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O gașcă de derbedei susținuți de
un învins politic a snopit în bătaie
primarul unei comune din Iași!
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Dezvăluiri
despre o piață
neagră care a
explodat la Iași!
actualitate 9

Anchetă spectaculoasă, declanșată de
polițiștii din Iași! Aceasta este legată de o
piață neagră care a explodat. Miza este una
ce are în prim-plan o serie de obiecte rare și
valoroase care au ajuns să fie vândute
inclusiv pe OLX.ro cu 150 de mii de lei. La
finalul săptămânii trecute, un individ a postat
un anunț (cu fotografie) cu un topor celtic
(vechi de aproximativ 3.000 de ani)

actualitate 9
Lista
Șoferii nu vor mai avea acces
investițiilor locale
în centrul Iașului! Noi reguli de
în 2021! Cu ce s-a circulație vor fi puse în aplicare
ales județul Iași din Primarul Mihai Chirica anunță că va
bulevardul Ștefan cel Mare
bugetul României? închide
și Sfânt pe o perioadă

eveniment
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nedeterminată. Edilul vrea să
înființeze un traseu de promenadă.
Circulația mașinilor va fi deviată
spre arterele adiacente. Patronii de
restaurante vor avea posibilitatea
să extindă afacerile pe pietonal
Situație dramatică pentru județul Iași. Lista
investițiilor Iașului în anul 2021 va cuprinde
din nou aceleași promisiuni ca și în anii
anteriori. Amendamentele depuse de aleșii
Iașului la legea bugetului nu au fost avizate, în
vreme ce parlamentarii puterii nu au venit cu
nicio propunere. Astfel, marile investiții...
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Vedetele de la Târgul
Mărțișorului din Piața Unirii.
Nici prin cap nu le-ar trece
unora că din aceste lucruri
se pot face asemenea minunății

expres
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Un Volvo a fost făcut praf de
iubita unui interlop din Iași care
s-a urcat beată și fără permis la volan
Fosta soție a unui interlop din Iași
a comis-o din nou. Sâmbătănoapte, Alina Maria Ursache,
fosta soție a lui Viorel Oarză, s-a
urcat băută la volan și a provocat
un accident rutier. Femeia a fost
condusă de polițiști la audieri și
riscă să ajungă în arest pentru că
a condus fără permis și sub
influența băuturilor alcoolice
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ISJ Ia[i a f\cut anun]ul!
Centrul de Excelen]\,
destinat grupului de
elevi cu performan]e,
`[i reia activitatea
`ntr-un nou format
Debutul prim`verii contureaz` noi perspective pentru elevii
ie[eni cu aptitudini înalte în diverse domenii, capabili de
performan]`. Astfel, începând de ast`zi, 1 martie 2021, Centrul
Jude]ean de Excelen]` (CJE) Ia[i î[i reia activitatea într-un
nou format, ca institu]ie cu personalitate juridic`, înfiin]at` prin
Ordinul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii (MEC) nr. 5.956
din 4 noiembrie 2020. Astfel, din anul [colar 2020-2021, institu]ia
î[i desf`[oar` activitatea ca unitate conex` a Ministerului
Educa]iei, sub coordonarea metodologic` a Inspectoratului
{colar Jude]ean Ia[i, având sediul la adresa Strada Nicolae
B`lcescu, nr. 19 (în cl`direa {colii Postliceale Sanitare «Grigore
Ghica Voda» Ia[i, parter).

Rolul Centrului Jude]ean de Excelen]`
este de a-i selecta pe acei elevi care
manifest` interes pentru un anumit
domeniu [tiin]ific
Rolul Centrului Jude]ean de Excelen]` Ia[i este de a-i
selecta pe acei elevi care manifest` interes superior [i pasiune
pentru un anumit domeniu [tiin]ific [i de a le asigura o
preg`tire deosebit`, centrat` pe aptitudinile [i nevoile lor de
instruire, prin intermediul unor profesori ei în[i[i valoro[i [i
pasiona]i de competi]ii. Toate activit`]ile de instruire se vor
desf`[ura în perioada martie - mai 2021, în regim on-line. În
acest semestru, preg`tirea elevilor se va desf`[ura în cadrul
a 16 grupe de excelen]` pentru disciplinele Limba [i literatura
român`, Matematic`, Fizic`, Chimie, Biologie, Geografie, Istorie
[i Informatic`. Dou` dintre aceste grupe au fost constituite la
Pa[cani, pentru disciplinele Limba [i literatura român` [i
Matematic` - clasa a VI-a.
Cei 287 de elevi înscri[i au fost selecta]i, în acest an
[colar, pe baza rezultatelor ob]inute la olimpiadele jude]ene/na]ionale
din ultimii doi ani [colari, dar [i ca rezultat al particip`rilor
anterioare la cursurile Centrului de Excelen]`. „Via]a [colii
ie[ene trebuie s` reintre în normalitate. Ne dorim continuarea
activit`]ilor care sus]in performan]a elevilor ie[eni, educa]ia
elitelor trebuind s` continue chiar [i în contextul pandemic
actual. Dup` un an cu multe provoc`ri [i obstacole din punct
de vedere educa]ional, redeschidem cursurile Centrului de
Excelen]` în acest semestru, la o serie de discipline [colare,
urmând ca din toamn` s` diversific`m domeniile de studiu [i
num`rul grupelor de elevi. {coala digital` ne va fi gazd` pentru
aceste cursuri desf`[urate cu elevi de gimnaziu [i de liceu,
sub coordonarea unor profesori cu o preg`tire [tiin]ific`
deosebit`, cu un palmares profesional confirmat în diverse
contexte competi]ionale”, a declarat prof. dr. Genoveva Aurelia
Farca[, inspector [colar general al ISJ Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Prognoza meteo `n Ia[i `n
perioada 1-7 martie 2021.
Cum va fi vremea `n primele
zile de prim\var\ `n regiune?
Meteorologii Administra]iei Na]ionale de
Meteorologie au emis prognoza meteo \n
Ia[i \n perioada 1-7 martie 2021. |n prima
s`pt`mân` din prim`vara calendaristic`,
ie[enii vor avea parte de o vreme \n
general \nchis`, cu [anse reduse de
precipita]ii
Prima s`pt`mân` din luna martie 2021 vine cu temperaturi
oscilante, zile cu intensific`ri ale vântului, dar [i cu [anse reduse
de ploi. Conform meteorologilor de la Administra]ia Na]ional` de
Meteorologie (ANM), \n prima parte a prim`verii calendaristice
ie[enii nu se vor bucura foarte mult de soare. Dac` ast`zi, 1
martie 2021, sunt posibile precipita]ii, \n zilele urm`toare acestea
vor lipsi cu des`vâr[ire. Mai mult, vremea \n municipiul Ia[i se
va men]ine \n general \nchis`. Iat` [i care este prognoza meteo
\n Ia[i \n prima s`pt`mân` din luna martie 2021.

Prognoza meteo \n Ia[i \n primele
zile din martie 2021
Ast`zi, 1 martie 2021, vremea la Ia[i va fi destul de rece.
Temperatura aerului va fi cuprins` \ntre o minim` de 2 grade
Celsius [i o maxim` de 5 grade Celsius. Pot ap`rea precipita]ii
u[oare, [ansele fiind destul de ridicate. Vântul poate sufla \n
rafale, \n timp ce umiditatea aerului va fi ridicat`. Spre sear`,
vântul va continua s` sufle \n rafale, \n timp ce umiditatea aerului
va fi ridicat` \n continuare.
Mar]i, 2 martie 2021, ie[enii vor avea parte de temperaturi
ceva mai ridicate. Se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o minim`
de 3 grade Celsius [i o maxim` de 12 grade Celsius. Cerul va
fi par]ial noros, vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce
[ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Vântul va continua
s` sufle slab pân` la moderat [i spre sear`, \n timp ce [ansele
de precipita]ii vor fi destul de sc`zute. |n 2020, ie[enii au avut
parte de valori asem`n`toare \n aceast` perioad`.

Temperaturi oscilante spre
mijlocul s`pt`mânii \n Ia[i
Miercuri, 3 martie 2021, la Ia[i vremea va fi \n general \nchis`.
Se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de minus 2 grade
Celsius [i o maxim` de 6 grade Celsius. Cerul va fi mai mult
acoperit, vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce umiditatea
aerului va fi ridicat`. Spre sear` \ns`, vântul poate sufla \n rafale
\n timp ce [ansele de precipita]ii vor r`mâne \n continuare destul
de reduse.
Joi, 4 martie 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de 2 grade Celsius [i o maxim` de 16 grade

Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla slab pân`
la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
reduse. Noaptea va fi ceva mai senin`, \n timp ce vântul va
continua s` sufle slab pân` la moderat, iar [ansele de precipita]ii
vor fi destul de sc`zute.

Prognoza meteo: final de
s`pt`mân` cu vreme \nchis`
Vineri, 5 martie: 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de 3 grade Celsius [i o maxim` de 14 grade
Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla slab pân` la
moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute.
Vântul va continua s` sufle slab pân` la moderat spre sear`, \n
timp ce [ansele de precipita]ii vor r`mâne destul de sc`zute. {i
anul trecut, \n aceea[i perioad`, vremea a fost \n general \nchis`,
cu temperaturi destul de oscilante.
Sâmb`t`, 6 martie 2021, ie[enii vor avea parte de o vreme
ceva mai \nchis`, cu [anse sc`zute de precipita]ii. Se vor \nregistra
valori cuprinse \ntre o minim` de minus 1 grad [i o maxim` de
doar 5 grade Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit, vântul va
sufla slab pân` la moderat, \n timp ce umiditatea aerului va fi
ridicat`. Spre sear`, vântul va continua s` sufle slab pân` la
moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute
\n continuare. Duminic`, 7 martie 2021, la Ia[i se vor \nregistra
valori cuprinse \ntre o minim` de minus 2 grade Celsius [i o
maxim` de 5 grade Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va
sufla slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor
fi destul de sc`zute. Spre sear`, ie[enii vor avea parte de o vreme
\nchis`, cu [anse reduse de precipita]ii [i cu un vânt care va
sufla slab pân` la moderat.
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

3

EVENIMENT

Luni, 1 martie

Lista investi]iilor locale `n 2021! Cu
ce s-a ales jude]ul Ia[i din bugetul
României? Detalii inedite povestite
din [edin]ele comisiilor parlamentare
Situa]ie dramatic` pentru jude]ul Ia[i.
Lista investi]iilor Ia[ului \n anul 2021 va
cuprinde din nou acelea[i promisiuni ca [i
\n anii anteriori. Amendamentele depuse
de ale[ii Ia[ului la legea bugetului nu au
fost avizate, \n vreme ce parlamentarii
puterii nu au venit cu nicio propunere.
Astfel, marile investi]ii ale Ia[ului vor
r`mâne cele deja avizate de c`tre
Guvernul României
Dup` mai multe zile de discu]ii \n comisiile reunite ale
Parlamentului României, bugetul pe anul 2021 a fost conturat.
Votul final pe buget va fi dat \ns` \n plenul reunit al celor dou`
Camere \n cursul zilei de mâine, 2 martie 2021. Jude]ul Ia[i a
fost cuprins \n lista de investi]ii asumat` de actualul Guvern, \ns`
proiectele propuse pentru anul 2021 sunt extrem de pu]ine. Ia[ul
va beneficia \n acest an de bani pentru Autostrada A8 sau pentru
drumul na]ional Târgu Frumos-Boto[ani. Fondurile pentru drumurile
jude]ene sunt \ns` mai mici fa]` de anii anteriori, \n vreme ce
marile proiecte pe s`n`tate bat pasul pe loc. Iat` cum arat`
bugetul pentru Ia[i pe anul 2021 [i cum comenteaz` politicienii
locali proiectul \n forma sa final`! De bugetul na]ional depinde
[i bugetul municipiului Ia[i. |ns` acesta se afl` abia la stadiul de
consultare a cet`]enilor.

Lista investi]iilor Ia[ului \n 2021! Proiectele
jude]ului din bugetul României
Discu]iile din comisiile de specialitate nu au adus schimb`ri
majore \n privin]a proiectelor jude]ului Ia[i. Parlamentarii ie[eni
ai Guvernului nu au propus amendamente la legea bugetului pe
2021. Asta pentru c` Guvernul PNL- USR/PLUS- UDMR le-a cerut
acestora s` nu intervin` peste proiectul de buget, proiect care
astfel nu a mai suferit modific`ri substan]iale fa]` de propunerea
Executivului. |n aceste condi]ii, demnitari precum Cosette Chichir`u
sau Marius Bodea, reprezentan]i ai USR/ PLUS, mai mult au
f`cut figura]ie \n comisiile parlamentare.
|n schimb, cele 32 de amendamente propuse de parlamentarii
PSD Ia[i la legea bugetului de stat au fost respinse pe capete.
Ace[tia au solicitat fonduri pentru Autostrada A8, centura ocolitoare

Dosar nr. 2080/2013
Subsemnatul Darie Andreea, executor judecătoresc în
circumscripţia Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Str. Grigore
Ureche nr.3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi,
În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunoştinţa generală că, în data de 19.03.2021 orele
11.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE SI CRISTIAN
GHEORGHE LUPU – NICOLAITA din Iasi, str. Grigore Ureche nr.
3, bl. Walter Maracineanu, parter, vânzarea la licitaţie publică a
imobilului:
1.
Teren intravilan in suprafata de 1000 mp, situat in
Fetesti, judet Iasi, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti,
nr. cadastral 149;
2.
Locuinta cu o SC de 70,50 mp, situat in Fetesti, judet
Iasi, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti, nr. cadastral
149-C1;
3.
Magazin compus din C2/0 su SC de 89,06 mp si C2/1 cu SC de 14,19 mp, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii
Scobinti, nr. cadastral 149-C2;
4. WC, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti,

Est [i Vest, dar [i o serie de proiecte pentru comunit`]ile rurale
din jude]ul Ia[i. Practic, bugetul a r`mas \n forma ini]ial`.

