleni, Judetul Vaslui,
constand in terenul intravilan in suprafata de 1.247 m.p.
compus din suprafata de 778 m.p. avand categoria de folosinta
curti-constructii situat in tarla 21, parcela 1187 si suprafata de
449 m.p. avand categoria de folosinta arabil, situat in tarla 21,
parcela 1185, 1186, 1187 si 1188, precum si constructiile C1 - avand
destinatia constructii de locuinte in suprafata construita de
74,57 m.p., si constructia C2 - avand destinatia constructii
anexe, in suprafata construita de 46,65 m.p., inscris in Cartea
Funciara nr. 70815 a localitatii Zorleni, avand nr. cadastral 70815C1 pentru teren si 70815-C1 si 70815-C2 pentru constructii;
Nota Raport evaluare: situatia actuala nu coincide cu
mentiunile din extrasul de Carte Funciara, deoarece pe acest
teren mai exista in prezent: extindere camera centralei termice,
alipita casei C1, cu suprafata construita de 6,85 m.p., extindere
anexa C2 – zona locuibila cu suprafata construita de 31,91 m.p,
extindere anexa C2 –zona nelocuibila, cu suprafata construita
de 39,32 m.p, garaj si magazine cu suprafata construita de 25,52
m.p. si 21,24 m.p, beci vechi din piatra sub anexa C2 cu suprafata
cpnstruita de 10 m.p. si suprafata utila de 8,82 m.p. si gard la
strada cu lungimea de 27,54 m.p..
Conform art. 813 alin. 3 Cod proc. Civila, “susnt suspuse
urmaririi silite odata cu imobilul inscris in Cartea Funciara si
orice alte lucrari autonome sau adaugate chiar daca acestea
din urma nu sunt inscrise in Cartea Funcoara la data inceperii
urmaririi”.
Cota de ½ din mobilul descris mai sus este proprietatea
lui CAPRARU Mariea cu domiciliul in Sat Popeni (Zorleni) 737637, Comuna Zorleni, Judetul Vaslui, care datoreaza creditoarei
PROSPEROCAPITAL S.A.R.L., cu sediul in Luxemburg, 1B Rue
Jean Piret, L-2350, societate inmatriculata in Luxemburg,
inregistrata in Registrul Comertului al Companiilor la sectiunea
B sub nr. B 202455, prin reprezentant conventional GANTOI,
FURCULITA SI ASOCIATII S.P.A.R.L., cu adresa pentru comunicarea
tuturor actelor de procedura la punctul de lucru Kruk Romania
S.R.L. din Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei,
Nr.2C, Judet Dambovita suma de 12.431,06 CHF (la cursul BNR
din ziua platii) reprezentand debit restant si 9.524,11 Lei, din
care 9.524,11 lei cheltuieli de executare silita.
Preţul la care a fost evaluata cota de ½ din imobil este
de 99.021,00 Lei şi a fost stabilit de expert Lazar Liliean, nr.
legitimatie 13620/2020, membru A.N.E.V.A.R., cu sediul in Iasi,
Soseaua Nationala, nr. 74, Bl. C5, et. 4, ap. 4, Judetul IASI.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 99.021,00 Lei,
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu
reprezentat de Contract de credit nr. 381CSF4080100002 din
data de 10.01.2008 .
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 15.01.2021,
la sediul Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita,
avand asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 839 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul
de începere a licitaţiei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Iovu
Dragos, avand C.I.F. RO 41092982, in contul de consemnari deschis
la LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI, RO42BREL0002000722050102-ron, RO31BREL0002000722050300-usd,
RO63BREL0002000722050500-CHF.
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de doua pagini.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos
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Antreprenorii din Ia[i nu sunt
interesa]i de ob]inerea
granturilor `n m\sura 3.
Termenul de `nscriere expir\
la data de 29 ianuarie 2021
Antreprenorii din Ia[i nu s-au \nscris \n
num`r mare \n aplica]ia pentru m`sura 3,
granturi de investi]ii pentru firmele
afectate de pandemia COVID-19 \n anul
2020
Antreprenorii din Ia[i care vor s` ob]in` banii în m`sura 3
trebuie s` aib` un aport de 15 la sut` din valoarea sumei acordate
de stat. IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19 care au
activit`]i în industria alimentar` [i au înregistrat cifre de afaceri
reduse substan]ial în anul 2020 din cauza noului coronavirus se
mai pot înscrie în aplica]ia lansat` pe site-ul
https://granturi.imm.gov.ro/auth/login, pentru m`sura 3. Interesul
din partea IMM-urilor din Ia[i, dar [i din restul ]`rii, este redus,
astfel c` s-au \nscris doar 6.000 de aplican]i. Antreprenorii pot
intra în aplica]ie, vor desc`rca contractul de finan]are, îl vor
semna cu semn`tura electronic` [i îl vor reînc`rca semnat în
aplica]ie împreun` cu dovada cofinan]`rii (extras de cont bancar,
scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), respectând
procentul pentru care au ob]inut punctaj, în maximum 20 de zile
de la data primirii. Dup` semnarea acestuia de c`tre ordonatorul
ter]iar de credite [i reînc`rcarea în aplica]ie a contractului semnat
de ambele p`r]i, institu]ia de credit partener` selectat` de c`tre
aplicant la înscriere va fi în[tiin]at` electronic. Astfel, IMM-urile
din Ia[i afectate de pandemia de COVID-19 pot ob]ine banii în
cadrul m`surii 3 pentru extinderea capacit`]ilor de produc]ie
existente, precum [i pentru extinderea capacit`]ilor de prest`ri
de servicii. Banii se mai acord` pentru realizarea de unit`]i noi
ale capacit`]ilor de produc]ie existente, precum [i pentru realizarea
unor unit`]i noi de prestare de servicii, reabilitarea/modernizarea
unit`]ilor de produc]ie existente, precum [i pentru
reabilitarea/modernizarea unor unit`]i noi de prestare de servicii.

Antreprenorii din Ia[i pot ob]ine
banii de la Ministerul Economiei, \n
m`sura 3, pentru dezvoltarea produc]iei
Beneficiarii eligibili declara]i admi[i vor deschide conturi
curente distincte la institu]ia partener`, care vor fi utilizate exclusiv
pentru implementarea m`surii pe perioada de derulare a acesteia.
Termenul maxim de semnare a contractelor de finan]are este 30
iunie 2021. Antreprenorii din Ia[i care au aplicat în m`surile 1
[i 2 pentru microgranturi [i granturi de capital de lucru au încasat
de la stat o parte din suma de 22 de milioane de euro ce se
acord` celor peste 1.800 de beneficiari. Ie[enii au primit aproape
to]i banii pentru microgranturi în valoare de 2,2 milioane de euro,

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

fiind vorba de 1.121 de beneficiari care au primit fiecare 2.000
de euro. Din cei peste 700 de solicitan]i din Ia[i care au aplicat
\n m`sura 2, doar 6 au fost autoriza]i la plat` [i au primit banii
de la stat. Un alt program derulat de Ministerul Economiei prin
intermediul c`ruia antreprenorii afecta]i de pandemie au ob]inut
fonduri de la stat este IMM Invest. Un procent mic din dosarele
depuse de antreprenori a fost aprobat la finan]are, ace[tia fiind
dezam`gi]i de program.

Doar 17 la sut` din dosarele
depuse de ie[eni \n programul
IMM Invest au fost aprobate
Astfel, din cele 2.297 de solicit`ri în valoare de 3 miliarde de
lei, din partea firmelor din Ia[i care au în total 28.159 de angaja]i,
doar 751 de credite au fost aprobate, în valoare de peste 752.394.510
de lei. Din aceast` sum`, 409 milioane reprezint` valoarea finan]`rilor,
iar restul reprezint` garan]ia c`tre b`nci. Primul ie[ean care a
primit finan]area de la b`nci \n programul IMM Invest este Romic`
Scripcariu, antreprenor din Ia[i care comercializeaz` echipamente
de înc`lzire. A luat un credit în valoare de 510.000 euro, pentru
capital de lucru [i investi]ii. Restaurantele, barurile, firme de
transporturi, service-uri auto din Ia[i au depus cereri în programul
IMM Invest. Alte firme din Ia[i care au solicitat credite de la
b`nci activeaz` în domeniile comer] cu am`nuntul în magazinele
nespecializate, între]inerea [i repararea autovehiculelor, activit`]i
de inginerie [i consultan]` tehnic`, activit`]i de consultan]` pentru
afaceri, cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase, baruri [i alte
activit`]i de servire a b`uturilor, comer] cu am`nuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin Internet.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Medicii de familie din Zona
Metropolitan\ Ia[i spun c\ num\rul
persoanelor imunizate ar cre[te
semnificativ dac\ s-ar deschide
mai multe puncte de vaccinare
Persoanele din Zona Metropolitan` a Ia[ului
a[tept` s` fie programate pentru a primi prima
doz` de vaccin anti-COVID-19. Locurile pentru
programare s-au ocupat de câteva zile. Medicii
de familie urm`resc ca atunci când se elibereaz`
un loc s` \[i programeze pacien]ii \nscri[i pe
liste.
Platforma online \ns` ridic` probleme, spun
medicii. Din cauz` c` nu se retrag locurile la
timp, program`rile se ob]in cu greu. |n comunele
mai \ndep`rtate oamenii nu mai doresc s` se
\nscrie la vaccinare anti-COVID-19 când afl` de
la medici c` administrarea vaccinului se va face
la un centru din apropierea ora[ului sau \n
municipiu. Pentru mul]i bonavi deplasarea nu
este posibil`.

