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Lovitură de teatru în cazul morții
mezzosopranei Maria Macsim
Nicoară! Soțul artistei, considerat
suspect în cazul decesului fulgerător!
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Municipiul
Iași, într-un top al
rușinii la nivelul
României. Doar
un leu pentru
fiecare cetățean!
actualitate 8

Este de-a dreptul penibilă situația în care se
află orașul Iași, urbe cunoscută drept
"Capitala Culturală a României". Astfel, într-un
top la nivel național, capitala Moldovei se află
la coada clasamentului, în funcție de sumele
alocate pe cap de locuitor, la nivel de...

Bolnavii
de cancer mor
pe capete, iar
autoritățile se
fac că nu văd!
social
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Boala care nu iartă a devenit cea uitată, dar
victimele cad răpuse în ciuda indiferenței
sistemului sanitar românesc. Cancerul ucide,
iar pandemia COVID-19 a afectat enorm viața
pacienților oncologici. Dovada stă în cifrele
raportate care arată că s-a triplat numărul
deceselor în anul 2020 cauzate de...

eveniment 3
Un secretar din USR a ajuns
subprefect. Salariu uriaș pentru
Ștefan Tănasă, tânărul care a lucrat
o viață numai la sediul partidului!
Care este declarația lui de avere?

actualitate 9

Percheziție în forță, a mascaților,
în Iași! Săltat de polițiști după
un jaf ca-n filmele americane!
Oamenii legii au efectuat joi seară,
25.02.2021, o percheziție
domiciliară la suspecții unui jaf
care a avut loc în urmă cu o
săptămână. Mascații au ridicat mai
multe mijloace de probă, dar și pe
un suspect, care a fost dus aseară
la audieri. Totul, după ce un cazino
din zona Nicolina a fost spart...
actualitate 8

Mirela Melinte, iubita
politicianului Daniel Corozăl, distrusă în
instanță! După deces, a început războiul

Iubita fostului consilier local
Daniel Corozăl a pierdut
lupta cu moștenitorul
omului de afaceri, decedat
în 2017. Instanța a respins
solicitările Mirelei Melinte.
Miza era de milioane de
euro, plus o clădire din zona
Copou. Decizia nu este
definitivă
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Se reface drumul Ia[i Dancu! {oseaua a
fost preluat\ de
Consiliul Jude]ean
pentru a fi reabilitat\
Administra]ia jude]ean` a preluat recent o arter` din zona
metropolitan` Ia[i. {oseaua Ia[i - Dancu a fost preluat` de la
Prim`ria comunei Holboca de c`tre Direc]ia Jude]ean` de
Administrare a Drumurilor [i Podurilor (DJADP) Ia[i pentru
a putea fi reabilitat`, {oseaua pleac` de la limita municipiului
Ia[i spre satul Dancu din Holboca [i are o lungime de 400
de metri. Chiar dac` este zilnic circulat` de sute de [oferi,
[oseaua arat` extrem de prost. Consiliul Jude]ean Ia[i a adoptat
recent un proiect de hot`râre prin care a preluat \n administrare
drumul. {oseaua a fost declasificat` din drum comunal [i
inclus` \n drumul jude]ean 249A Ia[i - Ungheni.

Proiectul a fost aprobat de plenul CJ Ia[i
DJADP a solicitat aprobarea schimb`rii \ncadr`rii drumului
comunal cu indicativul DC 20C: lim. mun - Dancu (km 0<000400), din categoria func]ional` a drumurilor comunale \n
categoria drumurilor jude]ene. Noul indicativ va fi DJ 249
A: lim, mun. la[i - Ungheni (km 2<200-18<539), drumul urmând
a fi modernizat. Solicitarea Direc]ei de Drumuri a fost avizat`
de plenul CJ Ia[i. „|n conformitate cu prevederile art. 7 din
Ordonan]a Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
cele de interes jude]ean fac parte din proprietatea public` a
jude]ului. Ele cuprind drumurile jude]ene care asigur` leg`tura
\ntre re[edin]ele de jude] cu municipiile, cu ora[ele, cu
re[edin]ele de comun`, cu sta]iunile balneoclimaterice [i
turistice, cu obiectivele importante legate de ap`rarea ]`rii [i
cu obiectivele istorice importante”, se arat` \n proiectul de
hot`râre. Proiectul vine \n completarea altor drumuri din
jude]ul Ia[i care au primit fonduri pentru reabilitare de la CJ.
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i, a explicat [i de ce a
decis institu]ia s` preia \n administrare drumul de la marginea
municipiului. „Drumul DJ 249A limita Jude]ului la[i - Ungheni
va fi inclus în programul de investi]ii al Direc]iei Jude]ene
de Administrare a Drumurilor [i Podurilor Ia[i. Am aprobat
clasificarea acestui tronson din drum comunal DC 20C: lim.
municipiului Ia[i - Dancu, care se afl` în administrarea Prim`riei
Holboca, în categoria func]ional` de drum jude]ean cu indicativul
DJ249A. Astfel, vom putea începe procesul de modernizare a
acestui drum cu tip de acoperire asfaltic`, care acum se afl`
într-o stare pronun]at` de degradare”, a spus Costel Alexe,
pre[edintele CJ Ia[i. Recent, CJ a scos la licita]ie un alt drum
din zona de Est a jude]ului, respectiv [oseaua DJ 249 Hermeziu
- Vladomira.
Un alt tronson din drumul jude]ean DJ 249 A, pe ruta
Mânz`te[ti - Ungheni, intr` \n reabilitare \n aceast` perioad`.
Costel Alexe, [eful administra]iei jude]ene, a precizat c` mai
multe artere din zona metropolitan` vor fi ref`cute cât de
curând. „Acest demers vine în continuarea strategiei ample
de modernizare a drumurilor jude]ene din zon`...”, a ad`ugat
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.
Vlad ROTARU
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Locuri de parcare noi `n Ia[i.
Licita]ii pentru spa]iile din mai
multe cartiere ale ora[ului
O nou` serie de locuri de parcare \n Ia[i
vor fi scoase la \nchiriat de autoritatea
local` \n cursul lunii martie 2021.
Procedura vizeaz` \nchirierea unor locuri
de parcare \n mai multe cartiere din
municipiul Ia[i. Licita]iile se vor derula
prin aplica]ia de telefonie mobil`
WhatsApp

Locuri de parcare noi \n cartierele T`t`ra[i, Mircea cel B`trân,
Dacia sau zona central`, vor fi scoase \n cursul lunii martie 2021
la \nchiriat. Direc]ia de Exploatare Patrimoniu (DEP), direc]ie
subordonat` Prim`riei Ia[i, va derula mai multe proceduri de
acest gen \n zilele de 4 [i 9 martie 2021. Licita]iile respective
vizeaz` \n total \nchirierea a 32 de locuri de parcare \n zilele
respective. |n cursul acestui an, Prim`ria Ia[i a organizat mai
multe licita]ii de acest gen. De exemplu, la \nceputul lunii februarie
2021, au fost scoase la \nchiriat 100 de locuri de parcare \n
cartierele ora[ului.

Locuri de parcare \n centrul
municipiului Ia[i
O prim` procedur` pentru noi locuri de parcare va avea loc
\n 4 martie pentru zona central` din municipiul Ia[i. „|n data de
4 martie 2021, de la ora 10:00, prin aplica]ia WhatsApp, se va
derula o licita]ie pentru \nchirierea a dou` locuri de parcare. Este
vorba despre locurile cu numerele 27 [i 32, ambele situate în
parcarea de re[edin]` din strada Anastasie Panu, nr.50. Drept de
participare la licita]ie au locatarii din blocurile Z1, Z2, H1, H2,
H3 [i B1. Data limit` de depunere a dosarelor este 2 martie
2021, ora 13:00”, au precizat reprezentan]ii municipalit`]ii ie[ene.
|n aceea[i zi, dar de la ora 11:00, prin aplica]ia WhatsApp, va fi
derulat` o licita]ie pentru \nchirierea a dou` locuri de parcare cu
numerele 7 [i 39. Cele dou` locuri sunt situate în parcarea de
re[edin]` din strada Sarmisegetuza, nr.5. Drept de participare la
licita]ie au locatarii din blocurile Y1, Y2, Y3, I1, G1 [i E1. Data
limit` de depunere a dosarelor este 2 martie 2021, ora 13:00.

Noi locuri de parcare pe
Splai Bahlui \n municipiul Ia[i
DEP Ia[i va organiza o alt` licita]ie \n cursul zilei de 4 martie
2021 pentru alte câteva locuri de parcare \n municipiu. De aceast`
dat`, licita]ia va avea loc la ora 13:00 [i va viza \nchirierea a 4
locuri de parcare noi. Municipalitatea va \nchiria locurile de
parcare cu numerele 25, 29, 33 [i 38. Toate acestea sunt situate
în parcarea de re[edin]` din strada Splai Bahlui, nr.2. Drept de
participare la licita]ie au locatarii din blocurile B2, B3, B4 [i V1.
Data limit` de depunere a dosarelor este 2 martie 2021, ora 13:00.
Prim`ria Ia[i nu vrea s` scoat` la \nchiriat doar locuri de parcare
de re[edin]`. {efii municipalit`]ii vor s` se asocieze cu prim`riile
din zona metropolitan` pentru a face parc`ri la marginea ora[ului.

Noi locuri de parcare
\n T`t`ra[i [i Cantemir
DEP Ia[i va organiza \n cursul lunii martie [i alte licita]ii
pentru locuri de parcare \n Ia[i. O astfel de procedur` va avea
loc \n data de 9 martie 2021, de la ora 10:00, prin aplica]ia
WhatsApp. Municipalitatea va \nchiria un loc de parcare cu nr.
1 situat \n Strada Stejar, nr.55, cartierul T`t`ra[i. Drept de
participare la licita]ie au locatarii din blocurile M1, L5, T1. Data
limit` de depunere a dosarelor este 4 martie 2021, ora 13:00.
|n aceea[i zi, municipalitatea ie[ean` va scoate la \nchiriat [i
alte locuri de parcare \n municipiu. Licita]ia va avea loc la sediul
DEP Ia[i de la ora 11:00. Este vorba despre \nchirierea a 8 locuri
de parcare cu nr. 1, 27, 77, 91, 93, 102, 105, 106. Toate acestea
sunt situate \n parcarea de re[edin]` din Bulevardul Dimitrie
Cantemir, nr.6. Drept de participare la licita]ie au locatarii din
blocurile Z5, P3, C1, C2, P4, B4, P1, P2, N2, B2, B3 [i N1. Data
limit` de depunere a dosarelor este 4 martie 2021, ora 13:00.

Locuri de parcare \n cartierul
Mircea cel B`trân
|n plus, [efii municipalit`]ii vor mai scoate la \nchiriat [i alte
locuri de parcare \n ora[ \n cursul zilei de 9 martie 2021. Procedura
derulat` prin DEP Ia[i va avea loc la ora 12:00 \n ziua respectiv`.
De aceast` dat` este vorba despre o serie de locuri de parcare
din cartierul Mircea cel B`trân. „Licita]ia vizeaz` \nchirierea unui
num`r de 15 locuri de parcare. Este vorba despre locurile cu
numerele 1, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 34, 40, 41 [i
42. Toate acestea sunt situate \n parcarea de re[edin]` din aleea
Mircea cel B`trân, nr.6. Drept de participare la licita]ie au locatarii
din blocurile O3, O4, O5 [i O6. Data limit` de depunere a
dosarelor este 4 martie 2021, ora 13:00”, au mai precizat reprezentan]ii
municipalit`]ii ie[ene.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Un secretar din USR a ajuns subprefect de
Ia[i. Salariu uria[ pentru {tefan T\nas\,
tân\rul care a lucrat o via]\ numai la sediul
partidului! Care este declara]ia lui de avere?
Noul subprefect de Ia[i va fi instalat
oficial \n Prefectur` cel mai probabil \n
cursul s`pt`mânii urm`toare. Consilierul
jude]ean USR-PLUS {tefan T`nas` a
devenit propunerea alian]ei de la Ia[i \n
urma \mp`r]irii posturilor din prefecturi.
Consilierul jude]ean a lucrat doar la partid
[i câ[tiga sub salariul minim pe lun`.
Acesta va ridica din Casa P`trat` circa
2.000 de lei lunar

Un tân`r de 30 de ani a devenit propunerea USR-PLUS pentru
fotoliul de subprefect al Ia[ului. Liderul grupului de consilieri
jude]eni USR-PLUS, {tefan T`nas`, va fi uns subprefect \n perioada
urm`toare. |n uma discu]iilor la nivel na]ional, PNL [i-a antamat
postul de prefect, iar USR-PLUS a primit un post de subprefect
\n Institu]ia Prefectului- jude]ul Ia[i. {tefan T`nas` nu are \ns`
nimic de-a face cu administra]ia public`, el având cu totul alte
studii. |n plus, tân`rul originar din comuna Popricani nu a avut
pân` acum vreun serviciu stabil, el având un venit infim dintr-o
activitate derulat` la USR Ia[i. T`nas` face parte din Biroul Politic
al USR Ia[i [i a fost p`rta[ la primirea \n partid a fo[tilor liberali
Marius Bodea, Etienne Ignat [i R`zvan Timofciuc dup` un simulacru
de [edin]`.

