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Tractoristul din Iași cu brațe de oțel! De
la sapă a ajuns în sălile universității.

Daniel Florici oferă tuturor lecții despre
cum trebuie să arate un trup perfect
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Vila unui
fost consilier local
PNL era să
explodeze! Toate
electronicele din
locuință au pocnit
din cauza
companiei E.ON
actualitate 8

Drama a doi actualitate 9 O domnișoară a plecat cu 15.000
frați din Iași! Florina de euro după ce a fost trimisă de
Anițoaie a căutat
iubitul ei să se culce cu un bogătaș!
50 de ani
Poveste incredibilă, la Iași!
de la Investigații
afecțiunea familiei Polițiștii
Criminale au reușit să pună mâna
social

4

pe un cuplu ciudat. După ce au
fost efectuate percheziții la
București și la Vaslui, oamenii
legii au decis să-l aresteze pe un
individ și pe iubita acestuia. În
câteva minute, cei doi au plecat...
Florina Anițoaie și Mihai Matei au fost
despărțiți de către părinți în primii ani de
viață. Au trecut 50 de ani de când s-au văzut
ultima dată. La 75 de ani, femeia mai are o
singură dorință de la viață- să își revadă,
măcar o dată, fratele mai mic. Tot ce i-a mai
rămas sunt fotografiile și gândul că...

eveniment 2
Imagini dezolante în orașul
Podu Iloaiei! Locuitorii au rămas
cu gunoiul la poartă. Firma
de colectare Girexim SA nu mai
vrea să ridice pubelele

actualitate 8

Demisia managerului Operei
Naționale Române din Iași, balerina
Beatrice Rancea!
Balerina Beatrice Rancea, cercetată
de procurori că ar face parte dintrun grup infracțional organizat,
specializat în săvârșirea
infracțiunilor de delapidare și fals,
nu mai poate fi manager al Operei
Naționale Române din Iași! Chiar
dacă demisia ar fi fost un gest
moral, Beatrice Rancea nu va mai fi
șefa instituției, având în vedere...
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Imagini dezolante `n
ora[ul Podu Iloaiei!
Locuitorii au r\mas cu
gunoiul la poart\.
Firma de colectare
Girexim SA nu mai vrea
s\ ridice pubelele
Situa]ie incredibil` \n localitatea ie[ean` Podu Iloaiei. O bun`
parte a locuitorilor ora[ului au r`mas cu gunoiul la poart` din
cauz` c` nu au colectat selectiv de[eurile. |n aceste condi]ii,
firma Girexim Universal SA, cea care se ocup` de colectarea
gunoiului \n localit`]ile din jude], nu a mai vrut s` ridice pubelele
respective. Ba mai mult, ie[enii din Podu Iloaiei care au amestecat
de[eurile au fost avertiza]i de autoritatea local` s` respecte
procedurile pentru a nu risca [i altceva. Reprezentan]ii Prim`riei
din Podu Iloaiei au ar`tat c` cei care nu au respectat colectarea
selectiv` nu au f`cut decât s` r`mân` cu de[eurile la poart`
pentru mai mult` vreme. „Societatea Girexim SA, cea responsabil`
cu ridicarea selectiv` a gunoiului, ne-a comunicat c` în ultima
perioad` nu a ridicat gunoiul de la unele locuin]e. Asta din cauz`
c` oamenii nu au respectat colectarea selectiv`. Avem rug`mintea
de a în]elege cât de important este s` ne obi[nuim s` colect`m
de[eurile selectiv. Nu e u[or, recunoa[tem, îns` e un principiu
pe care îl întâlnim [i la al]i europeni. V` st`m la dispozi]ie cu
privire la orice nel`muriri a]i avea, trebuie doar s` lua]i leg`tura
cu noi”, au ar`tat cei din Prim`ria ora[ului Podu Iloaiei.

Oamenii sunt ar`ta]i
cu degetul \n comunitate!
Mai mult, localnicii care nu au respectat regulile s-au trezit
cu o dubl` surpriz`. Pe lâng` faptul c` au r`mas cu pubelele
pline, ace[tia au fost [i eticheta]i. „Practic, Girexim, societatea
contractat` de c`tre CJ Ia[i s` colecteze de[eurile din întreg
jude]ul, ne-a în[tiin]at c` nu mai ridic` gunoiul din pubelele
\n care observ` c` nu s-au respectat regulile colect`rii selective.
În aceste zile, acolo unde nu s-a ridicat gunoiul, angaja]ii
Girexim au lipit buline, în semn de avertizare c` nu s-au
respectat normele. V` rug`m s` în]elege]i c` la nivelul jude]ului
se fac eforturi pentru a-i încuraja pe oameni s` înve]e s`
arunce gunoiul a[a cum scrie la manual”, mai sus]in reprezentan]ii
Prim`riei Podu Iloaiei.

