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O comunitate întreagă în doliu
după cumplitul accident de la
Iași. Trei morți conduși simultan
pe ultimul drum la Țibănești
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Olimpică din
Iași, admisă la
celebra Universitate
Oxford, ar putea
rata șansa de a
studia în Anglia!
actualitate 9
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Imagini de
Teama față de infecția
groază din spitalul cu coronavirus provoacă atacuri
mobil de la Lețcani. de panică, anxietate și chiar depresie
Apa a înghețat
Recuperarea psihologică este un pas
la fel de important pentru pacienții
în robinete
care au fost vindecați de boala

eveniment
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COVID-19. Numeroși ieșeni ajung la
medic după ce au suferit atacuri de
panică. Persoanele care au o
structură emoțională mai fragilă
trebuie să fie atente la informațiile
pe care le preiau din jur și...

Mălina Constantinescu, unul dintre cei mai
buni elevi - olimpici din Iași, a fost admisă la
celebra Universitate Oxford, Marea Britanie!
Aceasta este în clasa a XII-a la Colegiul
Național. Din păcate, o situație ivită în Europa
poate anula plecarea la studii în Anglia
Spitalul mobil de la Lețcani a fost abandonat
total de către firma turcă SDI Global și de
Asociația Euronest, cea care a cumpărat
unitatea. La mai bine de o săptămână de la
defecțiunile apărute la instalația de încălzire,
lucrurile se prezintă exact la fel

Un nou proiect de
modernizare la Aeroportul
Iași. Terminale pentru un flux
de 2 milioane de pasageri pe an
eveniment
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Ieșenii au plătit la bugetul
de stat o sumă record! Încasările
pe timp de pandemie au fost mai mari
Aproape 1 miliard de euro a ajuns la
Finanțele ieșene, reprezentând
contribuțiile persoanelor juridice și
fizice din județul Iași. Chiar dacă anul
2020 a fost afectat de pandemie,
încasările au fost mai mari față de cele
din 2019. Reprezentanții Finanțelor
spun că mulți contribuabili au preferat
să scape de datorii și să achite
impozitele pe profit sau contribuțiile...
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{edin]` la Consiliul
Jude]ean Ia[i.
Stimulent financiar
pentru medicii de
la Spitalul de
Boli Infec]ioase
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Un nou proiect de modernizare
la Aeroportul Ia[i. Terminale
pentru un flux de 2
milioane de pasageri pe an

Un set de 27 de proiecte de hot`râre vor fi analizate \n
cursul zilei de 27 ianuarie 2021 \n [edin]a ordinar` la Consiliul
Jude]ean Ia[i. Consilierii jude]eni vor discuta o serie de proiecte
de hot`râre legate de modernizarea mai multor drumuri jude]ene,
dar [i a unor unit`]i medicale. Consilierii vor discuta un proiect
\n valoare de 16,6 milioane de euro pe un acord-cadru \n
perioada 2021-2022 privind \ntre]inerea pe timp de var` a
drumurilor din jude]. De asemenea, vor fi luate \n calcul [i o
serie de credite de angajament pentru modernizarea altor
drumuri din Ia[i.

{edin]` la Consiliul Jude]ean Ia[i.
Investi]ii \n domeniul medical
|n [edin]a de la Casa P`trat` se va discuta despre organigrama
de la Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase „Sf. Parascheva” cu
sec]ia exterioar` de la Le]cani. |n plus, ale[ii jude]eni vor mai
discuta despre alocarea unor stimulente financiare pentru
medicii de la Spitalul de Boli Infec]ioase „Sf. Parascheva”. |n
urm` cu câteva luni, CJ Ia[i a mai avizat alocarea unor
stimulente asem`n`toare pentru cadrele medicale [i chiar
angaj`ri. „Consilierii vor discuta un proiect de hot`râre privind
acordarea de stimulente financiare lunare în limita a dou`
salarii minime brute pe ]ar` personalului din cadrul Spitalului
Clinic de Boli Infec]ioase. Acela[i proiect se aplic` [i personalului
care î[i desf`[oar` activitatea în sec]ia exterioar` de la Le]cani.
|n calcul va fi luat` perioada ianuarie - martie 2021, din
veniturile proprii ale spitalului”, au men]ionat reprezentan]ii CJ
Ia[i.

Primii pa[i pentru Institutul de Boli
Cardiovasculare de la Miroslava
Ale[ii vor mai discuta \n [edin]a de la Consiliul Jude]ean
Ia[i [i despre proiectul legat de Institutul Regional de Boli
Cardiovasculare de la Miroslava. Proiectul prevede primii pa[i
pentru realizarea documenta]iei la acest obiectiv. „Consilierii
vor discuta despre aprobarea modific`rii hot`rârii Consiliului
Jude]ean Ia[i privind alt obiectiv medical. Vizat` este aprobarea
aloc`rii din bugetul Consiliului Jude]ean Ia[i pentru anul 2021
a fondurilor necesare pentru achizi]ia [i realizarea documenta]iilor
tehnico-economice Etapa I pentru Institutul Regional de Boli
Cardiovasculare”, au mai spus cei de la CJ Ia[i. |ntr-o prim`
etap`, CJ va aloca 17,5 milioane de lei pentru documentan]ia
aferent` spitalul de la Miroslava.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Aeroportul Interna]ional
Ia[i poate intra \ntr-un nou
proces de modernizare \n
perioada urm`toare.
Proiectul ar urma s` fie
realizat din fonduri
europene, un prim obiectiv
fiind legat de modernizarea
terminalelor de pasageri
din cadrul regiei.
Un nou proiect pentru modernizarea
Aeroportului Interna]ional Ia[i. {efii administra]iei
jude]ene [i cei ai regiei aeroportuare au
avut o serie de discu]ii legate de demararea
unui proiect care s` cuprind` dezvoltarea
aerog`rii \n urm`torii ani. La \ntânire au
participat Costel Alexe, [eful CJ Ia[i, al`turi
de actuala conducere de la R.A. Aeroportul
Ia[i. „Proiectul de modernizare a Aeroportului
Interna]ional Ia[i r`mâne unul dintre obiectivele
administra]iei de la Consiliul Jude]ean Ia[i,
în acest mandat. Am discutat despre aspectul
acesta al`turi de conducerea aeroportului
[i am pus pe mas` planurile pe care se
fundamenteaz` viziunea de dezvoltare”, a
spus Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i.

Terminale de 2 milioane de
pasageri la Aeroportul Ia[i
Conform declara]iilor [efului de la
Consiliul Jude]ean Ia[i, proiectul de modernizare
de la Aeroportul Ia[i ar include [i reorganizarea
terminalelor de pasageri. Noul proiect ar
putea fi realizat prin fondurile europene
contractate de regia aeroportuar`. „Un
aeroport modern, cu terminale care s`
permit` un flux de aproximativ 2 milioane
de pasageri pe an [i diversificarea semnificativ`
a curselor externe sunt doar câteva obiective
strategice prioritare. În acest sens, am
analizat [i oportunit`]ile de finan]are, în
special posibilitatea de implementare a unui
proiect prin accesare de fonduri europene”,
a precizat [eful administra]iei jude]ene.

Noi investi]ii anun]ate la
Aeroportul Ia[i
{eful CJ a sus]inut c` prin modernizarea
regiei aeroportuare se pot dezvolta [i alte
sectoare din jude]ul Ia[i. Costel Alexe a
purtat discu]ii cu [efii interimari de la
Aeroportul Ia[i pentru acest proiect, discu]iile
urmând a continua [i \n perioada urm`toare.
„Cred c` în]elegem cu to]ii implica]iile pe
care dezvoltarea aeroportului le are asupra
multor altor sectoare de activitate la nivel
jude]ean, m` refer printre altele la turism,

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

turism medical, mediul de business, transport.
De aceea, coordonarea eforturilor de continuare
a procesului de modernizare de c`tre to]i
actorii implica]i va sta la baza direc]iilor
viitoare de ac]iune, cu o administra]ie la
CJ mai implicat` ca niciodat`”, a ad`ugat
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i.