Cine este noul subprefect de Ia[i?
„Manager de proiect” \n USR
{tefan T`nas` se recomand` manager de proiect \n cadrul
filialei USR Ia[i. Ce fel de activit`]i de manageriat a f`cut nu a

Nr. 262653 / 23.02.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna martie ziua 15
În temeiul prevederilor art.250 alin.(2) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15, luna martie, ora
10.00, anul 2021, în localitatea Iasi, b-dul Nicolae Iorga, nr.10C,
se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile:
- teren în suprafaţă de 1.628,419 mp, situat în extravilanul
municipiului Iaşi, categoria de folosinţă arabil, amplasat în
parcela 1(5033/1/3), având nr.cadastral 12107, înscris în cartea
funciară nr.143025 (provenită din conversia de pe hârtie a CF
nr.39844) a municipiului Iaşi, judeţul Iaşi, evaluat la suma de
275.652,00 lei ( exclusiv TVA).
Pret de pornire prima licitaţie 275.652,00 lei (exclusiv TVA).
Creditori 4
ANAF – A.J.F. P. Iasi
persoană fizică

Sarcini 5
Ipotecă imobiliară
înregistrată sub nr. 643/15.02.2013
drept de uzufruct viager

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul
Nicolae Iorga, nr.10C, parter, cam.P8, telefon 0232/213332,
int.5127, executor fiscal Ramona Curcudel.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare.

reu[it s` explice nici el corect. „|n cursul s`pt`mânii viitoare ar
urma s` fie f`cut` numirea. A[a se preconizeaz` acum, dar nu
[tiu s` v` spun o zi. Sunt de profesie inginer, am lucrat ca
manager de proiect. Am dou` masterate absolvite, unul \n cadrul
Universit`]ii «Alexandru Ioan Cuza», Facultatea de Drept- Specializarea
Criminalistic`. Cel de-al doilea este \n cadrul Universit`]ii «Gheorghe
Asachi», Facultatea de Inginerie Electric` \n Managementul Energiei
[i Mediu”, a sus]init {tefan T`nas`. De fapt, viitorul subprefect
al Ia[ului a f`cut activit`]i de secretariat la nivelul USR Ia[i pentru
care a fost remunerat \n ultima perioad`. Surse din USR Ia[i
sus]in [i c` acesta ar fi trecut pe la cabinetul deputatului Cosette
Chichir`u \ntr-o perioad`.

Salt uria[ pentru noul subprefect.
De la campaniile electorale
\n jude] la Casa P`trat`
|n decursul anului precedent, singurul venit declarat de {tefan
T`nas` este cel de la USR-PLUS, unde s-a trecut manager de
proiect. Pentru acest lucru, {tefan T`nas` a \ncasat 16.770 lei,
adic` 1.397 lei pe lun`. Pe ultimele 3 luni din 2020, {tefan T`nas`
a mai \ncasat 1.100 lei pe lun`, sum` provenit` de la Consiliul
Jude]ean Ia[i ca indemniza]ie de [edin]`. Practic, noul subprefect
de Ia[i a tr`it mare parte din 2020 cu mai pu]in decât salariul
minim pe economie, care a fost de 2.300 de lei lunar. |n noile
condi]ii, acesta va ridica circa 10.000 de lei lunar, sum` care
\nseamn` indemniza]ia unui [ef din Casa P`trat`. Iat` ce au spus
[i cei de la USR Ia[i despre {tefan T`nas` la momentul alegerilor
locale. „{tefan T`nas` este inginer cu un master în Managementul
Energiei [i Mediu [i unul în Criminalistic`. S-a implicat în
promovarea sportului în mediul rural, primind o distinc]ie ca

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin
o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei
sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi, cod de
identificare fiscală 45409098, deschis la Trezoreria Municipiului
Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

recunoa[tere oficial` a meritelor în acest domeniu. Proiectele lui
prioritare sunt racordarea tuturor comunelor la ap` [i canalizare,
dezvoltarea infrastructurii rutiere [i dezvoltarea economic` [i
social` a jude]ului”, se arat` \n descrierea celor de la USR Ia[i
\n campania pentru alegerile locale 2020. Acesta s-a f`cut remarcat
\nc` de anul trecut, \nainte s` ajung` \n CJ Ia[i, cu un proiect
care nici m`car nu a ajuns s` fie discutat de plenul anterior.

Averea noului subprefect al jude]ului Ia[i
Conform declara]iei sale de avere, viitorul subprefect de Ia[i
de]ine un teren extravilan \n comuna Popricani. Terenul a fost
dobândit \n anul 2018 [i are o suprafa]` de 4.963 de metri p`tra]i.
Conform documentului respectiv, terenul a fost ob]inut prin vânzarecump`rare. La capitolul cl`diri, acesta nu a declarat \ns` nimic.
De asemenea, la capitolul bunuri mobile [i imobile, viitorul
subprefect al Ia[ului a ar`tat c` nu de]ine niciun fel de autoturism.
|n plus, {tefan T`nas` nu are active financiare sau conturi la
nicio institu]ie bancar` [i niciun fel de plasamente. Noul [ef din
Casa P`trat` nu a declarat nicio datorie, declara]ia sa de avere
fiind complet imaculat`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de
conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu
este cazul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon 0232/213332, interior 5127,
executor fiscal Ramona Curcudel.
Data afişării: 23.02.2021
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume Raluca MIHAI

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Universitatea
„Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i,
partener în cadrul
proiectului
„European
Citizens’ Initiative”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i
este partener în cadrul proiectului „European
Citizens’ Initiative: A Tool for Engagement and
Active Citizenship”. Acesta are o valoare de
279.042 euro, iar perioada de implementare
este 2020-2022
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i este
partener în cadrul proiectului „European Citizens’ Initiative: A
Tool for Engagement and Active Citizenship”. Acesta a fost
depus în cadrul apelului „Erasmus + KA203 - Strategic
Partnerships for Higher Education”. El este coordonat de
Universitatea din Coimbra, Portugalia [i implementat în parteneriat
cu „Cuza”, Universitatea din Vigo, Spania [i Universitatea
„Georg-August” din Gottingen, Germania. Totul are o valoare
de 279.042 euro [i va dura pân` \n 2022.

Proiectul dezvolt` cuno[tin]ele în
domeniul studiilor europene privind
ini]iativa cet`]eneasc`
Proiectul „European Citizens’ Initiative: A Tool for Engagement
and Active Citizenship” are drept scop s` contribuie la dezvoltarea
cuno[tin]elor [i competen]elor în domeniul studiilor europene
privind ini]iativa cet`]eneasc`. Asta urm`rind promovarea
angajamentului civic [i participarea voluntar` în sfere ale vie]ii
publice. „Scopul principal al proiectului este de a experimenta
noi metode [i instrumente pentru procesele de înv`]are care
urmeaz` s` fie aplicate într-un mod colaborativ [i practic,
«înv`]ând prin a face», în care studen]ii construiesc, creeaz`
[i lanseaz` propria ini]iativ` în calitatea lor de cet`]eni europeni”,
arat` oficialii de la Universitatea „Cuza” din Ia[i.

Fii personaj într-un spectacol participativ
la Teatrul ıLuceaf\rul‰ din Ia[i!

Totul poate fi f\cut pe
Facebook, Instagram, Tik Tok,
Twitter, WhatsApp
Fii personaj într-un spectacol participativ
la Teatrul „Luceaf`rul” pentru Copii [i
Tineret din Ia[i! Cei interesa]i se pot
al`tura pe Facebook, Instagram, Tik Tok,
Twitter sau WhatsApp
Teatrul „Luceaf`rul” pentru Copii [i Tineret din Ia[i invit`
publicul s` fie personaj într-un spectacol participativ. Totul poate
fi f`cut pe Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, WhatsApp.
Astfel, echipa artistic` de la „Luceaf`rul” a început preg`tirea
unui spectacol inspirat din lumea infinit` a Internetului [i din
practicile de pe re]elele de socializare. Produc]ia se adreseaz`
mai ales unor adolescen]i, îns` nu omite categoria tinerilor adul]i
[i a maturilor care utilizeaz` des social media. Proiectul se afl`
în faza de documentare, iar arti[tii recurg la colectarea unor
con]inuturi pe care le a[teapt` din partea publicului, a internau]ilor
provoca]i de idee.

Invita]ia creatorilor este adresat`
tuturor acelora care doresc
s` relateze situa]ii neobi[nuite
Invita]ia creatorilor este adresat` tuturor acelora care doresc
s` relateze situa]ii, întâmpl`ri neobi[nuite ale c`ror subiec]i au
fost pe Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Whatsapp etc.
Relat`rile nu trebuie s` dep`[easc` 2.500-3.000 de caractere [i
sunt a[teptate pe adresa de e-mail teatrul_luceafarul@yahoo.com,
cu men]iunea „pentru spectacolul participativ”, pân` cel târziu pe
20 martie. Coordonatorii precizeaz` c` importante sunt situa]ia
tr`it` [i povestit`, relevan]a ei ca experien]` împ`rt`[it`, bizareria
[i neobi[nuitul (pozitiv sau negativ). Forma artistic` urmeaz` a
fi definitivat` de echipa de crea]ie. Personajele vor fi interpretate
de actorii din distribu]ie, dar, în func]ie de disponibilitatea
subiec]ilor, pot fi folosite [i testimoniale filmate.

Realitatea virtual` modific` indiscutabil
algoritmii de comunicare

Studen]ii vor fi implica]i în
mai multe activit`]i de înv`]are,
coaching [i formare care
le vor dezvolta cuno[tin]ele

4

Totul vine \n contextul \n care, realitatea virtual`, în care
oamenii petrec tot mai mult timp, modific` indiscutabil algoritmii

de cunoa[tere [i de comunicare. Ca orice realitate, [i ea are
areale luminoase [i cotloane întunecate, beneficii indiscutabile [i
vulnerabilit`]i primejdioase. „Spectacolul nostru î[i propune s`
releve din unghiul artisticului asemenea contexte, deschizând o
platform` de problematizare [i de discu]ie. Este vital pentru
autenticitatea demersului estetic s` realiz`m o baz` de resurse
cu poten]ial teatral care s` vin` dinspre publicul de toate vârstele.
Practicile participative au acest avantaj al deschiderii, al implic`rii
comunit`]ii c`reia ne adres`m [i care devine, direct sau mediat,
parte a spectacolului. Storytelling, realitate augmentat`, practici
devised, participativitate sunt liniile pe care se va construi noua
produc]ie de la «Luceaf`rul»”, precizeaz` teatrologul Olti]a Cîntec,
coordonatoarea proiectului [i director adjunct artistic al Teatrului
„Luceaf`rul”.

Un alt proiect devised al Teatrului
«Luceaf`rul» este „Istorie la persoana I”
Un alt proiect devised (produc]ie proprie) al Teatrului „Luceaf`rul”
este „Istorie la persoana I” (o crea]ie realizat` de Olti]a Cîntec,
Ioana Natalia Corban, Alex Iura[cu, George Coco[, video design
Andrei Botnaru, muzica Diana Roman), imaginat în urm` cu câteva
stagiuni pentru Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Publicul
Tân`r (FITPT). Acesta a reu[it performan]a de a fi selectat în
programele oficiale ale celor mai importante manifest`ri teatrale din
România: Festivalul Interna]ional de Teatru de la Sibiu (iunie, 2019)
[i Festivalul Na]ional de Teatru de la Bucure[ti (octombrie, 2019).
Valentin HU}ANU

Grupul ]int` al proiectului este format din 60 de studen]i
(forma de înv`]`mânt licen]` [i master) din cele patru centre
universitare partenere. Ace[ti studen]i vor fi implica]i în mai
multe activit`]i de înv`]are, coaching [i formare care le vor
dezvolta cuno[tin]ele [i abilit`]ile în domeniul studiilor europene,
precum [i interesul de a deveni cet`]eni activi [i de a participa
pe deplin la construc]ia proiectului european. În cadrul proiectului,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i va implementa
activit`]i de predare, cercetare [i tutoriat pentru 15 studen]i
din grupul ]int`. Selec]ia studen]ilor participan]i va avea loc
în primavara anului 2021, informa]iiIe suplimentare fiind
disponibile pe site-ul proiectului – https://eci-az.eu.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Cifre `nfior\toare! Bolnavii de cancer mor
pe capete, iar autorit\]ile se fac c\ nu v\d!
Au fost victimele colaterale ale pandemiei
COVID-19
Boala care nu iart` a devenit cea uitat`,
dar victimele cad r`puse \n ciuda
indiferen]ei sistemului sanitar românesc.
Cancerul ucide, iar pandemia COVID-19 a
afectat enorm via]a pacien]ilor oncologici
Problemele din sistemul medical [i cele privind gestionarea
situa]iei generate de pandemia COVID-19 au avut efecte grave \n
rândul bolnavilor de cancer. S-a triplat num`rul de decese [i
diagnosticarea pacien]ilor oncologici a sc`zut cu aproximativ 30
la sut` \n anul 2020, comparativ cu anul anterior. |n Europa,
România se situeaz` pe ultimul loc \n ceea ce prive[te finan]area
sistemului medical, \n schimb este frunta[` ca num`r de decese
\n rândul bolnavilor. Situa]ia este dramatic`, dar lipsit` de m`suri
care s` o schimbe \n bine, a[a cum stau exemple ]`ri unde unele
forme de cancer au fost eradicate. Schimb`rile \n bine apar greu,
cu eforturi uria[e [i lupte purtate ani la rând cu autorit`]ile
responsabile. Probleme sunt pe toate planurile: de la diagnosticare,
accesul la tratamente [i pân` la monitorizare. Pacien]ii care ar
trebui s` reprezinte o urgen]` \n fiecare secund` au devenit
ignora]i pentru prea mult timp \n spitale. Efectele se vor vedea
mai ales la finalul anului 2021, când pacien]ii nediagnostica]i la
timp o s`-[i fac` sim]it` prezen]a \n statistici sumbre.