Scandal vechi \n Podu Iloaiei
pe tema gunoaielor neridicate
|n urm` cu 6 ani, ora[ul Podu Iloaiei a fost lovit de o alt`
criz` a gunoaielor. La vremea respectiv`, fosta administra]ie a
ora[ului, condus` de Gabriel Istrate, a m`rit pre]urile de facturare,
iar localnicii s-au revoltat. Unii operatori economici s-au trezit
cu facturi mai mari, ace[tia fiind \nc`rca]i de fosta conducere
a prim`riei, \n condi]iile \n care nu aveau consumul respectiv.
Situa]ia s-a rezolvat abia dup` câteva s`pt`mâni bune [i tot dup`
ce o vreme operatorul de salubritate refuzase s` ridice gunoiul.
Vlad ROTARU
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Parc\ri, pasaj subteran `n
centrul ora[ului [i o nou\
linie de tramvai `n zona
metropolitan\. 2,3 miliarde
de euro sunt puse la b\taie
Prim`ria Ia[i a stabilit lista proiectelor
care ar putea beneficia de finan]are prin
Programul Na]ional de Redresare [i
Rezilien]`. Cele aproape 50 de proiecte
ale municipalit`]ii au o valoare de circa
2,3 miliarde de euro. Proiectele cuprind
sistemele de parc`ri park&ride, pasarelele
din Podu Ro[, relocarea depourilor pentru
tramvaie, dar [i refacerea unor cl`diri.
Iat` mai jos lista integral` a proiectelor
vânate de Prim`ria Ia[i
Municipalitatea ie[ean` vâneaz` mai multe proiecte ce pot
beneficia de finan]are prin Programul Na]ional de Redresare [i
Rezilien]` (PNRR). Conducerea prim`riei a stabilit lista ce va fi
\naintat` Guvernului pentru finan]are \n cadrul programului, list`
care cuprinde proiecte pe 3 piloni. Este vorba despre transport
[i schimb`ri climatice, servicii publice,dezvoltare urban`, valorificare
patrimoniu, dar [i competitivitate economic`. Primarul Mihai
Chirica a precizat c` municipalitatea a solicitat prin PNRR finan]area
atât unor proiecte noi, cât [i pentru unele care au deja proiectul
tehnic finalizat. „Avem aproape 50 de fi[e de proiecte [i credem
c` vom reu[i s` atragem aten]ia ministerelor de resort pentru a
ob]ine finan]are. Avem proiecte cu studii tehnice finalizate [i nu
sunt pu]ine. Avem [i idei de proiecte care s-ar putea materializa
pân` la jum`tatea anului 2026”, a spus primarul Mihai Chirica.

Parc`ri noi la intrarea \n ora[
de 25 de milioane de euro
Conform proiectului, Prim`ria vrea s` ob]in` 25 de milioane
de euro pentru 6 parc`ri de tip park&ride. Este vorba despre acele
parc`ri care vor ap`rea la intrarea \n municipiu. Acestea vor fi
amplasate pe platforma de la Fortus SA, ERA Park, \n Dacia,
accesul dintre Holboca, accesul dinspre Cârlig, dar [i accesul dinspre
Tome[ti. Un alt proiect prin PNRR este [i cel legat de colectarea
separat` a biode[eurilor, proiect de 9,6 milioane de euro. Un alt
proiect vizeaz` [i crearea unei capacit`]i noi de producere a energiei
termice, cu o valoare de 19,02 milioane de euro. Eficientizarea
CET II Holboca a fost estimat` la 95,56 milioane de euro.

Finan]are pentru reabilitarea
liniei de tramvai din Copou
Un alt proiect ]ine de reabilitarea Casei Ghika-Calimachi din
Cuza Vod`, proiect cu o valoare de 1,4 milioane de euro [i cu

termen final anul 2025. Prin PNRR ar putea fi finan]at` [i construc]ia
unei arhive municipale \n zona Gr`dinari, proiect cu o valoare
de 6,7 milioane de euro [i cu termen final anul 2024. Municipalitatea
vrea s` ob]in` prin PNRR [i 5,7 milioane de euro pentru reabilitarea
liniei de tramvai din Copou pe ruta BCU - Triumf. |n plus,
Prim`ria mai vrea s` ob]in` [i alte 42,6 milioane de euro pentru
un pasaj subteran \n zona A.Panu. Proiectul a mai fost luat \n
discu]ie de autoritatea local` [i \n trecut. Prim`ria vrea s` refac`
[i depoul din Dacia, valoarea investi]iei fiind de 26 de milioane
de euro, cu termen pân` \n 2024.
„Cea mai mare parte din filosofia PNRR este comun` [i pe
programele opera]ionale 2021-2027. Nu exist` abord`ri diferite.
Ce nu o s` intre aici o s` le \mpingem pe alte linii de finan]are
spre orizontul 2030”, a mai spus primarul Mihai Chirica.