Ie[enii din Zona Metropolitan`
a[teapt` prima doz` abia
peste câteva s`pt`mâni
Bolnavii cronici [i cu vârste de peste 65 de
ani sunt cele mai vunerabile persoane \n fa]a
infec]iei cu noul coronavirus. Deocamdat` nu se
[tie când se va \ncheia a doua etap` de imunizare.
|n comunele din jurul Ia[ului sunt mai pu]ine
centre de vaccinare anti-COVID-19, dar cu sute
de doritori. „Mai multe persoane care vor s` se
\nscrie, dar [i câteva persoane care au vrut s`
se \nscrie prin intermediul nostru au renun]at,
dup` ce s-au consultat cu copiii lor. Probabil c`
au fost influen]a]i [i au decis s` mai amâne
momentul. Majoritatea sunt responsabili, fiind cu
boli asociate [i care se tem c` se vor infecta
cu coronavirus. Pu]ini dintre cei \nscri[i au trecut
de boal`. Câteodat` apar locuri pe platform`.
Pacientul care refuz` programarea este scos de

pe platform` doar de la programarea pentru
prima doz`, nu [i pentru a doua. Noi, pentru ai putea programa, trebuie s` avem loc [i pentru
prima doz`, [i pentru rapel. Astfel, un loc poate
fi blocat dac` nu este retras [i de la programarea
pentru a doua doz`. Ast`zi (n.r.- 21 ianuarie
2021) nu mai erau locuri. Noi urm`rim pân`
când se elibereaz` un loc”, spune dr. Cristina
Toma, medic de familie \n Valea Lupului jude]ul
Ia[i.

Unii pacien]i amân` vaccinarea
anti-COVID-19 din cauz`
c` nu se pot deplasa la cel
mai apropiat centru
|n comunele mai \ndep`rtate de ora[, situa]ia
nu este la fel de bun`. Lipsa banilor, vârsta
\naintat` [i bolile grave de care sufer` zeci de
pacien]i sunt motivele pentru care deplasarea la
un centru de vaccinare nu este o op]iune. „Pacien]ii
ne sun` s` se \nscrie, dar noi le spunem c`
trebuie s` se \nscrie individual. Au venit \nainte
de etapa a doua de vaccinare reprezentan]i DSP
Ia[i [i de la alte institu]ii care au ales spa]ii
pentru organizarea unui centru, ca dup` s` afl`m
c` nu se mai face. A[tept`m s` primim un
r`spuns, pentru c` este nevoie. Noi \i \ndrum`m
s` se \nscrie la centrul din Hârl`u sau Podu
Iloaiei. Dup` ce aud c` trebuie s` se deplaseze
o distan]` a[a mare, renun]`. Sunt dezam`gi]i.
Nu au posibilit`]i cei mai mul]i dintre ei, sunt
nec`ji]i [i foarte bolnavi. Dac` s-ar organiza un
centru aici, suntem dispu[i s` ne implic`m [i s`
vaccin`m cât mai mul]i”, a spus dr. Violeta
Toderic`, medic de familie \n comuna Belce[ti,
jude]ul Ia[i.

Sute de bolnavi cronici
a[teapt` s` fie \nscri[i pe
platform` de medicii de familie
Medicii de familie din Ia[i au sute de bonavi
cronici, care a[teapt` s` fie programa]i pentru
vaccinarea anti-COVID-19. „Pacien]ii sunt doritori.
|n primele 3 zile ale etapei a doua de vaccinare
am \nscris deja circa 100 de pacien]i. O parte
dintre ei au fost vaccina]i, dar mai pu]in de 50,
iar restul a[teapt` programarea. Am \n eviden]`
400 de bolnavi cronici, \n afar` de cei cu vârsta
peste 65 de ani, prin urmare listele pot fi destul
de lungi. Suntem contacta]i de ie[eni [i \i ajut`m
s` se \nscrie. |n zilele de weekend nu au fost
atât de multe solicit`ri pentru \nscriere pe platform`
ca s` \ntâmpin`m probleme. Mai mul]i au \nceput
s` solicite de luni s` se programeze”, adaug`
dr. Andreea Andrioaiei, medic de familie din
Valea Lupului jude]ul Ia[i.

Platforma de vaccinare
anti-COVID-19 a ridicat
cele mai mari probleme
Platforma online pentru \nscrierea pacien]ilor
a avut probleme \nc` de la debutul celei de a
doua etape de vaccinare, iar \n prezent medicii
a[teapt` s` fie locuri disponibile pentru pacien]i.
Momentan mai g`sesc câte un loc liber \n luna
februarie. „Este foarte greu, s-a blocat platforma.
Doritori sunt, \ns` nu mai avem locuri acum, iar
\n primele zile de \nscriere noi abia noaptea am
putut s` \nscriem. Avem aproape 100 de pacien]i
\nscri[i. Sunt \n continuare [i pacien]i care sunt
infecta]i cu coronavirus, care \[i fac testele acas`
[i nu sunt raporta]i. Ne sun` [i avem grij` s`
monitoriz`m [i ace[ti pacien]i. Sper`m ca din
februarie s` putem face mai u[or \nscrierile”,
explic` Anina Popescu, medic de familie \n Miroslava.
Alexandra ABONICESEI

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500

ACTUALITATE

Vineri, 22 ianuarie

8

Camera terorii de la Hotelul ıTraian‰ din Ia[i!
Afaceristul Cristian Stanciu a gazat angaja]ii
lui Vasile Pu[ca[u. Politicianul spune c\
vecinul era s\ arunce `n aer cele dou\ hoteluri
Conflictul dintre Vasile Pu[ca[u, patronul
hotelului „Traian”, [i Cristian Stanciu (consilier
jude]ean PSD), proprietarul hotelului „Astoria”,
este departe de un deznod`mânt. De când cei
doi au preluat imobilele, cearta s-a mutat \n
instan]`. Totul a pornit de la re]elele de utilit`]i.
|n ultimi doi ani, cei doi s-au [icanat, au interzis
accesul pe spa]iile comune, ajungându-se chiar
[i la amenin]`ri. Nimeni nu cedeaz`, orgoliul fiind
mult mai important pentru cei doi afaceri[ti. |ns`,
conflictul a degenerat la finalul anului trecut.
Cristian Stanciu a comandat angaja]ilor s` g`seasc`
o solu]ie pentru evacuarea noxelor emise de
centrala termic`. Solu]ia era doar prin subsolul
hotelului „Traian”, unde Vasile Pu[ca[u este
proprietar. A[a c`, pe timp de noapte, au spart
tavanul [i au montat trei guri de evacuare a
noxelor. Re]eaua a fost scoas` \n exterior printrun geam pe care l-au spart. |ns`, una dintre ]evile
de evacuare a r`mas \n interior [i emana noxe
\n incinta unde este amenajat` camera tehnic`.
Cel pu]in asta este varianta lui Vasile Pu[ca[u.

Vasile Pu[ca[u acuz`
c` a fost pus` \n pericol
via]a unui angajat
Din cauza instala]iei artizanale, un angajat al
lui Vasile Pu[ca[u a prezentat st`ri de le[in. „La
sfâr[itul lui decembrie 2020, cei de la «Astoria»
au pus ]evile de evacuare prin tavanele mele. Miau stricat pere]ii ca s` fac` aceast` improviza]ie.
Eu nici nu am v`zut. M-am trezit cu instala]ia
montat` pe proprietatea mea. Oricând se poate
repeta o tragedie ca «La Castel». Este o improviza]ie
ce s-a f`cut acolo. Au venit efectiv [i au spart
geamul [i au scos ]evile spre curtea Colegiului
Na]ional. Acum am pus o camer` video ca s`
bat` spre geam, \nainte nu era a[a. Se face [i
condens [i curge toat` apa \n subsol”,a precizat
Vasile Pu[ca[u. Victima improviza]iei a fost inginerul
Viorel Enache. Aflat \n cl`dire, medicul Liliana
Mihailov i-a f`cut un consult [i l-a diagnosticat
cu intoxica]ie acut` cu dioxid de carbon, recomandarea
fiind reconfigurarea traseului pe unde trece
instala]ia. „Am angaja]i care au f`cut cerere s`
nu mai lucreze \n camera respectiv`. Au venit

cei de la Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]`
[i au verificat, dar nu au f`cut nimic. |n schimb
au f`cut altceva. Au transmis la Colegiul Medicilor
c` doamna doctor care mi-a consultat angajatul
nu ar avea calitate ca s` elibereze acea adeverin]`,
pentru c` nu era pacientul dumneaei. Ce leg`tur`
avea ISU \n aceast` situa]ie?”, a mai spus patronul
Hotelului „Traian”. |n urm` cu câteva zile, un
cort al restaurantului „La Castel” a luat foc din
cauza unei prize defecte.