Investi]iile Ia[ului erau [tiute
de la bun \nceput
|n proiectul de buget apar 9,7 milioane de lei pentru plata
proiectantului la sectorul montan din Autostrada A8 Târgu Mure[
- Târgu Neam]. Pentru tronsonul Târgu Neam] - Ia[i - Ungheni
au fost prev`zute 4,8 milioane de lei pentru anul 2021, sum`
destinat` demar`rii documenta]iei tehnice. Pentru urm`torii ani
ar trebui s` se aloce 23,1 milioane de lei \n 2022, dar [i 27,5
milioane de lei \n 2023. De asemenea, apare [i suma de 12
milioane de lei pentru 2024. Al]i 368 de mii de lei sunt aloca]i
pentru podul de la Ungheni, parte a proiectului A8.
|n buget apar [i 50 de milioane de lei drept credit de
angajament pentru centura ocolitoare a Ia[ului. Aceast` sum` nu
este \ns` ca [i garantat`. |n plus, al]i 62 de milioane de lei apar
drept credit de angajament pentru drumul na]ional Târgu Frumos
- Boto[ani. Compania de Drumuri a stabilit câ[tig`torul pentru
acest sector de drum, \ns` se pare c` nu [i fondurile necesare
lucr`rii. |n acest caz, proiectul va fi dus pân` \n 2023.

Reac]ia deputatului Marius Ostaficiuc,
membru \n Comisia
de buget din Parlament!
Membru \n Comisia de Buget, deputatul PSD de Ia[i Marius
Ostaficiuc s-a ar`tat nemul]umit de modul cum a \n]eles Guvernul
s` aloce fonduri pentru jude]ul Ia[i. Acesta a men]ionat faptul c`
\n bugetul pe 2021 nu se reg`sesc suficiente fonduri pentru sistemul
medical. Conform acestuia, fondurile alocate sunt total insuficiente
în raport cu nevoile comunit`]ii ie[ene. „Ia[ul nu are nevoie de
câ]iva lei pentru ni[te studii, ci are nevoie de fonduri consistente
pentru a putea demara a[a cum trebuie marile proiecte de investi]ii.
M` refer aici [i la investi]iile în sistemul de s`n`tate, un sistem
lovit de soart` în ultima perioad` [i pe care Guvernul actual pare
s`-l trateze la capitolul diverse. Nu pot s` nu v`d cum Institutul
Regional de Oncologie, cea mai mare unitate de profil din zona
Moldovei, a primit fonduri în b`taie de joc. Doar 40 de mii de
euro s-au alocat pentru IRO în anul 2021, sum` insignifiant` pentru
nevoile cadrelor medicale. Ce poate face IRO cu câte 20 de mii
de euro de la PNL [i USR/PLUS? Ce reprezint` ace[ti bani pentru

o unitate medical` în care an de an se trateaz` mii de bolnavi
cu afec]iuni oncologice?”, a spus deputatul PSD Marius Ostaficiuc.

Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i:
„Bugetul este un zero barat”
Lista investi]iilor Ia[ului \n 2021 a fost comentat` [i de Petru
Movil`, pre[edintele organiza]iei jude]ene PMP. Acesta a men]ionat
faptul c` bugetul pe anul acesta este o mare p`c`leal`. „|n 2020
am fost singurul parlamentar de Ia[i care a avut un amendament
aprobat la legea bugetului de stat. 9,4 milioane lei am reu[it s`
aduc c`tre Autostrada A8 pentru reactualizarea studiului de fezabilitate
pentru tronsonul Tg. Neam] - Ungheni – Ia[i. Banii, din p`cate,
s-au pierdut, pentru c` Ministerul Transportului nu i-a folosit pân`
la sfâr[itul anului trecut. Bugetul pentru anul 2021 prevede acelea[i
credite de angajament pentru Autostrada A8 care erau [i \n anii
trecu]i. |n realitate, un mare zero barat. Un buget mai prost ca
acesta pentru Ia[i nu am v`zut de ani buni. Unde sunt banii
promi[i [i unde sunt demersurile necesare pentru ca autostrada
s` devin` realitate?”, a spus Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

nr. cadastral 149-C3;
5.
SU 36,56 mp, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii
Scobinti, nr. cadastral 149-C4;
6.
Garaj cu SC 36,74 mp, inscris in C. F. Nr. 60741 a
localitatii Scobinti, nr. cadastral 149-C5;
7.
Imobil inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti,
nr. cadastral 149-C6, la preţul de 155400 lei, reprezentand 75
% din pretul la care a fost evaluat imobilul, proprietatea
debitorilor FORCOS ANCA MANUELA si NEICA MARIA,
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit
silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare,
având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să
prezinte oferte de cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii
trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc
la LIBRA INTERNET BANKcont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare
de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, în
sumă de 15540 lei.
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Cum va deveni apa rezidual\ un instrument
de monitorizare a infec]iei cu coronavirus [i
a tulpinilor sale! ApaVital Ia[i a trimis probe
de ap\ uzat\ `n care s-au descoperit
fragmente ARN de SARS-CoV-2
ApaVital Ia[i s-a implicat \n studiul
european care a descoperit \n apele uzate
urme de coronavirus. Timp de mai multe
luni s-au analizat probele trimise de la
sta]ia de epurare din municipiul Ia[i.
Descoperirile acestui studiu au ar`tat cât
de important` este monitorizarea
constant` a apelor uzate pentru a controla
mai bine r`spândirea virusului SARS-CoV-1
ApaVital Ia[i s-a al`turat din iulie 2020 unui studiu european
care a ar`tat prezen]a SARS-CoV-2 \n apele reziduale. Rezultatele
ob]inute ar putea contribui la descoperirea timpurie a zonei unde
ar putea ap`rea focare COVID-19. De aceea, din luna februarie
2021, ca urmare a rezultatelor ob]inute, Comisia European` dore[te
s` implementeze un sistem care urm`re[te r`spândirea virusului
SARS-CoV-2 \n rândul popula]iei utilizând apele rezidule. Pe
perioada pandemiei COVID-19 s-au realizat numeroase studii care
s` ajute speciali[tii s` \n]eleag` cât mai bine modific`rile aduse
de noul virus. În laboratoarele de cercetare din ]ar` s-a realizat
pân` acum detec]ia virusului în probe biologice ob]inute direct
de la pacien]i, dar au fost realizate [i studii care s` detecteze
prezen]a virusului în probe de ap`. Spitalul Clinic Militar de
Urgen]` „Dr. Iacob Czihac” Ia[i a participat, ca partener 2, în
Proiectul „Dezvoltarea în regim de urgen]` a unor instrumente
moleculare pentru evaluarea emergen]ei [i re-emergen]ei COVID19”, proiect condus de Institutul Na]ional de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militar` „Cantacuzino”. Cu scopul de a crea instrumente
moleculare pentru \mbun`t`]irea controlului r`spândirii infec]iei
cu coronavirus, acest proiect a analizat sta]iile de epurare [i ape
reziduale provenite din spitalele de boli infec]ioase.

ApaVital Ia[i a descoperit fragmente de
ARN SARS-CoV-2 \n apa rezidual`
Reziduuri care con]in urme de SARS-CoV-2 au fost descoperite
\n apa rezidual` din municipiul Ia[i. Un studiu realizat printr-un
proiect al Uniunii Europene \n parteneriat cu ApaVital Ia[i, denumit
Umbrella, s-a desf`[urat \n perioada lunilor iulie-august 2020, iar
rezultatele au fost interpretate de speciali[ti. ApaVital Ia[i [i-a dat
deja acordul pentru o nou` etap` a studiului, care se va desf`[ura
\n anul 2021. Supravegherea apei uzate combinat` cu utilizarea
produselor farmaceutice utilizate \n tratamentul COVID-19 poate fi o
modalitate de a monitoriza r`spândirea virusului SARS-CoV-2 \n ora[ele
[i ]`rile europene. Astfel, se va putea \mpiedica \n timp util r`spândirea
virusului de la o zon` la alta. „Laboratorul nostru de ap` potabil` a
participat \n mai multe proiecte europene. La ultimul studiu realizat
de Uniunea European` noi am fost doar parteneri [i am studiat
prezen]a SARS-Cov-2 \n apa uzat`. Reziduurile de ARN SARS-CoV-2
\n apa uzat` nu reprezint` un vector de r`spândire a virusului, ci
pot fi un indicator, un indiciu al num`rului de cazuri \ntr-o anumit`
zon`”, a declarat Mihai Doru[, directorul ApaVital Ia[i.

Apa rezidual` va ajuta la detectarea
virusului SARS-CoV-2
[i a tulpinilor existente
La \nceputul acestui studiu erau implicate 17 ]`ri din Uniunea
European`, iar alte 9 s-au al`turat \n luna august 2020, \n cea
de-a doua etap`. La finalul lunii februarie 2021, Organiza]ia
Mondial` a S`n`t`]ii [i Comisia European` au stabilit faptul c`
monitorizarea apei uzate este esen]ial` al`turi de al]i indicatori,
pentru a manageria pandemia COVID-19 [i variantele virusului.
„Punctul de prelevare a probei a fost re]eaua de canalizare
a municipiului Ia[i, \n incinta sta]iei de epurare, \nainte de intrarea
\n procesul propriu-zis de epurare. La nivelul ApaVital nu au fost
transmise concluziile [tiin]ifice. Studiul este ini]iat de European
Comission, Joint Research Center, Directorate D Sustainable
Resources, Unit D.02 Water and Marine Resources”, a explicat
R`zvan Manolache, purt`tor de cuvânt ApaVital Ia[i

Analiza apelor reziduale pentru
prezen]a ARN SARS-CoV-2 ar putea
indica apari]ia focarelor de infec]ie
O alt` echip` de cercetare din partea Spitalului Militar Ia[i a
participat la o cercetare la nivel na]ional. Rezultatele cercet`rii ar
putea ajuta autorit`]ile locale s` identifice apari]ia unor focare COVID19. A fost format` din [ef lucr`ri doctor biolog principal Daniela
Lumini]a Ichim, responsabil proiect, [i inginer specialist în Protec]ia
Mediului Carmen L`c`tu[u, \n calitate de membru. „Cercet`rile
privind detec]ia SARS-CoV-2 în e[antioane de ap` uzat` au condus
la urm`toarele concluzii: protocolul de concentrare a probelor de
ap` [i de extrac]ie a acizilor nucleici a permis detectarea ARN
SARS-CoV-2 prin metodele RT-PCR [i LAMP; probele de influent
de la sta]iile de tratare a apei au fost pozitive pentru SARS-CoV-2,
ceea ce sugereaz` eficien]a procesului de epurare din sta]iile analizate;
protocoalele optimizate pot fi utilizate ca instrument de avertizare
timpurie cu privire la apari]ia COVID-19 în perspectiva implement`rii
unui sistem na]ional de supraveghere a infec]iei; analiza apelor
reziduale identific` circula]ia silen]ioas` a virusului [i poate fi un

sistem de avertizare a posibilit`]ii apari]iei unor focare de COVID19”, au comunicat reprezentan]ii Spitalului Militar Ia[i.

Concentra]ii virale mari \n apele
rediziduale rezultate \n zonele unde
existau focare de coronavirus
Au fost analizate probe din apele reziduale provenite din
spitalele de boli infec]ioase [i din zonele unde erau raportate
focare [i \n ambele cazuri s-au determinat concentra]ii ridicate de
ARN viral. |n sta]iile de epurare a apei au fost identificate probe
pozitive numai în influent. Proiectul a contribuit [i la detectare
cantitativ` [i calitativ` mult mai eficient` de ARN SARS-CoV-2 în
ape reziduale. „Obiectivele specifice ale proiectului au fost: evaluarea
unui model microbiologic [i epidemiologic de screening al apelor
reziduale prin dezvoltarea metodologiei de evaluare a prezen]ei
Sars-CoV-2 în mediul acvatic care s` serveasc` sistemul de s`n`tate
public` pentru documentarea unor proceduri na]ionale de monitorizare
a circula]iei Sars-CoV-2 în mediu, precum [i dezvoltarea unei solu]ii
epidemiologice de îmbun`t`]ire a sistemului de supraveghere [i
alert` a emergen]ei [i re-emergen]ei virusului la nivel regional/na]ional.
E[antioane de ap` uzat` colectate din influentul (netratat), efluentul
sta]iilor de tratare a apei ale unor mari ora[e [i din sistemul de
canalizare asociat unor spitale din ]ar` au fost procesate în vederea
concentr`rii, extrac]iei de ARN viral, detec]iei SARS-CoV-2”, au
mai precizat reprezentan]ii de la Spitalul Militar din Ia[i.
Alexandra ABONICESEI

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Nici prin cap nu le-ar trece unora c\ din
aceste lucruri se pot face asemenea
minun\]ii. Pre]urile nu sunt chiar
mici, dar merit\ fiecare leu!
|n perioada 26 februarie 2021 - 8 martie
2021, aproximativ 30 de me[te[ugari sunt
prezen]i \n Pia]a Unirii din Ia[i cu
m`r]i[oare inedite
|n Pia]a Unirii din Ia[i, zeci de me[te[ugari sunt prezen]i la
târgul „M`r]i[or - simbol [i tradi]ie”. Manifestarea cultural` „M`r]i[or
- simbol [i tradi]ie” se desf`[oar` timp de 8 zile. Ie[enii pot merge
s` cumpere m`r]i[oare unice, create manual, pân` pe data de 8
martie 2021. Cei aproximativ 30 de me[te[ugari sunt din zona
Moldovei [i din alte zone etnografice ale ]`rii. Vremea frumoas`
de afar` a fost de partea me[te[ugarilor, sute de ie[eni au ie[it
s` cumpere m`r]i[oare pentru 1 martie! „Suntem la edi]ia a VI-a
a manifesta]iei culturale educative. Prima edi]ie a activit`]ilor
me[te[ug`re[ti dup` perioada de pandemie. |n anul 2020 nu s-a
desf`[urat niciun fel de activitate de acest gen. Ultima activitate a
Asocia]iei „ART-Me[te[ugurile Prutului” Ia[i a fost tot pentru m`r]i[or,
edi]ia a V-a, \n anul 2019. Suntem foarte \ncânta]i c` acum am
putut invita 30 de me[teri populari din Moldova [i din Vâlcea,
Arge[. |n afar` de m`r]i[oare, anul acesta am f`cut o derogare
pentru c` nu am mai vândut de foarte mult` vreme , am l`sat
me[terii s` vin` [i cu alte me[te[uguri, altele decât m`r]i[oare,
care pot fi cadouri pentru luna martie”, a declarat Silvia Cozmînc`,
pre[edintele Asocia]iei „ART-Me[te[ugurile Prutului” Ia[i.