Discu]ii peste discu]ii
pentru modernizarea
aerog`rii ie[ene
Dezbaterile despre modernizarea
Aeroportului Ia[i au fost tot mai dese \n
ultimii ani. Spre finalul anului trecut, fosta
conducere de la aeroport \ncheiase un
contract cu firma Consitrans pentru un
studiu pe partea de Est a aerog`rii, studiu
care \ns` nu va mai fi pus \n aplicare. |n
plus, ultima dezbatere care ar fi trebuit s`
se desf`[oare la aerogar` se pare c` a fost
amânat`.
Aeroportul Ia[i a actualizat lista zborurilor
pe anul 2021, cele mai multe curse fiind
operate de compania Wizz Air cu destina]ii
spre mai multe ora[e din Europa. De la
Ia[i mai opereaz` [i Austrian Airlines sau
TAROM.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Imagini de groaz\ din spitalul mobil
de la Le]cani. Apa a `nghe]at `n robinete
Cel mai mare proiect pentru tratarea pacien]ilor
de COVID-19 din jude]ul Ia[i bate pasul pe loc.
Spitalul mobil de la Le]cani a r`mas \n continuare
cu por]ile ferecate \n plin` iarn`. Firma turc`
SDI Global LLC din Ankara nu a asigurat nici
acum mentenan]a instala]iilor de \nc`lzire la
containerele medicale. De[i au trecut mai multe
zile de la mutarea bolnavilor de coronavirus la
alte spitale din Ia[i, \ntre]inerea instala]iilor de
la Le]cani nu a fost realizat`. |n plus, \n containerele
medicale ar fi trebuit s` se fac` [i o dezinfec]ie
total` a spa]iilor. Doar c` furnziorul turc a
abandonat lucrarea, spre nemul]umirea conducerii
Consiliului Jude]ean Ia[i.

situa]ia ap`rut`. „Acum, dup` ce a trecut primul
vârf de temperaturi negative înregistrate în acest
an, pot s` îi felicit sincer pe cei care au luat
decizia de a muta temporar pacien]ii din Spitalul
de la Le]cani. De[i fostul pre[edinte al CJ ne-a
asigurat c` spitalul nu are probleme la temperaturi
negative, experien]a acestor zile ne arat` c`
realitatea a fost alta. Ia[ul ar fi fost centrul unei
[tiri negative interna]ionale [i nimeni nu garanteaz`
ast`zi c` nu am fi avut victime”, a spus Costel
Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

Spitalul mobil de la Le]cani
r`mâne \nchis pentru bolnavii
de COVID-19

Mai mult, pre[edintele CJ Ia[i a men]ionat
c` niciun bolnav de COVID-19 nu va reveni la
spitalul de la Le]cani pân` când instala]iile nu
vor fi ref`cute. De altfel, imaginile din interiorul
unit`]ii medicale vorbesc de la sine. Temperatura
din saloane nu a dep`[it 6-7 grade Celsius \n
ultimele zile, iar apa a [i \nghe]at \n robinete.
Instala]ia a cedat din cauza unor varia]ii de
tensiune, lucru pe care tucii nu l-au prev`zut.
„Adev`rul este c`, p`strând instala]iile de c`ldur`
în func]iune [i programând temperatura de peste
20 de grade Celsius în saloane, aceasta a fost
unitar` sau chiar negativ`. Asta este inacceptabil!
Le-am spus domnului manager Florin Ro[u, pe

Instala]iile de \nc`lzire de la spitalul mobil
nici m`car nu au fost verificate de firma turc`.
Chiar dac` unitatea este \n prezent goal`, turcii
nu au venit s` asigure mentenan]a. De[i situa]ia
nu este una nou`, firma din Ankara nu a f`cut
nimic pân` acum. Contractul de 13,4 milioane
de euro pare c` a fost o afacere foarte bun`
pentru furnizor [i extrem de proast` pentru
jude]ele Ia[i [i Neam]. Actuala conducere a CJ
Ia[i a cerut explica]ii celor de la Euronest pentru

Imaginile unui dezastru
anun]at la spitalul de lâng` Ia[i

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

care îl felicit pentru decizia corect` luat`, dar [i
doamnei director al Euronest, Alina Popa, c` nu
vom fi de acord sa readucem pacien]ii la spitalul
de la Le]cani”, a mai spus [eful CJ Ia[i.

Spitalul este verificat de
Ministerul S`n`t`]ii
Conducerea jude]ului Ia[i a ar`tat c` \n
aceast` perioad` se a[teapt` [i raportul Corpului
de Control al Ministerului S`n`ta]ii cu privire la
investi]ia din Le]cani. Unitatea medical` din afara
Ia[ului a fost realizat` \n mandatul anterior al

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.

lui Maricel Popa, fostul [ef al CJ Ia[i. Spitalul
a avut \ns` numai probleme de la \nceput, iar
organele de anchet` au deschis mai multe dosare
de cercetare. |n continuare \ns`, cei de la Euronest
nu au rezolvat problema frigului din spital. „Pân`
când stabilizatoarele de tensiune nu sunt montate
[i pân` când echipa de tehnicieni ai furnizorului
turc, care înc` nu a ajuns, nu-[i termin` sarcina
de a face o verificare complet` a instala]iilor, nu
vom aduce pacien]i. |n plus, trebuie f`cut [i un
test de câteva zile”, a mai spus Costel Alexe,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.
Vlad ROTARU

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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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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Ie[enii au pl\tit la bugetul de
stat o sum\ record!
~ncas\rile pe timp de
pandemie au fost mai mari.
Dezvoltatorii imobiliari au
avut o contribu]ie important\
Aproape 1 miliard de euro a ajuns la
Finan]ele ie[ene, reprezentând
contribu]iile persoanelor juridice [i fizice
din jude]ul Ia[i
|n ciuda pandemiei de COVID-19, Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice (DGRFP) Ia[i a \nregistrat sume importante,
cuantumul acestora din zona de colectare fiind surprinz`tor. |n
condi]iile \n care multe afaceri au fost suspendate [i angaja]ii au
fost disponibiliza]i, \ncas`rile Finan]elor ie[ene sunt mai mari decât
cele \nregistrate \n 2019, perioad` neafectat` de pandemie. Astfel,
\n 2020, Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice (AJFP) Ia[i
a \ncasat de la persoanele fizice [i juridice suma de 5 miliarde
lei, aproximativ 1 miliard de euro. |n 2019, suma a fost mai mic`,
adic` 4,9 miliarde lei. Per total, \ncas`rile anun]ate pe cele 6
admistra]ii din regiune: Ia[i, Boto[ani, Vaslui, Bac`u, Vaslui, Suceava
au fost de 15,3 miliarde lei, \n 2020, fa]` de 15 miliarde \n 2019.
La nivelul AJFP Ia[i, cea mai bun` perioad` a fost \n luna decembrie,
când s-a \ncasat suma de 501 milioane lei. „Pe anul 2020, aproximativ
90 la sut` dintre contribuabili au pl`tit contribu]iile. Se poate spune
c` este vorba [i despre o conformare voluntar`. Agen]ii economici
au preferat s` pl`teasc`, s` nu r`mân` cu datorii, \ntr-o perioad`
incert`. Nu au vrut s` r`mân` cu restan]e. Alt` explica]ie ar fi [i
acordarea subven]iilor. Au fost bani [i s-a preferat plata datoriilor”,
a precizat Paul Ciobanu, director general DGRFP Ia[i.