Linie nou` de tramvai \n zona
metropolitan` Ia[i
De asemenea, \n lista PNRR \n Ia[i mai apare [i extinderea
liniei de tramvai spre Tome[ti - Holboca, obiectiv cu o valoare
de 37,12 milioane de euro. „Sunt fi[ele de proiect pe care le-am
propus \n sus]inerea Planului Na]ional de Redresare [i Rezilien]`.
Am reu[it s` respect`m ni[te limite de termen [i s` depunem
proiecte de peste 2,3 miliarde de euro. E o sum` mare, despre
care este foarte greu s` discu]i \n momentul de fa]` c` va fi \n
integralitatea ei fezabil`, dar e o provocare. Am \ncercat s` ne
ducem pe restric]iile pe care acest program le impune, dar [i pe
necesit`]ile Ia[ului. Nu sunt toate proiectele ora[ului acolo, dar
sunt mare parte din cele care [i-ar putea g`si finan]are”, a mai
spus edilul Ia[ului.
Vlad ROTARU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Fostul director de la Aeroportul Ia[i
detoneaz\ cea mai mare afacere
f\cut\ de neamurile pu[c\ria[ului
Relu Fenechiu la aerogar\
Pista flexibil` de 2.400 de metri de la Aeroportul Ia[i a prilejuit
un nou scandal de propor]ii. C`t`lin Bulgariu, fostul director de
la Aeroportul Ia[i, a f`cut o serie de dezv`luiri uluitoare despre
dezastrul l`sat \n urm` de firmele care au lucrat la pist`. Capul
de afi[ a fost firma Vega Gala]i, patronat` de Corneliu Istrate,
cum`tru cu pu[c`ria[ul Relu Fenechiu, fost ministru al Transporturilor
[i baron local. Lucrarea pentru care s-au pl`tit 31 de milioane
de euro [i care a fost dat` \n folosin]` \n 2014 prezint` [i acum
probleme. Au ap`rut o serie de umfl`turi \n stratul de uzur` care
au pus \n pericol zborurile. Acestea s-au f`cut \n perioada mandatului
senatorului Marius Bodea la Aeroport. |n plus, acesta continu`
s`-[i exercite influen]a [i acum la aerogar`, prin oamenii s`i.

Fostul director de la Aeroportul Ia[i:
Pista nu trebuia recep]ionat`
Fostul director C`t`lin Bulgariu a povestit faptul c` i s-a gr`bit
debarcarea pentru c` nu a vrut s` semneze pentru recep]ia f`r`
probleme a pistei f`cute de Vega Gala]i, lucrare executat` \n
mandatul lui Bodea [i perpetuat` de urma[ii acestuia. „M-au dat
afar` pentru c` nu am vrut s` le semnez recep]ia. Ea trebuia
f`cut` pân` pe 30 noiembrie 2020, dar s-au gr`bit. Expertul
prezint` totul, inclusiv cum s` se refac` stratul. Ei au recunoscut
c` acolo sunt umfl`turi, dar au stabilit prin acea comisie c` totul
este \n regul`. Varianta optim` era s` rad` stratul de uzur` [i
s`-l refac`. Expertul spune c` au fost 1.700 de umfl`turi, dar pe
m`sur` ce au fost colmatate, acestea erau mai pu]ine. Nu este
\ns` nicio garan]ie c` nu vor mai ap`rea”, a spus C`t`lin Bulgariu.

Dezastru pe pista Aeroportului Ia[i.
Expertiza care a scos la iveal` neregulile
Cotidianul BZI a ar`tat \n mai multe rânduri despre situa]ia
legat` de pista de la Aeroportul Ia[i [i modul cum firma Vega