ISU a \ncercat s` anuleze
adeverin]a medical`
Culmea, ISU Ia[i a intervenit prompt \n acest
conflict, doar pentru a anula adeverin]a eliberat` de
medicul Liliana Mihailov. „Opin`m c` solu]iile tehnice
se stabilesc printr-un proiect tehnic, verificat de un
verificator atestat pe domeniul instala]iilor de gaze
naturale (...) |ntrucât consider`m c` recomandarea
medicului nu cuprinde observa]ii din zona medical`,
v` rug`m s` analiza]i adeverin]a emis`”, se arat`
\n sesizarea transmis` Colegiului Medicilor Ia[i. |n
schimb, Colegiul Medicilor a dat de p`mânt cu
sesizarea ISU. „Doamna doctor Mihailov este medic
primar medicin` de familie, având [i competen]` în
medicina de întreprindere. Prin urmare, acea adeverin]`
este complet legal`, doamna doctor având preg`tirea
necesar` pentru a evalua condi]iile unui post de
munc`, expunerea salariatului la diverse noxe
profesionale, precum [i influen]ele pe care acestea
le pot avea asupra st`rii sale de s`n`tate. Prin
urmare, doamna doctor Mihailov nu [i-a dep`[it
competen]a profesional` eliberând respectiva adeverin]`”,
se arat` \n r`spunsul Colegiului.

Hotelul „Traian” este
monument istoric, dar Cristian
Stanciu s-a apucat de dat g`uri
Vasile Pu[ca[u mai spune c` s-a intervenit
ilegal, \n condi]iile \n care hotelul „Traian” se
afl` pe lista monumentelor istorice. „Au dat g`uri
\n pere]ii hotelului «Traian», de[i trebuia un aviz.
Re]eaua de gaz a fost tras` chiar lâng` cea
electric`. Nu se face a[a ceva, este o improviza]ie
periculoas`, nu este conform normelor. Am avut

probleme [i cu bran[amentul de ap`. Canalizarea
[i bran[amentul de ap` au fost dintotdeauna la
hotelul «Traian». Brusc, au primit \n 2018 aviz
de la ApaVital. Atunci era director Ion Toma. Am
fost la el [i l-am \ntrebat cum este posibil a[a
ceva. Mi-a spus c` nu se bag`, c` este \n
subordinea Consiliului Jude]ean [i c` mai are
pu]in pân` la pensie. Cam a[a s-au comportat
institu]iile statului”, a concluzionat Vasile Pu[ca[u.

Cristian Stanciu zice c` Vasile
Pu[ca[u era s` arunce \n aer
cele dou` hoteluri
Pe de alt` parte, Cristian Stanciu a transmis
reporterilor BZI cu totul alt` variant`. El consider`
c` Vasile Pu[ca[u [tie doar legea violen]ei [i c`
a pus \n pericol via]a angaja]ilor din cele dou`
imobile. „Toate instala]iile hotelului «Astoria»
respect` toate normele de poluare. Domnul Pu[ca[u
\ncearc` s` ob]in` alte avantaje, acces \n curtea
carosabil`, acces la London Pub. Acest lucru nu
reflect` realitatea din documente. Dumnealui
\ntre]ine aceast` atmosfer` de conflict. Pe data
de 21 ianuarie 2021, au fost identifica]i mai mul]i
angaja]i care au \nfundat ]evile de evacuare, putând
provoca explozia celor dou` hoteluri. Au fost
discu]ii amiabile, dar degeaba. Ce solu]ie s`
g`se[ti dac` el vine cu ranga la discu]ii”, a replicat
Cristian Stanciu, consilierul jude]ean PSD.

{i administratorul Hotelului „Astoria” a oferit
un punct de vedere. Acesta sus]ine c` a \ncercat
un dialog cu Vasile Pu[ca[u, dar \n zadar. „Noi
avem 3 ]evi de evacuare de la 3 centrale, dou`
pentru c`ldur` [i una pentru ap` cald`. Dou`
sunt montate de acum un an jum`tate. Nu a fost
nicio problem`. |ntre timp, Hotelul «Traian» are
]eava lipit` de hotelul «Astoria». Dup` dou`
procese pierdute de domnul Pu[ca[u, a \nceput
s` fac` scandal. Acum, trebuie s` permit` accesul
\n parcare. Pe data de 15 ianuarie ne-a \nfundat
aerisirea cu cear[afuri, a venit firma care a montat
centralele [i a constatat o acumulare mare de
gaze. La scurt timp a f`cut acela[i lucru, a \nfundat
]evile. Sunt dou` plângeri penale depuse la Sec]ia
a III-a. Acum, facem paz` non-stop. El cerea 100
de euro pe lun` pentru fiecare cablu sau ]eav`.
Consider c` este un [antaj. Vrea s` ne aduc` \n
imposibilitatea de a func]iona. Hotelul «Traian»
nu are bran[ament, func]ioneaz` cu ap` de la
noi”, a precizat Adrian Danu, administratorul
Hotelului „Astoria”. De precizat c` cele dou`
hoteluri au fost achizi]ionate de la lichidatorul
firmei falimentare Turism Moldova SA a afaceristului
D`nu] Prisecariu, stabilit \n Canada. Banii din
tranzac]ii au intrat tot \n conturile lui Prisecariu,
\n condi]iile \n care principalul creditor era o
firm` controlat` de mama afaceristului. Suma
\ncasat` este de 7,5 milioane de euro.
Ciprian BOARU

Un derbedeu a ademenit o feti]` de 8 ani care mergea spre
magazin [i a \ncercat s` o violeze. A dus-o la el acas`
[i a ]inut-o cu for]a pân` când copila a \nceput s` plâng`
Un derbedeu din Ia[i a \ncercat s` violeze o copil` de 8 ani
O alt` fat` a fost violat` dup` ce
A primit 5 ani de \nchisoare
care mergea spre magazin. |ntâmplarea s-a petrecut \n comuna
pentru c` [i-a violat fosta iubit`
a fost luat` din fa]a unui magazin
ie[ean` Scobin]i. Copila ce se afl` \n grija bunicii a plecat spre
Dup` ce au aflat prin ce a trecut fata lor, p`rin]ii au mers la
O adolescent` a fost r`pit` din fa]a unui magazin [i violat`
magazin, la doar câ]iva pa[i de cas`. Un individ de 33 de ani a
v`zut-o [i a ademenit-o la el acas`, cu gândul de a o batjocori. \n repetate rânduri. Zilele trecute, agresorul s`u a ajuns \n arest poli]ie [i au depus o reclama]ie. Asta se \ntâmpla \n anul 2017.
Timp de mai mult de 3 ani, oamenii legii au f`cut verific`ri [i lProfitând de inocen]a micu]ei, b`rbatul a \ncercat s` o violeze, [i are de stat \n spatele gratiilor 5 ani.
Povestea \ncepe \n anul 2017 \n satul Domni]a din comuna au trimis \n judecat`. |ntr-un final, zilele trecute, Costel Marin a
\ns` s-a speriat \n momentul \n care micu]a a \nceput s` plâng`.
|ntr-un final a l`sat-o s` plece, iar feti]a le-a povestit bunicilor ce }ibana. Pe 8 iunie, adolescenta \n vârst` de 16 ani a mers la un fost condamnat la 5 ani de pu[c`rie. Poli]i[tii, cu mandatul de
a p`]it. Bunicii fetei au mers direct la poli]ie, iar b`rbatul a fost magazin \mpreun` cu dou` prietene. Copila a c`rei identitate o executare a pedepsei \n mân`, au mers la poarta b`rbatului [i larestat. La finele anului trecut, procurorii din cadrul Parchetului vom proteja a fost abordat` de fostul ei prieten. Dup` ce prietenele au condus spre \nchisoare. „Poli]i[tii Postului de Poli]ie }ibana au
de pe lâng` Judec`toria Hârl`u au dispus trimiterea \n judecat` ei au intrat \n magazin, adolescenta a fost tras` de mâini pân` pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei de 5 ani
a lui Constantin Acxinte, sub acuza]ia de tentativ` de viol. |n \ntr-o zon` \mp`durit`, iar acolo a fost violat`. Dup` ce a fost închisoare emis de Judec`toria Ia[i, pe numele unui tân`r de 27
cadrul dosarului, victima minor`, prin reprezentantul legal, s-a batjocorit`, copila nu a spus nimic, de ru[ine. Ulterior, dup` de ani, din comuna }ibana. Acesta a fost condamnat pentru
constituit parte civil`. Deocamdat` nu se [tie care sunt preten]iile aproape dou` s`pt`mâni, cei doi s-au \ntâlnit din nou, de aceast` s`vâr[irea infrac]iunii de viol. În baza mandatului de executare a
civile formulate \n dosar de feti]`. |n urm` cu câteva zile, magistra]ii dat` \n zona Breazu, unde lucrau. Costel Marin avea 21 de ani pedepsei închisorii, tân`rul a fost depus în Penitenciarul Ia[i, în
din cadrul Judec`toriei Hârl`u au decis s` men]in` arestarea \n atunci, iar adolescenta 16. A violat-o de mai multe ori cât timp vederea execut`rii pedepsei”, au precizat reprezentan]ii Inspectoratului
cazul lui Constantin Acxinte. „Instan]a men]ine m`sura arest`rii au fost la munc`. Abia dup` ce a plecat de acolo tân`ra le-a de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.
Drago[ SAVIN
preventive luat` fa]` de inculpat”, au precizat judec`torii din Hârl`u. povestit p`rin]ilor prin ce a trecut.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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S-a `nchis ıCasa Wanda‰, magazinul preferat al cânt\re]ei Lady Gaga!