Speciali[tii spun c` o contribu]ie
important` vine [i din
zona dezvoltatorilor imobiliari
|n ceea ce prive[te bugetele locale, speciali[tii spun c` Ia[ul
are un statut dat [i de dezvoltarea imobiliar` din ultimii ani. Se
mai adaug` [i marii angajatori prezen]i \n zon`. „|n cadrul
administr`rii veniturilor proprii ale bugetelor locale, \n special din
impozite [i taxe locale, o importan]` aparte revine constat`rii,
evalu`rii [i inventarierii materiei impozabile [i a bazei de impozitare
în func]ie de care autoritatea local` a calculat impozitele [i taxele
aferente, dar [i urm`ririi [i colect`rii crean]elor fiscale, eficien]a
acestor activit`]i având implica]ii directe asupra gradului de
colectare mai mare a impozitelor [i taxelor locale de la un an la
altul. În baza statusului economic al Ia[ului, de lider regional [i
printre primele 7 jude]e cu cel mai ridicat PIB, având o activitate
economic` intens` [i un proces de dezvoltare imobiliar` foarte
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accentuat, a crescut anual num`rul subiec]ilor impozabili (persoane
fizice [i juridice), mai ales ca urmare a cre[terii anuale a num`rului
de locuitori, concomitent cu materia impozabil` (cl`diri, terenuri,
ma[ini etc.). Este adev`rat c` pandemia a impactat economic
începând cu al doilea trimestru al anului 2020, dar aceasta nu a
generat o presiune imediat` asupra bugetelor locale din perspectiva
impozitelor [i taxelor locale justificate, fiind posibile venituri proprii
mai mari în anul 2020 comparativ cu anii anteriori”, a declarat
Elena Cigu, prefesor la Facultatea de Economie [i Administrarea
Afacerilor (FEAA), din cadrul Universit`]ii „Al.I. Cuza”.

Inspec]ia fiscal` a fost suspendat`
o bun` perioad` din pandemie
|n schimb, inspec]iile fiscale au avut de suferit \n perioada
pandemiei, asta [i din cauza lipsei de personal. La un moment dat,
angaja]ii specializa]i pe inspec]ii au trebuit s` se ocupe doar de
rambursarea TVA solicitat` de agen]ii economici. „|n pandemie,
orice firm`, cât de mic`, solicita plata TVA. Putea s` fie vorba [i
de 1.000 de lei. Angaja]ii de la inspec]ie fiscal` au avut un volum
mare de munc`”, au precizat reprezentan]ii Fiscului ie[ean. Intensitatea
sc`zut` a inspec]iilor fiscale este dat` [i de cifrele oficiale. Astfel,
\n 2020, din activitatea de inspec]ie fiscal` au rezultat venituri
suplimentare de 113.136.586 lei (la nivelul AJFP Ia[i), fa]` de
175.681.277 lei, venituri identificate \n 2019. La nivel regional,
discrepan]a este mai mare. |n 2020, sumele suplimentare \nseamn`
266.607.374 lei, fa]` de 362.206.817 lei (2019). |n luna mai a anului
2020, Finan]ele ie[ene au anun]at c` vor fi verificate averile nejustificate.
Ciprian BOARU

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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Antreprenorii locali din Ia[i vor s\ dea
lovitura cu mici afaceri de familie
`nfiin]ate cu fonduri europene. Legume
[i fructe din soiuri române[ti vor fi
produse `n fermele din mediul rural
Antreprenorii locali au investit sute de mii
de euro, ob]inute de la Uniunea
European`, \n mici afaceri de familie.
Comunele din Ia[i care au atras cele mai
multe fonduri prin intermediul GAL-urilor
sunt Pris`cani, Br`e[ti, Andrie[eni sau
Focuri
Grupurile de Ac]iune Local` (GAL-uri) au reprezentat pentru
fermierii din Ia[i cea mai bun` [ans` de a dezvolta afaceri de
familie. Chiar dac` nu au ob]inut sume foarte mari, banii accesa]i
de la Uniunea European` au fost investi]i \n mici fabrici de
procesare a sucurilor, sere cu legume sau mici ferme zootehnice.
|n anul 2020, în jude]ul Ia[i au fost semnate 155 de contracte
de finan]are, cu o valoare cumulat` de 11 milioane de euro, atât
pentru investi]iile în agricultur`, cât [i pentru investi]iile neagricole
dezvoltate în mediul rural cu bani europeni, utilizate de beneficiari
priva]i [i publici, adic` prim`rii [i Grupuri de Ac]iune Local`.
Sumele primite de beneficiarii din Ia[i sunt cuprinse \ntre 50.000
[i 120.000 de euro, pentru fiecare proiect eligil la finan]are. |n
unele comune din Ia[i au fost aprobate mai multe proiecte depuse
de fermieri \n cadrul GAL-urilor, astfel c` ace[tia au dezvoltat
afaceri de familie \n agricultur` [i au creat noi locuri de munc`.
Comunele din Ia[i care au atras cele mai multe fonduri europene
pentru dezvoltarea comunit`]ilor locale sunt Pris`cani, Br`e[ti,
Andrie[eni sau Focuri. Aici, cele mai multe investi]ii au fost f`cute
de tinerii fermieri.

Serele cu legume pe care mizeaz`
antreprenorii locali sunt afaceri
de familie care pot aduce profit
Unul dintre proiectele de succes depuse de fermierii din Ia[i
este al tân`rului Andrei Stanciu, care a dezvoltat o f`bricu]` cu
sucuri naturale, \n comuna Pris`cani. Cu 112.000 de euro, tân`rul
antreprenor a dat lovitura cu o afacere cu fructe de p`dure, care
a mers foarte bine [i \n anul 2020, chiar dac` a fost pandemie.
Pentru c` a v`zut c` se pot ob]ine bani u[or prin intermediul

GAL-urilor, un alt ie[ean care a solicitat fonduri europene este
Mircea Popa. El a investit 40.000 de euro \ntr-o ser` cu legume
[i spune c` prima produc]ie o va avea \n acest an. „Ne preg`tim
s` ie[im cu produse proaspete pe pia]` [i c`ut`m un colaborator
care s` ia o parte din produc]ie pentru procesare. Am vrut s`
facem ceva \n comuna natal`, cu fonduri europene, pentru c`
astea sunt la \ndemân`. Nu a durat mult s` lu`m banii [i sper`m
c` vom avea o produc]ie bun` [i o vom vinde toat`”, spune
Mircea Popa. Ie[eanul sus]ine c` a vrut s` investeasc` banii \ntro astfel de afacere pentru c` a v`zut la al]i tineri c` se pot face
bani din asta. „Am fost la un prieten care are sere cu legume
[i am v`zut c` reu[e[te s` fac` bani din vânzarea legumelor. El
este de mai mul]i ani \n bran[`, dar, ca [i mine, a \nceput cu
fonduri europene de 15.000 de euro. Noi \ncerc`m s` folosim cât
mai multe soiuri române[ti [i am \nceput s` c`ut`m semin]e prin
diverse zone din ]ar`, ca s` p`str`m cât mai multe legume din
soiuri autohtone”, mai spune Mircea Popa.