Publicație de vânzare a bunurilor debitoarei
SC Phoenix Construct SRL
Nr.: 176 /PHO/01.03.2021
1. Date privind dosarul: Nr. dosar 3036/99/2017 (128/2017).
Tribunalul Iaşi- Secţia II civilă
2. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna, nr
1A, jud. Iaşi. Programul arhivei/registraturii instanţei 09.00- 13.00.
3.1. Debitor: SC Phoenix Construct SRL.Cod de identificare
fiscală 19016865.
Sediul social: Iaşi, Aleea Tudor Neculai, nr 111, bloc 997, sc
B, et 4, ap 17, jud Iaşi. RC J 22/2258/2006.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4. Creditori: conform tabelului creditorilor
5. Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL Sediul social:
Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud.Vaslui. Cod de identificare
fiscală RO 20657200. Număr de înscriere în tabloul practicienilor
în insolvenţă RFO II 0150. Sediu procesual ales: Iaşi, str.Cronicar
Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud.Iaşi, tel/fax: 0745.630.037,
0232.235.508. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană juridică: Lazăr Dumitru.
6. Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC Phoenix Construct SRL conform Sentinţei
civile nr. 1724/2017 din 21.11.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi
– Secţia II civilă – Faliment, în dosarul nr. 3036/99/2017 (128/2017),
depunem spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență
Publicația de vânzare nr. 176/PHO/01.03.2021.
LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei
SC Phoenix Construct SRL, cu sediul în Iaşi, Aleea Tudor Neculai,
nr. 111, bl. 997, sc. B, et. 4, ap. 17, jud. Iaşi, CUI 19016865 J22/2258/2006
- societate în faliment, Dosar nr. 3036/99/2017 (128/2017) Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă - Faliment, în temeiul Legii nr.85/2014,

Gala]i a realizat lucrarea. Pista de la aerogar` a avut numeroase
probleme, aspecte care \ns` nu au fost remediate la timp de firma
cum`trului fostului ministru Relu Fenechiu, asociat` cu Max Boegl
[i UTI Grup.
Fosta conducere a aerog`rii a cerut o expertiz` asupra g`urilor
ap`rute \n pist`, raportul expertizei fiind cât se poate de clar.
Dup` expertiza f`cut` la pista de 2.400 de metri de la Aeroportul
Ia[i, s-a propus brusc monitorizarea acesteia [i nu frezarea [i
remedierea deficien]elor.

Neamul lui Fenechiu a \ncasat garan]ia \n
ciuda deficien]elor de la pist`
|n perioada \n care pista a fost \n monitorizare, firma avea
garan]ia de bun` execu]ie a lucr`rilor oprit`. Dup` ce comisia
de recep]ie a stabilit c` pista va fi monitorizat`, firma lui Istrate
[i-a luat garan]ia [i a plecat. |n cazul de fa]` este vorba de circa
4 milioane de lei, sum` care a reprezentat garan]ia respectiv`.
Aceste deficien]e sunt mai vizibile iarna, când stratul de uzur`
se umfl` din cauza acelor deficien]e din pist`. |n loc s` frezeze
stratul de uzur` [i s` refac` lucrarea, s-a decis monitorizarea
pistei care a ie[it spre finalul anului trecut din garan]ie.

Disput` pe masterplanul
de la Aeroportul Ia[i.
Binomul Bodea - Anghel, luat la ]int`
Fostul director al aerog`rii a explicat [i faptul c` masterplanul
votat de plenul CJ Ia[i \n urm` cu circa dou` s`pt`mâni a fost
blocat vreme \ndelungat` de oamenii din CA apropia]i de actualii
factori de decizie ai jude]ului. Bulgariu sus]ine c` masterplanul
a stat vreme de 5 luni la CJ f`r` ca cineva de acolo s` ia vreo
m`sur`. |n plus, nici actualul senator USR Marius Bodea nu este
str`in de situa]ia de la Aeroport. C`t`lin Bulgariu sus]ine c`

vinde prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri: Teren
extravilan categorie de folosință fâneață situat în loc. Dorna
Cândrenilor, jud. Suceava, cu o suprafață de 2.856 mp, număr
cadastral 30581 (nr. Cadastral vechi 5099), înscris în Cartea
Funciară nr. 30581 (nr. CF vechi 3475) a com. Dorna Cândrenilor.
Preţ pornire licitaţie: 15.000 lei.
Licitaţia va avea loc în data de 12.03.2021, orele 11.00, la biroul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.Cronicar Mustea, nr.17, parter,
ap.12, jud Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică
care va depune o cerere ce va conţine: cerere de participare la
licitaţie, dovada achitării caietului de sarcini de 250 lei, dovada
achitării taxei de participare de 250 lei, dovada achitării cauţiunii
de 30% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare
a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care
reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita
indiferent de sumă, ştampila.
Taxele se vor achita în contul nr. RO92BRDE380SV50270703800
deschis pe numele debitoarei SC Phoenix Construct SRL la BRDGSG. Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap. 12, jud.Iaşi,
cel mai târziu cu o zi înainte de ziua şi ora licitaţiei. Ofertanţii
care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele
avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la
termenul stabilit (30 zile calendaristice de la data licitaţiei) duce
la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor,
care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Licitația se poate desfășura și în sistem electronic, online. Oricine
pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va
adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de ziua
licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar
-telefon: 0232/235.508.
Lichidator judiciar, LD EXPERT GRUP IPURL