Str`inii sunt \ncânta]i de
m`r]i[oarele române[ti
Sute de ie[eni au trecut pragul târgului „M`r]i[or - simbol
[i tradi]ie” \nc` de la deschidere. Copiii au fost cei mai \ncânta]i
de expozi]ia de m`r]i[oare [i me[te[uguri populare. Br`]`ri cu
motive de prim`var`, dar [i m`r]i[oarele clasice cu [nur au fost
c`utate de ie[eni cu o zi \nainte de sosirea prim`verii. Elevii
caut` cele mai frumoase m`r]i[oare pentru profesori [i colegi.
M`r]i[oarele cu [nurul alb [i negru pun semne de \ntrebare celor
care nu cunosc povestea acestui simbol tradi]ional românesc,

inclus \n lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanit`]ii UNESCO. „Lumea vine chiar dac` sâmb`t` a plouat. Vin [i copii,
noi le oferim pliante cu tradi]ia m`r]i[orului la români, \i \nv`]`m
de ce sunt [i cu fir negru, sunt foarte \ncânta]i de ceea ce aud.
Scopul nostru nu este doar comercializarea, dar [i informarea
publicului tân`r despre acest simbol drag nou`, românilor. Vineri,
26 februarie 2021, chiar \n prima zi, au fost foarte mul]i str`ini
care erau tare \ncânta]i de ceea ce v`d [i erau foarte curio[i, au
fost pe la to]i me[terii”, a precizat Silvia Cozmînc`, pre[edintele
Asocia]iei „ART-Me[te[ugurile Prutului” Ia[i.

M`r]i[oarele pictate pe coaj` de ou de
stru] au atras aten]ia trec`torilor
Printre cei aproape 30 de me[teri populari prezen]i la târg,
dou` doamne cu lucr`ri inedite au atras aten]ia vizitatorilor. La
standul sucevencei Celica Nistor, ie[enii se opreau [i r`mâneau
uimi]i când auzeau din ce material sunt confec]ionate m`r]i[oarele
expuse. Doamna Celica Nistor lucreaz` multe ore pentru realizarea
unui singur m`r]i[or. Pre]ul este pe m`sur`, un m`r]i[or cost`
\ntre 30 [i 80 de lei. Suceveanca face [i bijuterii din coaj` de ou.
„Confec]ionez m`r]i[oare din coaj` de ou de stru], ou de gâsc` [i
ou de ra]`. Cojile de ra]` [i gâsc` trebuie puse pe o baz`, pentru
c` sunt mai sub]irele. E foarte mult de lucru la o astfel de crea]ie.
Prima dat` preg`tesc oul, \l [lefuiesc, \l tai [i trebuie [lefuit` fiecare
buc`]ic`. Toate sunt diferite, nu fac niciodat` dou` la fel. Modelele
sunt \ncondeiate. Din oul de stru] r`mas fac co[ule]e, nu risipesc
nimic, c` e p`cat. Am \nceput \n urm` cu 3 ani [i vin \n fiecare
an aici la târg”, a declarat Celica Nistor, me[te[ugar din Suceava.

Piatra Neam], inginer de meserie. Pasiunea pentru modelarea
lutului a descoperit-o la p`rin]i \nc` din copil`rie. Ionela Lungu
este un me[ter popular care d` via]` pove[tilor lui Nic` a Smarandei
din Humule[ti. Figurinele dr`g`la[e [i colorate atr`geau publicul.
Oameni care treceau pe lâng` standul ei erau primi]i cu o veselie
molipsitoare. Un m`r]i[or de la standul Ionelei costa 10 - 30 de
lei. „Eu stau la Humule[ti [i de acolo [i inspira]ia mea. O astfel
de figurin` dureaz` câteva zile pân` este gata, azi \l modelezi,
\ntre timp co[i c`ciuli]a [i dureaz`. Colaborez cu un t`b`car
pentru c`ciuli]ele personajelor, la Humule[ti mai sunt câ]iva
me[te[ugari. Eu cu aceste personaje am [i \nceput. Pe vremea
când eram student` [i nu aveam televizor, st`team \n cas` [i
modelam. Dup` ce am terminat facultatea, am recitit scrierile lui
Creang` [i am \n]eles altfel povestea, [i am dat via]` personajelor.
De aproximativ 18 ani fac aceast` activitate”, a declarat Ionela
Lungu, me[ter popular din Humule[ti.
Andreea PåDURESCU

Ionela Lungu, vedeta manifesta]iei
culturale „M`r]i[or - simbol [i tradi]ie”
O alt` c`su]` din târg atr`gea tot mai mul]i curio[i. Aici era
me[terul popular din Humule[ti, Ionela Lungu. Ionela este membr`
a Asocia]iei Na]ionale a Creatorilor Populari din România, dar [i
a Asocia]iei Me[terilor Populari din }inutul Neam], profesor
coordonator în cadrul [colii Populare de Arte „Carmen Saeculare”

Dou\ noi acredit\ri în cadrul programului Erasmus+
2021-2027, la Colegiul Tehnic ıIon Holban‰ Ia[i
Dou` noi acredit`ri în cadrul programului Erasmus< 20212027 pentru Colegiul Tehnic „Ion Holban” Ia[i. Asta în urma
procesului de selec]ie realizat la nivel na]ional. „Ob]inerea
acredit`rilor Erasmus< confirm` faptul c` în cadrul [colii s-a
realizat un plan de implementare a activit`]ilor de mobilitate de
înalt` calitate ca parte a efortului mai larg de dezvoltare [i
interna]ionalizare a organiza]iei”, au punctat reprezentan]ii colegiului
„Ion Holban”. Astfel, în cadrul acredit`rii VET (înv`]`mânt profesional
[i tehnic, începând cu anul [colar 2021-2022, pe parcursul a cinci
ani se vor desf`[ura activit`]i de formare profesional`, de schimb
[i cooperare transfrontalier`, la care vor participa 175 de elevi
de la înv`]`mântul public [i special din toate domeniile VET ale
[colii [i 35 de profesori de discipline tehnice. În cadrul acredit`rii
pe domeniul Educa]ie [colar`, începând tot cu toamna anului
2021, timp de 5 ani, 63 de profesori de diferite specializ`ri [i 62
de elevi din cadrul [colii, atât din înv`]`mântul de mas`, cât [i
cel special, vor participa la cursuri [i activit`]i în institu]ii europene
pentru a se perfec]iona în domeniile educa]ie non-formal`, dezvoltarea
gândirii critice [i a inteligen]ei emo]ionale, educa]ie digital`,
incluziune [i diversitate, protec]ia mediului, stil de via]` s`n`tos
etc.

continue studiile astfel încât s` devin` o resurs` uman` motivat`
[i preg`tit` pentru a-[i îndeplini sarcinile de lucru la viitorul loc
de munc`. Colegiul Tehnic „Ion Holban” Ia[i de]ine titlul de
„{coal` European`” înc` din anul 2018 datorit` experien]ei pe
care o are în derularea proiectelor Erasmus<, a proiectelor
eTwinning, precum [i a unor proiecte na]ionale, regionale [i
jude]ene. Începând cu anul 2015, Colegiul Tehnic „Ion Holban”
Ia[i a implementat 3 proiecte Erasmus< pentru formare profesional`
(VET) în cadrul c`rora un num`r de 104 elevi au urmat stagii
de practic` la diferi]i agen]i economici din str`in`tate: Italia,
Germania, Spania, Grecia [i Portugalia.

Impactul dorit în urma implement`rii
proiectelor Erasmus< este ca [coala s`
devin` mai deschis` la interna]ionalizare

Totodat`, colegiul „Holban” a implementat [i un proiect
Erasmus< pe domeniul educa]ie [colar` la care au participat 19
cadre didactice. În momentul de fa]`, institu]ia coordoneaz` dou`
proiecte de parteneriat strategic la care particip` 20 de profesori
[i 48 de elevi care au desf`[urat [i vor desf`[ura activit`]i de
înv`]are în Spania, Italia, Turcia, Bulgaria, Lituania, proiecte care
urm`resc reducerea abandonului [colar [i a fenomenului de
Participarea la aceste stagii va constitui o
bullying. Perfec]ionarea continu` a cadrelor didactice va asigura
oportunitate pentru elevi de a intra în
elevilor accesul la o educa]ie de calitate, atractiv`, cu accent pe
contact cu realitatea european`
aspectul practic. Impactul dorit în urma implement`rii proiectelor
În urma particip`rii la proiecte, elevii vor dobândi competen]e Erasmus< este ca [coala s` devin` mai deschis` la interna]ionalizare
profesionale [i transversale în concordan]` cu cerin]ele de pe [i mai interesat` de cre[terea dimensiunii europene a educa]iei
pia]a muncii la nivel local [i european. Participarea la aceste stagii pe care o ofer`.
Valentin HU}ANU
va constitui o oportunitate pentru elevi de a intra în contact cu
valentin.hutanu@bzi.ro
realitatea european`, de a se dezvolta personal, de a-[i dori s`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Institutul Regional de
Oncologie Ia[i cump\r\
preparate pentru pacien]i
[i medici! Valoarea
contractului este de
1,5 milioane de euro
Firmele care pot asigura servicii de catering au la dispozi]ie
un contract generos din partea Institutului Regional de Oncologie
(IRO) Ia[i. Pe data de 30.03.2021 este programat` licita]ia
pentru achizi]ia serviciilor. Valoarea estimat` a contractului
este de 7.001.856, f`r` TVA, aproximativ 1,5 milioane de euro.
„Fiecare persoan` care lucreaz` \n zona de manipulare a
alimentelor va men]ine cur`]enia personal` la un nivel \nalt [i
va purta echipament de protec]ie curat. Personalul buc`t`riilor
sau oficiilor va fi supus controlului medical la angajare [i
controalelor medicale periodice. O persoan` desemnat` de
firm` va supraveghea zilnic starea de s`n`tate [i de igien`
individual` a personalului din blocul alimentar, ea va investiga
activ pe to]i lucr`torii \nainte de a \ncepe munca [i dac`
prezint` semne de boal` \i va trimite la medic”, se arat` \n
caietul de sarcini. De precizat c`, aprope zilnic, la Ia[i, sunt
diagnostica]i pacien]i cu cancer.

Pacien]ii [i medicii vor mânca preparatele
furnizate de firma de catering
Contractul se va desf`[ura prin intermediul unui acordcadru cu o durat` de 3 ani. Astfel, pentru aceast` perioad`
este solicitat un num`r maxim de 334.800 de por]ii pentru
pacien]i [i 10.800 de por]ii pentru medici. Preparatele trebuie
s` acopere 24 de regimuri alimentare. Printre meniurile solicitate
se num`r`: omlet`, m`m`lig`, cartofi natur, salat` oriental`,
orez cu lapte, sarmale cu carne de pui, bor[ de sfecl`, ciorb`
cu cartofi, ciorb` din legume, ciorb` de pui, sup` din ro[ii [i
orez, sup` din legume etc. Pe meniurile dedicate medicilor
de gard` se afl` ciorb` r`d`u]ean`, ciorb` de peri[oare, ciorb`
de v`cu]`, pulp` de pui la cuptor, chiftelu]e de pui, [ni]el din
piept de pui, omlet` cu brânz`, legume la gr`tar, cartofi la
cuptor, cartofi pr`ji]i, piure de cartofi, salat` de varz`, salat`
de sfecl` ro[ie, salat` verde cu ro[ii [i castrave]i, gogo[ari \n
o]et, mur`turi, pâine Graham, pâine alb`.
Totodat`, IRO a lansat alt` licita]ie, pentru achizi]ia mai
multor loturi de medicamente [i materiale sanitare. Contractul
estimat la o valoare de 328.114.771 lei, f`r` TVA, aproape 68
de milioane de euro, se va desf`[ura pe o perioad` de 36 de
luni. La procedur` au fost depuse nu mai pu]in de 38 de
oferte. Printre firmele participante se num`r`: Pharma Ahead
SRL, Direct Pharma Logistics SRL, B. Braun Medical SRL,
Flexi Pro SRL, Pharmafarm SRL, Farmacia Remedia Distribution
& Logistics SRL, TZMO Romania SRL, Alliance Healthcare
Romania SRL, Atlas Medical SRL, Felsin Farm SRL, Bio Eel
SRL, Coramed Medizinische Produkte SRL, Pharma SRL, Steril
Romania SRL, Compania Na]ional` Unifarm SA. Contractul
presupune [i furnizarea mai multor loturi de medicamente
destinate pacien]ilor cu afec]iuni oncologice.
Ciprian BOARU
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Dou\ noi focare de pest\
porcin\ african\ au izbucnit `n
jude]. DSVSA a luat m\surile
necesare pentru stoparea
r\spândirii virusului `n alte
gospod\rii
Speciali[tii din cadrul Direc]iei Sanitar Veterinare [i pentru
Siguran]a Alimentelor (DSVSA) Ia[i au descoperit, \n ultima
s`pt`mân`, noi focare de pest` porcin` african`. Primul focar a
izbucnit în Costuleni, unde au fost descoperi]i trei porci domestici
infecta]i cu virusul PPA. A doua zi, pe un teren de vân`toare din
vecin`tate, a fost g`sit un porc mistre] mort confirmat cu PPA.
Dup` câteva zile, la R`duc`neni au fost descoperite 6 animale care
au fost afectate de aceea[i boal`. |n ultima s`pt`mân`, \n ]ar` au
izbucnit 22 de focare de pest` porcin` african` dintre care cinci
în Moldova, respectiv dou` în jude]ul Ia[i [i trei în jude]ul Vaslui.
Au r`mas active un num`r de 443 de focare PPA din care [apte
focare în exploata]ii comerciale [i [ase focare în exploata]ii comerciale
de tip A, fiind afectate un num`r de 91.584 de porcine.