Interesul ie[enilor pentru fondurile
europene ob]inute de la GAL-uri
a crescut \n ultimii ani
Potrivit reprezentan]ilor GAL-urilor din Ia[i, num`rul persoanelor
interesate de accesarea banilor nerambursabili prin intermediul

acestor grupuri locale a crescut. „Fondurile se ob]in mai u[or,
procedura e mai simpl`. Nu sunt sume foarte mari, dar e un
start pentru cei care vor afaceri \n domeniul agricol sau nonagricol, pentru c` avem proiecte de succes care nu sunt pe
agricultur`”, sus]ine Maria Hudema, manager GAL Valea Prutului.
Un alt proiect de succes depus de unul dintre fermierii din Ia[i
[i acceptat la finan]are este cel al firmei Eco Inovation, care a
accesat fonduri europene \n valoare de 51.000 de euro pentru
\nfiin]area unei ferme cu bovine. Beneficiarul a ob]inut fonduri
europene prin intermediul GAL-ului, iar proiectul va fi finalizat
\n aceast` prim`var`. Fermierii din Ia[i care au depus proiecte
europene \n cadrul grupurilor de ac]iune local` au achizi]ionat [i
utilaje agricole pentru dezvoltarea fermelor. De asemenea, au
angajat m`car o persoan` care s` munceasc` \n fermele zootehnice,
\n fabricile de sucuri sau terenurile agricole. GAL-urile sunt
parteneriate de tip public-privat, cu rol important în mediul rural,
contribuind la dezvoltarea zonei de pe raza teritoriului de activitate
(mai multe comune grupate), având propriile bugete de finan]are
a proiectelor. Cele 12 GAL-uri din Ia[i sunt: GAL Codrii Pa[canilor,
GAL Ia[i Sud - Vest, GAL Siret - Moldova, GAL Microregiunea
Belce[ti - Focuri, GAL Stejarul, GAL Stejarii Argintii, GAL Colinele
Ia[ilor, GAL Valea Prutului, GAL Poiana Vl`dic`i, GAL {tefan cel
Mare, GAL Dealurile Bohotinului.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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O comunitate `ntreag\ `n doliu dup\ cumplitul
accident de la Ia[i. Trei mor]i condu[i
simultan pe ultimul drum la }ib\ne[ti.
Cânt\rea]a care a provocat accidentul
[i mama ei nu vor participa la funeralii
Jale mare \n comuna }ib`ne[ti,
locul de unde se trag cele trei
victime care au murit \n
cumplitul accident de la
Scânteia. To]i vor fi condu[i pe
ultimul drum \n aceea[i zi, iar
cânt`rea]a care a provocat
accidentul [i mama acesteia
nu vor participa la
\nmormântare
O comunitate \ntreag` deplânge moartea celor
trei persoane din accidentul de la Scânteia. Din
câte se pare, toate cele 3 persoane vor fi
\nmormântate \n aceea[i zi. |n tot acest timp,
cânt`rea]a care a provocat accidentul [i mama
acesteia sunt internate la spital. Adelina N`stase
[i mama ei nu vor participa cel mai probabil la
slujba de \nmormântare. Medicii din Ia[i spun
c` \n urm`toarea perioad` cele dou` femei vor
r`mâne internate. La }ib`ne[ti, acolo de unde se
trag cele trei victime, este jale. Localnicii spun
c` o asemenea tragedie nu a mai fost \n zon`
vreodat`. Despre cei deceda]i toat` lumea are
doar cuvinte de laud`. Tat`l Adelinei era unul
dintre cei mai mari gospodari din zon`, având
multe animale de care se ocupa cu drag. Moartea
sa a c`zut ca un tr`snet peste \ntreaga comunitate.

Cum s-a petrecut accidentul
provocat de Adelina N`stase
Tân`ra se afla cu mama, tat`l, unchiul [i
m`tu[a ei \n autoturismul pe care \l conducea.

Ea venea dinspre }ib`ne[ti spre Ia[i, prin Scânteia.
La o intersec]ie nu s-a asigurat [i a intrat \n fa]a
unui TIR. Impactul a fost extrem de violent, iar
autoturismul \n care se aflau cele cinci persoane
a fost proiectat la o distan]` de câ]iva metri \ntrun gard. Martorii au sunat imediat la 112, iar la
fa]a locului au ajuns mai multe echipaje medicale
[i poli]i[tii din Ia[i. „Poli]i[tii rutieri au fost sesiza]i
prin apel unic de urgen]` 112 despre un accident
rutier mortal care a avut loc în localitatea Scânteia.
Din primele cercet`ri efectuate a rezultat faptul
c` a existat o coliziune între un autoturism [i
un TIR, trei persoane din autoturism decedând,
iar altele fiind transportate la spital. În cauz`,
poli]i[tii efectueaz` cercet`ri sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunilor de v`t`mare corporal` [i ucidere
din culp` în vederea stabilirii întregii situa]ii de
fapt”, a declarat Anca Vîjiac, purt`tor de cuvânt
al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Tat`l, unchiul [i m`tu[a
tinerei au murit pe loc
Impactul a fost devastator. T`n`ra, pe nume
Adelina N`stase, se afla la volan, iar lâng` ea,
pe scaunul din dreapta fa]`, se afla mama ei. Pe
bancheta din spate se aflau tat`l, unchiul [i m`tu[a
ei. |n urma impactului, to]i cei trei ocupan]i ai
locurilor din spate au murit pe loc. Tân`ra [oferi]`
[i mama acesteia au fost transportate la spital,
\ns` nu au suferit r`ni majore. Martorii au precizat
c` tân`ra a ie[it de pe un drum l`turalnic [i a
fost izbit` \n plin. „Ea a venit de pe drumul c`tre
{cheia [i a intrat \n intersec]ie \n fa]a TIR-ului.
{oferul de la TIR nu a mai avut ce s` fac`, a
izbit-o \n plin. Au s`rit oamenii de aici s` \i

scoat`, dar \n spate erau mor]i to]i”, a spus un
localnic. Vestea accidentului a c`zut ca un fulger
peste vecinii familiei N`stase. „Nu ne vine s`
credem c` s-a \ntâmplat o asemenea tragedie.
Sunt ni[te oameni minuna]i, la locul lor. Adelina
avea permis din var`, conducea... Tat`l ei este
om gospodar, are oi multe, om bun. Nu [tiu ce
s` mai spun, nenorocire mare”, a spus un vecin
de-al familiei.

Adelina N`stase este
cânt`rea]` [i face
parte dintr-o forma]ie
Tân`ra face parte dintr-o forma]ie [i cânt`
muzic` de petrecere. Joi, ea ar fi mers spre un
cabinet medical \mpreun` cu p`rin]ii [i rudele.

„Am \n]eles c` au plecat spre un cabinet, la
control. Eu am v`zut-o pe fat` azi-diminea]`, când
\nc`lzea ma[ina \n curte. Mare nenorocire”, a
precizat un alt vecin. Adelina, tân`ra [oferi]` care
a provocat accidentul mortal avea permis de câteva
luni. Lipsa experien]ei la volan s-a v`zut alalt`ieri,
iar trei persoane [i-au pierdut via]a. Ceea ce sa \nt`mplat joi la Scânteia ar trebui s`-i pun` pe
mul]i pe gânduri. O secunde de neaten]ie a
nenorocit o familie \ntreag`. Poli]i[tii trebuie acum
s` stabileasc` ce s-a \ntâmplat. Pentru o perioad`,
tân`ra nu va mai avea voie s` se urce la volan.
|n tot acest timp, medicii se lupt` pentru mama
tinerei. Asear`, femeia a intrat \n sala de opera]ii.
Medicii sunt optimi[ti \n ceea ce prive[te [ansele
acesteia de supravie]uire.
Drago[ SAVIN

O femeie respectat`, profesor universitar la Ia[i, prins`
b`ut` la volan! Cadrul didactic a \ncercat s` scape
de acuza]ii! Ce decizie au luat magistra]ii \n acest caz!
Un profesor universitar, prins b`ut la volan, a
\ncercat s` scape de acuza]ii. Totu[i, magistra]ii
ie[eni au considerat c` procesul penal al Lilianei
Albu Vornicu poate \ncepe. Femeia a mai fost
trimis` \n judecat` [i condamnat` pentru acela[i
gen de fapt`

unui vehicul f`r` permis”, au men]ionat judec`torii. Decizia nu este
definitiv`, ea putând fi contestat`.