Bodea ar fi fost ajutat de Alexandru Anghel, actualul pre[edinte
al Consiliului de Administra]ie, s` aib` influen]` la aerogar` \n
continuare.
„Masterplanul de la Aeroportul Ia[i trebuie \ntocmit \n oricare
din variante. F`r` acest masterplan nu exist` posibilitatea ob]inerii
fondurilor europene pentru nicio construc]ie. PNL a sus]inut
dezvoltarea pe Est, iar USR scenariul pe Vest. Binomul USR
Marius Bodea - Alexandru Anghel este mai puternic. |ns` [tiu
c` senatorul zero nu va face nimic pentru Aeroportul Ia[i. Când
am plecat de la Aeroport am primit scris de la binomul Bodea
- Anghel s` anulez licita]ia cu firma Consitrans pentru masterplan.
A[a, de vin` a[ fi fost eu. Anghel a semnat \n 2016 un acord cu
CJ [i Aerostrat c` \n 18 luni va face extinderea platformei. A fost
15 luni director [i nu a f`cut nici studiul de fezabilitate. |n
revocarea mandatului meu s-a spus c` am f`cut platforma cu
\ntârziere”, a spus C`t`lin Bulgariu, fost director la Aeroportul
Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Drama a doi fra]i din Ia[i! Florina Ani]oaie
a c\utat 50 de ani afec]iunea familiei.
B\rbatul s-a `nsurat cu o americanc\
pe timpul comunismului [i a disp\rut
Florina Ani]oaie [i Mihai Matei au fost
desp`r]i]i de c`tre p`rin]i \n primii ani de
via]`. Au trecut 50 de ani de când s-au
v`zut ultima dat`. La 75 de ani, femeia
mai are o singur` dorin]` de la via]`- s`
\[i revad`, m`car o dat`, fratele mai mic.
Tot ce i-a mai r`mas sunt fotografiile [i
gândul c` este al`turi de familia lui din
California, Statele Unite ale Americii
Dovada c` sângele ap` nu se face. Dup` 50 de ani de când
nu [i-a mai v`zut singurul frate, Florina Ani]oaie, \n vârst` de 75
de ani, mai \ncearc` pentru o ultim` dat` s` \l g`seasc`. Au fost
desp`r]i]i de p`rin]i când Florina avea 2 ani [i fratele ei, Mihai,
avea doar 6 luni. S-au v`zut apoi 22 de ani mai târziu, o revedere
dureroas`, care a r`mas adânc \ntip`rit` \n sufletul celor doi.
Bucuria s-a transformat \n scurt timp \napoi \n am`r`ciune. Mihai
locuia \n Bucure[ti, iar Florina \n Ia[i. Niciunul dintre p`rin]i nu
le-a oferit sprijinul necesar ca s` poat` r`mâne \mpreun` [i s-au
v`zut din nou, for]a]i de circumstan]e, \n situa]ia de a tr`i separat,
la sute de kilometri distan]`. Curând \ns`, dezam`git de atitudinea
p`rin]ilor, Mihai a decis s` p`r`seasc` ]ara al`turi de femeia cu
care se c`s`torise, pentru a-[i cl`di o via]` mai bun`. A[a c`
sutele de kilometri s-au transformat \n mii, c`teva ora[e distan]`
au devenit ]`ri [i un ocean distan]`, dup` ce Mihai a plecat \n
California, \n Statele Unite ale Americii (SUA). De atunci, Florina
nu mai [tie de el decât faptul c` are un b`iat pe nume Andrei
[i c` a dorit s` rup` orice leg`tur` cu România. Acum sper`
totu[i ca singurul ei frate s` \[i fi schimbat decizia [i s` se mai
revad` o dat`.