Medicii sanitar-veterinari din Ia[i iau
m`suri pentru \nchiderea focarelor de
pest` porcin` din Costuleni [i R`duc`neni
Printre m`surile dispuse de speciali[tii din Ia[i în combaterea
r`spândirii pestei porcine sunt efectuarea inspec]iilor sau a
patrul`rilor zilnice de c`tre gestionarii fondurilor cinegetice pentru
depistarea de porci mistre]i mor]i sau bolnavi. Medicii veterinari
din jude] vor fi anun]a]i despre cazurile de mistre]i g`si]i mor]i,
iar recoltarea probelor de la mistre]ii împu[ca]i sau g`si]i mor]i
se va face de c`tre medicul veterinar oficial sau de personalul
tehnic instruit al gestion`rilor fondurilor cinegetice, în condi]ii de
biosecuritate severe. |n decursul anul 2020, în jude]ul Ia[i, pesta
porcin` african` a afectat un num`r de 462 de animale domestice,
în 31 de focare ap`rute în gospod`rii. Ca urmare a aplic`rii
planurilor de m`suri specifice, dispuse prin intermediul Centrului
Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), de medicii veterinari
[i speciali[tii din cadrul DSVSA Ia[i, toate aceste focare erau
eradicate la data de 31 decembrie 2021.

Focarele de pest` porcin` la mistre]i se
sting \n cel pu]in 2 ani de la apari]ia lor
De la prima semnalare a prezen]ei virusului PPA în România,
pe data de 31 iulie 2017, [i pân` în prezent, au fost diagnosticate
5.070 de cazuri la mistre]i în 41 de jude]e. |n conformitate cu
prevederile europene, cazurile la mistre]i se sting dup` cel pu]in 2
ani de la apari]ia lor. |n jude]ul Bac`u, medicii veterinari au \nregistrat
65 de mistre]i g`si]i mor]i dup` ce au fost infecta]i cu PPA, iar \n
jude]ul Boto[ani, 113 mistre]i au murit din cauza pestei porcine
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africane. De asemenea, \n jude]ul Gala]i au fost \nregistra]i 36 de
mistre]i mor]i din cauza PPA. Medicii veterinari din jude]ul Neam]
au descoperit 4 mistre]i mor]i din cauza pestei porcine africane, 28
mor]i \n jude]ul Vaslui [i al]i 32 \n jude]ul Vrancea. Pesta porcin`
african` este extrem de contagioas` [i poate fi r`spânditâ prin
contact direct cu porci infecta]i, fluide biologice provenite de la
porcii contamina]i [i prin contact indirect prin intermediul echipamentelor
agricole, camioanelor sau oamenilor care au venit în contact cu
animalele bolnave. Analizele anchetelor epidemiologie efectuate în
focarele active arat` c` transmiterea bolii a fost f`cut` prin nerespectarea
m`surilor de biosecuritate [i a restric]iilor de mi[care ale animalelor,
administrarea în hrana suinelor a resturilor alimentare.

DSVSA Ia[i verific` fermele
de p`s`ri din Ia[i pentru prevenirea
r`spândirii gripei aviare
Medicii veterinari verific` fermele de p`s`ri pentru a preveni
r`spândirea gripei aviare, descoperit` \n Ucraina [i Slovacia. Asttfel,
DSVSA verific` condi]iile referitoare la producerea, ambalarea,
transportul, depozitarea [i comercializarea c`rnii de pas`re [i a
ou`lor provenite din comer]ul intracomunitar, precum [i de la unit`]i
din România. Aceste controale oficiale vor avea un caracter
nediscriminatoriu [i se vor desf`[ura la locul de destina]ie al c`rnii
de pas`re/ou`lor, la nivelul unit`]ilor de reambalare [i centrelor de
ambalare a ou`lor, la nivelul unit`]ilor de depozitare a c`rnii de
pas`re/ou`, unit`]ilor de tran[are/procesare a c`rnii de pas`re. De
asemenea, vor fi verificate toate m`rfurile intrate pe teritoriul României,
\n jude]ul Ia[i, s` nu provin` din state membre/zone \n care evolueaz`
gripa aviar` \nalt patogen`. Astfel, vor fi constituite [i echipe mixte
formate din medicii sanitar-veterinari [i inspectori ai IPJ Ia[i.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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O ciud\]enie pe timp de pandemie.
Conturile mai multor ie[eni s-au rotunjit
v\zând cu ochii. Au devenit mai strâng\tori
sau au prins [mecheria unor combina]ii?
Ie[enii au economisit
mai mul]i bani la b`nci,
\n ultimele 3 luni, având
depozite \n valoare de
11 miliarde de lei.
Statisticile BNR arat` c`
dac` \n anul 2020, \n
plin` pandemie, ie[enii
f`ceau credite pentru a
achizi]iona locuin]e,
trendul acesta a fost
\nlocuit cu cel al
economisirii. Potrivit
speciali[tilor \n
economie din Ia[i,
trendul de economisire
este justificat [i
reprezint` efectul
pandemiei COVID-19
Dac` \n anul 2020, \n perioada
iunie-octombrie, a crescut valoarea
creditelor f`cute de ie[eni, la b`nci,
iar cea a depozitelor era la fel ca \n
anul 2019, \n ultimele 3 luni au fost
\nregistrate modific`ri \n ceea ce prive[te
economisirea banilor. Astfel, ie[enii
sunt mai aten]i la cheltuieli [i prefer`
s` economiseasc` banii \n b`nci, din
cauza instabilit`]ii economice generate
de pandemia COVID-19. Astfel, \n
perioada noiembrie 2020 - ianuarie
2021, valoarea depozitelor la b`ncile
din Ia[i s-a situat \n jurul sumei de
11 miliarde de lei, sum` mai mare
decât cea \nregistrat` \n primele 9 luni
din 2020, când nivelul depozitelor
popula]iei era de 4,2 miliarde de lei.
Statisticile BNR arat` c` \n luna ianuarie
2021, creditele curente, \n lei [i valut`,
erau \n valoare de 10,7 miliarde de

lei, sum` mai mic` fa]` de cea \nregistrat`
\n decembrie 2020. Ie[enii care au vrut
s`-[i cumpere locuin]e au f`cut credite
\n valoare de 3,3 miliarde de lei, \n
ianuarie 2021, sum` \njum`t`]it` fa]`
de cea \nregistrat` \n ultimele luni din
anul 2020.

Ie[enii au economisit
mai mul]i bani la b`nci
\n ultimele 3 luni, fiind
depozitat` suma
de 11 miliarde de lei
Potrivit BNR, ie[enii au economisit
mai mul]i bani spre finalul anului 2020,
fiind depozitat` \n b`nci suma de 11,5
miliarde de lei, \n decembrie 2020. La
sfâr[itul lunii decembrie 2020, jude]ul
Ia[i se situa pe locul 6 în ierarhia
jude]elor din ]ar`, cu o contribu]ie de
2,6 la sut` la nivel na]ional, aceasta
crescând pe parcursul anului 2020 cu
1,5 miliarde de lei (reprezentând 15,55
la sut`), tendin]` similar` cu cea
înregistrat` la nivel na]ional (14,37 la
sut`). Potrivit speciali[tilor BNR, popula]ia
a fost principalul furnizor de lichiditate

pentru sectorul bancar, astfel c` valoarea
\mprumuturilor la b`nci a crescut \n
plin` pandemie, consolidându-[i pozi]ia
de creditor net. |n ceea ce prive[te
structura în func]ie de moneda de
denominare a pasivelor bancare de
natura disponibilit`]ilor [i a depozitelor,
atât în jude]ul Ia[i, cât [i la nivel
na]ional, cele constituite în lei sunt
preponderente (62,82 la sut` la Ia[i [i
63,77 la sut` la nivel na]ional).

Specialist \n economie:
„Acest trend privind
economisirea este
justificat ca urmare a
efectelor pandemiei
COVID-19”
Potrivit speciali[tilor \n economie,
ie[enii nu s-au mai \mprumutat la b`nci,
\n ultimele 3 luni, ci au devenit mai
pruden]i \n privin]a cheltuielilor [i
\mprumuturilor, fiind mai economi.
Acest trend a ap`rut ca efect direct
al pandemiei COVID-19. „Acest trend
privind economisirea este la nivel

na]ional [i este justificat ca urmare a
efectelor pandemiei COVID-19, care
spore[te comportamentul de economisire.
Oamenii au v`zut c` pot r`mâne f`r`
job, f`r` resurse [i de aceea s-au
\ndreptat spre economisire. Sc`derea
creditelor este justificat` prin diminuarea
activit`]ilor economice. S-au cump`rat
din ce \n ce mai pu]ine autoturisme,
s-a modificat limita la programul Noua
Cas` [i mul]i [i-au anulat decizia de
cump`rare cu cel pu]in un an. Cred
c` acum sunt pruden]i, cuvântul „pruden]`”
explic` ceea ce se \ntâmpl`”, sus]ine
prof. univ. dr. Cristian Popescu, prodecan
al Facult`]ii de Economie [i Administrarea
Afacerilor- FEAA, din cadrul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza”.

Potrivit speciali[tilor
din Ia[i, economia
\[i revine treptat
\n anul 2021
Specialistul sus]ine c` ie[enii au
\nv`]at lec]ia economisirii \n urm` cu
12 ani, când România a fost lovit` de
o criz` economic`. Astfel, pandemia

COVID-19 a determinat tot mai multe
persoane care nu [tiu ce le rezerv`
viitorul, din punct de vedere economic,
s` economiseasc` banii pentru zile
negre. „|nainte de pandemie lumea se
\mprumuta imprudent pe 10-20 de ani.
S-a \ntâmplat s` vin` pandemia [i
oamenii [i-au schimbat comportamentul.
E fireasc` schimbarea, st` \n instinctul
nostru de conservare. Am \nv`]at pu]in`
economie de pia]` \n perioada 20082009, când a fost precedenta criz`
economic` [i acum \nregistr`m
comportamente \nv`]ate atunci. Putem
observa c` economia \[i revine treptat
pentru c` lumea, chiar dac` e pandemie,
a \nceput s` se sature s` stea \n cas`,
s` amâne consumul”, mai spune Cristian
Popescu, prodecan al Facult`]ii de
Economie [i Administrarea AfacerilorFEAA, din cadrul Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza”.

Ie[enii pot solicita
amânarea pl`]ii ratelor
la b`nci \ncepând cu
luna martie 2021
Pentru a ]ine sub control evolu]ia
creditelor restante, în contextul efectelor
negative generate de pandemia COVID19, BNR a adoptat un set de m`suri
de politic` monetar` care au avut un
impact pozitiv asupra reducerii ratelor
debitorilor începând cu al doilea trimestru
al anului 2020. Totodat`, a fost adoptat
un moratoriu legislativ prin care s-a
acordat anumitor categorii de debitori,
persoane fizice sau juridice, posibilitatea
s` solicite suspendarea pl`]ii ratelor
scadente aferente împrumuturilor
reprezentând rate de capital, dobânzi
[i comisioane, cu pân` la 9 luni,
moratoriu care a fost prelungit [i pentru
începutul anului 2021.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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O ga[c\ de derbedei sus]inu]i de un `nvins
politic a snopit `n b\taie primarul unei comune
din Ia[i! Manevra s-a vrut ca la carte, dar
totul s-a `ntors `n favoarea primarului!
Scandal de propor]ii în comuna ie[ean` Ro[cani!
Primarul din localitate, Genovel Gheorghiu, a fost
transportat de urgen]` la Spitalul de Neurochirurgie
din Ia[i, în urma unui conflict cu membrii unei
familii din comunitate. Dup` incident, doi dintre
membrii familiei au fost re]inu]i, iar, mai apoi,
aresta]i. A[adar, sâmb`t`, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au admis cererea f`cut` de
anchetatori pe numele lui Vasilic` Pantelimon Pîrvu
[i al lui Bogd`nel Pîrvu. „Instan]a admite propunerea
de arestare preventiv` formulat` de Parchetul de
pe lâng` Judec`toria Ia[i. Dispune arestarea preventiv`
a inculpa]ilor Vasilic` Pantelimon Pîrvu, cercetat
pentru comiterea infrac]iunii de lovire sau alte
violen]e (4 infrac]iuni), pe o durat` de 30 de zile.
Dispune arestarea inculpatului Bogd`nel Petru
Pîrvu, cercetat pentru comiterea infrac]iunii de
lovire sau alte violen]e (4 infrac]iuni), pe o durat`
de 30 de zile”, au precizat judec`torii ie[eni. Decizia
nu este definitiv`, aceasta fiind deja contestat` de
cei doi tartori din comuna Ro[cani.