Cezar Irimia: „Pacien]ii oncologici care
reprezint` o urgen]` \n fiecare
secund` [i minut au fost uita]i”
Toat` lumea a \n]eles cât de necesar` este gestionarea eficient`
[i imediat` a pandemiei COVID-19. Modul de gestionare a sistemului
medical \n aceast` perioad` a l`sat la o parte multe afec]iuni grave
care nu trebuiau ignorate. Pacien]ii oncologici au sim]it cum [ansele
de a ob]ine consulta]ii medicale [i tratament devin egale cu zero.
La final de an, cifrele au ar`tat o situa]ie dramatic`, num`rul
bolnavilor de cancer care au decedat s-a triplat. „2020 a fost anul
cople[it de pandemia COVID-19, care ne-a afectat [i pe noi, cei
cu boli cronice [i oncologice. Am fost victime colaterale. Accesul
la investi]ii [i servicii medicale a sc`zut, num`rul deceselor s-a
triplat, iar diagnosticarea pacien]ilor cu cancer a sc`zut cu 30-40
la sut`. Aceste lucruri se vor reflecta la sfâr[itul anului 2021 [i
\nceputul anului 2022, când sistemul va fi cople[it de multitudinea
de cazuri oncologice nou-depistate [i va atârna greutatea destul
de greu \n balan]a financiar`, [i a[a precar`, a sistemului medical.
Faptul c` pacien]ii au refuzat s` se prezinte la spital din frica
infect`rii cu coronavirus este o legend` inventat`. Pacientul oncologic
este con[tient de faptul c` \ntreruperea tratamentului este fatal`,
dar pe perioada pandemiei le-a fost impus s` stea departe de
spitale. Dup` cum [tim, cazurile de coronavirus au fost tratate [i
considerate urgen]e, iar pacien]ii oncologici care reprezint` o
urgen]` \n fiecare secund` [i minut au fost uita]i”, spune Cezar
Irimia, pre[edintele Asocia]iei Bolnavilor de Cancer din România.

Locul I ca num`r de decese \n rândul
pacien]ilor oncologici din Europa.
Cel de-al Doilea R`zboi Mondial,
comparat cu anul 2020

tratamentul necesar pentru afec]iuni oncologice, precum radioterapie
[i chimioterapie. Din cauza lipsei fondurilor pentru ca pacien]ii
s` fie investiga]i, s` afle forma de cancer, tratamentul specific,
monitorizarea [i a[teapt` pân` apar fondurile [i pân` mor, de
fapt. Este clar c` programul de cancer este subfinan]at [i c` din
aceast` cauz` num`rul deceselor cre[te. Suntem ]ara din Europa
cu cea mai mic` finan]are a sistemului de s`n`tate [i cu cele
mai multe decese, de[i este jenant, acesta este adev`rul”, adaug`
pre[edintele Asocia]iei Bolnavilor de Cancer din România.

un Registru Na]ional de Cancer din fonduri norvegiene [i nu sa \ntâmplat nimic nici pân` ast`zi cu acea sum` [i nu [tiu dac`
finan]atorii au \ntrebat dac` acea sum` de bani a fost utilizat` \n
scopul precizat. Noi sper`m s` intr`m \ntr-o minim` normalitate,
nu cerem imposibilul pentru pacien]ii oncologici”, \ncheie Cezar
Irimia.
Alexandra ABONICESEI

Cancerul de col uterin eradicat \n
Australia, dar pe primul loc
ca num`r de bolnavi \n România
Odat` cu luna februarie 2021, programul pentru pacien]ii
oncologici prin prezen]a lor la medic \ncepe s` \[i revin`. Lipsa
tratamentelor de \ntre]inere, apari]ia cu \ntrerupere a celor uzuale
a ridicat probleme majore. Reamintim c` timp de o lun`, pân`
pe data de 12 februarie 2021, Vesanoid, medicament pentru
tratamentul leucemiei cronice, nu a mai fost disponibil, iar vie]ile
a peste 2.000 de pacien]i au fost puse \n pericol. Nimeni nu [tie
câ]i au murit din cauza acestei \ntreruperi. Educa]ia sanitar` \n
[coli, campaniile de informare, programele de screening pot
schimba situa]ia privind afec]iunile oncologice. O campanie \nceput`
\n 2008 de România [i Australia arat` diferen]ele uria[e \n ceea
ce prive[te gestionarea unei campanii privind cancerul. |n timp
ce \n Australia s-a eradicat cancerul de col uterin cu ajutorul
vaccinului anti HPV, România se afl` pe primul loc ca num`r de
cazuri de cancer de col uterin. „Situa]ia a \nceput s` se \mbun`t`]easc`
datorit` solidarit`]ii medicilor cu pacien]ii, dar nu \n toate spitalele
s-a \ntâmplat acest lucru sau nu \n toate sec]iile de oncologie,
pentru c` multe spitale au fost declarate COVID-19, o mare
gre[eal`, pentru c` \n ]`rile civilizate fiecare spital [i-a tratat
pacien]ii lui infecta]i cu COVID-19, nu a fost aceast` delimitare
care a f`cut accesul pacien]ilor \n spitale dificil sau chiar inexistent”,
a mai explicat Cezar Irimia, pre[edintele Asocia]iei Bolnavilor de
Cancer din România.

|n România, 142 de pacien]i oncologici decedau zilnic \n anul
Programele de screening bazate pe un
2019, acest` medie s-a triplat \n anul 2020, dar nimeni nu recunoa[te
Registrul Na]ional de Cancer
ceea ce este evident. |n lipsa finan]`rii pentru a primii servicii
lipsesc de ani de zile
medicale \n sistemul public, pacien]ii oncologici care nu \[i permit
Nevoile bolnavilor de cancer din România sunt ignorate. De
s` achite cheltuielile \n privat mor \n a[teptarea fondurilor necesare.
„Noi am comparat situa]ia noastr` din perioada st`rii de urgen]` ani de zile a[teapt` un program de screening bine pus la punct,
cu un studiu realizat \n Anglia, unde s-a constatat c` au cu 18.000 bazat pe un Registru Na]ional de Cancer care s` monitorizeze
mai multe decese \n rândul pacien]ilor oncologici \n acea perioad` eficien]a [i s` \mbun`t`]easc` programul. Programul de screening
comparativ cu anul 2019, pe când \n România au fost cu 6.000 pentru cancerul de col uterin [i cel mamar este subfinan]at [i
de decese \n plus. |n luna noiembrie 2020 au murit cu 10.000 f`r` un registru care s` arate pa[ii de urmat. „Faptul c` suntem
mai mul]i pacien]i non-COVID-19, fa]` de aceea[i lun` din 2019. vaccina]i ne bucur`, dar ar fi trebuit ca sistemul de s`n`tate s`
Nici \n cel de-Al Doilea R`zboi Mondial nu a fost o asemenea fie \mbun`t`]it cumva [i finan]at corect. Se mizeaz` pe fonduri
rat` a deceselor. Toate aceste lucruri arat` cât de gre[it` a fost Europene pentru a ob]ine un sistem medical mai bine finan]at,
strategia autorit`]ilor privind gestionarea bolnavilor cronici [i dar prev`d [i aici un lucru negativ din experien]a anterioar`.
oncologici pe perioada pandemiei. Durerea noastr` [i mai mare Peste un milion de euro au fost ob]inu]i de Institutul Na]ional
este c` \nc` mai exist` liste de a[teptare \n ceea ce prive[te de S`n`tate Public` \n urm` cu câ]iva ani pentru a pune la punct
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Apicultorii din Ia[i au
`ncasat subven]ii `n
valoare de 120.000
de lei, de la APIA
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA)
a pl`tit subven]iile c`tre cei 120 de apicultori din Ia[i care au
solicitat ajutoarele financiare \n cadrul Programului Na]ional
Apicol \n anul 2020. Cresc`torii de albine au primit banii pentru
cre[terea num`rului de familii de albine, combaterea agresorilor
[i bolilor specifice. De asemenea, subven]iile au fost acordate
pentru achizi]ionarea de medicamente pentru tratarea varoozei
[i nosemozei, atât pentru apicultura conven]ional`, cât [i pentru
apicultura ecologic`. Banii de la stat se ofer` [i pentru
ra]ionalizarea transhuman]ei/stup`ritului pastoral, dar [i pentru
achizi]ionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în
urma deplas`rii în pastoral. Apicultorii din Ia[i au primit
subven]iile [i pentru achizi]ionarea de accesorii apicole: colector
polen, colector propolis, usc`tor polen, înc`lzitor miere sau
pentru m`suri de asisten]` pentru repopularea [eptelului apicol
din Uniune, respectiv achizi]ionarea de m`tci [i/sau familii de
albine pentru apicultura conven]ional` sau ecologic`.

Apicultorii din Ia[i au \ncasat 120.000
lei, subven]ii acordate prin
Programul Na]ional Apicol 2020
|nscrierea \n Programul Na]ional Apicol va \ncepe \n luna
mai 2021. Potrivit speciali[tilor din domeniul apicol, a crescut
num`rul de familii de albine \nregistrat la nivel local, dar [i
na]ional. Produc]ia de miere a crescut \n ultimii ani. Potrivit
datelor furnizate de Institutul de Cercetare pentru Economia
Agriculturii [i Dezvoltare Rural`, \n regiunea Nord-Est, \n anul
2019 a fost \nregistrat` o produc]ie de 3.691 de tone de miere,
care reprezint` 19 la sut` din totalul produc]iei la nivel na]ional.
Conform datelor statistice, produc]ia de miere a crescut cu
peste 70 la sut`, în ultimii 5 ani, \n România. Aceast` cre[tere
este sus]inut` de acordarea sprijinului financiar prin intermediul
subven]iilor [i a fondurilor europene acordate pentru realizarea
investi]iilor în sectorul apicol românesc. Apicultorii din Ia[i
care au depus documentele la Direc]ia Agricol` \n anul 2020
au primit [i ajutor de minimis \n valoare de 25 de lei pe
familia de albine, pe lâng` banii acorda]i prin Programul
Na]ional Apicol. Fermierii au primit ajutoare financiare \n
valoare de 60.000 de lei.
Apicultorii din Ia[i au \nregistrat o produc]ie mai mic` cu
40 la sut`, la mierea de albine, \n anul 2020, comparativ cu
anul 2019, din cauza ploilor din prim`var`. Produc]ia de miere
de salcâm a fost cea mai afectat`, astfel c` pre]urile la mierea
de albine s-au dublat \n anul 2020. Dac` un kilogram de miere
de salcâm costa 30 de lei în anul 2019, anul trecut a fost de
35 - 45 de lei, dar a ajuns [i la 50 de lei. Apicultorii au
\nregistrat pierderi financiare [i din cauza anul`rii târgurilor
apicole ce erau organizate \n fiecare an. Ace[tia au \ncercat s`
vând` produsele online, prin intermediul grupurilor cu produc`torii
locali din Ia[i. Tinerii apicultori din Ia[i pot ob]ine fonduri
europene de la Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale
(AFIR) pentru investi]iile \n afacerile din mediul rural. Sumele
ce pot fi accesate sunt cuprinse \ntre 40.000 - 50.000 de euro.
Raluca COSTIN
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Unul dintre cei mai sexy
antrenori de fitness atrage
tot mai multe fete la sal\!
Daniil Coman are 24 de ani
[i antreneaz\ 15 fete
Tân`rul de 24 de ani a
l`sat o posibil` carier` \n
judo pentru o carier` \n
fitness. |n [ase luni de
antrenorat a adus sub
comanda sa 23 de clien]i.
Daniil Coman vrea s`
participe [i la concursurile
de fitness [i culturism.
Primul din acest an se va
organiza \n Ia[i
Timp de dou` luni, s`lile de fitness din
Ia[i au fost \nchise din cauza virusului
SARS-CoV-2. Starea de urgen]` i-a ]inut \n
cas` pe \mp`timi]ii sportului. De pe data
de 15 iunie, atunci când u[ile s`lilor de
fitness au fost redeschise, acestea au fost
luate cu asalt de c`tre ie[eni. Din dorin]a
de a face sport [i pentru a se men]ine \n
form`, ie[enii au uitat de existen]a virusului.
S`lile [i antrenorii sunt la mare c`utare de
c`tre locuitorii municipiului Ia[i care au
pus câteva kilograme \n plus cât timp au
stat \n carantin`. B`ie]ii apeleaz` la un
antrenor personal ca s`-[i creasc` masa
muscular`, \n timp ce fetele vor s` scape
de surplusul de kilograme.