Afacerea familiei Vlasov din Ia[i a fost
`ngropat\. Necazurile s-au ]inut lan] pentru
familia influent\
„Casa Wanda”, cea mai
cunoscut` [i de succes
afacere din domeniu, din Ia[i,
a intrat \n faliment. Dup` ce \n
anul 2019 Mihail Vlasov, capul
familiei, a fost condamnat la 8
ani de \nchisoare cu
executare, iar so]ia VivianaFlorina Vlasov a murit de
COVID-19, firma de]inut` de
aceasta a trecut prin mari
greut`]i financiare care au
condus \n cele din urm` la
faliment
„Casa Wanda”, afacerea familiei Vlasov [i cea
mai cunoscut` din Ia[i, a ajuns deja o amintire.
Rând pe rând, magazinele [i croitoria unde erau
confec]ionate rochii de lux, purtate de vedete [i
persoane importante din Ia[i, dar [i din str`in`tate,
au fost \nchise. Lipsa clien]ilor, imaginea familiei
grav afectat` de arestarea lui Mihail Vlasov, capul
familiei, au condus la falimentul afacerii care a
rezistat timp de 3 decenii. Primul magazin care
s-a \nchis a fost cel de pe bulevardul {tefan cel
Mare [i Sfânt. Magazinul deschis \n anul 1994,
de unde numai lumea bun` din Ia[i achizi]iona
haine de lux, s-a \nchis de câteva zile. |n loca]ia
unde p`[eau numai clien]ii cu bani nu a mai
r`mas nimic. „Au venit ni[te persoane [i au strâns
totul, rapid, \n câteva zile”, sus]ine unul dintre
angaja]ii care lucreaz` la un magazin de pe aceea[i
strad`. La fel s-a \ntâmplat [i \n loca]ia de pe
strada P`cur`ri, nr. 88, unde era atelierul de
croitorie. Spa]iul este gol de câteva zile, la sonerie
nu r`spunde nimeni, iar din atelierul unde lucrau
confec]ionerele au mai r`mas câteva mese [i un
metru, \ntr-un col] al camerei, singura amintire
a locului unde erau croite rochii de mii de euro.
Cei care de]in afaceri \n zon` nu au observat
când a r`mas spa]iul gol. „Nu mai e nimeni acolo?

Parc` era un atelier de croitorie. A[a repede sau mi[cat c` nu am v`zut când s-a golit”, sus]ine
unul dintre ie[enii care de]ine un magazin chiar
lâng` atelierul de croitorie.

Lady Gaga a purtat la dou`
evenimente rochiile create de
Ingrid Vlasov. Crea]iile
româncei au fost \mbr`cate
[i de Christina Aguilera
[i Rihanna
Al doilea magazin, deschis \ntr-un complex
comercial din Ia[i, unde zilnic intrau sute de
clien]i, se va \nchide \n scurt timp. Angaja]ii au
postat un mesaj, pe pagina de facebook, prin
care anun]` \nchiderea [i acestui magazin. „Promo]ie!
50 la sut` toat` marfa! Sfâr[it de Casa Wanda”.
La mesajul postat pe re]eaua de socializare au
ap`rut deja mesaje din partea clien]ilor care spun
c` le pare r`u c` magazinul se va \nchide, dar
[i faptul c` nu mai exist` „Casa Wanda”. SC Casa
Wanda 02 SRL era de]inut` în propor]ie de 90
la sut` de so]ia lui Mihail Vlasov, Viviana-Florina
Vlasov. Potrivit datelor financiare publicate de
ANAF, afacerea a avut aproape \n fiecare an,
\ncepând cu anul 2005, o cifr` de afaceri de peste
1 milion de lei [i un num`r mediu de angaja]i,
de 20 de persoane. |n anul 2019, firma a avut o
cifr` de afaceri de 778.954 lei, profit net de
125.519 de lei [i datorii de 110.912 de lei. |n
perioada 2005-2019, cele mai multe datorii au fost
acumulate \n anul 2005, fiind \nregistrate debite
\n valoare de 590.528 lei. Rochiile vândute \n cele
dou` magazine din Ia[i au fost create chiar de
Ingrid Vlasov, una dintre fiicele lui Mihail [i
Viviana Vlasov. Aceasta a fost una dintre primele
creatoare de mod` din România care a avut
magazin. |ns`, din cauza datoriilor, s-a ajuns la
execut`ri silite. Rochiile create de Ingrid Vlasov
au impresionat vedete interna]ionale ca Lady Gaga,
Christina Aguilera sau Rihanna. Lady Gaga a
purtat la dou` evenimente crea]iile româncei. Sora
geam`n` a Vivianei, Vanda Vlasov, a ales o alt`

carier`, fiind jurist, notar [i fost vicepre[edinte
la Curtea de Arbitraj a Camerei de Comer],
Industrie [i Naviga]ie a României.

Fostul pre[edinte al
Camerei de Comer] [i
Industrie a României a fost
condamnat la 8 ani de
închisoare cu executare
Mihail Vlasov a fost b`gat dup` gratii în
noaptea de 3 spre 4 noiembrie 2020 dupa ce
Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie l-a condamnat
la 8 ani de închisoare cu executare pentru
delapidare [i fals în înscrisuri sub semn`tur`
privat`. La aceast` pedeaps` este inclus` [i
condamnarea dintr-un alt dosar în care mai avea
de executat o partea a pedepsei, fiind eliberat
condi]ionat în urm` cu 3 ani. |n anul 2016, DNA
l-a trimis în judecat` pe Vlasov în stare de libertate,
dup` ce primise ini]ial o pedeaps` de 5 ani [i 8
luni de închisoare. Conform dosarului instrumentat
de DNA, între anii 2008 [i 2004, Mihail Vlasov
ar fi delapidat Camera de Comer] [i Industrie a
României [i Romexpo SA cu o sum` de aproape
12 milioane de euro. Ingrid Vlasov, fiica fostului
pre[edinte al CCIR, a fost acuzat` de complicitate
la delapidare al`turi de Suciu Mariana Rodica,
fost director general la Romexpo SA, îns` Înalta
Curte de Casa]ie [i Justi]ie a dispus încetarea

procesului fa]` de Ingrid Vlasov pe motiv c`
faptele au fost prescrise.

Bunurile familiei vor fi
scoase la licita]ie pentru
a acoperi pagubele
produse de Mihail Vlasov
La scurt timp dup` ce a fost \ncarcerat Mihail
Vlasov, vila sa a fost golit` \n câteva zile de muncitori.
Poreclit [i „|mp`ratul” datorit` extravagan]ei de care
d`dea dovad`, atât la locul de munc`, cât [i în via]a
de noapte pe care o petrecea de regul` în casinouri
sau la partide private de poker cu amicii, Mihail
Vlasov este obligat s` pl`teasc` acum 53.823.942
lei daune materiale c`tre Camera de Comer] [i
Industrie a României, din care 48.301.870 lei singur,
iar restul în solidar cu ceilal]i inculpa]i. Mihail Vlasov
trebuie s` pl`teasc` [i 6.086.741 lei, daune materiale
c`tre Romexpo SA. Vlasov este de profesie avocat
[i a fost inclusiv deputat în Parlamentul României.
Pentru valorificarea cl`dirii din strada S`r`rie, vor
fi organizate o serie de licita]ii la date care urmeaz`
s` fie anun]ate de ANAF [i executorii judec`tore[ti,
iar dac` nu se va reu[i vânzarea imobilului la
valoarea de pia]`, pre]ul de pornire a licita]iei va fi
sc`zut procentual o dat` la 3 luni, îns` valoarea
minim` cu care acesta va putea fi vândut este de
cel pu]in 50 la sut` din valoarea estimat` ini]ial de
un expert acreditat.
Raluca COSTIN