Povestea dureroas` a doi fra]i ie[eni
desp`r]i]i de p`rin]i. Dup` 50 de ani, sora
mai mare \nc` \[i caut` singurul frate
Florina Ani]oaie are 75 de ani, s-a n`scut [i a tr`it \n jude]ul
Ia[i. La pensionarea so]ului s-a mutat \n comuna Vl`deni [i acolo
se lupt` cu mai multe boli grele care o \mpiedic` s` se deplaseze.
Nicio boal` nu o afecteaz` la fel de tare [i nicio durere nu este
la fel de mare ca cea pe care o are \n suflet. De 50 de ani \[i
caut` singurul frate, care a decis c` via]a lui va fi mai bun` odat`
ce se va stabili \n California, SUA. „P`rin]ii no[tri au divor]at când
eu aveam vârsta de 2 ani [i fratele meu avea doar 6 luni. Fiind
cel mai mic, a[a era pe atunci legea, s-a stabilit ca el s` r`mân`
cu mama [i eu am r`mas cu tat`l meu. Nu am dus o via]` u[oar`
dup` aceea, niciunul dintre p`rin]i nu ne-a sprijinit a[a cum trebuie
\n via]`. Ne-am rev`zut când eu aveam 25 [i el 23 de ani, era
student la Bucure[ti la Facultatea de Electronic` [i atunci vara
mamei a sunat c` Mihai ar fi b`nuit c` sufer` de leucemie. A[a
c` ne-a anun]at c` dac` vrem s` \l vedem pentru ultima dat` s`
mergem \n Bucure[ti. Din fericire, s-a dovedit c` nu este bolnav.
Tata m-a luat cu el [i am plecat \n capital`. Atunci l-am v`zut
pentru prima dat`. A fost o revedere foarte dureroas`, am le[inat
când i-am spus c` eu sunt sora lui [i dup` nu mai voiam s` ne
mai dezlipim unul de cel`lalt”, a povestit cu Florina Ani]oaie.

Mihai s-a c`s`torit [i a plecat dup` câteva
luni \n California, cu gândul la o via]` nou`
R`mas \n grija mamei, Mihai, fratele Florinei, nu a tr`it cea
mai bun` via]`. A lucrat [i s-a \ntre]inut singur la Facultatea de
Electronic` de la acea vreme, din Bucure[ti, acolo unde a fost
un student eminent. Când [i-a reg`sit tat`l [i sora a sperat c`
va avea parte \n sfâr[it de sprijinul familiei. Din p`cate, tat`l l-a
tratat cu aceea[i indiferen]` ca [i mama sa, iar Florina, sora lui,
era deja c`s`torit` [i cu un copil. A decis atunci c` e mai bine
s` \[i vad` singur de drum [i a[a a [i f`cut. A plecat la mii de
kilometri dep`rtare de cas` [i nu s-a mai uitat \napoi. „Am petrecut
apoi dou` zile \mpreun` fiindc`, dup` ce am ajuns la Bucure[ti
[i am aflat c` este bine, l-am luat cu noi spre Ia[i. Eu eram
atunci la prima c`s`torie [i aveam deja primul copil, iar fostul
so] avea o minte bolnav`, \mi spunea c` dac` vreau s` m` v`d
cu el s` cobor \n fa]a blocului [i nu \n cas`. V`zând c` nici de
la tata nu are ajutor, iar so]ul meu nu \l agrea, a ales s` plece
[i s` nu se mai uite \napoi. A plecat \n California dup` ce s-a
c`s`torit \n ]ar` cu o tân`r` n`scut` acolo. Micaela o cheam`.
Fata provenea dintr-o familie \n care mama era românc`, n`scut`
\n Dorohoi, stabilit` \n str`in`tate. Mama Micaelei avea \n California
un post de profesoar` [i mai venea \n ]ar`, \n Bucure[ti, odat`
la ceva timp, \n schimb de experien]`. Locuia pe perioada [ederii
\n ]ar` la v`rul meu drept, fiindc` era prieten` apropiat` cu so]ia

lui [i a[a fratele meu a cunoscut-o [i pe fiica ei, când veneau
pentru o perioad` \napoi \n ]ar`”, a mai spus femeia.