Daniil Coman este
antrenor de fitness la
\nceput de drum, a
renun]at la judo pentru
fitness
|n vârst` de 24 de ani, Daniil Coman
a practicat timp de 9 ani judo. Prima dat`
a intrat \ntr-o sal` de fitness la vârsta de
17 ani, atunci când a renun]at la sportul
de contact. Un an mai târziu a plecat \n
Danemarca cu speran]a c` acolo va reu[i
s` aib` un trai mai bun. Dup` 5 ani de
str`in`tate, tân`rul ie[ean s-a \ntors \n ]ar`
[i a \nceput cursurile FRCF (Federa]ia
Român` de Culturism [i Fitness) din

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

Bucure[ti. Când a intrat \n posesia diplomei
de absolvire, tân`rul s-a angajat la Body
Line Alexandru, una dintre cele mai moderne
s`li de fitness din Ia[i. |n [ase luni de
când este antrenor, Daniil are 23 de clien]i:
15 fete [i 8 b`ie]i. „Am practicat judo timp
de nou` ani, de performan]`, iar la vârsta
de 17 ani am decis s` m` \ndrept spre
latura de fitness. Sunt personal trainer de
[ase luni, dar am f`cut [i \n Danemarca,
asta ca hobby, timp de un an de zile. Am
urmat dou` cursuri [i am ob]inut dou`
diplome de fitness [i una de personal
trainer. Sunt de p`rere c` atâta timp cât
faci ceea ce-]i place din pasiune, banii vor
urma s` apar`. Petrec \n sal` \n jur de
nou` ore cu clien]ii [i o or` [i jum`tate
pentru antrenamentul personal”, a declarat
Daniil Coman, antrenor de fitness. Alimenta]ia
s`n`toas` [i sportul reprezint` pentru mul]i
ie[eni un nou stil de via]`.

Tân`rul ie[ean vrea s`
participe [i la concursuri
de fitness, dar nu va
renun]a la clien]i
Daniil Coman se antreneaz` din greu
pentru a participa la primul s`u concurs.
|n acest` var`, \n Ia[i, se va desf`[ura
Campionatul Na]ional de Fitness [i Culturism.

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.

|ns`, nu vrea s` renun]e la cei 23 de clien]i
pe care i-a \ndrumat. Tân`rul ie[ean este
de p`rere c` cei care apeleaz` la un antrenor
personal au nevoie de motivare [i de sprijin.
Fetele sunt cele care apeleaz` cel mai des
la un antrenor personal, deoarece acestea
ajung la un punct \n care vor s` renun]e.
Tân`rul antrenor consider` c` alimenta]ia
[i suplimentele sun foarte necesare \n
dezvoltarea mu[chilor. „ Suplimentele alimentare
sunt foarte importante, mai ales c` noi avem
o via]` agitat` ca persoane [i uneori se
\ntâmpl` s` uit`m s` mânc`m la timp. {i
atunci, dac` e[ti o persoan` care faci sport
regulat [i la intesitate mai mare, este
recomandat s` apelezi la suplimente. Acestea
nu ar trebui s` fie mai mult decât un
complex de vitamine sau un shake dintr-o
protein` de zer. Acesta se ia dup` antrenament
pentru dezvoltarea masei musculare [i
repara]ia ]esuturilor musculare. Recomand
4 - 6 [edin]e de fitness pentru hipertrofie
muscular`, iar pentru pierderea de ]esut
adipos 3 - 4 [edin]e de fitness plus 3 - 4
sedin]e cardio. {edin]ele de cardio s` nu
fie sub 30 de minute”, a mai declarat Daniil
Coman antrenor de fitness. |n Statele Unite
ale Americii a fost prezentat un caz \n care,
cu ajutorul instructorului de fitness, un
b`rbat obez a sl`bit aproape 150 de kilograme.
Alexandru IFRIM

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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GAL-urile din Ia[i pot ob]ine fonduri
europene pentru activit\]i de cooperare.
Termenul de depunere a proiectelor
expir\ la sfâr[itul lunii aprilie 2021
O alt` sesiune de
depunere a proiectelor,
deschis` \n aceast`
perioad`, este cea din
cadrul subm`surii 6.1„Instalarea tinerilor
fermieri”

GAL (grupuri de ac]iune
local`)-urile din Ia[i au
la dispozi]ie 10 milioane
de euro, fonduri
europene, pentru
activit`]i de cooperare.
Fermierii din Ia[i au
ob]inut prin intermediul
GAL-urilor fonduri
nerambursabile de 13
milioane de euro. Banii
au fost investi]i \n
proiecte de succes care
au dezvoltat
comunitatea local`
|n aceast` perioad` este deschis`
o sesiune de depunere a proiectelor
de c`tre grupurile de ac]iune local`
care vor s` investeasc` fonduri europene
\n activit`]i de cooperare. Cererile de
finan]are se depun \n cadrul subm`surii
19.3 - „Preg`tirea [i implementarea
activit`]ilor de cooperare a grupurilor
de ac]iune local`” -, componenta B Implementarea activit`]ilor de cooperare
-, pentru care se deruleaz` sesiunea
de depunere pân` la data de 30 aprilie
2021. Alocarea financiar` pentru aceast`
sesiune este de 10 milioane de euro,
iar GAL-urile pot accesa fonduri de
maximum 200.000 de euro. Banii sunt
destina]i finan]`rii proiectelor de cooperare
transna]ional` (dintre România [i alte
state europene) [i de cooperare
interteritorial` (în cadrul teritoriului
României) între GAL-uri din România
[i parteneriatele de tip DLRC (Dezvoltare
Local` plasat` sub Responsabilitatea
Comunit`]ii) sau alte parteneriate. De
exemplu, un grup de parteneri publici

[i priva]i locali pe un teritoriu rural/urban,
care implementeaz` o strategie de
dezvoltare local`.

GAL-urile din Ia[i pot
accesa pân` la 200.000
de euro, fonduri
europene pentru
activit`]i de cooperare
Unul dintre proiectele depuse [i
aprobate deja pentru finan]are este cel
destinat promov`rii turistice a jude]ului.
Valoarea proiectului este de 21.000 de
euro [i cuprinde mai multe GAL-uri
care vor s` atrag` turi[ti din ]ar` [i
din str`in`tate cu ajutorul unei aplica]ii.
Astfel, prin intermediul proiectului, cei
interesa]i vor putea s` afle orice
informa]ie privind zonele turistice,
produc`torii locali sau informa]ii despre
ariile protejate din Ia[i. Aplica]ia ce va
fi dezvoltat` [i \n limba englez` va
con]ine ghiduri pentru fiecare comun`

\n parte. Aplica]ia arat` pozi]ia pe hart`
a celui interesat de obiectivele dintro comun`, dar [i ce mai este \n jurul
s`u. Punctele de interes de pe hart`
sunt complet documentate, cu descriere
[i galerie foto, bilet de intrare, orar
de vizit`, oferte speciale de cazare,
restaurante [i multe altele. Astfel, se
poate crea [i un traseu, iar navigatorul
va da indica]iile spre punctul de interes,
\n func]ie de pozi]ia celui care utilizeaz`
aplica]ia. De asemenea, se poate crea
un traseu prin jude] care s` ating`
toate obiectivele propuse, aflând \n
acela[i timp distan]a pân` la ele [i
timpul estimat de c`l`torie.

Fermierii din Ia[i au
accesat 13 milioane de
euro prin intermediul
GAL-urilor
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. |n cadrul Programului
Na]ional de Dezvoltare Rural` (PNDR)
au fost depuse proiecte \n valoare de
15 milioane de euro, \n cadrul GALurilor, fiind aprobate cereri de finan]are
\n valoare de 13 milioane de euro.
Beneficiarii fondurilor europene au
investit banii primi]i \n afaceri de succes
din mediul rural, \n ferme zootehnice
sau vegetale, \n utilaje agricole performante,
dar [i \n afaceri non-agricole, creând
zeci de locuri de munc`.

Tinerii din Ia[i care s-au \ntors din
diaspora pot accesa fonduri europene
\n valoare de 40.000 sau 50.000 de euro,
pentru investi]ii \n afaceri de succes,
\n mediul rural. Cei care au absolvit,
în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii
cererii de finan]are un program de
studiu în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrar`, respectiv
postuniversitar, universitar, preuniversitar,
în ]`ri membre ale Uniunii Europene
(UE) sau ]`ri ter]e din UE sunt eligibili
pentru aceast` subm`sur`. Ghidul
solicitantului pentru aceast` sesiune a
fost modificat pentru a u[ura accesarea
finan]`rii nerambursabile pentru tinerii
cet`]eni români din afara grani]elor ]`rii
care se instaleaz` ca [efi sau manageri
ai exploata]iei. |n acest sens, au fost
revizuite [i clarificate condi]iile [i
precondi]iile pe care tinerii din diaspora
trebuie s` le îndeplineasc` pentru a
depune proiectul, simplificându-se
modalitatea de depunere a documentelor
doveditoare a studiilor [i a locului de
munc`. De asemenea, \n cadrul Programului
Na]ional de Dezvoltare Rural` (PNDR)
2021-2027, tinerii fermieri primesc fonduri
europene \n cuantum de pân` la 70.000
de euro pentru exploata]iile mai mari,
cu produc]ie integrat` sau bio, [i de
60.000 de euro pentru fermele mai mici,
dar, la fel, integrate sau bio. Suma total`
alocat` pentru 2021 [i 2022 subm`surii
6.1 - „Instalarea tinerilor fermieri - va
fi de 100 de milioane de euro.
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

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Municipiul Ia[i, `ntr-un top al ru[inii la nivelul
României. Doar un leu pentru fiecare cet\]ean!
Mai pu]in decât primesc pân\ [i cer[etorii
Este de-a dreptul penibil`
situa]ia \n care se afl` ora[ul
Ia[i, urbe cunoscut` drept
„Capitala Cultural` a
României”. Astfel, \ntr-un top
la nivel na]ional, capitala
Moldovei se afl` la coada
clasamentului, \n func]ie de
sumele alocate pe cap de
locuitor, la nivel de finan]are
prin Legea 350/2005 a
sectorului cultural
independent sau al ONG-urilor
Stare de fapt jenant` \n care se afl` ora[ul
Ia[i! Astfel, urbea cunoscut` drept „Capitala
Cultural` a României”, \ntr-un top la nivel na]ional,
se afl` la coada clasamentului, \n func]ie de
sumele alocate pe cap de locuitor, la nivel de
finan]are prin Legea 350/2005 a sectorului cultural
independent sau al ONG-urilor. Concret, \n func]ie
de sumele alocate pe cap de locuitor, pe acest
segment, \n Capitala Moldovei este vorba de doar
1.03 lei. Prin compara]ie, la Cluj-Napoca se aloc`
anual 38.82 lei, la Sibiu 41 lei, la Târgu-Mure[
9.31 lei.

Ia[ul, dep`[it inclusiv de
Municipiul Sfântu Gheorghe,
atunci când vine vorba despre
banii aloca]i
Mai mult, Ia[ul este dep`[it inclusiv de
Municipiul Sfântu Gheorghe unde, la o densitate
de 62.370 locuitori, cu un buget general de
149.244.950 lei, se aloc` prin programul de finan]are
nerambursabil` dedicat culturii (Legea 350), suma
de 450.000 lei. Asta cu 50.000 lei mai mult decât
aloc` Ia[ul. Este vorba de 0,30 la sut` din bugetul
general, care se reflect` în alocarea a 7,22 lei/cap
de locuitor pentru cultur`. „Cuvântul «cultur`»
lipse[te cu des`vâr[ire din discursul deciden]ilor

necesar` pentru crea]ie, produc]ie, reprezentare/
expunere/performare. Includerea unei obligativit`]i
pentru institu]iile publice de cultur` subordonate
autorit`]ilor locale de a facilita arti[tilor profesioni[ti,
în special celor din domeniul artelor spectacolului,
realizarea unor produse artistice (spectacole) în
co-produc]ie. Asta pentru a \ncuraja crea]ia [i o
efervescen]` \n mediul cultural independent, cel
care este un vector de atrac]ie pentru noua
genera]ie.