O cânt\rea]\ ce abia `[i luase permisul de conducere a provocat
accidentul mortal de la Ia[i. Tat\l, m\tu[a [i unchiul tinerei au murit
pe loc dup\ impactul devastator, iar mama ei este \n stare grav\
O tân`r` cânt`rea]` \n vârst` de 19 ani a provocat accidentul au murit pe loc. Tân`ra [oferi]` [i mama acesteia au fost transportate Lipsa experien]ei la volan s-a v`zut ieri, iar trei persoane [i-au
mortal de ieri dup`-amiaz` de la Ia[i. Tân`ra se afla cu mama, la spital. Martorii au precizat c` t`n`ra a ie[it de pe un drum pierdut via]a. Ceea ce s-a \ntâmplat ieri la Scânteia ar trebui s`tat`l, unchiul [i m`tu[a ei \n autoturismul pe care \l conducea. l`turalnic [i a fost izbit` \n plin. „Ea a venit de pe drumul c`tre i pun` pe mul]i pe gânduri. O secund` de neaten]ie a nenorocit
Ea venea dinspre }ib`ne[ti spre Ia[i, prin Scânteia. La o intersec]ie {cheia [i a intrat \n intersec]ie \n fa]a TIR-ului. {oferul de la TIR o familie \ntreag`.
nu s-a asigurat [i a intrat \n fa]a unui TIR. Impactul a fost extrem nu a mai avut ce s` fac`, a izbit-o \n plin. Au s`rit oamenii de
de violent, iar autoturismul \n care se aflau cele cinci persoane aici s` \i scoat`, dar \n spate erau mor]i to]i”, a spus un localnic.
Mama tinerei este \n stare critic`.
a fost proiectat la o distan]` de câ]iva metri \ntr-un gard. Martorii Vestea accidentului a c`zut ca un fulger peste vecinii familiei
Medicii \ncearc` s`-i salveze via]a
au sunat imediat la 112, iar la fa]a locului au ajuns mai multe N`stase. „Nu ne vine s` credem c` s-a \ntâmplat o asemenea
Poli]i[tii trebuie acum s` stabileasc` ce s-a \ntâmplat. Pentru
echipaje medicale [i poli]i[tii din Ia[i. „Poli]i[tii rutieri au fost tragedie. Sunt ni[te oameni minuna]i, la locul lor. Adelina avea
sesiza]i prin apel unic de urgen]` 112 despre un accident rutier permis din var`, conducea... Tat`l ei este om gospodar, are oi o perioad`, tân`ra nu va mai avea voie s` se urce la volan. |n
mortal care a avut loc în localitatea Scânteia. Din primele cercet`ri multe, om bun. Nu [tiu ce s` mai spun, nenorocire mare”, a spus tot acest timp, medicii de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i se
lupt` pentru via]a mamei. Asear`, femeia a intrat \n sala de opera]ii.
efectuate a rezultat faptul c` a existat o coliziune între un autoturism un vecin de-al familiei.
Ea a suferit un traumatism cranio-cerebral sever, traumatism toracic
[i un TIR, 3 persoane din autoturism decedând, iar altele fiind
cu fracturi costale multiple [i lacera]ie hepatic` (ficat rupt \n
transportate la spital. În cauz`, poli]i[tii efectueaz` cercet`ri sub
Adelina N`stase este cânt`rea]`
buc`]i). De asemenea, \n urma impactului, femeia a suferit [i un
aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de v`t`mare corporal` [i ucidere
[i face parte dintr-o forma]ie
hemopneumotorax [i are abdomen acut chirurgical. Mama tinerei
din culp` în vederea stabilirii întregii situa]iii de fapt”, a declarat
Tân`ra face parte dintr-o forma]ie [i cânt` muzic` de petrecere. soferi]e a fost intubat` [i este internat` \n sec]ia de Anestezie [i
Anca Vîjiac, purt`tor de cuvânt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
Ieri, ea ar fi mers spre un cabinet medical \mpreun` cu p`rin]ii Terapie Intensiv` (ATI) la Spitalul „Sfântul Spiridon”. Adelina
(IPJ) Ia[i.
Impactul a fost devastator. T`n`ra pe nume Adelina N`stase, [i rudele. „Am \n]eles c` au plecat spre un cabinet, la control. N`stase a suferit o fractur` de mandibul` [i a r`mas internat` la
se afla la volan, iar lâng` ea, pe scaunul din dreapta fa]`, se afla Eu am v`zut-o pe fat` azi diminea]`, când \nc`lzea ma[ina \n curte. Clinica Oro-Buco-Maxilo-Facial`. {oferul TIR-ului a fost externat,
mama ei. Pe bancheta din spate se aflau tat`l, unchiul [i m`tu[a Mare nenorocire”, a precizat un alt vecin. Adelina, tân`ra [oferi]` \ns` are o fractur` de picior.
Drago[ SAVIN
ei. |n urma impactului, to]i cei trei ocupan]i ai locurilor din spate care a provocat accidentul mortal, avea permis de câteva luni.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
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.

fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
Vând cas` \n comuna
noi moderne, parter. Actele prin
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
nr.5, aproape de centru, din
mochete auto la domiciliu
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
1994, finalizat` la cheie. Anexe Program`ri, vizualizare [i
pentru birouri [i depozit situate
3 camere \n suprafa]` de 106
abonamente la telefon:
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12mp, beci, 2 compartimente,
0745.973.088.
14 [i str. A. Panu. Rela]ii la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
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\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 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 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`
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.

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.
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour 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.

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;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
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.

Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
Suha Mobila Ia[i, angaj`m
1100 Euro, contact
montator mobilier din PAL [i
0770.357607.
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
Firm` serioas`, angajeaz`
PAL/ MDF. Experien]` de
Societate comercial` angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
produc]ie sau montaj mobilier
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie experien]`, pentru
cazare (se poate alege \ntre
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
un avantaj. (salariu negociabil).
suplimentare la telefon
mai multe op]iuni) [i salarii
Oferim carte de munc`. Program
0747270691.
motivante. Cerem seriozitate.
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
Date de contact:
monteaz` mobilierul în atelier;
Caut`m coleg` coafez` cu
0721.791796.
monteaz` mobilierul la clien]ii din
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
utilajele noastre. Salariul 1500 leiANGLIA – angajeaz` operatori
Dacia. Salonul este situat la
3000 lei. Permisul de conducere
depozit f`r` experien]` [i
strada principal`. Pentru mai
[i orice form` de \nv`]`mânt
[oferi profesionisti C / C<E / D
multe informa]ii suna]i la num`rul
terminat` cu data de 01.01.2013
/
D<E. Obligatoriu: englez`
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
prezint` un avantaj. Pentru detalii
conversa]ional. Telefon:
contacta]i-ne telefonic:
0758.025072 e-mail:
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
0787.627.228.
paul@best-network.co.uk.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
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 vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
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TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Asistent social. studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Casier, f`r` studii [i experien]`
precizate, DREI FOR US SRL.
Rela]ii la: 0746948901.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ionar ansamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experien]` 2
ani, FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,

GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i, DFC LOGISTICA SI
IMPLEMENTARE SRL. Rela]ii la:
0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.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, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Expert achizi]ii publice, studii
superioare, experien]` 3 ani,
STA}IUNEA DE CERCETARE
PENTRU VITICULTURA {I
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
0737508794;
statiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.

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

Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

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

Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.

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

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.

SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Infirmier`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CLINICA
DE PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii
la: 0728171923;
criselend@yahoo.com.
Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.

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.

L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.

Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.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]`
Inginer CCIA, studii superioare,
WOODEN&ROOFING SRL.
f`r` experien]` precizat`, DAS
Rela]ii la: 0742129778;
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0721409622; 0772169364;
Electrician \n construc]ii, studii
0232.262800; office@dasirina.atudorei@gmail.com.
instalatii.ro.
medii, cu/f`r` experien]`,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@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.

Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
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generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC S.R.L. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:
0736029018.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro

Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,

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

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

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

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

Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.

Zidar, studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, FARM CAMARA SRL.
Rela]ii la: 0729134149.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.

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

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Vânz`tor, studii medii, absolvent
promo]ia 2020, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

MEDIU
S.C. NEWTONE
LABORATORIES S.R.L., titular al
proiectului „Construire fabric` de
medicamente”, anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare- nu se
supune evalu`rii impactului
asupra mediului, de c`tre APM
Ia[i, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul mai
sus men]ionat, propus a fi
amplasat în sat Tome[ti, nr.
cadastral 60111, comuna
Tome[ti, jud Ia[i. 1. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM Ia[i din
Str. Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i,
în zilele de L-V, între orele 8-14,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet: apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.
MUNICIPIUL IA{I, titular al
proiectului „Modernizare [i
reabilitare esplanada Teatrului
Na]ional „Vasile Alecsandri” Ia[i”,
anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrarenu se supune evalu`rii impactului
asupra mediului, de c`tre APM
Ia[i, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul mai
sus men]ionat propus a fi
amplasat în mun. Ia[i, bulevardul
{tefan cel Mare [i Sfânt, str.
Agatha Bârsescu, CF nr.
143834, 142860, jud Ia[i. 1.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul APM
Ia[i din Str. Calea Chi[in`ului nr.
43, Ia[i, în zilele de L-V, între
orele 8-14, precum [i la
urm`toarea adres` de internet:
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.
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Muzeul Na]ional al Literaturii Române Ia[i
marcheaz\ ıBicentenarul Vasile
Alecsandri‰, 200 de ani de la na[terea
primului poet român premiat peste hotare
„Bicentenarul Vasile
Alecsandri”, 200 de ani de la
na[terea primului poet român
premiat peste hotare,
organizat de Muzeul Na]ional
al Literaturii Române Ia[i. De[i
data na[terii sale provoac`
înc` controverse (sunt
cunoscu]i trei ani posibili 1818, 1819 [i 1821), accept`m
data aleas` chiar de Vasile
Alecsandri, 21 iulie 1821:
„Sunt n`scut în Bac`u, la anul
1821, luna iulie…” („Suvenire
din via]a mea”, Mirce[ti, 1865).
M`rturii despre unionistul
Vasile Alecsandri, reg`site în
pagini literare sau în presa
vremii, v` a[teapt` în expozi]ia
organizat` de Ziua Unirii
Principatelor Române, la
Muzeul „Mihai Eminescu”, din
Parcul Copou, începând cu 24
ianuarie 2021