Liliana Albu Vornicu, prins` b`ut` la volan
\n mai multe rânduri

de conducere re]inut. De asemenea, în urma test`rii acesteia cu
aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,36 mg/l alcool pur în
aerul expirat”, au sus]inut la acea dat` reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Profesorul universitar, condamnat cu

Conf. univ. dr. ing. în cadrul Universit`]ii Tehnice „Gheorghe
suspendare \n urm` cu câteva luni
O femeie respectat`, profesor universitar la Ia[i, prins` b`ut` Asachi”, din Ia[i, Liliana Albu Vornicu a fost acuzat` de mai multe
la volan! Cadrul didactic a \ncercat s` scape de acuza]ii! Magistra]ii ori c` a urcat beat` la volan. Totu[i, de fiecare dat` când a fost
La finele lunii iunie 2020, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
din cadrul Judec`toriei Ia[i au repins, \ns`, ca nefondate cererile trimis` în fa]a intan]ei, femeia a sc`pat cu pedepse cu suspendarea Ia[i au dispus condamnarea femeii la 1 an [i 6 luni de închisoare,
formulate de profesorul universitar Liliana Albu Vornicu, care a execut`rii. Pe 10 septembrie 2020, procurorii din cadrul Parchetului cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul cu alcoolemie.
\ncercat s` scape de acuza]ii, prin \ntoarcerea dosarului la Parchet. de pe lâng` Judec`toria Ia[i au trimis-o din nou în judecat` pe „Instan]a o oblig` pe inculpata Liliana Albu Vornicu s` presteze
„Instan]a respinge, ca nefondate, cererile [i excep]iile invocate Liliana Albu Vornicu, de aceast` dat` pentru conducere cu alcoolemie o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii în cadrul Consiliului
de inculpata Liliana Albu Vornicu, cu privire la legalitatea sesiz`rii [i f`r` permis.
Local Ia[i – Direc]ia Fond Locativ sau la Direc]ia General`
instan]ei, legalitatea administr`rii probelor [i a efectu`rii actelor de
Oamenii legii au sus]inut c`, recent, profesorul Liliana Albu Economic` [i Finan]e Locale Ia[i, pe o perioad` de 90 de zile”,
urm`rire penal`. Constat` legalitatea sesiz`rii instan]ei sub aspectul Vornicu se deplasa la volanul unui autoturism marca Audi A4 în au men]ionat atunci judec`torii.
competen]ei materiale [i teritoriale a Judec`toriei Ia[i. Constat` zona P`curari, când a fost observat` de poli]i[ti. Femeia a fost
Conform anchetatorilor, \n ianuarie 2020, agen]ii din cadrul
legalitatea sesiz`rii instan]ei, sub aspectul regularit`]ii rechizitoriului tras` pe dreapta de oamenii legii pentru verific`ri. Nu mic` le-a Sec]iei II de Poli]ie au oprit, pentru control, în zona P`curari, un
emis pe 10 septembrie 2020 de Parchetul de pe lâng` Judec`toria fost mirarea poli]i[tilor când au v`zut c` femeia are permisul de autoturism marca Audi, condus de Liliana Albu Vornicu (58 de
Ia[i. Constat` legalitatea administr`rii probelor în cursul urm`ririi conducere suspendat, dar [i c` mirosea a alcool. Poli]i[tii au testat- ani). Potrivit poli]i[tilor, aceasta mirosea a alcool, îns` nu a putut
penale. Constat` legalitatea efectu`rii actelor de urm`rire penal`. o cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a confirmat b`nuielile lor: fi testat` cu aparatul alcooltest. Profesorul universitar a fost dus
Dispune începerea judec`]ii în cauza privind-o pe inculpata Liliana se afla sub influen]a alcoolului. |n plus, agen]ii au constatat c` la spital. Acolo i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în
Albu Vornicu, trimis` în judecat` prin rechizitoriul emis pe 10 femeia avea [i permisul suspendat. „Pe 8 august 2020, agen]ii din vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior, femeia a fost trimis` \n
septembrie 2020, pentru comiterea infrac]iunilor de conducerea unui cadrul Sec]iei II de Poli]ie au prins o femeie de 58 de ani, în judecat` de c`tre anchetatori.
Ciprian NEDELCU
vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e [i conducerea timp ce conducea o ma[in` în municipiul Ia[i. Ea avea permisul
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Ie[enii sunt tot mai `nsp\imânta]i pentru propriile vie]i

Teama fa]\ de infec]ia cu coronavirus le
provoac\ atacuri de panic\, anxietate [i chiar
depresie. ıDup\ pandemia COVID-19 vor
ap\rea mai multe cazuri de tulbur\ri psihice‰
Pandemia COVID-19 a debutat \n
urm` cu 10 luni, timp \n care mii de
ie[eni s-au infectat cu o form` mai
u[oar` sau mai grav` a virusului. St`rile
pacien]ilor sunt diferite, spun medicii,
de la simpla nelini[te, tensiune interioar`,
disconfort, pân` la palpita]ii, transpira]ie,
senza]ie de sufocare [i tot ceea ce ]ine
de st`rile specifice unui atac de panic`.
Lucrurile pot lua \ns` o \ntors`tur`
dramatic`, pentru c` o persoan` care
trece prin astfel de episoade crede c`
\i este pus` via]a \n pericol [i atunci
ajunge de urgen]` la spital. Debutul
brusc, durata de 10-15 pân` la 30 de
minute a unui astfel de episod la
persoanele care nu au afec]iuni
cardiovasculare sau alte probleme de
s`n`tate indic` faptul c` au avut un atac
de panic`. O discu]ie cu medicul specialist
psihiatru este foarte benefic`, astfel pot
g`si ulterior cele mai bune [i adecvate
metode de a dep`[i aceste momente.

Ie[enii au ajuns la
medic cu atacuri de
panic` din cauza
COVID-19
Efectele pandemiei COVID-19 se
resimt [i la nivel psihologic \n rândul
oamenilor. Ie[enii au mers la medic cu
st`ri de anxietate, dup` episoade de
atacuri de panic`, [i au povestit c` se
tem c` se vor \mboln`vi de COVID-19.
Ulterior, o parte dintre ace[ti pacien]i,
spun medicii, chiar au fost confirma]i
pozitiv cu noul tip de virus. „Sunt o
serie de pacien]i care prezint` st`ri
anxioase sau chiar atacuri de panic`.
Motivul este teama c` se vor infecta

cu coronavirus [i c` vor ajunge la spital.
Nea[teptat este faptul c` o parte dintre
ei chiar s-au infectat cu coronavirus [i
au fost pu[i \n situa]ia de a trece prin
boal`. Simptomele variaz`. O parte au
frica de coronavirus [i de efectele acestei
pandemii \n anumite limite, iar al]ii sunt
de-a dreptul terifia]i. Impactul mai mare
este dat de informa]iile negative exagerate
pe care ei le preiau \n mod sistematic.
Persoanele care au o predispozi]ie sau
o structur` emo]ional` mai labil`, mai
fragil`, pot face un atac de panic` sau
pot avea chiar depresie”, spune dr.
Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru.

De la atacuri de panic`
la depresie, efectele
pandemiei COVID-19 \[i
pun amprenta \n vie]ile
ie[enilor
Mii de ie[enii s-au infectat cu
coronavirus \n ultimele zece luni. Unii
au v`zut partea mai urât` a acestei boli
[i nu le-a fost deloc u[or. Dep`[irea
unui episod al infec]iei cu SARS-CoV2, dar [i schimbarea brusc` a stilului
de via]` care s-a prelungit deja pentru
aproape un an \[i pun amprenta \n
via]a tuturor. „Pe de alt` parte sunt [i
pacien]ii care s-au tratat de boala COVID19 [i care prezint` o serie de st`ri de
anxietate, de agita]ie, cu atacuri de
panic` [i chiar depresie. Nu e atât de
simplu [i \n mod clar sunt persoane
care au v`zut partea cea mai \ntunecat`
a acestei pandemii odat` ce s-au [i
infectat. Cert este c` persoanele r`spund
la tratament \n urma unui episod depresiv
sau a unei tulbur`ri anxioase. Izolarea,

singur`tatea, tot ceea ce \nseamn` o
form` de excluziune, cresc gradul de
anxietate [i modul \n care percep
realitatea, informa]iile noi, dar [i
socializarea. Cei care au luat distan]`,
s-au retras [i nu mai comunic` acum
a[a cum obi[nuiau, \ncep s` \n]eleag`
altfel realitatea \nconjur`toare. Conform
studiilor, cu cât aceast` pandemie
dureaz` mai mult, cu atât mai grave
vor fi efectele, tulbur`rile psihice vor
fi mai frecvente”, adaug` medicul ie[ean.