Vasilic` Pantelimon Pîrvu [i
Bogd`nel Petru Pîrvu, acuza]i
de primar c` au s`rit la b`taie
Contactat telefonic ieri de reporterii „BZI”,
primarul din Ro[cani, Ginovel Gheorghiu, a povestit

cum a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din
Ia[i în urma scandalului. „Miercurea trecut`, în
jurul orei 16:00, am fost sunat de un cons`tean,
care mi-a povestit c` ar fi fost agresat de membrii
acestei familii. Din informa]iile pe care le de]in,
membri ai familiei Pîrvu ar fi oprit pe uli]` ni[te
cet`]eni care se deplasau cu c`ru]ele, pentru a
verifica dac` au lemne [i dac` au acte pentru
lemnele respective. Nu [tiu în ce calitate au f`cut
ei lucrul `sta, c` nu sunt nici poli]i[ti, nici nu
lucreaz` ca p`durari sau pentru Ocolul Silvic...
M` rog, cic` de aici ar fi izbucnit scandalul”, a
declarat primarul Ginovel Gheorghiu.
Acesta a ad`ugat c`, ini]ial, a sf`tuit cons`teanul
s` sune la Poli]ie [i s` reclame agresiunea. Numai
c`, la scurt timp, ar fi fost sunat de o femeie
care plângea [i care i-a spus c` [i ea, la rândul
ei, ar fi fost agresat` de fra]ii Pîrvu. „Am urcat
în ma[in` [i m-am dus acolo, s` v`d ce se
întâmpl`. Femeia plângea [i spunea c` a fost
agresat`. Când am ajuns acolo, erau vreo cinci
membri ai familiei. Eu i-am întrebat ce fac acolo
[i nu a durat mult pân` s` m` loveasc` în frunte
cu foarfece de t`iat via. Am c`zut la p`mânt [i,
ulterior, am fost transportat la Spitalul de
Neurochirurgie din Ia[i”, a ad`ugat primarul din
Ro[cani.

„Le-am ridicat cas` cum n-a
v`zut neam de neamul lor,
mi-a fost mil` de copii!”

A \ncercat s` \ntoarc` toat`
comunitatea \mpotriva
primarului

Ginovel Gheorghiu a subliniat c`, în cadrul
scandalului, au fost implicate 5 persoane din
familia respectiv`, nu doar Vasilic` Pantelimon
Pîrvu [i al lui Bogd`nel Pîrvu. „Ei erau 5 acolo.
Am auzit c` au oprit o c`ru]` [i l-au înjunghiat
în spate, tot cu foarfecele de vie, pe copilul altui
cons`tean. Înainte de Cr`ciun, eu am mers pe
la toat` lumea [i am insistat s` le ridic`m lor o
cas`. Vechea locuin]` le-a ars în urma unui
incendiu. Mi s-a f`cut mil` de copii! Le-am ridicat
cas` cum n-a v`zut neam de neamul lor! Le-am
dus [i paturi, [i preot s` sfin]easc`!”, a afirmat
primarul din Ro[cani.
Acesta sus]ine c` mai mul]i s`teni i s-au plâns
c` ar fi fost agresa]i sau amenin]a]i de membrii
familiei Pîrvu de-a lungul timpului. „M-au sunat
mai mul]i care s-au plâns de ei. Eu le-am spus
s` mearg` la Poli]ie, dar femeilor agresate le
este team`, pentru c` le amenin]`. Plus c`, în
comun`, poli]istul termin` programul la 16:00.
Dup` aceea este un singur poli]ist la 6-7 comune,
c` a[a e la noi...”, a spus Ginovel Gheorghiu.
Acesta a spus c` î[i poate explica într-un singur
mod scandalul a c`rei victim` a fost, în contextul
în care a f`cut tot posibilul s` ajute familia
respectiv`. „Exist` o vorb` în popor: «{ti]i cum
e ]iganul! Dac` nu îi dai [i sâmb`ta, degeaba îi
dai tot anul!»”, a încheiat primarul Gheorghiu,
care, în prezent, este acas`, fiind externat din
Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i.

Contactat telefonic ieri de reporterii „BZI”,
Andrei Turcuman a p`rut c` nici nu prea [tie
despre ce este vorba. A dat de \n]eles c` el vrea
doar binele comunei Ro[cani. „Eu am primit acel
film, \n care fra]ii P\rvu afirm` c` au fost agresa]i
de primar. Ei spun c` primarul a venit la ei, ia tras unuia o palm` [i, mai apoi, cu capul \n
gur`. Eu nu eram \n localitate la data incidentului,
eram la Bucure[ti. Dar am v`zut c`, prin comun`,
a fost r`spândit` doar versiunea primarului, fapt
care nu mi se pare normal. Fiecare are o p`rere
[i mi s-a p`rut de bun sim] ca lumea s` cunoasc`
[i cealalt` versiune a pove[tii. Nu tolerez [i nu
\ncurajez faptele cu violen]`, dar cred c` un
primar ar fi trebuit s` aplaneze conflictul, nu s`
\l fac` s` escaladeze. Exist` Poli]ie, sunt autorit`]i
care se ocup`, \n cazul \n care acel conflict nu
putea fi stopat. Domnul primar se putea retrage
de acolo. Eu nu [tiu ce s-a \ntâmplat, pentru c`,
repet, nu eram acolo. |n continuare, organele de
anchet` [i Justi]ia vor stabili ce s-a petrecut. Din
câte am auzit, [i unul dintre fra]ii P\rvu, un minor,
a ajuns la spital cu o fractur` la o mân`”, a
declarat ieri Andrei Turcuman.

Dezam`gire maxim` pentru cel
care a pus paie pe foc \n
comuna Ro[cani
Ciudat este faptul c`, \n acest scandal, apare
un consilier din comun`, pe nume Andrei Turcuman.
|nvins la alegerile locale de c`tre actualul primar
Ginovel Ghiorghiu, Turcuman a f`cut o pasiune
din a genera controverse [i a men]ine o stare
de tensiune. Turcuman [i-a frecat mâinile de
bucurie când a auzit c` primarul Ghiorghiu a
ajuns la spital [i s-a gândit imediat s` profite de
moment. Acesta a f`cut rost de o filmare \n care
doi dintre agresorii primarului povestesc cum ar
fi fost lovi]i [i \njosi]i. Oricine poate vedea c`
acea filmare, distribut` masiv \n mediul online,
pare a fi comandat` de o anumit` persoan`.
Turcuman a candidat din partea PNL la Prim`ria
comunei Ro[cani. Dup` ce a aflat c` doi dintre
cei implica]i \n scandal au fost aresta]i preventiv,
Turcuman a fost vizibil dezam`git [i a \ncercat
s` spun` c`, de fapt, el nu ]ine partea nim`nui.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ce au spus oamenii legii cu
privire la scandal
Poli]i[tii ie[eni au anun]at ieri c` fac cercet`ri
pentru lovire sau alte violen]e, tulburarea ordinii
[i lini[tii publice, amenin]are [i furt. „Agen]ii din
cadrul Sec]iei III de Poli]ie Rural` Popricani efectuez`
cercet`ri într-un dosar penal. Din investiga]iile
efectuate pân` în prezent s-a constatat faptul c`,
pe 24 februarie 2021, doi tineri de 28, respectiv
29 de ani, din comuna Ro[cani, ar fi agresat fizic
5 persoane, tulburând totodat` ordinea [i lini[tea
public` [i adresând amenin]`ri. De asemenea, în
timpul alterca]iei, un al treilea tân`r, de 27 de ani,
ar fi furat o drujb` apar]inând uneia dintre persoanele
agresate. Pe 26 februarie 2021, tân`rul cercetat
pentru furt [i cei doi tineri cerceta]i pentru lovire
sau alte violen]e, tulburarea ordinii [i lini[tii publice
[i amenin]are au fost re]inu]i de poli]i[ti pentru
24 de ore. Pe 27 februarie 2021, cei doi tineri
cerceta]i pentru lovire sau alte violen]e, tulburarea
ordinii [i lini[tii publice [i amenin]are au fost
prezenta]i, cu propuneri legale, Parchetului de pe
lâng` Judec`torie [i Judec`toriei Ia[i, instan]` care
a dispus arestarea preventiv` a acestora pentru 30
de zile”, au men]ionat ieri reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
Ciprian NEDELCU
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Poli]i[tii au demarat o anchet\, `n regim de
urgen]\! Dezv\luiri despre o pia]\ neagr\ care
a explodat la Ia[i! ~n joc sunt obiecte rare,
extrem de valoroase, cu pre]uri fabuloase
Anchet` spectaculoas`, declan[at` de poli]i[tii din Ia[i! Aceasta
este legat` de o pia]` neagr` care a explodat. Miza este una ce
are \n prim-plan o serie de obiecte rare [i valoroase care au
ajuns s` fie vândute inclusiv pe OLX.ro cu 150 de mii de lei. La
finalul s`pt`mânii trecute, un individ a postat un anun] (cu
fotografie) cu un topor celtic (vechi de aproximativ 3.000 de ani).
|n plus, \n decembrie 2020, un cet`]ean a predat un mic tezaur
(pe care sus]ine c` l-a descoperit \n localitatea Scânteia jude]ul Ia[i) cu 300 de monede otomane de argint. Totu[i,
autorit`]ile responsabile dezv`luie c` situa]ia este dubioas`
Poli]i[tii din Ia[i au demarat, \n ultimele luni,
o serie de anchete spectaculoase! Totul a plecat
de la o pia]` neagr` care a luat propor]ii. Asta
dup` ce au ie[it la iveal` o serie de valoroase
[i interesante obiecte de patrimoniu. Din p`cate,
unele dintre ele, nu au fost declarate de cei care
le-au g`sit sau intrat \n posesia lor. |n acest
context, Poli]ia de Patrimoniu a derulat investiga]ii
pentru a fi recuperate. Spectaculos este c`, la
finalul s`pt`mânii trecute, un topor celtic a fost
scos la vânzare pe Internet.

Topor celtic (vechi de
aproximativ 3.000 de ani), scos
la vânzare pe OLX.ro
cu 150 de mii de lei
Un caz concret este cel legat de faptul c`,
la finalul s`pt`mânii trecute, un individ a postat
un anu] (cu fotografie) cu un topor celtic (vechi
de aproximativ 3.000 de ani). „Am fost sunat de
un fost student care mi-a semnalat c` a ap`rut
acest anun] pe OLX.ro. L-am sunat pe cel care
[i-a l`sat [i num`rul pe Internet... Mi-a r`spuns
o voce de adolescent, ceea ce \mi pare suspect.
Mi-a spus c` a descoperit artefactul lâng` ora[ul
Ia[i, dar nu a vrut s` spun` unde... Eu m-am
dat drept cump`r`tor [i i-am spus c`-i ofer o
sum` mai mic`. A spus c` se mai gânde[te [i
c` m` sun` el dac` accept` oferta!”, a declarat
conf. univ. dr. Vasile Cotiug`, Facultatea de Istorie

a Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din
Ia[i. Pe de alt` parte, istoricul [i arheologul arat`
c` \n Moldova se cunosc pu]ine descoperiri de
tip depozite din obiecte de bronz, ceea ce spore[te
\nsemn`tatea [i valoarea toporului celtic. „Asemenea
artefacte dovedesc c` o lume tracic` era bine
\nchegat`, \n jurul anului o mie \nainte de Cristos
(inclusiv \n arealul Moldovei de ast`zi), cu
numeroase aspecte spirituale \n care se reg`sesc
[i asemenea depuneri de unelte [i arme de bronz”,
a mai precizat conf. univ. dr. Vasile Cotiug`.

Cel care nu declar`, \n termen
de 72 de ore, descoperirea
obiectelor de patrimoniu,
risc` amend` de la
2.000 la 50.000 de lei
|n acest context, legisla]ia arat` c` (Ordonan]a
Guvernului nr. 43/2000 ce reglementeaz` regimul
juridic general al descoperirilor [i al cercet`rii
arheologice, precum [i protejarea patrimoniului
arheologic, parte a patrimoniului cultural na]ional):
„neanun]area descoperirilor arheologice prev`zute
la art. 4 alin. (2), de c`tre titularul autoriza]iei
de cercetare, cu amend` de la 2.500 lei la 10.000
lei; c) neanun]area de c`tre persoanele prev`zute
la art. 4 alin. (4), în termenul stabilit de prezenta
Ordonan]` (72 ore), a descoperirilor arheologice
întâmpl`toare, cu amend` de la 2.000 lei la 50.000
lei [i confiscarea bunurilor descoperite;”.