Criza sanitar` a generat o
vulnerabilizare extrem` a
arti[tilor [i operatorilor
culturali independen]i

politici, iar acolo unde exist`, r`mâne doar la
nivel declarativ. Este un vid de comunicare \ntre
ONG-urile de profil, administra]ia public` [i actori
economici care pot s` sus]in` acest domeniu”,
arat` Costel Marian Dalban, pre[edinte Comisia
Social-Cultural`, Înv`]`mânt, Culte [i ONG din
Consiliul Local (CL) al Municipiului Ia[i. Defalcat,
de ar`tat c`: la Cluj-Napoca se aloc` 12.600.000
lei anual pe acest areal, la Sibiu, 7.000.000 lei,
Bra[ov- 2.000.000 lei, Constan]a- 1.500.000 lei,
Târgu-Mure[- 1.250.000 lei, \n timp ce la Ia[i se
aloc` doar 400.000 lei.

Lipsa spa]iilor de crea]ie,
produc]ie [i de reprezentare, o
nevoie stringent` a scenei
culturale independente
În rela]ia cu institu]iile publice de cultur`,
care beneficiaz` atât de spa]ii generoase, cât [i
de logistic`, nu exist`, decât rareori din partea
acestora, interesul realiz`rii unor proiecte în
parteneriat, care implic` utilizarea de c`tre
independen]i a acestor resurse. De cele mai multe
ori, parteneriatul este interpretat ca un contract
de prestare a serviciilor de închiriere în urma

c`ruia spa]iile [i logistica sunt oferite doar contra
cost. „Reg`sim câteva urgen]e unde trebuie ac]ionat:
sprijinirea institu]iilor culturale ie[ene, dar [i a
ONG-urilor afectate de contextul epidemiologic,
alocarea unor spa]ii de crea]ie, produc]ie [i de
reprezentare/expunere/performare pentru asocia]iile
independente culturale, o bugetare semnificativ`
pe Legea 350/2005, regândirea parteneriatului cu
institu]iile de cultur`, ONG [i zona economic`.
E vorba de realizarea unor m`suri prin care
accesul la finan]are local` s` fie disponibil` tot
anul calendaristic. Ia[i trebuie s` fie Capitala
Cultural` [i faptic!”, a mai punctat Costel Marian
Dalban.

Includerea unei obligativit`]i
pentru institu]iile publice de
cultur` de a oferi
arti[tilor profesioni[ti
spa]ii cu titlu gratuit
De asemenea, ca propuneri pentru a se
\mbun`t`]i situa]ia, ar fi necesar` includerea unei
obligativit`]i pentru institu]iile publice de cultur`,
subordonate autorit`]ilor locale, de a oferi arti[tilor
profesioni[ti, cu titlu gratuit, spa]iile [i logistica

Actuala criz` sanitar` provocat` de pandemia
declan[at` de virusul SARS-CoV-2 a generat o
vulnerabilizare extrem` a arti[tilor [i operatorilor
culturali independen]i de la nivel na]ional [i, în
mod special, a celor din Ia[i: spa]ii culturale
independente închise sau pe cale de dispari]ie;
organiza]ii culturale profund afectate de instabilitate
economic`, incertitudine social`, precum [i de
lipsa de perspectiv` privind derularea activit`]ilor
culturale atât în anul 2021, dar [i în anii care
vor urma; lucr`tori culturali (arti[ti din diverse
domenii artistice, manageri culturali [i de proiect,
exper]i [i educatori culturali, produc`tori, tehnicieni
de sunet [i lumini, rela]ii publice etc.), r`ma[i
f`r` niciun venit. „În contextul în care sectorul
independent ie[ean a fost precarizat [i fragilizat
înc` din perioada antepandemic`, situa]ia din Ia[i
distingându-se de cea na]ional` prin inconsisten]`
[i discontinuitatea suportului oferit de autorit`]ile
locale (tendin]a arti[tilor [i a lucr`torilor culturali
independen]i fiind ori de migrare spre alte ora[e
mai dezvoltate din acest punct de vedere, ori de
reorientare profesional`), pandemia a acutizat
condi]iile problematice de munc` [i insecuritatea
lucr`torilor culturali, accentuând inechit`]ile cu
care se confrunt` scena artistic` independent`
aflat` ast`zi la limita supravie]uirii”, arat` reprezentan]ii
din sectorul cultural independent.
Valentin HU}ANU

Mirela Melinte, iubita politicianului Daniel Coroz`l, a fost
distrus` \n instan]`! Familia omului de afaceri a
l`sat-o f`r` o le]caie. Dup` deces, a \nceput r`zboiul
O prim` decizie s-a luat \n scandalul \n care a fost implicat` Mirela
Lumini]a Melinte, iubita lui Daniel Cristinel Coroz`l, fost consilier ALDe,
g`sit mort \n urma unui infarct. Tragicul eveniment a avut loc \n luna iulei
a anului 2017. Omul de afaceri ie[ean a fost g`sit decedat \n autoturismul
personal, dar, din p`cate, nu a mai putu fi salvat. Avea doar 45 de ani.
Imediat dup` organizarea funeraliilor, a \nceput [i dezbaterea mo[tenirii.
Asta, pentru c` averea fostului consilier nu era deloc de neglijat. |ns`,
rudele defunctului nici nu au vrut s` aud` de preten]iile Mirelei Melinte,
care nu era c`s`t`orit` cu omul de afaceri, de[i tr`iau \mpreun` de mai
mul]i ani. O parte din avere a fost identificat` \n societatea Transworld
SRL, dar Mirela Melinte nu avea calitate de asociat , de[i ar fi investiti
banii personali pentru sus]inerea activit`]ii. Pentru c` nu s-au \neeles cu
privre la preten]iile financiare, rudele lui Daniel Coroz`l au fost ac]ionate
\n instan]`. Este vorba despre Lumini]a, sora lui Coroz`l, [i p`rin]ii Maria
[i Constantin. Procesul \nceput \n anul 2018.

euro. Cea mai important` proprietate se afl` \n Copou, pe bd. Carol
I nr.3, vizavi de Habitat. Terenul are o suprafa]` de 479 metri
p`tra]i, iar cl`direa are o suprafa]` desf`[urat` 2.370 metri p`tra]i.
Este vorba despre cl`direa ce apar]inea societ`]ii Trust Construc]ii
SA, cump`rat` de Daniel Coroz`l. Cl`direa a intrat \n portofoliul
omului de afaceri, dup` ce aparticipat la o licita]ie organizat` de
Finan]ele ie[ene. |n zon`, un metru p`trat construit se vinde cu
2.000 euro. Pre]ul de \nchiriere pentru spa]iu de tip birou este de
12 - 15 euro, iar dac` se \nchiriaz` \n regim de spa]iu comercial,
pre]ul ajunge la 50 euro pe metru p`trat. Lista bunurilor este
completat` de dou` suprafe]e de teren de 258 metri p`tra]i, situate
la aceea[i adres`. Totodat`, au fost transferate [i trei autoturisme
pe noua firm`: Audi - 2006, Nissan - 2005, Ford -2004.

Ia[i. Pronun]at` azi 23.02.2021 prin punerea hot`rârii la dispozi]ia
p`r]ilor prin mijlocirea grefei instan]ei”, transmit judec`torii de la
Tribunalul Ia[i. Reporterii BZi au \ncercat s` ob]in` un punct de
vedere din partea p`r]ilor implicate, dar nu au r`spuns apelurilor
telefonice.

Clubul Master Pub a ajuns
de la familia Coroz`l la consilierul
jude]ean Cristian Stanciu

Pân` la data decesului, Daniel Coroz`l dezvoltase mai multe
afaceri. Se afla [i la primul mandat de consilier local din partea
forma]iunii ALDE. Alesul local a fost g`sit de apropia]i \n ma[ina
personal`, duminic` noaptea, 17 iulie, \n jurul orei 22.00, \n zona
Tudor Vladimirescu. Acesta a suferit un infarct \n timp ce se afla
Tribunalul Ia[i a respins cererea Lumini]ei
la volan. Apropia]ii acestuia spuneau atunci c` omul de afaceri
Melinte, dar solu]ia nu este definitiv`
avea o preocupare exagerat` pentru afaceri. Petrecea foarte mult
Familia lui Daniel Coroz`l a
Pe data de 23.02.2021, Tribunalul Ia[i a respins solicitarea timp la serviciu [i se odihnea din ce \n ce mai pu]in. Coroz`l
apelat la o schem` de ultim` or`
Lumini]ei Melinte, dar hot`rârea nu este definitiv`. „Respinge administra clubul Master Pub, din Tudor Vladimirescu, gestiona
Pe parcursul procesului, rudele lui Daniel Coroz`l, care aveau ac]iunea formulat` de reclamanata Melinte Mirela Lumini]a în mai multe s`li de jocuri de noroc [i inten]iona s` cumpere hotelurile
calitatea de asocia]i \n firma Transworld SRL, au apelat la un artificiu. contradictoriu cu pârâ]ii Coroz`l Maria, Coroz`l Lumini]a, Coroz`l Traian {i Astoria. Acum Tranworld SRL a ajuns \n portofoliul lui
|n 2019, au \nfiin]at societatea Transworld New SRL. Mai precis Maria, Corozal Lumini]a în calitate de mo[tenitori ai autorului Cristian Stanciu, consilier jude]ean PSD. Totodat`, a fost preluat`
societatea Transworld SRL a fost divizat` pentru a permite mutarea Coroz`l Constantin si SC Transworld New SRL. Cu drept de apel [i afacerea Master Pub.
Ciprian BOARU
activelor. Familia Coroz`l a reu[it s` mute bunuri de milioane de în 30 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Lovitur\ de teatru `n cazul mor]ii mezzosopranei Maria Macsim Nicoar\!

So]ul artistei, considerat suspect `n cazul
decesului fulger\tor! Pianistul Codrin
Constantin Nicoar\, cercetat pentru l\sarea
f\r\ ajutor a unei persoane aflate `n
dificultate!
Procurorii ie[eni au schimbat
calitatea pe care pianistul
Codrin Constantin Nicoar` o
avea \n dosarul mor]ii so]iei
sale. Anchetatorii din cadrul
Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i \l consider`
acum suspect pe pianist, dup`
decesul mezzosopranei Maria
Macsim Nicoar`. La finele
anului trecut, \ndr`gita artist`
a murit, dup` mai multe luni
petrecute prin spitalele din
Ia[i. Acum, Codrin Nicoar`
este cercetat pentru l`sarea
f`r` ajutor a unei persoane
aflate \n dificultate
Lovitur` de teatru \n cazul mor]ii mezzosopranei
ie[ene Maria Macsim Nicoar`! So]ul artistei,
pianistul Codrin Constantin Nicoar`, este considerat
acum suspect \n cazul decesului fulger`tor!
Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i au schimbat calitatea pe
care pianistul Codrin Constantin Nicoar` o avea
\n dosarul decesului so]iei sale, \n cea de suspect.
Decizia a fost confirmat` ieri de anchetatori. „Da,
este adev`rat, \n acest caz, persoana are acum
calitatea de suspect. Infrac]iunea vizat` de procurorul
de caz este cea de l`sare f`r` ajutor a unei
persoane aflate \n dificultate. Cercet`rile continu`”,

a declarat ieri Mihaela Apostol, prim-procurorul
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.

|ndr`gita artist` ie[ean` a
decedat \n decembrie 2020
La finele lunii decembrie 2020, mezzosoprana
Maria Macsim Nicoar` s-a stins din via]`. Artista
s-a chinuit vreme de câteva luni, dup` ce a ajuns
la spital în com`. La începutul lunii mai 2020,
artista a fost dus` la spital. „Pacienta \n vârst`
de 52 de ani avea un traumatism cranio-cerebral,
fiind în com`, cu scor de com` Glasgow 5, cu
hematom temporal stâng. Aceasta a fost preluat`
de echipajul SMURD, care a intubat-o [i a
transportat-o la Sec]ia de Neurochirurgie, în sala
de opera]ie. Rudele au declarat c` pacienta a
c`zut pe scar` seara [i s-a lovit la cap”, au precizat
atunci reprezentan]ii SMURD Ia[i.
Mai apoi, procurorii au declan[at o anchet`,
pentru a vedea dac` a fost vorba sau nu despre
un accident. A[adar, au fost audia]i mai mul]i
martori, rude ale artistei, \ns`, pentru c` Maria
Macsim Nicoar` nu a putut vorbi, cercet`rile au
b`tut pasul pe loc. Dup` decesul îndr`gitei artiste,
cercet`rile nu au fost finalizate. Procurorii încearc`
s` afle dac` mezzosoprana a fost victima unui
accident casnic sau dac`, în acest caz, a fost
vorba despre altceva.