Florina Ani]oaie: „Dac` l-a[ vedea, a[ sim]i
ca [i cum m-a[ na[te din nou”
Cu regret c` via]a le-a fost parc` blestemat` \ncât s` tr`iasc`
unul f`r` cel`lalt, femeia sper` ca m`car acum, chiar [i prin intermediul
unui ecran, s` \l poat` revedea [i auzi. Durerea pe care a sim]it-o
nu o mai dore[te nim`nui. Cu lacrimi \n ochi, femeia a povestit cum
s-a luptat ca povestea s` nu se repete [i pentru copiii ei. Fratele ar
trebui s` aib` 73 de ani, iar nepotul s`u \n jur de 40 de ani. Sper`
s` aib` ocazia s` \i vad` pe to]i cu bine. „A fost foarte greu f`r`
frate, nici el [i nici eu nu am avut o via]` u[oar`. Toat` via]a mam sim]it singur`, fiindc` \n afar` de copii nu aveam pe nimeni
al`turi \n prima c`snicie. Singur`tate, am`r`ciune [i o durere foarte
mare, un gol \n suflet pe care nu \l poate umple nimic, a[a a fost
f`r` el. Am trecut [i eu de un divor] [i am luptat cinci ani cu so]ul
meu ca s` nu \mi ia unul dintre copii [i s` \i despart`. Eu am
mâncat pâine amar`, departe de fratele meu [i nu voiam s` se
\ntâmple acela[i lucru [i pentru copiii mei. Fostul so] voia b`iatul
[i eu s` iau doar cele dou` fete, dar am luptat pân` \n pânzele albe
s` nu se \ntâmple a[a. Dac` l-a[ vedea, a[ sim]i ca [i cum m-a[
na[te din nou”, a \ncheiat Florina Ani]oaie, cu ochii \n lacrimi.
Alexandra ABONICESEI
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Ce spun medicii ie[eni despre al treilea val
de COVID-19? Amenin]\rile apar din cauza
muta]iilor noi [i a renun]\rii
la m\surile de protec]ie
Tot mai multe persoane sunt confirmate
pozitiv cu coronavirus \n jude]ul Ia[i
Un nou val de coronavirus amenin]` România. |n jude]ul Ia[i,
autorit`]ile spun c`, de[i sunt mai multe persoane confirmate
pozitiv, ace[tia nu s-au infectat cu o form` grav`. Medicii ie[eni
spun c` m`surile de preven]ie trebuie s` fie atent respectate,
riscul r`spândirii fiind \n continuare o amenin]are. Chiar [i
persoanele vaccinate anti-COVID-19 pot transmite virusul celor
din jur dac` nu poart` masca de protec]ie. Tot mai multe zone
devin ro[ii din cauza num`rului mare de cazuri, \n special \n
aglomer`ri urbane [i centre universitare. Dr. Florin Ro[u, managerul
Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i, unitatea medical` cu cele
mai multe locuri pentru pacien]ii COVID-19, a confirmat faptul
c` exist` o cre[tere a num`rului de cazuri, noile tulpini ap`rute
fiind mai contagioase. |n jude]ul Ia[i au fost 33.828 de persoane
confirmate pozitiv cu COVID-19. Dintre persoanele confirmate
pozitiv, 7.703 au fost externate. |n perioada 1-2 martie 2021 a
fost înregistrat un deces în rândul persoanelor confirmate pozitiv,
num`rul total de decese fiind 596.

Cazurile din sec]iile de Terapie Intensiv`
nu au crescut \n spitalele din jude]ul Ia[i
Reprezentan]ii Direc]iei de S`n`tate Public` (DSP) din Ia[i
au explicat faptul c`, de[i num`rul de cazuri cre[te u[or, nu a
crescut [i gravitatea formelor \ntâlnite la pacien]i. |n sec]iile de
Terapie Intensiv`, ieri, 2 martie 2021, \n jude]ul Ia[i erau ocupate
263 de paturi, din care 41 de ATI. Totodat`, 91 de persoane au
fost confirmate pozitiv cu coronavirus. „În ultimele dou` s`pt`mâni,
num`rul cazurilor internate în sec]iile Covid este în cre[tere.
Înainte cu dou` s`pt`mâni, num`rul de interna]i era sub 200, iar
ast`zi (n.r.- 2 martie 2021), spre exemplu, este de 263. Num`rul

cazurilor aflate în Terapie Intensiv` se men]ine în jurul cifrei de
40 pe zi. Asta înseamn` c` de[i se înregistreaz` o tendin]` de
cre[tere a num`rului de cazuri, aceasta nu este propor]ional` cu
gravitatea acestora”, a explicat dr. Vasile Cepoi, directorul Direc]iei
de S`n`tate Public` Ia[i.

Valul al treilea de coronavirus este din ce
\n ce mai amenin]`tor
Medicii infec]ioni[ti din jude]ul Ia[i, dar [i din ]ar`, sunt din
ce \n ce mai aten]i la num`rul de cazuri care a \nceput s` creasc`
constant. Faptul c` de mai bine de dou` luni a \nceput campania
de vaccinare anti-COVID-19 pare s` dea senza]ia gre[it` popula]iei
c` riscul s-a diminuat [i c` pot renun]a la m`surile de protec]ie.
„|n general, \n ultimele 10 zile, \n zona de Nord-Est a ]`rii, colegii
no[tri infec]ioni[ti ne semnaleaz` un num`r mai mare de prezent`ri
din rândul pacien]ilor COVID-19. Num`rul acesta mare de prezent`ri
se vede [i \n cazul celor peste o mie de pacien]i interna]i \n
sec]iile de Terapie Intensiv` [i sigur c` [i \n num`rul de decese,
care nu ne a[tept`m s` scad` \n urm`toarea perioad` de timp,
rezultând clar dup` un calcul matematic simplu care arat`
mortalitatea pacien]ilor infecta]i cu acest virus din sec]iile de
Terapie Intensiv`. De ce a crescut num`rul de cazuri? Pentru c`
vaccinarea nu a acoperit un procent suficient din popula]ie care
s` asigure o protec]ie sustan]ial` [i probabil c` odat` cu aceast`
campanie de vaccinare mul]i au crezut c` pot l`sa garda mai jos
[i probabil c` m`surile de precau]ie nu au mai fost respectate”,
spune prof. dr. Carmen Dorob`], medic infec]ionist din Ia[i.