De reamintit c`, la data de 13 decembrie
2015, \n zona P`durii Uricani, localitatea Miroslava,
cet`]eanul Cezar Cioran a scos la iveal` (cu
ajutorul unui detector de metale) un depozit de
obiecte din bronz, constituit [i din topoare de
tip celtic. Pentru asta (le-a anun]at conform legii),
tân`rul a primit 30 la sut` din valoarea tezaurului
pe care l-a scos la iveal`, dup` ce exper]ii l-au
analizat.

|n decembrie 2020, un
cet`]ean a predat un mic
tezaur (pe care sus]ine c` l-a
descoperit \n localitatea
Scânteia - jude]ul Ia[i) cu 300
de monede otomane de argint
|n plus, \n decembrie 2020, un cet`]ean a
predat un mic tezaur (pe care sus]ine c` l-a
descoperit \n localitatea Scânteia - jude]ul Ia[i)
cu 300 de monede otomane de argint. Totu[i,
autorit`]ile responsabile dezv`luie c` situa]ia este
dubioas`. Mergând la fa]a locului, speciali[tii au

analizat a[a-zisul loc unde individul afirma c`
g`sit tezaurul [i, datele preliminare, arat` c` este
o posibilitate ca monedele s` fi fost g`site de
mai mult timp [i c` ar putea fi [i alte asemenea
exemplare. Ca date istorice, de reliefat c` asprul
este o moned` otoman` din argint, care a circulat
în }`rile Române începând cu secolul XV pân`
la începutul secolul XIX. El este explicat în
Dic]ionarul Academiei: „Este cea mai mic` moned`
turceasc` de argint de pe vremuri, valorând în
}arile Române[ti (în secolul al XVII-lea) a [asea
parte dintr-un potronic de argint [i a dou`sprezecea
dintr-un florint de argint [i 1/80 dintr-un leu (cu
alte cuvinte, o l`scaie sau o jum`tate de para),
la începutul secolului al XIX-lea”. Între anii 1.5001.580, moneda otoman` de argint aspru a dominat
categoric pia]a monetar` din }ara Româneasc`
[i Moldova, dup` 1580 rolul asprilor fiind marginal,
pierzând teren în favoarea dinarilor ungure[ti ori
a triplilor gro[i polonezi.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

{oferii nu vor mai avea acces `n centrul Ia[ului! Noi reguli de circula]ie
vor fi puse `n aplicare. Prim`ria permite extinderea restaurantelor
Primarul Mihai Chirica anun]` c`
va \nchide bulevardul {tefan cel
Mare [i Sfânt pe o perioad`
nedeterminat`. Edilul vrea s`
\nfiin]eze un traseu de promenad`.
Circula]ia ma[inilor va fi deviat`
spre arterele adiacente. Patronii
de restaurante vor avea
posibilitatea s` extind` afacerile
pe pietonal
Prim`ria Ia[i anun]` noi modific`ri \n traficul
auto din Ia[i. O idee mai veche a primarului
Mihai Chirica pare s` capete contur. Astfel,
pietonalul {tefan cel Mare [i Sfânt va fi extins
spre Pia]a Unirii, urmând ca traficul auto s` fie
restric]ionat. Deocamdat`, nu a fost lansat` [i
data de la care vor intra \n vigoare noile reguli.
„|n contextul demersurilor f`cute pentru extinderea
zonelor pietonale \n centrul istoric al Municipiului
Ia[i, inten]ionez s` pun \n practic` un proiect de
\nchidere pe termen nelimitat a por]iunii de strad`
cuprins` \ntre intersec]ia str`zii I.C. Br`tianu cu
bulevardul {tefan cel Mare [i Pia]a Unirii. Prin
aceast` m`sur` se va realiza prelungirea fireasc`

a pietonalului {tefan cel Mare [i Sfânt spre Pia]a
Unirii, leg`tura cu strada L`pu[neanu ducând la
crearea unui traseu de promenad` cu efecte
benefice pentru ie[eni, turi[ti [i agen]ii economici
din zon`. Sunt \ncredin]at c` aceast` schimbare
\n peisajul urban va fi benefic` pentru Ia[i,
reflectând tendin]a european` de a acorda spa]iu
de promenad` locuitorilor unei metropole, atât
de necesar \n contextul recâ[tig`rii bucuriei de
a tr`i \ntr-un mediu curat”, transmite primarul
Mihai Chirica. Primarul s-a adresat agen]ilor
economici pe data de 26.02.2021. Pe de alt` parte,
[oferii nu s-au ar`tat mul]umi]i de anun]ul
municipalit`]ii. Astfel, s-ar crea o supraaglomerare
a bulevardului Independen]ei.

Prim`ria Ia[i cere patronilor de
restaurante s`-[i dea acordul
Totodat`, despre inten]ia municipalit`]ii au
fost \n[tiin]a]i [i patronii din domeniul HoReCa,
care activeaz` \n zona I.C. Br`tianu. |n aceast`
perioad` urmeaz` s` fie deschise alte dou` localuri,
cu specific de alimenta]ie public`. Edilul Ia[ului

men]ioneaz` c` afacerile vor putea fi extinse pe
pietonal. „Din acest motiv, \mi doresc s` v`
exprima]i p`rerea cu privire la aceast` inten]ie a
noastr` [i s` analiza]i posibilitatea de a v` extinde
afacerea pe noua arter` pietonal`, \n special \n
aceast` perioad` a pandemiei cauzat` de COVID19, când condi]iile sanitare impun m`suri restrictive
pentru domeniul HoReCa. Mai mult decât atât,
spa]iul public eliberat de traficul auto va putea
deveni scena unor manifest`ri artistice, târguri,
evenimente de mare impact pentru comunitate,
dinamizând astfel \ntreaga zon`, lucru care va
contribui substan]ial la cre[terea afluen]ei clien]ilor
\n magazinele, cafenelele, libr`riile altor unit`]i
economice din proximitate”, a mai spus primarul
Mihai Chirica, printr-o adres` transmis` agen]ilor
economici.

Pietonalul va fi extins [i spre
Palatul Culturii dup` ce va fi
construit un pasaj subteran
Nu \n ultimul rând, Prim`ria Ia[i inten]ioneaz`
s` extind` actualul pietonal [i spre Palatul Culturii.

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

La finalul anului 2020 a fost comandat un studiu
de fezabilitate pentru construirea unui pasaj
subteran care s` uneasc` str`zile A. Panu [i Palat.
|n acest context, circula]ia tramvaielor ar urma
s` fie deviat` prin subteran, iar vechea platform`
va deveni pietonal`. „|n acest caz se propune
crearea unui aliniament continuu de promenad`
dinspre str. L`pu[neanu, prin Pia]a Unirii, urmând
bulevardul {tefan cel Mare [i Sfânt pe \ntreaga
sa lungime, traversând str. A. Panu [i având ca
punct terminus Pia]a Palatului Culturii sau chiar
Ansamblul Palas. |n realizarea acestui deziderat
se propune anularea intersec]iei semaforizate,
inclusiv trecerea pentru pietoni de pe str. A.
Panu, la nivelul bulevardului {tefan cel Mare [i
Sfânt [i mutarea traficului auto \n subteran. De
asemenea, se propune [i anularea c`ii duble de
rulare tramvaie pe aceea[i direc]ie str. A. Panu
- str. Palat, \ntre obiectivele de interes istoric [i
turistic Casa «Dosoftei» [i Biserica «Nicolae
Domnesc» [i plasarea acesteia \n subteran”, se
arat` \n propunerea municipalit`]ii. Pasajul va
avea o lungime de 200 de metri.
Ciprian BOARU
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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, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.

{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.

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

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.

Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

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.

Tehnician electrician, 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.

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.

Proiectant inginer 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.

Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.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.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
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.

Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, FARM CAMARA SRL.
{ofer, studii medii, f`r`
Rela]ii la: 0729134149.
experien]` precizata,
Tâmplar, scoal` profesional`/
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
curs calificare, f`r` experien]`
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
precizat`, DAS SERVICE SRL.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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

Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii, absolvent
promo]ia 2020, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Vopsitor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Zugrav, studii generale/ medii/
profesionale; cu/ f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.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.

LICITA}II
Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. TELEBIT PROD S.R.L,
desemnat prin încheierea
nr.78/01.10.2019, anun]`, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` a activului
apar]inând debitoarei S.C.
TELEBIT PROD S.R.L: Nr.Crt.1;
Denumire: Analizor spectral
TEKTRONIC 494; Pre] vânzare
(lei): 760 Pre] evaluare (lei): 800;
Nr.Crt.2; Denumire: S01Investiga]ie criticã privind solu]iile
constructive [i func]ionale
posibile pentru modulul
electronic de conversiereconversie a informa]iilor utile la
schimbarea modalit`]i de
transmitere a acestora; Pre]
vânzare (lei): 9.975; Pre] evaluare
(lei): 10.500; Nr.Crt.3; Denumire:
S02- Studiul reconversiei optime
de date [i analiza solutiilor pentru
interfa]a între sistemul optoelectronic de recep]ie [i
magistrala de transport cablu;
Pre] vânzare (lei): 7.600; Pre]
evaluare (lei): 8.000; Nr.Crt.4;
Denumire: S03 – Solu]ii
constructive [i func]ionale
posibile pentru monturile de
fixare, reglare [i focalizare a
sistemului optic bidirectional
laser-fotodiod`; Pre] vânzare (lei):
3.800; Pre] evaluare (lei): 4.000;
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Nr.Crt.5; Denumire: S04 - Solu]ii
constructive [i func]ionale
posibile pentru electronica de
comandã a deplasãrii pe cele
douã direc]ii; Pre] vânzare (lei):
26.600; Pre] evaluare (lei):
28.000; Nr.Crt.6; Denumire: S05Solu]ii constructive [i func]ionale
posibile pentru microsistemul de
control automat a pozitiei
spotului; Pre] vânzare (lei):
23.275; Pre] evaluare (lei):
24.500; Nr.Crt.7; Denumire: S07Proiectarea interfe]ei între
sistemele opto-electronice de
recep]ie [i magistrala de
transport pe cablu; Pre] vânzare
(lei): 3.800; Pre] evaluare (lei):
4.000; Nr.Crt.8; Denumire: S07Proiectarea interfe]ei între
sistemele opto-electronice de
receptie [i magistrala de
transport pe cablu; Pre] vânzare
(lei): 3.800; Pre] evaluare (lei)
4.000; Nr.Crt.9; Denumire: S09 –
Verificarea imunita]ii sistemului la
perturba]ii atmosferice [i
compatibilit`]ii acestuia cu
re]elele publice de comunica]ii;
Pre] vânzare (lei): 58.425; Pre]
evaluare (lei): 61.500; Nr.Crt.10;
Denumire: S10 - Studiu [i
rezultate ob]inute referitor la
folosirea unui fascicol laser cu
dimensiunea sec]iunii transversal
mãritã în scopul cre[terii
imunitã]ii la perturba]iile de
propagare; Pre] vânzare (lei):
37.525; Pre] evaluare (lei):
39.500; Nr.Crt.11; Denumire:
S11 – Proiectarea [i realizarea
servosistemului de autoaliniere;
Pre] vânzare (lei): 20.425; Pre]
evaluare (lei): 21.500; Nr.Crt.12;
Denumire: S12 – Definitivarea
schemelor constructive [i
func]ionale optime ale sistemului
integrat de comunica]ii; Pre]
vânzare (lei): 3.705; Pre] evaluare
(lei): 3.900; Nr.Crt.13; Denumire:
S13 – Determinarea imunitã]ii
sistemului la deplas`ri lente ale
punctelor de emisie [i recep]ie,
în condi]ii de vibra]ii [i stabilirea
corec]iilor necesare; Pre] vânzare
(lei): 3.705; Pre] evaluare (lei):
3.900; Nr.Crt.14; Denumire: S14
- Proiect infolaser – remiza; Pre]
vânzare (lei): 3.591.000; Pre]
evaluare (lei): 3.780.000; Total
3.794.395 lei (fãrã TVA)
reprezentând 95% din pre]ul total
de 3.994.100 lei (fãrã TVA)
stabilit prin raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi,
strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.