Mezzosoprana Maria Macsim
Nicoar` a fost dat`
\n grija unei surori
|n urma posibilului accident suferit, mezzosoprana
Maria Macsim Nicoar` a fost dat` în grija unei

surori, în dauna so]ului artistei, Codrin Constantin
Nicoar`. Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i
au admis cererea formulat` de E.H., sora artistei.
Procesul intentat de sora artistei Maria Macsim
Nicoar` so]ului acesteia, pianistul Codrin Constantin
Nicoar`, a început pe 1 iulie 2020. Femeia, care
locuie[te în jude]ul Bac`u, le-a cerut judec`torilor
s` o lase pe artist` în grija ei.
Totodat`, pe 12 octombrie 2020, dou` rude
de-ale mezzosopranei Maria Macsim Nicoar` lau dat în judecat` pe so]ul artistei. Cele dou`
rude, respectiv mama M.M. [i sora E.H., cea
care a ob]inut custodia artistei, le-au cerut
judec`torilor s` emit` un ordin de protec]ie
împotriva pianistului Codrin Constantin Nicoar`.
„Solicit`m obligarea pârâtului la p`strarea unei
distan]e minime de 100 de metri fa]` de victim`,
fa]` de re[edin]a actual`, din jude]ul Bac`u, fa]`
de Spitalul Clinic de Urgen]` „Prof. dr. Nicolae

Oblu”, din Ia[i, [i fa]` de centrul medical în care
va fi transferat` pentru recuperare, precum [i
interzicerea oric`rui contact”, au afirmat atunci
cele dou` rude ale artistei. |ns` judec`torii au
respins cererea de emitere a unui ordin de
protec]ie împotriva pianistului Codrin Constantin
Nicoar`, pentru lipsa calit`]ii procesual active a
reclamantelor. De remarcat este faptul c`, pentru
l`sarea f`r` ajutor a unei persoane aflate \n
dificultate, Codul Penal prevede o pedeaps`
cuprins` \ntre 3 luni [i un an de \nchisoare sau
cu o amend`. Astfel, \n legisla]ie nu se prevede
luarea vreunei m`suri preventive \n astfel de
situa]ii. Reporterii cotidianului „BZI” au \ncercat
s`-l contacteze telefonic, \n cursul zilei de ieri,
pe pianistul Codrin Constantin Nicoar`, pentru a[i expune un punct de vedere, \ns` acesta nu a
r`spuns.
Ciprian NEDELCU

Perchezi]ie în for]\, a masca]ilor! S\ltat de poli]i[ti dup\ un jaf ca-n filmele
americane! A spart un cazino din Nicolina dup\ ce a intrat pe geamul din baie!
Oamenii legii au efectuat joi sear`,
25.02.2021, o perchezi]ie
domiciliar` la suspec]ii unui jaf
care a avut loc în urm` cu o
s`pt`mân`. Masca]ii au ridicat mai
multe mijloace de prob`, dar [i pe
un suspect, care a fost dus asear`
la audieri. Totul, dup` ce un cazino
din zona Nicolina a fost spart
recent ca-n filme. În cauz` sunt
suspecta]i individul [i prietena lui
Ieri dup`-amiaz`, 25.02.2021, masca]ii au
descins în for]` la locuin]ele unor suspec]i de
furt. Oamenii legii au efectuat o perchezi]ie la
un apartament al suspec]ilor, din cartierul Roua,
în zona Moara de Vânt.
Poli]i[tii ie[eni au ridicat mai multe mijloace
de prob`, dar [i pe un suspect, care a fost dus
asear` la audieri. Totul, dup` ce un cazino din
zona Nicolina a fost spart recent ca-n filme.
Conform unor surse judiciare, în cauz` sunt
suspecta]i individul [i prietena lui. Acelea[i surse
arat` c` tân`ra de 24 de ani a lucrat la cazinoul
jefuit, fiind concediat` \n urm` cu câteva luni.
Din informa]iile de]inute, aceasta lucreaz` \n
prezent la o banc`.

G`si]i dup` o s`pt`mân` de la
spargerea din cazinoul din Ia[i
În urm` cu o s`pt`mân`, un cazino din
municipiul Ia[i a fost spart. Individul care a intrat
pe geamul de la baie al societ`]ii a reu[it s` fure
suma de 61.000 de lei dintr-un seif. Angajatele
s`lii de jocuri de noroc l-au surprins pe f`pta[
în momentul furtului, moment în care acesta lea izbit u[a în fa]` [i a reu[it s` fug`. La scurt
timp de la incident, angajatele au dat alerta.
Acestea au sunat la num`rul unic pentru situa]ii
de urgen]` 112. La fa]a locului s-a deplasat un
echipaj de Poli]ie. Oamenii legii au adunat probe,
printre care [i o filmare de pe camerele de
supraveghere din incinta cazinoului respectiv. De
asemenea, o tân`r` angajat` a fost luat` de agen]i
[i dus` la audieri.

spatele cazinoului. „A fost f`cut` o sesizare cu
privire la faptul c`, într-un cazino din zona Nicolina,
ar fi fost sustras` o sum` de bani dintr-un seif
de c`tre un suspect. Se fac cercet`ri pentru
identificarea autorului”, a precizat atunci Anca
A intrat pe geamul din baie [i a Vîjiac, purt`torul de cuvânt al Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean Ia[i. Ini]ial, ho]ul luase o sum`
luat 61.000 de lei, dup` un jaf
total` de 110.000 de lei. Totu[i, în momentul în
ca-n filmele americane
care autorul a încercat s` fug`, a sc`pat suma
Anchetatorii ie[eni au constatat c` ho]ul a de 49.000 de lei. Astfel, prejudiciul a r`mas în
p`truns în incinta s`lii de jocuri de noroc, din sum` de 61.000 de lei. „Poli]i[tii au întocmit un
zona Nicolina, pe un geam mic de la baia din dosar penal în care se efectueaz` cercet`ri în
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

vederea identific`rii autorului [i tragerea acestuia
la r`spundere penal`, precum [i recuperarea
prejudiciului”, a încheiat purt`torul de cuvânt al
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i. Acum,
dup` identificarea principalilor suspec]i [i audierea
lor, urmeaz` ca anchetatorii s` decid` ce se va
întâmpla în continuare în cazul jafului ca-n filmele
americane dat într-un cazino din Ia[i. Anchetatorii
nu au g`sit sume de bani, dar au descoperit c`
cei doi tineri [i-au cump`rat recent un bolid
Mercedes- Benz Class.
Ciprian NEDELCU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
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.

nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
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.

Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
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
noi moderne, parter. Actele prin
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
notariat. Telefon: 0729921577.
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
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;
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DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII 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
S.C. angajeaz` Jurist.
Astept`m CV-urile la adresa
de email
officevioleta@yahoo.com.
Experien]a constituie un
avantaj. Tel.contact:
0788.313.620.
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.
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.

ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

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.
www.bzi.ro \]i spune

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.
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.
\n timp real ce se \ntâmpl` \n

Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
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 turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.
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.
Agent vânz`ri, studii medii,
experien]` 1 an, PRO INVEST
SRL. Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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
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.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.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.
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.
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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.
Consilier juridic debutant, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.

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.

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

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

Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, cu/f`r` experien]`,
SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.

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.

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

Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.

Femeie de serviciu, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.

Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.

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.

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.

EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
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 cai ferate drumuri [i
poduri,studii superioare f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer geodez, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
Geograf, studii superioare, f`r`
office@conestiasi.ro.
experien]` precizat`, ARCADIS
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
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]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.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.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.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.
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
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.
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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, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.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.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
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.
Referent de specialitate financiar
contabil, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
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.
Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA 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.

Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

BYDESIGN SRL; CUI: 36048468;
Registrul comer]ului:
J22/1154/2016;

Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.

S.C. KIPA HOLDINGS ROMANIA
S.R.L., J 22/308/2016, CUI
18144084, cu sediul \n Ia[i,
strada Fundac Gavril Musicescu
nr. 3, cam 1, etaj 2, jude] Ia[i,
declar pierdute certificatele
constatatoare 8476/05.02.2016
[i 426365/04.10.2007 emise de
ONRC.

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.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

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

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

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.

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

Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

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

PIERDERI

Filip Sanda, cu domiciliul în Ia[i,
str. Frumoasa nr.16,bl.639, sc.A,
et.l, ap.l, tel:0742671391, e-mail:
sandafilip@yahoo.com
{ofer, f`r` studii [i experien]`
împuternicit
prin procura special`
precizate, GLANCE OPTICAL
declar nule urm`toarele acte:
Sudor, f`r` studii [i experien]`
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
certificatul
de
\nmatriculare,
precizate, FARM CAMARA SRL.
certificatul de înregistrare fiscal`,
{ofer, studii medii, f`r`
Rela]ii la: 0729134149.
certificatul constatator de
experien]` precizata,
Tâmplar, scoal` profesional`/
autorizare [i anexele pentru
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
curs calificare, f`r` experien]`
urm`toarele societ`]i: Nr.crt.1;
0743558787;
Denumire societate: SC ART
lilistancu2003@yahoo.com.
precizat`, DAS SERVICE SRL.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

MEDIU
S.C. TALEX IMOBIL S.R.L. [i
TATARU RESIDENCE S.R.L.,
titular al „PUZ – Construire
locuin]e colective cu spa]ii
comerciale la parter, amplasat în
Ia[i, bld.Metalurgiei, nr.4, anun]`
publicul interesat asupra solicitarii
de ob]inere a avizului de mediu.
Prima versiune a proiectului de
plan propus poate fi consultat` la
sediul APM Ia[i – Calea
Chi[in`ului nr. 43, în zilele de
luni-joi (8:00 – 16:30) [i vineri
(8:00-14:00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul
APM Ia[i, Calea Chi[in`ului,
nr.43 în termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.

NOTIFICåRI
Subscrisul, C.I.I Ardelianu Ovidiu
Lucian, cu sediul ales \n mun.
Ia[i, str. Cuza Voda, nr.4, et.1,
cam. 108, jude]ul Ia[i, în calitate
de lichidator judiciar al S.C.
DERSI MET-AL S.R.L, desemnat
de Tribunalul Ia[i în dosarul nr.
496/99/2021, notific` faptul c`
prin \ncheierea nr.
11/18.02.2021, împotriva
debitorului S.C. DERSI MET-AL
S.R.L., cu sediul \n Mun Ia[i,
strada Gavriil Musicescu, nr. 5,
bl. 7 A, mezanin, cam. 2, jud. Ia[i
la sediul Cabinetului de Avocat
Horga Catalin, Jud. Ia[i, având J
22/487/2014, Cod unic
\nregistrare; 32945495, s-a
dispus deschiderea procedurii
simplificate de insolven]`.
Termenul limita pentru
înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii
debitorului este
05.04.2021.Termenul pentru
întocmirea tabelului preliminar
este 15.04.2021. Termenul
pentru definitivarea tabelului de
creante la 10.05.2021. Prima
Adunare a Creditorilor va avea
loc în Ia[i, str. Cuza-Voda, nr.4,
et. 1, cam. 108, jud. Ia[i, la data
de 20.04.2021, ora 10ºº având
pe ordinea de zi : alegerea
Comitetului Creditorilor, al
pre[edintelui acestuia,
confirmarea lichidatorului judiciar
– C.I.I. Ardelianu Ovidiu Lucian [i
stabilirea remunera]iei acestuia.
Creditorii interesa]i pot depune
declara]ii de crean]` la dosar, în
dublu exemplar, cu men]iunea ca
exemplarul pentru lichidatorul
judiciar s` fie comunicat direct
acestuia la sediul ales din Mun.
Ia[i, str. Cuza Voda, nr.4, et.1,
cam. 108, jude]ul Ia[i .
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O firm\ din Ia[i furnizeaz\ produse la
Servicii Publice! Se preg\tesc plant\rile de
prim\var\ cu un contract de 40.000 de euro
Servicii Publice Ia[i (SPI) SA, firma municipalit`]ii ie[ene de
administrare a spa]iilor verzi, preg`te[te noi achizi]ii. Recent, SPI
a finalizat o licita]ie pentru achizi]ia mai multor cantit`]i de turb`
blond`, necesare pentru dezvoltarea plantelor din pepiniera amenajat`
\n zona Zona Tudor Neculai.
Prevederea bugetar` a procedurii este de 201.600 lei, f`r`
TVA, adic` 40.000 de euro. Procedura a fost câ[tigat` de c`tre
societatea Garden Store SRL, din sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu,
jude]ul Ia[i, cu o ofert` de 208.880 lei, f`r` TVA. Firma este
condus` de Ioan Tiberius [i Ramona Gabriela Mâr]. |n 2019, cifra
de afaceri a societ`]ii a fost de aproape 1 milion de lei, dar cu
pierderi de 250.000 de lei. „Substratul de cultur` pe baz` de turb`
blond` \mbun`t`]it` solicitat trebuie s` fie de \nalt` calitate, complet
fertilizat pentru asigurarea dezvolt`rii plantelor aflate \n faza de
babyplant [i trebuie s` prezinte calit`]i constante pe \ntreaga
durat` a sezonului de plant`ri. Utilizarea substratului profesional
pe baz` de turb` blond` are o serie de avantaje: este liber de
semin]e de iarb` sau insecte, este liber de boli din complexul
«c`derea pl`ntu]elor», adaos perfect optimizat de minerale pentru
prima parte de dezvoltare a r`sadurilor, ob]inerea de r`saduri
uniforme, dezvoltare radicular` bogat`”, se arat` \n caietul de
sarcini.