Ie[enii recurg la
substan]e d`un`toare
\ncercând s` ias` din
impas
Recuperarea psihologic` este posibil`.
|n mod sigur, to]i pacien]ii care ajung
cu atacuri de panic`, anxietate [i depresie
r`spund pozitiv la tratament. Medicii
trag \ns` un semnal de alarm` pentru
cei care apeleaz` la substan]e d`un`toare
s`n`t`]ii cu gândul c` \i vor ajuta s`
treac` cu u[urin]` de stresul din aceast`
perioad`. Alcoolul sau tutunul pot agrava
[i mai mult st`rile de anxietate [i
depresia. „Din fericire, aceste cazuri
nu sunt foarte grave, iar pacien]ii
r`spund la tratament. Sunt cei care vin
poate doar s` se informeze dac` este
normal s` simt` aceast` fric`, dar sunt
[i cei care amplific` aceast` stare. Cei
din urm` recurg la izolare, nu mai ies
din cas`, caut` obsesiv informa]ii care
s` le \nt`reasc` convingerile. Depinde
de cum este privit` infec]ia cu coronavirus,
pentru c` dac` are capacitate de a te
indisponibiliza din punct de vedere al
modului \n care func]ionezi, atunci frica

este mai accentuat`. Sunt [i cei care
recurg la substan]e, la alcool, tutun,
care cred c` vor fi mai relaxa]i, nu fac
decât s` perpetueze [i s` accentueze
st`rile anxioase sau depresive”, explic`
dr. Ovidiu Alexinschi.

Izolarea total` [i lipsa
rela]ion`rii nu sunt o
solu]ie
|n ultimele luni, persoane de toate
vârstele au resim]it efectele pandemiei
COVID-19. Cu to]ii au r`mas afecta]i
de faptul c`, mai mult ca niciodat`, au
fost la distan]` de colegii de [coal`
sau de munc`, de prieteni [i unii chiar
de familie. Pentru a dep`[i aceast`
perioad`, medicii recomand` s` ne
concentr`m pe activit`]i diverse [i
relaxante. „Lipsa conexiunilor sociale

[i coeziunea cu al]i prieteni [i colegi
nu se mai \ntâmpl`, nici ie[irile la
teatru, la cinema, la spectacole [i alte
evenimente artistice, ceea ce poate avea
urm`ri. Trebuie s` suplinim aceast`
lips` [i s` ne g`sim alte activit`]i,
pasiuni care se pot realiza \n condi]ii
de siguran]` [i de distan]are. Sunt
sfaturi [i recomand`ri simple. Activit`]ile
trebuie s` varieze, pasiunile [i hobbyurile pe care din cauza vie]ii tumultoase
nu le-au putut face \nainte, pot s` fie
urmate \n aceast` perioad`. Foarte
important` este rela]ionarea, contactele
trebuie s` continu`m s` le p`str`m
pentru c` sunt modalit`]i care ne permit
o distan]are de siguran]`. Acum trebuie
s` vedem [i perspectiva pozitiv` dat`
de vaccinarea anti-COVID-19”, \ncheie
medicul primar psihiatru.
Alexandra ABONICESEI

Olimpic\ din Ia[i, admis\ la celebra Universitate Oxford, ar putea rata [ansa
de a studia `n Anglia! Totul dintr-un motiv cu impact emo]ional tulbur\tor
Eleva de clasa a XII-a M`lina Constantinescu,
de la Colegiul Na]ional Ia[i, a fost admis` la
celebra Universitate Oxford din Marea Britanie.
Aceasta este olimpic` interna]ional`, Fizica fiind
domeniul \n care a excelat. Din cauza major`rii
taxelor la universit`]ile din Anglia (dup` Brexit)
[i a num`rului mic de burse acordate, M`lina
Constantinescu a luat \n calcul, din vara acestui
an, s` studieze (\n paralel), la facult`]ile de Fizic`
[i Matematic` din cadrul Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i. M`lina Constantinescu
este tân`ra care [i-a adjudecat medalia de aur la
Olimpiada Balcanic` de Fizic`, Grecia 2019.
Clasarea de la Balcaniada i-a reconfirmat valoarea,
având în vedere c` au participat reprezentan]i
din 12 ]`ri. |n acela[i an, la Ia[i, a fost declarat`
„Elevul Anului”.
Pentru a ajunge la un asemenea nivel, M`lina
Constantinescu a ales s` renun]e la dansului
sportiv pe care l-a practicat la nivel de performan]`
[i s-a dedicat studiului Fizicii. A primit o recunoa[tere
pe plan local [i na]ional a rezultatelor ob]inute
la olimpiade [i concursuri din România [i

interna]ionale. A participat la Olimpiada de {tiin]e care m` sprijin`. Familia este cel mai mare
a Uniunii Europene (UE), Portugalia 2019, sus]in`tor al meu. F`ra ei nu a[ fi ajuns aici”,
International Mathematics Competition India (2017) povestea, \n exclusivitate pentru emisiunea BZI
[i International Mathematics Competition China LIVE, M`lina Constantinescu.
(2015), precum [i în cadrul „Global Summer
School”, Imperial College London (tot \n 2019).
„Noi ca p`rin]i vom face toate
Întâi a descoperit la [coal` pl`cerea de a g`si
eforturile pentru a o ajuta”, a
solu]ii ingenioase la probleme de Matematic`.
m`rturisit Ioana
Dup` asta, a început s` studieze Fizica [i a realizat
Constantinescu, mama M`linei
c` poate îmbina Matematica cu explicarea unor
Cu toate acestea, din cauza faptului c` Marea
fenomene din Natur`. „Eu sunt pasionat` de
Fizic`, dar am participat [i la foarte multe concursuri Britanie a acceptat Brexit-ul (nu mai este membr`
pe zona dansului. Da, conteaz` foarte mult p`rin]ii, a Uniunii Europene), taxele pentru studen]ii
profesorii [i atmosfera de la Colegiul Na]ional interna]ionali au fost majorate. Astfel, un tân`r
Ia[i. Apoi, eu sunt o fire dechis` [i care-[i dore[te britanic poate achita [i 10.000 lire sterline ca tax`
s` se implice în ac]iuni de voluntariat. În spatele de studiu (anual), \n timp ce un str`in o sum`
succesului se afl` mult` munc` [i sacrificiu. Sunt aproape dubl`.
{i aici, de anul acesta, taxele de [colarizare
zile, înainte de concursuri, în care lucrez [i 6
ore pe zi, dar sunt zile în care îmi iau [i o ar putea cre[te [i mai mult. De asemenea,
vacan]`. Am început în clasa a V-a [i abia în pentru viitorii studen]i interna]ionali ce provin
clasa a VI-a am început s` studiez Fizica. De din Estul Europei [i care sunt admi[i la Oxford,
atunci, Fizica nu a încetat s` m` surprind`. Am se acord` doar o burs`. Acesta ar putea fi un
norocul s` fiu înconjurat` de profesori dedica]i, motiv pentru care M`lina Constantinescu ar
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

renun]a la Oxford [i ar urma cursurile (\n
paralel) ale facult`]ilor de Fizic` [i Informatic`
din cadrul Universit`]ii „Cuza”. „Am primit vestea
luna aceasta. Ioana a fost admis` pe Fizic`,
ceea ce reprezint` o \ncununare a eforturilor
sale. A luat testul [i interviul, iar acum a primit
[i recomandarea de la un profesor de la Oxford.
A aplicat [i pentru burs`, doar c` pentru viitorii
studen]i interna]ionali ce provin din Estul Europei
este alocat` doar una. |n var` va decide dac`
plec` la Oxford sau dac` va studia Fizica [i
Informatica la «Cuza». Decizia \i apar]ine [i,
indiferent de ce va decide, noi ca p`rin]i vom
face toate eforturile pentru a o ajuta”, a m`rturisit
Ioana Constantinescu, mama M`linei. Dup`
Brexit, tuturor candida]ilor li se vor aplica taxe
de studen]i interna]ionali. Pân` acum, ajungeau
pâna la 9.250 lire sterline/an pentru programele
de licen]` [i chiar 20.000 de lire pentru programele
de masterat.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