Evenimente speciale la Muzeul Na]ional al
Literaturii Române (MNLR) Ia[i pentru a marca
„Bicentenarul Vasile Alecsandri”, 200 de ani de
la na[terea primului poet român premiat peste
hotare. Cu toate c` data na[terii sale provoac`
înc` controverse (sunt cunoscu]i trei ani posibili

- 1818, 1819 [i 1821), accept`m data aleas` chiar
de Vasile Alecsandri, 21 iulie 1821: „Sunt n`scut
în Bac`u, la anul 1821, luna iulie…” („Suvenire
din via]a mea”, Mirce[ti, 1865). M`rturii despre
unionistul Vasile Alecsandri, reg`site în pagini
literare sau în presa vremii, v` a[teapt` în expozi]ia
organizat` de Ziua Unirii Principatelor Române,
la Muzeul „Mihai Eminescu”, din Parcul Copou,
începând cu 24 ianuarie 2021.

Muzeul Na]ional al Literaturii
Române Ia[i va organiza, în
anul 2021, o serie de activit`]i
- expozi]ii, concursuri, întâlniri
[i apari]ii editoriale, ce
marcheaz` „Bicentenarul
Alecsandri”: 200 de ani de la
na[terea primului poet român
premiat peste hotare
Astfel, Muzeul Na]ional al Literaturii Române
Ia[i va organiza, în anul 2021, o serie de activit`]i
- expozi]ii, concursuri, întâlniri [i apari]ii editoriale,
ce marcheaz` „Bicentenarul Alecsandri”: 200 de
ani de la na[terea primului poet român premiat
peste hotare. Vasile Alecsandri s-a implicat în
via]a politic` a secolului al XIX-lea, fiind, în primul
rând, participant activ la evenimentele de la 1848
din Principatul Moldovei. Dupa înfrângerea mi[c`rii
pa[optiste, a plecat în exil. Trecând prin Austria
[i Germania, poetul s-a stabilit pentru o perioad`
la Paris. Vasile Alecsandri s-a angajat într-o mare
misiune unionist`, fiind ales deputat [i membru
în Comitetul Central al Unirii de la Ia[i [i membru
în Adunarea Electiv` a Principatului Moldovei.
În acest context, el a fost candidatul la tron care

întrunea cele mai multe voturi din partea aripii
liberale a Partidei Na]ionale, îns` Alecsandri a
refuzat desemnarea, propunându-l în locul s`u
pe Costache Negri. În final, op]iunea din 5
ianuarie 1859 a forului elector a revenit lui
Alexandru Ioan Cuza, ales [i la Bucure[ti pe 24
ianuarie.

Dup` Unire, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza l-a
desemnat pe Alecsandri s`
duc` o campanie diplomatic`
pe lâng` cancelariile
occidentale, acesta pledând
activ pentru recunoa[terea
Unirii Principatelor Române
Dup` Unire, domnitorul Alexandru Ioan Cuza
l-a desemnat pe Vasile Alecsandri s` duc` o

campanie diplomatic` pe lâng` cancelariile
occidentale, acesta pledând activ pentru recunoa[terea
Unirii Principatelor Române. De numele s`u se
leag` textul „Hora Unirii”, pe care îl public` în
1856, în revista unionist` „Steaua Dun`rii” (condus`
de Mihail Kog`lniceanu), pus` pe acorduri muzicale
de compozitorul Alexandru Flechtenmacher.
M`rturii despre unionistul Vasile Alecsandri,
reg`site în pagini literare sau în presa vremii,
\n expozi]ia organizat` de Ziua Unirii Principatelor
Române, la Muzeul „Mihai Eminescu”, din Parcul
Copou, începând cu 24 ianuarie 2021. Expozi]ia,
care deschide seria de evenimente dedicate
„Bicentenarului Alecsandri”, poate fi vizitat` în
perioada 24 ianuarie - 28 februarie 2021, de mar]i
pân` duminic`, în intervalul orar 10:00-17:00.
Curatori: Laura Terente, Liviu Apetroaie.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

|nc` o amânare. Suspans total pentru firma care va proiecta
tronsonul A8 Târgu Neam] - Ia[i
Tronsonul A8 Târgu Neam] - Ia[i ar
urma s` fie inclus \n studiul de
fezabilitate abia de luna viitoare.
Autorit`]ile au anun]at o nou`
amânare pentru stabilirea firmei
care va face studiul de fezabilitate
[i proiectul tehnic pe sectorul care
str`bate jude]ul Ia[i pân` la Târgu
Neam]
Procedura pentru studiul de fezabilitate [i
proiectul tehnic la sectorul din autostrada A8
Târgu Neam] - Ia[i a suferit o nou` amânare.
Ini]ial a fost avansat` ca termen pentru anun]area
câ[tig`torului data de 11 ianuarie 2021, apoi 21
ianuarie 2021. Recent \ns`, C`t`lin Drul`, ministrul
Transporturilor, a precizat c` firma care va câ[tiga
licita]ia va fi aun]at` la \nceputul lunii februarie
2021. Practic, a fost anun]at` o nou` amânare a
proiectului. Drul` a oferit [i alte detalii tehnice
legate [i ce celelalte sectoare din autoruta A8
care va lega Moldova de Transilvania

Noul termen pentru tronsonul
A8 Târgu Neam] - Ia[i.
Lista firmelor care
pot ob]ine contractul
C`t`lin Drul` a avansat ca termen pentru
bucata Târgu Neam] - Ia[i \nceputul lunii februarie

2021. La licita]ie sunt mai multe societ`]i participante.
Este vorba despre firma Consitrans SRL, cea
care lucreaz` [i la A7 (Ploie[ti - Buz`u - Pa[cani)
pentru întocmirea studiului de fezabilitate. La
licita]ia pentru proiectarea lucr`rilor la tronsonul
din A8 particip` [i asocierea Aduro Impex SRL
- 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata, dar
[i asocierea SWS Engineering SPA - Metrans
Engineering. Durata contractului este de 25 de
luni. Acest sector din A8 are o lungime de 100
de kilometri. Politicienii locali au cerut [i ei ca
proiectul s` capete contur cât mai repede pentru
jude]ul Ia[i. „Pe sectorul Târgu Neam] - Ia[i Ungheni câ[tig`torul va fi desemnat \n februarie.
Sunt multe prostii f`cute pe acest proiect. Este
[i cel mai greu proiect de infrastructur` a
României. Vrem s` conect`m Moldova de Transilvania
[i vrem s` livr`m concret lucrurile”, a spus
ministrul C`t`lin Drul` pentru presa central`.

Finan]ate prin PNRR pentru
tronsoanele montane din A8
Pe de alt` parte, ministrul Transporturilor sa ar`tat nemul]umit de situa]ia ap`rut` pe celelalte
dou` tronsoane din autostrada A8, pe sectoarele
Târgu Mure[ - Ditr`u (92 kilometri) [i Ditr`u Târgu Neam] (119 kilometri). Finan]area lucr`rilor
de execu]ie ar putea s` se fac` prin Programul

Na]ional de Redresare [i Rezilien]` (PNRR). „Cum
poate un studiu de fezabilitate pentru un sector
de 200 de kilometri, cu 100 de kilometri momentan,
[i de dou` ori mai greu decât ruta Sibiu - Pite[ti,
s` fie contractat pentru 15 milioane de lei? Suma
e mai mic` de 4 ori decât cea de la tronsonul
Târgu Neam] - Ia[i - Ungheni, unde sunt 100
de kilometri [i relieful de coline. Am putea s`
le finan]`m apoi prin PNRR. Estim`m licita]ia
pentru proiectare [i execu]ie spre finalul anului”,
a mai spus C`t`lin Drul`.