Cucului, jud.Ia[i în datele de
09.03.2021, 16.03.2021,
23.03.2021, 30.03.2021 [i
06.04.2021, ora 13°°.
Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
bunurile [i descrierea acestora
poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. To]i cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile vor anun]a în
scris lichidatorul judiciar cu cel
pu]in o zi înaintea datei fixate
pentru [edin]a de licita]ie.
Condi]ii: Achitarea taxei de
participare în valoare de 200 lei
pentru bunul de la poz.1 [i 2.000
lei pentru bunurile de la poz.2-14
[i a garan]iei de participare în
valoare de 10 % din pre]ul de
începere a licita]iei pentru bunul
care inten]ioneaz` s` îl cumpere
în contul debitoarei S.C. TELEBIT
PROD S.R.L deschis la Banca
Româneascã – RO40 BRMA
0240 0248 1140 0000, copii
dup` actele societ`]ii,
împuternicire scris` pentru
persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o
copie dup` acesta. Documentele
care atest` îndeplinirea condi]iilor
de participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel putin 24 ore înainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.
Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. CO PROD SOR S.R.L,
desemnat prin sentintei civile nr.
603/23.04.2019, anun]`, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` a activului
apar]inând debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L, bunuri situate
în intravilanul satului O]eleni,
comuna O]eleni, jud.Ia[i [i care
se vând în bloc: Nr. Crt.1;
Denumire: Tablou electric pentru
automatizare instala]ie; Pre]
vânzare (euro):1.500,30; Pre]
evaluare (euro):1.667; Nr. Crt.2;
Denumire: Presã pentru extras
ulei din floarea
soarelui<decojitor<filtru ulei; Pre]
vânzare (euro):745,20; Pre]
evaluare (euro):828; Nr. Crt.3;
Denumire: Cazan 50 KW <
accesorii; Pre] vânzare
(euro):1.093,50; Pre] evaluare
(euro):1.215; Nr. Crt.4;

Denumire: Filtru ulei 1000 KG/H
< SNEC; Pre] vânzare
(euro):4.099,50; Pre] evaluare
(euro): 4.555; Nr. Crt.5;
Denumire: Instala]ie BIODIESEL;
Pre] vânzare (euro): 43.325,10;
Pre] evaluare (euro): 48.139; Nr.
Crt.6; Denumire: Presã ulei 10
tone/zi; Pre] vânzare (euro):
2.597,40; Pre] evaluare (euro):
2.886; Nr. Crt.7; Denumire:
Presã ulei 10 tone/zi; Pre]
vânzare (euro): 2.597,40; Pre]
evaluare (euro):2.886; Nr. Crt.8;
Denumire: Presã ulei 10 tone/zi;
Pre] vânzare (euro): 2.597,40;
Pre] evaluare (euro): 2.886; Nr.
Crt. 9; Denumire: Presã ulei 10
tone/zi; Pre] vânzare (euro):
2.597,40; Pre] evaluare
(euro):2.886; Nr. Crt. 10;
Denumire: Rezervor POLSTIF 60
MC (biodiesel); Pre] vânzare
(euro): 802,80; Pre] evaluare
(euro): 892; Nr. Crt.11;
Denumire: Rezervor POLSTIF 60
MC (glicerina); Pre] vânzare
(euro): 802,80; Pre] evaluare
(euro): 892; Nr. Crt.12;
Denumire: Rezervor POLSTIF 60
MC (ulei); Pre] vânzare (euro):
802,80; Pre] evaluare (euro):
892; Nr. Crt.13; Denumire:
Rezervor stocare 30 mc; Pre]
vânzare (euro): 976,50; Pre]
evaluare (euro):1.085 ; Nr.
Crt.14; Denumire: Rezervor
stocare 30 mc; Pre] vânzare
(euro): 976,50; Pre] evaluare
(euro):1.085; Nr. Crt.15;
Denumire: Rezervor stocare 30
mc; Pre] vânzare (euro): 976,50;
Pre] evaluare (euro):1.085; Nr.
Crt.16; Denumire: Rezervor
stocare 30 mc; Pre] vânzare
(euro): 976,50; Pre] evaluare
(euro):1.085; Nr. Crt.17;
Denumire: Electropomp` DL 8
B3; Pre] vânzare (euro):494,10;
Pre] evaluare (euro): 549; Nr.
Crt.18; Denumire: SNEC
100*5000 cu motor [i trepied
reglare înãl]ime; Pre] vânzare
(euro): 441,90; Pre] evaluare
(euro): 491; Nr. Crt.19;
Denumire: Sta]ie de curã]are
semin]e de floarea soarelui
(selector pt linie ulei); Pre]
vânzare (euro):17.068,50; Pre]
evaluare (euro):18.965; Nr.
Crt.20; Denumire: Cântar special
TIP BS-800; Pre] vânzare
(euro):295,20; Pre] evaluare
(euro): 328; Nr. Crt.21;
Denumire: Boiler electric; Pre]
vânzare (euro): 158,40; Pre]
evaluare (euro):176; Total
85.924,80 euro (fãrã TVA)
reprezentând 90% din pre]ul total

de 95.472 euro (fãrã TVA) stabilit
prin raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi,
strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i în datele de
09.03.2021, 16.03.2021,
23.03.2021, 30.03.2021 [i
06.04.2021, ora 15°°.
Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
bunurile [i descrierea acestora
poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. To]i cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile vor anun]a în
scris lichidatorul judiciar cu cel
pu]in o zi înaintea datei fixate
pentru [edin]a de licita]ie.
Condi]ii: Achitarea taxei de
participare în valoare de 1.000 lei
[i a garan]iei de participare în
valoare de 10 % din pre]ul de
începere a licita]iei pentru bunul
care inten]ioneaz` s` îl cumpere
în contul debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L deschis la
Raiffeisen Bank – RO85 RZBR
0000 0600 1875 1097, copii
dup` actele societ`]ii,
împuternicire scris` pentru
persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o
copie dup` acesta. Documentele
care atest` îndeplinirea condi]iilor
de participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel putin 24 ore înainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.

Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. CO PROD SOR S.R.L,
desemnat prin sentin]ei civile nr.
603/23.04.2019, anun]`, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` a activului
apar]inând debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L, bunuri situate
în intravilanul satului O]eleni,
comuna O]eleni, jud.Ia[i [i care
se vând în bloc: Nr.Crt.1;
Denumire: cl`dire tip hal` din
cadre de beton [i zid`rie
portant` [i construc]ii speciale
(c`min de ap`, împrejmuire,
platform` auto [i bazin vidanjabilfos`); Suprafa]a imobilului:
Sc=416,45mp [i Sd=561,74 mp;
Pre] vânzare (euro):135.989,10;
Pre] evaluare (euro):151.099;
Nr.Crt.2; Denumire: separator
grãsimi; Suprafa]a imobilului: -;
Pre] vânzare (euro):1.550,70;
Pre] evaluare (euro):1.723;
Nr.Crt.3; Denumire: platformã
rezervor; Suprafa]a imobilului:
28mp; Pre] vânzare
(euro):1.240,20; Pre] evaluare
(euro):1.378; Nr.Crt.4; Denumire:
platformã rezervor; Suprafa]a
imobilului: 169mp; Pre] vânzare
(euro):7.487,10; Pre] evaluare
(euro): 8.319; Nr.Crt.5;
Denumire: rampã de încãrcare;
Suprafa]a imobilului:Su=
113,5mp; Pre] vânzare
(euro):5.368,50; Pre] evaluare
(euro): 5.965; Nr.Crt.6;
Denumire: buncãr materii prime;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Suprafa]a imobilului: adancime
de cca 0.9m; Pre] vânzare
(euro):1.476,90; Pre] evaluare
(euro):1.641; Nr.Crt.7; Denumire:
terenul cur]i construc]ii;
Suprafa]a imobilului: 5.304mp;
Pre] vânzare (euro): 19.775,70;
Pre] evaluare (euro): 21.973;
Total 172.888,20 euro (fãrã TVA)
reprezentând 90% din pre]ul total
de 192.098 euro (fãrã TVA)
stabilit prin raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i,
strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i în datele de
09.03.2021, 16.03.2021,
23.03.2021, 30.03.2021 [i
06.04.2021, ora 14°°.
Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
bunurile [i descrierea acestora
poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. To]i cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile vor anun]a în
scris lichidatorul judiciar cu cel
pu]in o zi înaintea datei fixate
pentru [edin]a de licita]ie.
Condi]ii: Achitarea taxei de
participare în valoare de 2.000 lei
[i a garan]iei de participare în
valoare de 10 % din pre]ul de
începere a licita]iei pentru bunul
care inten]ioneaz` s` îl cumpere
în contul debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L deschis la
Raiffeisen Bank – RO85 RZBR
0000 0600 1875 1097, copii
dup` actele societ`]ii,
împuternicire scris` pentru
persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o
copie dup` acesta. Documentele
care atest` îndeplinirea condi]iilor
de participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel putin 24 ore înainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar ARGO IPURL
cu sediul profesional în Ia[i, bd-ul
Chimiei, nr.2, bl.C1, parter,
sp.comercial 3, birou 7, jud.Ia[i,
tel 0744787274, notific`
deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei a
debitorului EX-CEZARIS
COMPANY S.R.L.;
CIF:20492943, dosar
nr.376/99/2021, Tribunalul Ia[i.
Termen depunere crean]e:
05.04.2021, Termen tabel
preliminar al crean]elor:
15.04.2021, Termen tabel
definitiv al crean]elor:
14.05.2021; Adunare creditori:
22.04.2021 ora 10:00, la sediul
profesional al lichidatorului
judiciar.

CONDOLEAN}E

U

Colectivul disciplinelor de
Chimie-Biochimie din
USAMV regret` trecerea
\n nefiin]` a domnului profesor
dr. Ovidiu Popescu, distins coleg
[i \ndrumator. Sincere
condolean]e familiei \ndoliate!
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Nicolae Stanciu, nominalizat de UEFA
la cea mai frumoas\ pas\ de gol!
Nicolae Stanciu este unul dintre
cei mai în form` fotbali[ti români ai
momentului - mijloca[ul este titular de
drept la Slavia Praga, echip` care
domin` autoritar campionatul Cehiei [i
s-a calificat în optimile Europa League.
Juc`torul de 27 de ani s-a remarcat
[i în partida decisiv` din 16-imi, cea
disputat` pe terenul lui Leicester, echip`
care este pe locul 3 în Premier League,
dup` Manchester City [i United. Stanciu
a fost coautor la golul de 1-0 pentru
cehi. Românul a centrat excelent din
flancul stâng, mingea a ajuns la Lukas
Provod, care a punctat f`r` emo]ii, cu
piciorul stâng, din fa]a lui Kasper

Schmeichel. Iar site-ul UEFA l-a
nominalizat printre cei care au dat cele
mai spectaculoase assist-uri din aceast`
faz` a competi]iei.

Ce spune Nicolae
Stanciu despre duelul
cu Ianis Hagi din
optimile Europa League
Nicolae Stanciu [i Ianis Hagi sunt,
de obicei, coechipieri la echipa na]ional`,
dar, peste dou` s`pt`mâni, vor fi rivali
în Europa League. Slavia Praga [i
Rangers se vor înfrunta pentru un loc
în sferturile competi]iei, iar mijloca[ul

Nr. 202789/ 25.02.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 luna martie ziua 11
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 11, luna martie, anul
2021, ora 10, în localitatea Iasi, str.A.Panu, nr.26, se vor vinde
la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor:
I. SC. ROMEDIS CASA.SRL CUI 28197299 din Iasi; loc.Tomesti;
str.Bradutului nr.13;
Denumirea bunului mobil; Descriere sumară Dosar executare
nr.9393.R – licitatia I; Drepturile reale şi privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Autoturism M1 – AB berlina cu hayon; marca DAEWOO
MATIZ; an fabricatie 2008; cilindree 796 cmc; benzina; km
parcursi 169080 km; culoare alb; nr.inmatriculare IS-06-THH.;
A.J.F.P.Iasi; 1.700; 19%
2. Autoturism M1- AC Break; marca FORD FOCUS; an fabricatie
2001; cilindree 1596 cmc; motorina; km parcursi 245009 km;
culoare gri; nr.inmatriculare IS-03-XCA; A.J.F.P.Iasi; 2.200;
19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam.
108, telefon 0232/ 213332,int.2111 sau 2113 – Executor Fiscal –
Smera Mihai.
II. SC.SSS COMPANY.SRL CUI 34924340 din Iasi; str.Sucidava
nr.6; bl.R5; sc.C; et.3; ap.14;
Denumirea bunului mobil; Descriere sumară Dosar executare
nr.4106– licitatia aIIIa; Drepturile reale şi privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Autoturism M1 -AABerlina; marca DACIA LOGAN, cilindree
1598 cmc; benzina<GPL; an fabricatie 2011; culoare galben;
km parcursi 364741 km; nr.inmatricukare IS-10-LEM.; A.J.F.P.Iasi;
5.150; 19%
2. Autoturism M1 -AABerlina marca DACIA LOGAN, cilindree
1390 cmc; benzina<GPL; an fabricatie 2007; culoare galben;
km parcursi 400000km; nr.inmatricukare IS-06-GUG.; A.J.F.P.Iasi;
1.850; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam.
108, telefon 0232/ 213332,int.2111 sau 2113 – Executor Fiscal –
Damian Cristian
III. SC.REAL DRIVER.SRL CUI 38104386 din Iasi; str.Pacurari
nr.45;
Denumirea bunului mobil; Descriere sumară Dosar executare
nr.3206– licitatia aIIIa; Drepturile reale şi privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA

campioanei Cehiei a aflat numele
adversarilor în timp ce era în avionul
de întoarcere dup` victoria cu Leicester.
„Rangers este o echip` bun`, va
fi un test important [i dificil pentru
noi. Dar este o tragere la sor]i care
îmi place, e p`cat c` nu se joac` cu
fani în tribune, ar fi fost o atmosfer`
extraordinar` [i la noi acas`, [i la
Glasgow. Abia a[tept s` joc împotriva
lor, va fi o «dubl`» interesant`”, a
declarat Nicolae Stanciu. Va fi primul
duel direct dintre Slavia Praga [i Celtic.
Nicolae Stanciu [i Ianis Hagi au [anse
mari s` fie titulari în duelul din optimile
Europa League.