PUBLICITATE

Sâmb`t`, 23 ianuarie

10

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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Cât timp petrece Radu
Dr\gu[in, fotbalistul lui
Juventus, în sala de for]\.
ıAscult\ toate sfaturile
pe care le prime[te‰
Radu Dr`gu[in (18 ani) este fotbalistul român despre care
se vorbe[te din ce în ce mai mult, iar tat`l funda[ului de la
Juventus, Dan Dr`gu[in, a vorbit despre evolu]iile fiului s`u.
Dan Dr`gu[in, fost voleibalist important al României, a vorbit
ieri, la emisiunea Liga Digi Sport, moderat` de Dan Filoti, despre
felul în care fiul s`u face pa[ii fire[ti în carier` la o forma]ie
precum Juventus Torino.
P`rintele interna]ionalului de tineret spune c` Radu petrece
foarte mult timp în sala de for]`. Radu provine dintr-o familie de
sportivi. Svetlana Dr`gu[in, mama sa, e fost` juc`toare important`
în na]ionala României de baschet.

Dan Dr`gu[in: „Radu st` cel pu]in o or` [i
jum`tate, dou` ore la sal`, pe zi”
„Este primul lui trofeu la un nivel foarte înalt, a fost foarte
emo]ionant. Este o mare mândrie ca ace[ti oameni (n.r.- veteranii
de la Juventus), care sunt ni[te legende vii în fotbalul mondial,
s` vorbeasc` de copilul meu. Nu pot decât s` fiu mândru de
Radu, cu amendamentul c` mai are mult de muncit. Nu-[i dore[te
decât s` fie în pozi]ia de titular [i s` câ[tige 100% un trofeu.
Este un lucru extraordinar pentru un copil s` se simt` ca întro familie când intr` într-un asemenea grup. La Juventus e mai
mult decât o familie. El a ajuns la acest nivel [i datorit` acestui
profesionalism de la Juventus. Eu sunt pl`cut impresionat de tot
ce i se întâmpl` lui Radu acolo. Radu st` cel pu]in o or` [i
jum`tate, dou` ore la sal`, pe zi. Eu sunt convins c` el ascult`
toate sfaturile pe care le prime[te. Când cre[ti între asemenea
legende ale fotbalului mondial, n-ai cum s` nu evoluezi. Prime[ti
lec]ii în fiecare zi, toate fac parte din re]eta care l-au adus pe
Radu aici”, a declarat Dan Dr`gu[in.

Transformarea lui Radu Dr`gu[in. Cum a
ajuns s` joace în prima echip` a lui
Juventus, al`turi de Cristiano Ronaldo
Dr`gu[in a ajuns la Torino în vara anului 2018, iar acum a
devenit deja o figur` obi[nuit` în anturajul echipei de seniori.

Andrea Pirlo l-a mutat înc` de la începutul sezonului la antrenamentele
primei echipe. Care este secretul interna]ionalului român de
tineret?
Dup` ce a semnat cu Juventus, Dr`gu[in s-a lovit rapid de
modul în care italienii preg`tesc juc`torii. Chiar dac` începutul
a fost mai dificil, Dr`gu[in a reu[it s` evolueze într-un mod
remarcabil în primul s`u an petrecut în Italia. În 12 luni, românul
a pus 5 kg de mas` muscular`, a crescut pân` la 1.92 [i s-a c`lit
în cele 20 de meciuri jucate pentru echipa U17 a clubului.
La finalul sezonului 2018/2019, Radu Dr`gu[in a fost premiat
drept unul dintre juc`torii de top ai Centrului de Juniori Juventus!
„Chiar [i prin comportamentul fa]` de ceilal]i colegi, atat \n timpul
orelor de italian`, cât [i la alte cursuri, d` dovad` de educa]ie
[i colegialitate, fiind un adev`rat exemplu”, spuneau cei de la
Juventus, despre Dr`gu[in, în 2019.
Pân` s` debuteze pentru echipa mare a lui Juventus, Radu
Dr`gu[in a evoluat pe rând la echipele U17, U19 [i U23 ale
torinezilor.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Adio, Champions League?
Superliga european\: 15
echipe permanente + alte
5 calificate în fiecare an,
dou\ grupe de 10
O posibil` Superlig` european` de fotbal ar putea conta
pe 15 echipe fondatoare, între care trei cluburi din Spania,
care ar urma s` primeasc` 350 de milioane de euro de fiecare
pentru a se al`tura competi]iei, potrivit unui proiect dezv`luit
joi de publica]ia britanic` „The Times”. Documentul de 18
pagini relev` faptul c` acest turneu ipotetic va conta pe 5
echipe suplimentare, care se vor califica în fiecare an, în plus
fa]` de cele 15 permanente. Toate aceste echipe vor fi repartizate
în dou` grupe de 10 [i vor juca „între 18 [i 23 de partide
europene” pe sezon. Distribu]ia pe ]`ri nu a fost defalcat` în
proiectul noii Superligi, dar se a[teapt` s` se ia în considerare
„interesul pie]ei globale de televiziune”.
Nici numele posibililor parteneri permanen]i ai acestei ligi
elitiste nu au fost dezv`lui]i, dar, conform publica]iei, atât
Manchester United, Liverpool, Real Madrid [i AC Milan sunt
implicate în planurile cre`rii acestei Superligi care vrea s`
înlocuiasc` UEFA Champions League.
Conform proiectului dezv`luit de „The Times”, banca de
investi]ii JP Morgan Chase „se afl` în tratative” pentru finan]area
acestui proiect, în care cele 15 cluburi vor conta pe o „subven]ie
infrastructural`” de 3,5 miliarde euro pentru a investi în
„stadioane, instala]ii de antrenament sau pentru a acoperi
pierderile provocate de COVID-19”.
Joi, Federa]ia interna]ional` de fotbal (FIFA) [i cele [ase
confedera]ii din Europa, Asia, Africa, Oceania, America de Sud,
America de Nord, Central` [i Caraibe au reiterat [i au subliniat
cu fermitate c` nu vor recunoa[te înfiin]area unei Superligi
europene cu circuit închis.
Superliga european` ar urma s` aib` un circuit închis [i
s` includ` cele mai mari cluburi din Anglia, Spania, Italia,
Germania [i Fran]a.

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

Cretian Spanciu e zgârcit,
dar angaja]ii \[i fac singuri dreptate
[i pleac` cu buzunarele pline
Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi cu câteva vorbe despre
o combina]ie care se face la hotelul Hastoria din Târg. Dup` cum
[ti]i, Cretian Spanciu nu e chiar cel mai darnic omule] de pe fa]a
p`mântului, iar angaja]ii s`i nu se scald` \n banii din salariu.
Totu[i, b`ie]ii de[tep]i care lucreaz` la hotel fac bani buni. Babele
nu o s` zic` acum cum fac asta, pentru c` Spanciu s-ar prinde
[i ar lua m`suri. Babele zic doar c` \n fiecare sear` m`car banii
de pe dou` sau trei caz`ri ajung \n buzunarul angaja]ilor. Cum
de se \ntâmpl` asta? Ap`i \i dau babele tem` lui Cretian Spanciu
s` afle. Dac` e b`iat fâ[ne], nu e chiar greu. Oricum, babele ]in
pe aceast` cale s`-i felicite pe angaja]i. Mai povestim despre
combina]iunile astea [i \n perioada urm`toare. Pân` una alta, babele
le ureaz` angaja]ilor mult noroc!