Firma câ[tig`toare trebuie
` depun` mostre la sediul SPI
Necesarul este de 657.000 de litri. Turba se poate furniza [i
\n saci cu o capacitate de 250 de litri. SPI are dreptul s` verifice
calitatea produselor furnizate, prin analize de laborator sau teste
pentru determinarea conformit`]ii. „În vederea evalu`rii ofertelor
tehnice precum [i pentru verificarea calit`]ii produselor ofertate,
fiecare participant va prezenta mostre (e[antioane) din fiecare
produs, în recipient sigilat, etichetat [i personalizat de produc`tor.
Mostrele vor fi depuse la depozitul SC Servicii Publice Ia[i, din
str. Valea Adânc`, nr. 41. Produsele vor fi livrate e[alonat, pe tot
parcursul contractului, pe baza comenzilor transmise de c`tre
beneficiar, \n termen de maximum 48 de ore de la emiterea
comenzii. Livr`rile se vor efectua \n func]ie de necesit`]i [i spa]ii
de depozitare, \n pre]ul ofertei fiind inclus [i transportul la depozitul
beneficiarului. Fiecare livrare va fi \nso]it` de certificatele de
calitate corespunz`toare, declara]ii de conformitate sau buletine
de analiz`, \n func]ie de natura/provenien]a produselor”, se mai
arat` \n documenta]ia procedurii. |n 2020, SPI a cump`rat p`mânt
pentru gazonul din ora[.
Totdat`, SPI a lansat [i licita]ia pentru furnizarea mai multor
loturi de material s`ditor: baby plant anuale [i bienal. Prevederea

Terţă persoană fizică

Nr. 262683/24.02.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2021 luna februarie ziua 24
În temeiul prevederilor art.250 alin.(2) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17, luna martie, ora
10.00, anul 2021, în localitatea Iasi, b-dul Nicolae Iorga, nr.10C,
se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile:
A) A1) proprietate imobiliară - teren în suprafaţă de 5.000
mp, situat în extravilanul comunei Miroslava, categoria de
folosinţă arabil, tarla nr.78, parcela 3680/106, având nr.cadastral
77834, înscris în cartea funciară nr.77834 a UAT Miroslava,
judeţul Iaşi, evaluat la suma de 46.660,00 lei (exclusiv TVA);
Preţ de pornire a patra licitaţie 23.330,00 lei (exclusiv TVA).
Creditori 4
Sarcini 5
ANAF - D.G.R.F.P.Iaşi Ipotecă imobiliară înregistrată
A.J.F.P. Iaşi
sub nr.6645/20.06.2017
BEJA Dominte şi Asociaţii Act administrativ în dosar
de executare nr.1736/2018/
24.04.2019 emis de
BEJA Dominte şi Asociaţii
BEJA Dominte şi Asociaţii Act administrativ nr.priv.
ds.nr.1525/2015/15.02.2019
emis de BEJA Dominte şi Asociaţii
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul Nicolae
Iorga, nr.10C, etaj 1, cam.108A, telefon 0232/213332, int.5135,
executor fiscal Constantin Moruzi.
A2) proprietate imobiliară - teren în suprafaţă de 10.000
mp, situat în extravilanul comunei Miroslava, categoria de
folosinţă arabil, tarla nr.78, parcela 3680/105, având nr.cadastral
77835, înscris în cartea funciară nr.77835 a UAT Miroslava,
judeţul Iaşi, evaluat la suma de 93.320,00 lei (exclusiv TVA);
Preţ de pornire a patra licitaţie 46.660,00 lei (exclusiv TVA).
Creditori 4
Sarcini 5
ANAF - D.G.R.F.P.Iaşi Ipotecă imobiliară înregistrată
A.J.F.P. Iaşi
sub nr.6645/20.06.2017
BEJA Dominte şi Asociaţii Hotărâre judecătorească
nr.16198/CS/21.12.2018 emisă
de Judecătoria Iaşi
BEJA Dominte şi Asociaţii Act administrativ nr.priv.
ds.nr.1525/2015/15.02.2019
emis de BEJA Dominte şi Asociaţii

Înscris sub semnătură privată
dosar de executare 273/2017/
19.12.2017 BEJ Florea Mihai
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul Nicolae
Iorga, nr.10C, etaj 1, cam.108A, telefon 0232/213332, int.5135,
executor fiscal Constantin Moruzi.
A3) proprietate imobiliară - teren în suprafaţă de 5.000
mp, situat în extravilanul comunei Miroslava, categoria de
folosinţă arabil, tarla nr.78, parcela 3680/12/1, având nr.cadastral
77990, înscris în cartea funciară nr.77990 a UAT Miroslava,
judeţul Iaşi, evaluat la suma de 46.660,00 lei ( exclusiv TVA);
Preţ de pornire a patra licitaţie 23.330,00 lei (exclusiv TVA).
Creditori 4
Sarcini 5
ANAF - D.G.R.F.P.Iaşi Ipotecă imobiliară înregistrată
A.J.F.P. Iaşi
sub nr.6645/20.06.2017
BEJ Florea Mihai
Inscris sub semnătură privată
nr.273/19.10.2017 emis
de BEJ Florea Mihai
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul Nicolae
Iorga, nr.10C, etaj 1, cam.108A, telefon 0232/213332, int.5135,
executor fiscal Constantin Moruzi.
A4) proprietate imobiliară - teren în suprafaţă de 6.661
mp, situat în extravilanul comunei Miroslava, categoria de
folosinţă arabil, tarla nr.77, parcela 3585/33, având nr.cadastral
77836, înscris în cartea funciară nr.77836 a UAT Miroslava,
judeţul Iaşi, evaluat la suma de 62.160,00 lei (exclusiv TVA)
Preţ de pornire a patra licitaţie 31.080,00 lei (exclusiv TVA).
Creditori 4
Sarcini 5
ANAF - D.G.R.F.P.Iaşi Ipotecă imobiliară înregistrată
A.J.F.P. Iaşi
sub nr. 6645/20.06.2017
BEJA Dominte şi Asociaţii Act administrativ în dosar
de executare 1736/2018/
24.04.2019 emis
de BEJA Dominte şi Asociaţii
BEJA Dominte şi Asociaţii Act administrativ nr.priv.
ds.nr.1525/2015/15.02.2019
emis de BEJA Dominte şi Asociaţii
BEJ Florea Mihai
Act administrativ în dosar de
executare nr.273/2017/19.12.2017
emis de BEJ Florea Mihai
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul Nicolae
Iorga, nr.10C, etaj 1, cam.108A, telefon 0232/213332, int.5135,
executor fiscal Constantin Moruzi.
B) B1) proprietate imobiliară - teren în suprafaţă de 5.000
mp, situat în extravilanul comunei Miroslava, categoria de
folosinţă arabil, tarla nr.49, parcela 2205/17/3, având nr.cadastral

bugetar` este de 637.849 lei, f`r` TVA, aproximativ 130.000 de
euro. La procedur` s-au prezentat dou` societ`]i: Cdf Craiu
Construct SRL [i Garden Store SRL, din Ia[i. Prima societate are
sediul \n Craiova [i este condus` de F`nic` Drimboi.
Ciprian BOARU

77906, înscris în cartea funciară nr.77906 a UAT Miroslava,
judeţul Iaşi, evaluat la suma de 46.660,00 lei (exclusiv TVA).
Pret de pornire a patra licitaţie 23.330,00 lei (exclusiv TVA).
Creditori 4
Sarcini 5
ANAF - D.G.R.F.P.Iaşi Ipotecă imobiliară înregistrată
A.J.F.P. Iaşi
sub nr.6645/20.06.2017
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul Nicolae
Iorga, nr.10C, etaj 1, cam.108A, telefon 0232/213332, int.5135,
executor fiscal Constantin Moruzi.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin
o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei
sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi, cod de
identificare fiscală 45409098, deschis la Trezoreria Municipiului
Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de
conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu
este cazul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon 0232/213332, interior 5135,
executor fiscal Constantin Moruzi.
Data afişării: 24.02.2021
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Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume Raluca MIHAI
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Dan Petrescu, pe lista scurt\
a lui Celtic Glasgow! Anun]ul
f\cut la o zi dup\ ce ıBursucul‰
a plecat de la Kayserispor
Dan Petrescu a r`mas f`r` angajament, mar]i, dup` desp`r]irea
de Kayserispor, îns` antrenorul român ar fi monitorizat de sco]ienii
de la Celtic. Anun]ul a fost f`cut de jurnalistul Gianluigi Longari,
de la SportItalia [i Tuttomercatoweb, care scrie c` „fostul juc`tor
al lui Chelsea se afl` pe lista scurt` a lui Celtic pentru postul
de manager”. Vestea vine la mai pu]in de 24 de ore dup` ce
Dan Petrescu s-a desp`r]it de Kayserispor [i în aceea[i zi în care
Neil Lennon a demisionat de la Celtic. Celtic, campioana Sco]iei
din ultimele nou` sezoane, a f`cut mai mul]i pa[i gre[i]i în acest
sezon [i a r`mas la o distan]` uria[` fa]` de marea rival` Rangers
- 18 puncte, dup` 30 de etape jucate. Dan Petrescu s-ar fi aflat
pe lista lui Celtic [i în toamna anului trecut, când forma]ia din
Glasgow pierdea teren în lupta la titlu, iar casele de pariuri din
Marea Britanie îi acordau o cot` de 10 „Bursucului” pentru a
semna cu sco]ienii.

Cum a motivat ba[kanul lui Kayserispor
desp`r]irea de Dan Petrescu
Totul s-a întâmplat dup` ce pre[edintele grup`rii a avut o
[edin]` cu tehnicianul român. Kayserispor este f`r` victorie în
ultimele 4 etape din Super Lig, iar salvarea de la retrogradare
pare un obiectiv care nu este deloc u[or de realizat.
„Ne-am desp`r]it de comun acord cu Dan Petrescu”, a spus
pre[edintele clubului. Berna Gözba[i, potrivit celor de la TRT
Spor. „Din motivele familiale ale antrenorului nostru, Dan Petrescu,
ne-am separat de comun acord. Îi mul]umim lui [i staff-ului s`i
[i le dorim succes în viitoarele lor experien]e”, se arat` în
comunicatul oficial.
Petrescu a rezistat mai pu]in de dou` luni la Kayserispor,
unde a strâns 8 meciuri: dou` victorii, trei remize [i trei înfrângeri.

Neil Lennon a plecat de la Celtic dup` ce a
ajuns la 18 puncte în spatele lui Rangers
Neil Lennon a demisionat din postura de antrenor principal
la Celtic: „Anun]`m c` antrenorul Neil Lennon [i-a depus ast`zi
demisia. Îi mul]umim pentru tot ce a realizat aici [i îi ur`m mult
succes pe viitor”, a precizat clubul. Neil Lennon a cucerit de-a
lungul timpului patru titluri [i dou` Cupe ale Sco]iei din postura
de antrenor al lui Celtic. Celtic se afl` pe locul 2 în campionat,
cu 64 de puncte. Rangers, echipa lui Ianis Hagi, este lider autoritar
în Sco]ia, cu 82 de puncte acumulate în 30 de etape.