Situa]ie mai bun` pentru
Autostrada A7. Iat` când
vor \ncepe lucr`rile
Ministrul Transporturilor a f`cut o referire
[i la Autostrada A7 Ploie[ti - Buz`u - Bac`u -

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

Pa[cani. C`t`lin Drul` a men]ionat c` pân` la
finalul anului 2021 trebuie s` fie scoase la execu]ie
toate segmentele pân` la Pa[cani. |n plus, primul
segment ar trebui s` fie gata la final de 2023
sau \nceput de 2024. „Pentru A7 avem \n finalizare
studiul de fezabilitate [i proiectul tehnic, [i s-ar
licita doar lucr`rile. |n mai vom scoate la licita]ie
primul lot, respectiv Ploie[ti - Buz`u, [i apoi, la
luni distan]`, urm`toarele loturi pân` la Pa[cani.
Din p`cate, firmele care lucreaz` au \ntârzieri
fa]` de contract. Unele loturi de circa 30 de
milioane de lei sunt aproape finalizate, \ns` firmele
au primit doar 3 milioane, adic` 10 la sut`.
Contractele subfinan]ate \ncep prost [i se termin`
prost. Drumul expres a fost o prostie”, a sus]inut
Drul`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Poli Ia[i, de la un curaj demn
de admirat, la o fric\
inexplicabil\! Daniel Pancu,
antrenorul ie[enilor, caut\
scuze!
Poli Ia[i, echipa condus` de tehnicanul Daniel Pancu, pare a
fi \n c`dere liber`. Scuzele sau cauzele sunt multiple, \ns` cea
mai important` const` \n faptul c` forma]ia din Copou [i-a modificat
\n mod evident stilul de joc. Dac` \n primele etape din acest
campionat ie[enii mizau totul pe atac, acum, echipa e mult mai
defensiv`. Astfel, de la o abordare plin` de curaj, Poli Ia[i a
trecut la cealalt` extrem`, a ap`r`rii disperate. Drept dovad` stau
rezultatele din ultima perioad`, respectiv 0-1 cu Boto[ani, 1-1 cu
Chindia, 1-0 cu Hermanstadt [i 0-0 cu Clinceni.
|n ciuda faptului c` ie[enii au avut \nfrângeri cu 0-4 sau 1-4
de-a lungul primelor etape din Liga I 2020 / 2021, ace[tia au
\nregistrat [i victorii frumoase: 5-2 cu FCSB sau 3-2 cu UTA. |n
plus, acel fotbal era pl`cut suporterilor, tocmai pentru c` golul
este sufletul fotbalului. Culmea, chiar [i \n meciurile pierdute la
scor, ie[enii au avut evolu]ii bune. Poli Ia[i a avut o istorie de
jocuri cu „autobaza \n poart`”, \n care s-a ag`]at cu unghiile de
rezultate de 0-0 sau 1-0 chinuite, \n partide care nu f`ceau altceva
decât s` adoarm` pe toat` lumea. Mai mult, \n campionatele din
Europa, echipele care sunt mai ofensive acced mai sus \n clasament,
\n general.

Daniel Pancu s-a declarat dezam`git d
e juc`tori [i a c`utat scuze,
\n loc s` aduc` solu]ii
|n contextul dat, dup` \nfrângerea de pe teren propriu cu
Boto[ani, antrenorul Politehnicii Ia[i, echip` care a r`mas pe
ultimul loc în Liga I, a dat vina pe elevii s`i pentru rezultatul
negativ, f`r` a-[i asuma faptul c` echipa nu mai joac` precum la
\nceputul campionatului. „Sunt trist, dezam`git de ce s-a întâmplat
în a doua repriz`... Pentru a câ[tiga un meci, oricare ar fi el, ai
nevoie s` î]i câ[tigi duelurile, s` fii b`rbat! Juc`torii de la Boto[ani
au fost mai b`rba]i decât juc`torii de la Politehnica Ia[i. Chiar
dac` golul cade în minutul 90, nu [tiu dac` am fi meritat chiar
[i un punct, chiar [i dac` sunt [i cauze obiective. Br`nescu pentru prima oar` în poart` dup` foarte mult timp. Popa joac`
cu crampe în ultimele 10 minute, nu a ie[it cum trebuie la cel
care centreaz` pentru golul lor. Calcan a fost r`cit, plus absen]ele
care au fost au dus la aceast` evolu]ie din a doua repriz`. Am

Primul transfer al lui
Marius {umudic\ la
Rizespor: juc\torul care
nu zâmbe[te niciodat\!
Marius {umudic` este noul antrenor al celor de la Rizespor.
Tehnicianul român a semnat un contract pe un sezon [i
jum`tate cu ocupanta locului 12 din Turcia, la mai pu]in de
dou` s`pt`mâni de la desp`r]irea de Gaziantep. Chiar în ziua
în care Marius {umudic` a fost anun]at drept noul antrenor,
Rizespor a oficializat transferul lui Erik Sabo (29 de ani),
mijloca[ defensiv care, ultima dat`, a evoluat la Karagumruk.
„Interna]ionalul slovac Erik Sabo, care a înscris 9 goluri
în 33 de meciuri în sezonul trecut [i 5 goluri în 12 meciuri
în acest sezon, a semnat un contract pe un an [i jum`tate cu
clubul verde-albastru. Îi ur`m bun venit lui Erik Sabo, care
va purta tricoul cu num`rul 52, [i îi ur`m mult succes!”, a
anun]at Rizespor pe site-ul oficial. Erik Sabo a fost rezerv`
la Rizespor în meciul pe care noua echip` a lui Marius {umudic`
l-a disputat cu Gaziantep, fosta forma]ie a antrenorului român.

Erik Sabo, fotbalistul care
nu zâmbe[te niciodat`, trebuia
s` ajung` la FCSB în 2016

fost domina]i, nu meritam mai mult în aceast` sear`. Ce s-a
întâmplat în a doua repriz`, pentru mine, e ru[inos. Echipa venea
dup` 3 jocuri reu[ite, chiar dac` nu au fost decât 5 puncte”, a
spus Pancu, dup` meciul cu Boto[ani.

Achizi]ii defensive, lips`
a solu]iilor \n ofensiv`
|n turul edi]iei de campionat, rela]iile lui Daniel Pancu cu cel
mai bun marcator al ie[enilor, Andrei Cristea, au fost destul de
tensionate. Din afar`, s-a v`zut ca o lupt` a orgoliilor nem`surate,
care nu a adus nimic bun pentru Poli Ia[i. |n plus, cu 4 portari
[i cu o serie \ntreag` de juc`tori de profil defensiv adu[i \n
Copou, Poli nu pare a avea solu]ii pentru ofensiv`. |n contextul
dat, transferurile efectuate par a fi \n detrimentul fotbalului [i al
echipei.
Mai mult, \n loc s` fie adu[i juniori din Ia[i, care s` creasc`,
s` joace, nu s` fie sco[i \n primele minute din meciuri, juniori
care s` lupte pentru ora[, nu doar pentru bani, sunt prefera]i
fotbali[ti din str`in`tate, care, de multe ori, nu aduc plus-valoare.
De remarcat este faptul c`, \n urm`toarea etap`, Poli Ia[i se va
deplasa pe terenul celor de la Gaz Metan, echip` care a \nvins
\n tur cu 4-1.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Pu]ini [tiu c` Erik Sabo ar fi trebuit s` ajung` la FCSB
în 2016, când PAOK a vrut s`-l trimit` în România la schimb
cu Fernando Varela. Mijloca[ul central are 18 selec]ii în
na]ionala Slovaciei [i este cotat la 1,7 milioane de euro de
Transfermarkt.
N`scut pe 22 noiembrie 1991, Erik Sabo a crescut la
Surovce, un mic sat cu pu]in peste 2.000 de locuitori, de lâng`
Trnava, într-o familie extrem de numeroas`, cu 10 copii. Noua
achizi]ie a celor de la Rizespor are 5 fra]i [i 4 surori [i
recuno[tea într-un interviu acordat pentru presa din Grecia c`
a avut o copil`rie interesant`. Grecii l-au descris, pe vremea
când evolua pentru PAOK, ca un fotbalist extrem de concentrat
pe ce are de f`cut în teren [i care nu zâmbe[te niciodat`,
nici m`car dup` ce marcheaz`.

A_EIS 300/18.01.2021
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 04.02.2021, ora 1100, LICITAŢIE (IV
licitaţie) pentru vânzarea următorelor bunuri imobile, proprietatea
debitorulu Mares Acaei Alina Siana:
teren intravilan în suprafaţă de 2500 mp din acte (suprafata
masurata 3439 mp) si garaj cu o suprafaţă construită la sol de 62
mp , bucatarie de vara in suprafata construita la sol de 21 mp şi ,
situate în localitatea Popoiu , com . Palanca , judeţul Bacau, înscrise
în Cartea Funciară nr. 60586 a localitatii Palanca, nr. Cad 209 , judeţul
Bacau, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 14.755 lei (exclusiv
TVA*)
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.
www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume
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Bursa bârfelor

|n timp de pandemie, pe dom’ doctor \l
doare la Guvid-19: o ]ine dintr-un
concediu, \n altul!
Babetele bârfitoare \ncep \n for]` edi]ia de ast`zi, cu una despre
un doftor de pren târg, mai egzact cu un nene pre numele s`u
Laurzben]iu Poloboc. Nenea aista e [`f de Guvid-19 pe la o clinic`
dintr-un spetal din centrul târgului, un spetal cu nume de sfânt!
Gurile rele spun c`, \n ultimu’ an, nenea \n halat alb a fost mai
mult pren concedii, decât pe la job. Cic` Poloboc \[i ia nev`stuica,
Pictori]a, [i merg amândoi s` se cr`ceasc` la soare pren diferite
sta]iuni. Asta n-ar fi o problem` foarte mare, dac` n-ar fi pandemie
de Guvid-19. Oamenii r`i spun c` bolnavii din clinica lui \s ca vai
de capu’ lor, nu-i bag` nimeni \n sam`, din când \n când mai vine
câte un doftora[ mai mititel, ca s` vad` dac` mai respir`. Mai mult,
cic` rudele pacien]ilor mai trec s` lase câte un pachet pe la poart`,
numai c` pachetele ajung la bolnavi la Sfântu’ A[teapt`! {i, uite-a[a,
\n plin` pandemie, \n loc ca [`fu’ s` fie la serviciu, s` supravegheze
t`t` treaba, s` fac` ce trebuie s` fac`, pe el \l doare la Guvid-19!
Bravos, na]iune! Uite `[tia eroi \n lupta cu virusu’ chinezesc!