Nu d` bani, iar angaja]ii s-au
s`turat pân` peste cap!
|n continuarea rubricu]ei de azi babele v` mai povestesc câte
ceva despre D`nu] Futerman [i restaurantul s`u micu]. Ap`i de
o vreme, angaja]ii de acolo se tot plâng c` nu mai primesc salariile
la timp [i c` banii sunt din ce \n ce mai pu]ini. Futerman se tot
d` lovit [i spune c` totul se rezolv`, dar nu face nimic. Mai mult
decât, atât o face pe victima [i face promisiuni. Babele s-au tot
gândit cum poate s`-[i bat` joc de oameni atâta vreme cât are
bani cu saco[a. Când vine vorba de extravagan]e, nu se d` \n
l`turi de la nimic, dar când vine vorba s` dea ceva, parc` taie
din el, nu alta! Babele tot v-au mai povestit despre el [i o vor
face [i \n continuare pentru c` individul `sta nu are scrupule [i
\[i vede doar interesul. Nu mai vorbim acum de lucrurile care se
petrec [i pe la Harcadia, c` d`m \n altele. |n edi]iunile viitoare
mai discut`m despre toate astea. Pân` atunci, babele \i sf`tuiesc
pe angaja]i s`-[i vad` de treab` \n alt` parte...

Omul care-i car` lui Closet,
pus \n frunte. Ap`i la ce v` a[tepta]i?
La final de rubricu]` vorbim pu]in [i despre pulitic`. Este un
b`ie]el prin Târg pe nume F`nel T`base [i este lider de usereu
prin cejeu. El este mâna dreapt` a lui Closet Pipir`u [i a ajuns
\n frunte din ast` cauz`. Unele voci spun c` F`nel e omul care
\i car` mapa lui Closet, \i face cump`r`turile [i trage sforile \n
numele ei atunci când e cazul. Iac` a[a-i usereul `sta... to]i copiii
inocen]i dornici s` pupe pe undeva pe al]ii au fost pu[i de ochii
lumii \n diferite func]ii. Babele nu mai zic [i altceva, c` s-ar sup`ra
mult` lume. Totu[i, se aude pe la col]uri c` \ntre F`nel [i Closet
ar fi [i ceva chestiuni mai dubioase, dar nu sunt babele \n m`sur`
s`-[i dea cu p`rerea. Mai multe discut`m \n edi]iile viitoare. Pân`
atunci, mai vedem ce o fi!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Sentin]\ `n dosarul `n care
Relu Fenechiu cere o sum\
colosal\ de la firma Profile
Business Consulting! Fostul
pu[c\ria[ spune c\ societatea
`i datoreaz\ ace[ti bani dup\
declara]iile date la DNA!
Judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i au
r`mas \n pronun]are \n dosarul \n care
fostul liberal Relu Fenechiu a dat \n
judecat` firma Profile Business
Consulting. Magistra]ii au amânat luarea
unei decizii pentru data de 4 februarie
2021. Fenechiu cere instan]ei s` oblige
societatea amintit` la plata unei sume de
aproape 4 milioane de lei
Sentin]` \n dosarul \n care Relu Fenechiu cere o sum` colosal`
de la firma Profile Business Consulting! Fostul pu[c`ria[ spune c`
societatea \i datoreaz` ace[ti bani dup` declara]iile date la DNA!
La ultimul termen al dosarului, judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i au amânat luarea unei decizii. „Instan]a amâna pronun]area pentru
data de 4 februarie 2021”, au men]ionat magistra]ii ie[eni.

Fenechiu cere bani de la firma Profile
Business Consulting: „Eu am fost
condamnat pe baza acelei declara]ii!”
Procesul dintre Relu Fenechiu [i societatea Profile Business
Consulting a \nceput pe 25 iunie 2019. Fostul ministru al Transporturilor
le solicit` magistra]ilor din cadrul Tribunalului Ia[i s` oblige SC
Profile Business Consulting la plata sumei de 3.925.367 de lei. „Aceast`
sum` reprezint` împrumuturile f`cute de mine pârâtei, plus dobânda
legal`. Între anii 2010-2014, pârâta a încasat, în baza unei rela]ii
comerciale, întreaga sum` de la SC Siveco SA România. La audierea
administratorului unic [i asociat al pârâtei în dosarul penal 199/P/2016
al DNA, acesta a declarat sub jur`mânt c`, pentru sumele încasate,

nu a prestat niciun serviciu [i c` Siveco le-a pl`tit la solicitarea mea.
În aceea[i declara]ie, aceasta a mai men]ionat c` sumele încasate
reprezentau un împrumut acordat societ`]ii [i provenit de la mine,
împrumut pe care urmeaz` s` îl returneze. Pe baza acelei declara]ii,
eu am fost condamnat pentru sp`lare de bani [i am fost obligat s`
pl`tesc Statului Român sumele încasate de firma Profile Business
Consulting”, a afirmat Relu Fenechiu în fa]a instan]ei.

Ie[eanul, pedepsit de judec`tori \n dou`
dosare penale, pentru fapte de corup]ie
Relu Fenechiu a fost condamnat în urma a dou` dosare întocmite
de procurorii anticorup]ie, respectiv în dosarele intitulate generic
„Transformatorul” [i „Siveco”. În octombrie 2016, procurorii DNA au
precizat c` au încheiat un acord de recunoa[tere a vinov`]iei cu
Fenechiu. „În perioada 2012-2014, inculpatul Fenechiu Relu a pretins
[i a primit de la o firm` de software un procentaj de 15 la sut` din
valoarea unor contracte promovate de Ministerul Justi]iei (în valoare
de 13.990.059 de lei, f`r` TVA) [i de o societate farmaceutic` cu
ac]ionar majoritar Ministerul S`n`t`]ii (în valoare de 8.130.721 de lei,
f`r` TVA), pentru sprijinul promis [i acordat în câ[tigarea [i derularea
acestor proiecte. Pentru acest «ajutor», inculpatul a primit de la
reprezentan]ii firmei de software, prin intermediul a dou` societ`]i pe
care le controla, suma total` de 3.966.716,11 lei (echivalentul a
aproximativ 901.526,38 euro). Pentru a disimula provenien]a ilicit` a
banilor, inculpatul Fenechiu Relu i-a determinat pe reprezentan]ii firmei
de software s` încheie cu societ`]ile respective mai multe contracte
de prest`ri servicii, care, în realitate, nu au fost executate”, au spus
procurorii anticorup]ie. Conform acestora, în prezen]a ap`r`torului ales,
Fenechiu a declarat expres c` recunoa[te comiterea faptelor re]inute
în sarcina sa. Relu Fenechiu a fost pus în libertate, dup` o pedeaps`
rezultant` de 5 ani [i 6 luni de pu[c`rie, din care a executat aproximativ
3 ani [i jum`tate în deten]ie la Penitenciarele Ia[i [i Vaslui.

Greu de executat silit!
Fostul liberal ie[ean a fost obligat de judec`tori la plata unor
daune consistente c`tre bugetul statului, îns` finan]i[tii se chinuiesc
[i acum s` recupereze din prejudicii. Fenechiu a f`cut tot posibilul
ca autorit`]ile s` nu îi ia din avere. So]ia lui Relu Fenechiu, Mariana,
a cerut în instan]` împ`r]irea bunurilor comune. Totodat`, Relu
Fenechiu a contestat executarea silit` demarat` de finan]i[ti. |n ultimii
ani, fostul ministru al Transporturilor a deschis mai multe procese
la Judec`toria Ia[i, prin care încearc` stoparea execut`rilor silite
începute împotriva lui.

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