Iar presa sco]ian` a analizat [ansele ca tehnicianul român s`
devin` rivalul lui Steven Gerrard [i Ianis Hagi.
„Dan Petrescu s-a desp`r]it de turcii de la Kayserispor [i a
devenit un fel de candidat misterios pentru a-l înlocui pe Neil
Lennon. Fostul juc`tor al lui Chelsea reziliase pe cale amiabil`
în]elegerea cu CFR Cluj în noiembrie anul trecut, iar acum a
plecat din Superliga turc` dup` doar 8 meciuri pe banc`. Petrescu
a fost cel care a reu[it dou` victorii în fa]a lui Celtic sezonul
trecut, prima în turul preliminar al UEFA Champions League”,
au scris cei de la dailyrecord.co.uk.
Sco]ienii [i-au amintit de victoria de senza]ie a lui Dan Petrescu
pe terenul rivalei Rangers. Iar fanii lui Celtic au p`rut [i mai
interesa]i de numele lui Dan Petrescu, dup` ce un jurnalist italian
a lansat ipoteza venirii acestuia la Glasgow. „Petrescu s-a remarcat
în cele 4 confrunt`ri dintre Celtic [i CFR Cluj din sezonul trecut,
când românii au dat lovitura în preliminariile UEFA Champions
League. Tehnicianul de 53 de ani a jucat în carier` la Chelsea
[i Sheffield Wednesday [i are o experien]` de aproape 20 de ani
în antrenorat. În mod curios, Petrescu i-a p`r`sit pe turcii de la
Kayserispor dup` doar 45 de zile, iar alegerea momentului ar
putea fi mai mult decât o coinciden]`.
În sezonul 2009/2010, Petrescu era la conducerea Unirii
Urziceni în grupele Ligii Campionilor când a reu[it un succes
memorabil cu 4-1 pe Ibrox Park, contra unui Rangers preg`tit
de «vulpea b`trân`» Walter Smith”, au scris cei de la videocelts.com.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

UEFA, anun] oficial
despre EURO 2020:
amânarea este exclus\!
Scenariu optimist
pentru fani
EURO 2020 se va disputa în acest an, fiind exclus` o nou`
amânare sau o anulare a turneului final, [i este luat` în calcul
posibilitatea ca fanii str`ini s` asiste la meciuri, a declarat
pentru Reuters consilierul medical al UEFA pentru aceast`
competi]ie, elve]ianul Daniel Koch. Turneul ar fi trebuit s` se
desf`[oare anul trecut, îns` pandemia de coronavirus a f`cut
ca el s` fie reprogramat pentru perioada 11 iunie - 11 iulie
2021. „Este exclus ca EURO s` nu se dispute, se va disputa.
Nu exist` un scenariu pentru cel mai r`u caz, exist` scenarii
realiste [i scenarii pentru cel mai bun caz”, a afirmat Daniel
Koch. Potrivit acestuia, forul fotbalistic european va lua o
decizie în privin]a adecv`rii stadioanelor, dup` ce se va consulta
cu cele 12 ]`ri gazd`. El a ad`ugat c` UEFA se gânde[te la
posibilitatea prezen]ei unui num`r sporit de fani dac` situa]ia
o va permite.
„Cred c` va exista mult` flexibilitate, cel pu]in pân` la
sfâr[itul lui aprilie, o decizie trebuie luat` la începutul lui
aprilie, dar acum exist` mai mult` flexibilitate, acum putem
m`ri num`rul, fiindc` situa]ia s-a îmbun`t`]it mult mai mult
decât ne a[teptam”, a spus Koch.

UEFA, despre suporterii de la EURO
2020: „Cred c` e posibil s` avem mai
mult de 30% din capacitatea stadionului”
UEFA le-a cerut celor 12 ]`ri gazd`, printre care este [i
România, s` prezinte planurile lor pentru intrarea pe stadioane
[i alte probleme. Anul trecut, UEFA a men]ionat patru scenarii
opera]ionale: stadion deschis la capacitate maxim`, deschis cu
o capacitate de cel pu]in 50%, stadion deschis cu o capacitate
între 20-30% sau meciuri cu por]ile închise. Întrebat câ]i
spectatori ar putea primi stadioanele, Koch a r`spuns: „Cred
c` mult mai mult decât ne imagin`m. În toamn` unele ]`ri
au fost la 30%, eu cred c` este posibil mai mult de 30%”. Koch
a indicat c` UEFA analizeaz` posibilitatea ca fanii s` poat`
c`l`tori în diferite ]`ri ca s` asiste la meciuri.
„Este prea devreme pentru a spune. Vom vedea care este
situa]ia [i care sunt cerin]ele diferitelor ]`ri, dar sper c` m`car
unele c`l`torii vor fi posibile, fiindc` pân` la urm` nu c`l`toriile
fac adev`rata diferen]`. Desigur, fiecare ]ar` a încercat s` se
protejeze, dar nu restric]iile de c`l`torie sunt principala problem`.
Principala problem` este s` oprim acest virus prin detectarea
cazurilor, descoperirea contactelor [i distan]area social`. Suntem
îns` optimi[ti”, a spus Koch.
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Bursa bârfelor

Deruta]ii se preg`tesc de lupt`!
V-a]i preg`tit popcornu’?
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babele cele hâtre v` prezint`
una nou` despre eterna madam` a pulitichiei de Bahlui, Closet
Pipir`u, [i „cel mai bun pretenar” al ei, M`riusic` Brobodea. Gurile
rele spun c`, \n aceste zâle, când se voteaz` bugetul, Closet [i
M`riusic` au \n plan s` se certe pe lovele pentru giude]ul nostru
cel am`rât, numai c`, la un moment dat, fiecare a planificat s`
se certe ca la u[a cortului, pentru interesele proprii, de fapt. Cum
giude]ul nostru nu prea e b`gat \n sam` pe la Bucale, cei doi
puliticieni vor da, \ntr-un final, vina de la unul la altul. Se
preconizeaz`, astfel, o lupt` intern` pe la usereu, \n care madama
Pipir`u va da vina pe Brobodea - [i invers! - pentru lipsa de
vizibilitate la nivel central. Babetele [i-au preg`tit popcornu’! Voi?!

Profesora[ul care a auzit z`ng`nit de
c`tu[e [i neb`garea \n sam`!
|n continuarea rubricu]ei, babetele bârfitoare v` prezint` una
despre un profesora[ de pren târg, pre numele s`u Gelu]u Teudurescu. Nenea aista e chiar cel care a fost implicat \n scandalul
de acu’ câ]iva ani[ori, `la cu Sorinel Obidiu Vântur! Gurile rele
spun c` profesora[ul cel viteaz era cunoscut ca un nene care se
credea buricu’ p`mântului, dar, \n ultima perioad`, ar fi luat-o r`u
pe câmpii. |n trecut, Gelu]u obi[nuia s`-[i jigneasc` studen]ii, s`i spurce cum \i venea la gur`, \ntr-o total` lips` de respect. Mai
nou, dup` ce a fost condamnat, nenea tot \ncearc` s` se reprofileze
[i s` dea sfaturi, \n special oamenilor de la partidoi. Numai c`
lumea nu \l mai bag` \n sam`, [tiind ce sentin]` a primit. Culmea,
pân` [i grupu[orul de la Cluj, cu care era apropiat, nu mai vrea
s` aud` de Gelu]u! A[a, dom’ profesor, babetele v` sf`tuiesc s`
pune]i mâna la munc`, nu mai a[tepta]i mereu fonc]ii [i lovele
pentru stat degeaba [i dat din gur`!

Famiglia Futerman vrea s` sparg` pia]a
cu margarin` pe baz` de unguente
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` prezint` informa]ii
noi despre famiglia Futerman, una la care ne-am cam cr`c`nat de
râs! Cic`, de azi, famiglia aiasta pl`nuie[te s` scoat` pe pia]` o
margarin` tartinabil`, iar, \n ingrediente, intr` t`te alifiile produse
de firmuli]a lor, de la sarmiform, diclopenac, sirop alinat, precum
[i vitamina C cu epinaceea, sindolores, dar [i altele. Cic` margarina
va func]iona din exterior la interior, dar [i din interior la exterior,
doar tartinabil`, pe baz` de pâine feliat`. Indiferent cum, babetele
bârfitoare au aflat c`, de fapt, rezultatele vor fi acelea[i! Acu’,
r`mâne de v`zut cine va cump`ra a[a o margarin`: pacien]ii pe
care \i dor genunchii sau `ia c`rora le este foame? |n orice caz,
babetele bârfitoare preconizeaz` c` margarina aiasta va avea acela[i
succes ca t`te celelalte biznisuri ale famigliei Futerman de pân`
acu’!
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R\sturnare de situa]ie `n
dosarul ıSex `n chilie‰!
Procesul fostului episcop
de Hu[i, dus la Gala]i!
Corneliu Bârl\deanu a
sc\pat de judec\torii
ie[eni!
Ex-episcopul de Hu[i, acuzat de procurori
c` a abuzat sexual elevi ai seminarului, a
cerut str`mutarea dosarului penal, iar
solicitarea i-a fost admis`. Corneliu
Bârl`deanu este de p`rere c`, dac`
dosarul s`u ar fi fost judecat de Curtea de
Apel Ia[i, ar fi fost în aten]ia publicului.
Magistra]ii de la Înalta Curte de Casa]ie [i
Justi]ie i-au aprobat recent solicitarea, iar
cazul s`u va fi analizat de Curtea de Apel
Gala]i

R`sturnare de situa]ie \n dosarul intitulat generic „Sex \n chilie”!
Procesul fostului episcop de Hu[i, dus la Gala]i! Astfel, Corneliu
Bârl`deanu a sc`pat de judec`torii ie[eni!
Corneliu Bârl`deanu (Cornel Onil`) le-a solicitat magistra]ilor din
cadrul Înaltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie s` aprobe str`mutarea
dosarului s`u. Judec`torii de la |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie au
admis recent str`mutarea procesului penal care îl prive[te pe Corneliu
Bârl`deanu [i pe fostul arhimandrit Sebastian Jitaru. „Instan]a admite
cererea formulat` de petentul Cornel Onil` privind str`mutarea judec`rii
cauzei ce formeaz` obiectul dosarului Cur]ii de Apel Ia[i. Dispune
str`mutarea cauzei la Curtea de Apel Gala]i. Men]ine actele procedurale
îndeplinite în cauz` pân` pe data de 18 februarie 2021. Definitiv`”,
au precizat magistra]ii de la Curtea Suprem`.

Corneliu Bârl`deanu [i Sebastian Jitaru,
trimi[i \n judecat` de procurorii ie[eni
Fostul episcop Corneliu Bârl`deanu [i ex-arhimandritul Sebastian
Jitaru au fost trimi[i în judecat` în decembrie 2020. Procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng` Curtea de Apel Ia[i au trimis la
instan]` dosarul „Sex în chilie”. În dosar, trei fo[ti elevi ai Seminarului
Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gur` de Aur” s-au constituit p`r]i
civile. Totodat`, atât seminarul, cât [i Episcopia Hu[ilor sunt considerate
p`r]i responsabile civilmente.
Cele dou` foste fe]e biserice[ti au intrat în vizorul anchetatorilor
ie[eni în urm` cu peste un an. Atunci, oamenii legii l-au chemat la
audieri pe Corneliu Bârl`deanu. Tot la audieri a fost adus din
penitenciar [i Sebastian Jitaru, el fiind condamnat anterior tocmai
pentru [antajarea episcopului de Hu[i. Procurorii ie[eni au prezentat
situa]ia de fapt re]inut` în sarcina celor doi. „În perioada februarie
- mai 2017, inculpatul Cornel Onil` (Corneliu Bârl`deanu), în calitate
de profesor, ar fi supus, prin constrângere psihic`, unor acte de
natur` sexual`, respectiv s`rut`ri cu limba, mângâieri în zona organelor
genitale, dezbr`carea acestuia [i s`rutarea corpului, pip`irea, precum
[i gesturile de a-i lua mâna [i de a i-o plimba pe organele sexuale
ale inculpatului pe partea v`t`mat`, minor la acea dat`. În perioada
19 - 23 mai 2017, acela[i inculpat (Corneliu Bârl`deanu) ar fi avut
ini]iative de a-i face sex oral persoanei v`t`mate (un elev minor la
acea dat`), ini]iative finalizate cu un astfel de act consumat, fapte
comise prin constrângere psihic`”, au subliniat oamenii legii.

Elev, constrâns psihic s` fac` sex
Anchetatorii au mai spus c`, în ceea ce îl prive[te pe Sebastian
Jitaru, acesta ar fi constrâns psihic un elev s` între]in` rela]ii sexuale
cu fostul episcop Corneliu Bârl`deanu. „În februarie 2017, inculpatul
Cristi Sebastian Jitaru ar fi comis prin constrângere psihic` acte
sexuale asupra persoanei v`t`mate, respectiv mângâierea în zona
organelor genitale, dezbr`carea acestuia [i s`rutarea lui pe corp,
pip`irea sa, supunerea sa în final, profitând de lipsa de reac]ie, pe
fondul fricii, la efectuarea unui act sexual oral finalizat. În perioada
februarie - finele lunii mai 2017, inculpatul Cristi Sebastian Jitaru ar
fi exercitat constrângeri psihice constante, prin amenin]are cu diverse
consecin]e, pe persoana v`t`mat`, pentru a o determina s` suporte
agresiunile sexuale la care era supus` de c`tre inculpatul Onil`, cu
scopul de a ob]ine un material video, pe care pl`nuia s` îl foloseasc`
împotriva celui din urm`”, au subliniat magistra]ii. Conform acestora,
fostul arhimandrit Sebastian Jitaru ar fi constrâns un alt elev s` îi
fac` sex oral.
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