Cretian s-a apucat iar de tras gaz! Nu
conteaz` c` pe proprietatea altuia!

Scene picante din trecutul [i prezentul
unui pulitician din târg, coco]at la bucale!
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` prezint` una despre
un pulitician de pren târg, care s-a coco]at recent pe la Bucale,
pre numele s`u Alexu]u Murdaru. Cic` nenea aista, care a fost
[`f pe la o enstetu]ie de studiere a crimelor de dinainte de ‚89,
[i-a plasat recent o pupil` pe fostul lui sc`unel moale [i pufos. E
vorba despre o tân`r` drag` lui Murdaru. Numai c` don[oara
aiasta cic` n-are nici \n clin, nici \n mânecu]` cu ce presupune
fi[a postului. Gurile rele spun c` prima ei m`sur` \n fruntea
enstetu]iei a fost aceea de a... aranja c`r]ile. Oamenii de acolo sau uitat cam lung la ea când au auzit-o, dar s-au executat. Mai
mult, cic` don[oara \i d` t`t felu’ de rapoarte puliticianului Murdaru,
care, din câte se pare, a transformat o enstetu]ie a statului \ntrun fel de apendice de-al s`u. Babetele \i transmit domnului derutat
c` pare s` aib` apuc`turi care ]in mai degrab` de comunism,
decât de liberalism [i de o minte deschis`!

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

Un b\rbat din Ia[i a dat `n
judecat\ Garanti Bank!
Ie[eanul a considerat c\ un
comision introdus `n
contractul de credit este
abuziv! Ce au spus magistra]ii!
O banc` a fost dat` \n judecat` de c`tre
un b`rbat din Ia[i. Gheorghe Str`chinaru
le-a cerut magistra]ilor din cadrul
Judec`toriei Ia[i s` constate caracterul
abuziv al unui comision inclus \n
contractul de credit \ncheiat la Garanti
Bank. B`rbatul a mai solicitat [i s` \i fie
\napoiate unele sume de bani
Un b`rbat din Ia[i a dat \n judecat` Garanti Bank! Ie[eanul a
considerat c` un comision introdus \n contractul de credit este abuziv!
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au respins, \ns`, recent, ac]iunea
formulat` de Gheorghe Str`chinaru.
„Instan]a respinge cererea de chemare în judecat` formulat` de
reclamantul Gheorghe Str`chinaru în contradictoriu cu pârâta Garanti
Bank SA, ca neîntemeiat`”, au precizat judec`torii ie[eni. De remarcat
este faptul c` decizia nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Gheorghe Str`chinaru a cerut \napoi unele
sume de bani de la Garanti Bank

|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint` una nou` despre
acela[i vechi Cretian {panciu. Gurile rele spun c` nenea afaceristu’,
biznismanu’ târgului, face cam ce vrea mu[chii lui, pe motiv c` are
spate [i nu \l intereseaz` dac` \ncalc` sau nu legea sau dac` deranjeaz`
pe cineva. |ntâmplarea face c` bisnismanu’ [i-a cump`rat recent o
c`soaie \n zona P`-cu-rar [i cic` s-a apucat s` \[i trag` t`t felu’ de
utilit`]i, care mai de care. Pân` aici, nimic \n neregul`, doar n-o s`
stea cet`]eanu’ f`r` c`ldur` sau ap`! Doar c` oamenii r`i spun c`
endevidu’ [i-a tras utilit`]ile prin curtea unui vecin, de profesiune
doftor! Nici aici n-ar fi o problem`, doar c` {panciu nu [i-a \ntrebat
vecinu’ dac` poate s`-[i treac` ]`v`raia prin curtea respectiv`! |n trecut,
babetele v-au mai povestit despre ispr`vi similare f`cute de Cretian,
dar, din câte se pare, autorit`]ile dorm pe ele când vine vorba despre
biznisman! Poate, tura aiasta, s-o sesiza careva [i l-o trage de mânecu]`
macar! Nu mai vorbim despre vreun dos`rel sau altceva...
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Procesul dintre ie[eanul Gheorghe Str`chinaru [i Garanti Bank
a \nceput pe 17 martie 2020. Atunci, b`rbatul le-a cerut magistra]ilor
din cadrul Judec`toriei Ia[i s` constate ca fiind abuziv` clauza prev`zut`
\n contractul de credit de consum din 25 martie 2014, prin care se
stabile[te \n sarcina lui obliga]ia de plat` lunar` a comisionului de
administrare credit, \n valoare de 0,20 la sut` din sold, cu restituirea
sumelor achitate cu titlu de comision de administrare.
„Acest comision este si reprezint` o clauz` abuziv`, \n sensul
articolului 4, alineatul 1, din Legea nr. 193/2000. Comisionul de
administrare \n cuantum de 0,20 la sut` creeaz` un dezechilibru
semnificativ, deoarece a transpus \n sarcina împrumutatului, f`r`
contrapresta]ie, un comision într-un cuantum foarte ridicat. Acest
comision de administrare nu este inclus \n pre]ul contractului de

credit. Pân` la urm`, este vorba despre o sum` considerabil` pe
toat` perioada de creditare. Comisionul de administrare reprezint`,
de fapt, o dobând` la dobânda mascat`, raportat la cuantumul acestuia,
\nc`lcându-se astfel [i prevederile Legii nr. 313/1879. Faptul c` anumite
aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost
negociat` direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor
legii pentru restul contractului, \n cazul \n care o evaluare global`
o contractului eviden]iaz` c` acesta a fost prestabilit unilateral de
comerciant”, a afirmat Gheorghe Str`chinaru \n fa]a judec`torilor
ie[eni.

Ie[eanul sus]ine c` acea
clauz` este abuziv`
|n opinia lui Gheorghe Str`chinaru, dac` un comerciant pretinde
c` o clauz`-standard a fost negociat` direct cu consumatorul, este
de datoria lui s` prezinte probe în acest sens. „În spe]`, în ceea ce
prive[te clauza privind comisionul de administrare, o consider abuziv`,
întrucât, în contractul de credit nu sunt detaliate toate serviciile
furnizate \n schimbul sumelor pl`tite cu titlu de comision de administrare.
De[i \n contract existau clauze care stabilesc în mod precis cuantumul
costurilor de administrare care urmeaz` s` fie suportate de consumator,
metoda lor de calcul [i data de exigibilitate a acestora, nu exist` [i
enumerarea serviciilor furnizate în schimbul sumelor în cauz`, astfel
c` natura exact` a diferitor servicii corespunz`toare nu este transparent`”,
a ad`ugat ie[eanul \n fa]a instan]ei, \n cadrul procesului cu Garanti
Bank.

Ce au spus reprezentan]ii Garanti Bank
De cealalt` parte, reprezentan]ii Garanti Bank au depus \ntâmpinare
la dosar, solicitând respingerea ca neîntemeiat` a cererii de chemare
în judecat`, formulat` de ie[ean. „|ntre Garan]i Bank, în calitate de
creditor, [i reclamant, în calitate de împrumutat, a fost încheiat
Contractul de credit de consum de pe 25 martie 2014, prin care
împrumutatul a ob]inut un credit în cuantum de 36.763 de lei, destina]ia
creditului fiind refinan]area unui credit (descoperit de cont) de la
Garan]i Bank. Anterior încheierii contractului de credit, respectiv pe
17 martie 2014, banca i-a pus la dispozi]ie împrumutatului documentul
„Informa]ii Standard la Nivel European pentru Creditul pentru
Consumatori”, în cuprinsul c`ruia se reg`sesc atât valoarea total` pe
care acesta trebuie s` o achite b`ncii (compus` din suma împrumutat`,
plus costul total al creditului, incluzând, desigur, [i valoarea comisionului
de administrare), dar [i procentul de comision de administrare, de
0,20 la sut`, calculat la soldul creditului, [i inclus în dobânda anual`
efectiv`, aceasta din urm` fiind si ea men]ionat` în mod expres.
Clauza privind comisionul de administrare credit este exceptat` de
la controlul caracterului abuziv, având \n vedere c` face parte din
obiectul principal al contractului, este clar` si inteligibil`”, au sus]inut
cei de la Garanti Bank. La final, judec`torii ie[eni au fost de acord
cu reprezentan]ii b`ncii [i au respins cererea formulat` de b`rbat.
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