1. Autoturism – Berlina cu hayon 4<1usi; marca TOYOTA
YARIS; cilindree 1364cmc; motorina; an fabricatie 2005; culoare
gri; kilometri parcursi 269148 km; nr.inmatricukare IS-09UZC.(stare buna); A.J.F.P.Iasi; 3.100; 19%
2. Autoturism M1 – AB Berlina cu hayon; marca PEUGEOT
107, cilindree 998 cmc; benzina; an fabricatie 2006; culoare
rosu; kilometri parcursi 266.332 km; nr.inmatricukare IS-07YZI. (stare buna - zgariata); A.J.F.P.Iasi; 2.350; 19%
3. Autoturism M1 – AB berlina cu hayon; marca VOLKSWAGEN
GOLF, cilindree 1390 cmc; benzina; an fabricatie 1998; culoare
albastru; kilometri parcursi 295132 km; nr.inmatricukare IS27- MHW. (stare buna); A.J.F.P.Iasi; 1.200; 19%
4. Autoturism M1 – AB berlina cu hayon; marca OPEL CORSA,
cilindree 1686 cmc; motorina; an fabricatie 2001; culoare
albastru; kilometri parcursi 295132 km; nr.inmatricukare IS10- CVF. (stare buna); A.J.F.P.Iasi;1.650;19%
5. Autoturism M1 – AB berlina cu hayon; marca VOLKSWAGEN
FOX, cilindree 1422 cmc; motorina; an fabricatie 2007; culoare
negru; kilometri parcursi 188426 km; nr.inmatricukare IS-11DKF. (stare buna); A.J.F.P.Iasi; 3.300; 19%
6. Autoturism M1 – AB berlina cu hayon; marca SKODA
FABIA, cilindree 1896 cmc; motorina; an fabricatie 2000; culoare
verde; kilometri parcursi 362916 km; nr.inmatricukare IS-09DHE. (stare buna); A.J.F.P.Iasi; 1.900; 19%
7. Autoturism M1 – AB berlina cu hayon; marca VOLKSWAGEN
FOX, cilindree 1422 cmc; motorina; an fabricatie 2006; culoare
albastru multicolor; nr.inmatric. IS-17- DNS. (stare buna);
A.J.F.P.Iasi; 3.300; 19%
8. Autoturism M1 – AB berlina cu hayon; marca VOLKSWAGEN
LUPO, cilindree 1716 cmc; motorina; an fabricatie 1999; culoare
albastru multicolor; nr.inmatric. IS-09- YZG. (defecta -in
conservare); A.J.F.P.Iasi; 1.200; 19%
9. Autoturism M1 – AB berlina cu hayon; marca VOLKSWAGEN
GOLF, cilindree 1896 cmc; motorina; an fabricatie 2000; culoare
albastru; nr.inmatric. IS-09-HBJ..(defecta -in conservare);
A.J.F.P.Iasi; 1.650; 19%
10. Autoturism Berlina 4 usi; marca DACIA LOGAN, cilindree
1390 cmc; benzina; an fabricatie 2005; culoare albastru
metalizat; nr.inmatriculare IS-99- MHW.(defecta -in conservare);
A.J.F.P.Iasi;1.400;19%
11. Autoutilitara N3-BA suprastructura inchisa; marca
IVECO, cilindree 5861 cmc; motorina; an fabricatie 2000; culoare
alb; km parcursi 737000 km; nr.inmatriculare IS-11-CPB. (stare
buna); A.J.F.P.Iasi; 9.000; 19%
12. Autobuz M3 - ClasaI; marca MERCEDES BENZ CITARO,
cilindree 6374 cmc; motorina; an fabricatie 1998; culoare alb
multicolor; km parcursi 782487 km; nr.inmatriculare IS-80ZTS. (satisfacatoare - ruginita); A.J.F.P.Iasi; 10.400; 19%
13. Motociclu L3e Motocicleta; marca HONDA-CBR 125;
benzina; an fabricatie 2006; culoare negru; km parcursi 15957
Km; nr.inmatriculare IS-91-MHW; (stare buna); A.J.F.P.Iasi;
2.850; 19%
Bunurile sunt utilizate pentru Școala de Soferi.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam.
108, telefon 0232/ 213332,int.2111 sau 2113 – Executor Fiscal –
Smera Mihai.
IV. SC. TAVAS GRUP.SRL CUI 25105932 din Iasi; loc,Ciurea;

Denumirea bunului mobil; Descriere sumară Dosar executare
nr.9393.T– licitatia aIIIa;Drepturile reale şi privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul;Preţul de evaluare saude
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei);Cota TVA
1. Autoutilitara N3-BC Autotractor; marca VOLVO FH 12;
cilindree 12130 cmc; motorina; an fabricatie 2001; culoare alb;
nr.inmatricukare IS-13-TNS.(stare buna – locatie Ciurea);
A.J.F.P.Iasi; 18.150; 19%
2. Excavator cu senile; marca JCB; (an achizitie 2016–stare
buna–locatie Ciurea ); A.J.F.P.Iasi; 126.200; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam.
108, telefon 0232/ 213332,int.2111 sau 2113 – Executor Fiscal –
Pavaloi Elena.
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 Finanțelor Publice Iasi,cod de
identificare fiscală 4540909 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;
Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta prin mandatari
care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala autentica.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană
interpusă.
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:
Bunurile se afla in custodia debitorilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon afisat. Data afişării: 25.02.2021.

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

Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume – Butu Irina
Executor fiscal – Damian Cristian.
Executor fiscal – Smera Mihai.
Executor fiscal – Pavaloi Elena.
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Bursa bârfelor

Un biznisman din târg se tot
chinuie[te s` plaseze ne[te
bancnote \n mâna cui trebuie!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una nou` despre acela[i vechi biznisman [i pulitician, pre numele
s`u Cretian {panciu. Gurile rele spun c`, \n ultima vreme, nenea
{panciu tot \ncearc` s` plaseze lovele la `ia de-s responsabili cu
aviz`rile. Cic` scopul ar fi acela de a gr`bi lucr`rile pe care le
are. Cretian se tot simte presat, pentru c` a tot ap`rut pren pres`
c` e cam nasol ce se \ntâmpl` cu diferite imobile de patrimoniu
[i biznismanu’ ar cam vrea s` scape mai repede de tot felul de
probleme. Asta, ca nu cumva s` se sesizeze unii sau al]ii [i s`-i
bage ne[te controale [i verific`ri, care s-ar putea l`sa cu ne[te
amenzi ustur`toare r`u pren p`r]ile... moi. Acu’, babetele au mai
auzit de astfel de \ncerc`ri [i tentative, dar \l sf`tuiesc pe Cretian
s` stea lini[tit \n banca lui, nu de alta, dar s-ar putea trezi cu
alte belele pe cap [i, atunci, n-o s` mai poat` scoate c`me[a pe
niciunde!

Ce poate face un con]ilier care are un...
ghimpe! Scenarii de film, nu alta!
|n continuarea rubricu]ei, babetele bârfitoare v` prezint` una
despre un nene con]ilier local, printr-o comun` din giude], pre
numele s`u Andreiu] Manuturcului. Gurile rele spun c` nenea
aista e pus r`u pe scandal, \n primul rând cu premarele de la
Ro[mani, dar nu numai! Cic` mult` lume se fere[te r`u de Andreiu],
ca dracu’ de t`mâie. Oamenii r`i spun c` t`]i [tiu cam ce-i poate
pielea con]ilierului, dup` ce lumea a auzit c` endevidu’ s-a certat
pân` [i cu na[ul lui, de meserie preot! Cic` t`t` gâlceava cu
preo]elul a pornit de la faptul c` fa]a bisericeasc` nu l-a sus]inut
ca s` se fac` premare peste Ro[mani. Dar asta nu ar fi t`t! Gurile
rele spun c` Andreiu] inventeaz` t`t felul de scenarii, ca s` bage
râc` \n comuna din giude] \mpotriva premarelui \n fonc]ie, doardoar l-or da gios \ntr-un fel sau altu’! Babetele nu pot decât s`
se cruceasc` [i s`-[i stuche-n sân când aud astfel de trebi!

Un premare, \nvinuit de comunitate
pentru dezm`]! Haos total \n localitate!
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele cele hâtre v` prezint` una
despre un premare dintr-o comun` din giude], pre numele Gigi
Alrotarului. Gurile rele spun c` nenea aista doarme \n papuci, \n
timp ce oamenii mor pren }igana. Recent, un copchil o fost ucis
pe strad` de un dement, dar asta cic` nu e singura crim` sau
singura problem` din ultimii ani de acolo. Oamenii le-au povestit
babetelor c` premarele [i puli]istul de pren localitate nu prea fac
nica atunci când vine vorba despre enfractori. Cic` atât Gigi, cât
[i puli]istul, unul Al Cojocariului, [tiu care sunt elementele negative
de pren localitate, dar nimeni nu ia niciun fel de m`sur` care s`
previn` astfel de situa]iuni tragice! Cum s-ar zice, e un haos total,
[i fiecare poate face ce vrea mu[chiu’ lui pren comuna respectiv`,
[tiind c` nici premarelui, nici puli]istului nu prea le arde de prins
infractori sau de stopat crimele. Babetele bârfitoare nu pot decât
s` verse o lacrim` [i s` \i sf`tuiasc` pe premare [i pe puli]ist s`[i bage min]ile-n cap [i s` ia m`suri pentru a pune cap`t enfrac]iunilor
din }igana!
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Un Volvo a fost f\cut praf de
iubita unui interlop din Ia[i
care s-a urcat beat\ [i f\r\
permis la volan. Femeia era
sup\rat\ c\ fiul [i fostul [o]
au ajuns `n arest dup\ un
scandal cu clanul Corduneanu
Fosta so]ie a unui interlop din Ia[i a
comis-o din nou. Sâmb`t`-noapte, Alina
Maria Ursache, fosta so]ie a lui Viorel
Oarz`, s-a urcat b`ut` la volan [i a
provocat un accident rutier. Femeia a fost
condus` de poli]i[ti la audieri [i risc` s`
ajung` \n arest pentru c` a condus f`r`
permis [i sub influen]a b`uturilor
alcoolice. Colac peste pup`z`, \n arest se
afl` [i fiul \mpreun` cu fostul ei so], Viorel
Oarz`

Fosta so]ie a lui Viorel Oarz` a comis-o din nou. Sâmb`t`-noapte,
femeia s-a urcat la volan de[i nu avea permis de conducere [i se
afla sub influen]a b`uturilor alcoolice. Poate c` ar fi sc`pat basma
curat` dac` nu ar fi provocat un accident rutier pe [oseaua Voine[ti.
Poli]i[tii ajun[i la fa]a locului au testat-o pe femeie, care avea o
alcoolemie uria[`, de 1,15 miligrame alcool pur \n aerul expirat. Alina
Maria Ursache a fost condus` la o unitate medical`, unde i-au fost
prelevate probe biologice \n vederea stabilirii alcoolemiei, iar pe
numele s`u a fost deschis un alt dosar penal. Dac` femeia a b`ut
de sup`rare dup` ce fiul [i fostul so], Viorel Oarz`, au ajuns \n arest,
este greu de spus. Cert este \ns` c` familia s-ar putea re\ntregi \n
arestul IPJ, având \n vedere gravitatea faptei. Femeia în vârst` de 43
de ani nu este la prima abatere. Ea a fost prins` beat` la volanul
unui autoturism de teren pe [oseaua Ia[i-Voine[ti \n toamna anului
trecut. Atunci, poli]i[tii din cadrul Sec]iei 6 Poli]ie Ia[i au oprit-o pe
femeie pentru control, pe data de 9 octombie, la ora 2:00.

Alcoolemie uria[` stabilit`
\n urma probelor biologice
Oamenii legii i-au cerut s` se legitimeze [i au observat c` aceasta
este într-o stare avansat` de ebrietate. I-au cerut s` sufle în aparatul
alcooltest, îns` femeia nu a fost în stare din cauza st`rii avansate de
ebrietate în care se afla. Poli]i[tii au înso]it-o la Institutul de Medicin`
Legal` (IML) pentru a i se recolta probe biologice pentru stabilirea
alcoolemiei. Asta s-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri. Între
timp au venit rezultatele, iar alcoolemia femeii a fost uria[`. Femeia
prins` de poli]i[ti conducea un autoturism marca Volvo. Rezultatele
analizelor de sânge au ar`tat atunci c` aceasta se afla sub influen]a
b`uturilor alcoolice, având o alcoolemie de 2,53 miligrame de alcool
pur în sânge. „Poli]i[tii ie[eni au întocmit în acest caz un dosar penal
sub aspectul comiterii infrac]iunii de conducerea unui autoturism sub
influen]a b`uturilor alcoolice. Cercet`rile continu` pentru stabilirea
întregii situa]ii de fapt”, au transmis reprezentan]ii Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Astfel, pe numele femeii a fost deschis
un dosar penal. Alina Maria Ursache a divor]at de Viorel Oarz`, îns`
surse apropiate familiei Oarz`-Ursache au precizat c` cei doi sunt tot
împreun`. Cert este c` în lumea interlop` se practic` divor]urile [i
împ`c`rile peste noapte.

Viorel Oarz` [i fiul s`u au ajuns
\n arest dup` ce i-au lovit pe doi dintre
membrii clanului Corduneanu
|n urm` cu o s`pt`mân`, Viorel Oarz` [i Robert, fiul s`u, au
fost adu[i cu propunerea de arestare preventiv` pentru 30 de zile,
la Judec`toria Ia[i. Atunci, poli]i[tii ie[eni au descins la restaurantul
clanului Corduneanu, de la Sala Sporturilor. Oamenii legii au anchetat
un conflict care a avut loc între membri ai clanului Corduneanu [i
Viorel Oarz`. În urma incidentului, care avusese loc în jurul orei
11:00, niciunul dintre combatan]i nu a dorit s` comenteze. Sâmb`t`
dup`-amiaz`, poli]i[tii ie[eni au descins la restaurantul clanului
Corduneanu, de la Sala Sporturilor. Oamenii legii au mers acolo
pentru a ancheta un conflict care a avut loc între membri ai clanului
Corduneanu [i Viorel Marian Oarz`. „Pe 20 februarie 2021, în jurul
orei 11:30, poli]i[tii au fost sesiza]i printr-un apel la num`rul unic
pentru situa]ii de urgen]` 112 despre un conflict care a avut loc între
mai multe persoane, în municipiul Ia[i. Poli]i[tii din cadrul Serviciului
de Investiga]ii Criminale Ia[i efectueaz` verific`ri pentru stabilirea
întregii situa]ii de fapt [i lu`rii m`surilor care se impun”, au precizat
reprezentan]ii Poli]iei ie[ene.
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