În jude]ul Ia[i, de la \nceputul campaniei de vaccinare împotriva
COVID-19 [i pân` pe data de 2 martie 2021, au fost efectuate
81.290 de vaccin`ri. Din acest num`r total de persoane vaccinate,
47.649 au fost vaccinate cu prima doz` [i 33.641 cu cea de-a
doua doz`. |n total s-au înregistrat 198 de reac]ii adverse u[oare.
„{i persoanele vaccinate trebuie s` poarte masc`, a[ spune c` \n
acest caz explica]iile se pot da \n dou` direc]ii. |n primul rând,
s-a dovedit prin studii c` persoanele vaccinate nu mai fac boala,
dar pot fi purt`toare, la nivelul c`ilor respiratorii superioare, ale
acestui virus [i atunci pot fi transmi]`tori, iar pe de alt` parte,
literatura de specialitate reliefeaz` posibila existen]` \n diverse
zone ale globului de noi tulpini ap`rute prin muta]ii la nivelul
tulpinii-mam`, care pot face [i surpriza de a fi rezistente la acest
vaccin”, \ncheie medicul ie[ean.
Alexandra ABONICESEI

Persoanele vaccinate anti-COVID-19
trebuie s` poarte masc` de protec]ie
Medicii recomand` din dou` motive purtarea m`[tii de protec]ie,
chiar [i de c`tre persoanele care s-au imunizat \mpotriva coronavirus.

Traficant din Ia[i, prins cu ajutorul investigatorilor
sub acoperire! I-au dat bani din bugetul statului,
pentru a cump\ra canabis! Ce s-a `ntâmplat la final!
Un individ din jude]ul Ia[i a fost pedepsit de
c`tre magistra]i. Astfel, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i l-au condamnat pe Iustin
Zamfirache la pedeapsa rezultant` de 4 ani [i o
lun` de \nchisoare, pentru trafic de droguri de
risc în form` continuat` [i de]inere de droguri
de risc pentru consum propriu. De asemenea,
instan]a a confiscat de la individ atât bani, cât [i
o cantitate de canabis
Un traficant din Ia[i a fost prins cu ajutorul investigatorilor
sub acoperire! Oamenii legii i-au dat bani din bugetul statului,
pentru a cump`ra canabis! Astfel, ieri, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i l-au condamnat pe Iustin Zamfirache la pedeapsa
rezultant` de 4 ani [i o lun` de \nchisoare, pentru trafic de droguri
de risc în form` continuat` [i de]inere de droguri de risc pentru
consum propriu. La emiterea sentin]ei, magistra]ii au luat \n calcul
[i pedepse primite anterior de ie[eanul recidivist. „Instan]a dispune
confiscarea special` de la inculpatul Iustin Zamfirache a 15 grame
de canabis. Dispune distrugerea, dup` r`mânerea definitiv` a
hot`rârii, a cantit`]ii de droguri de risc confiscate de la inculpat
prin prezenta sentin]`. Dispune confiscarea special` de la inculpatul
Iustin Zamfirache a sumelor ob]inute de acesta prin vânzarea
drogurilor, respectiv 300 de lei”, au precizat judec`torii ie[eni.
Sentin]a nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Andrei M`d`lin Anecul`esei au fost prin[i în flagrant cu droguri
de risc [i sume mari de bani! Anchetatorii au organizat o ac]iunefulger. Întreaga anchet` a fost una comun`, la activit`]i participând
oamenii legii din Vaslui [i Ia[i. Potrivit oamenilor legii, în urma
perchezi]iilor efectuate de poli]i[tii de la BCCO în locuin]ele celor
doi, au fost descoperite importante sume de bani, precum [i o
cantitate apreciabil` de droguri de risc. La începutul lunii iulie
2020, poli]i[tii din cadrul Brig`zii de Combatere a Criminalit`]ii
Organizate Ia[i, împreun` cu procurorii DIICOT, i-au prins în
flagrant delict pe cei doi tineri b`nui]i de trafic de droguri de
risc [i efectuarea de opera]iuni f`r` drept cu substan]e susceptibile
a avea efecte psihoactive.

Diverse sume de bani, g`site la perchezi]ii

A[adar, \n urma ac]iunii respective, oamenii legii au ridicat
56 de grame de canabis, 210 grame de substan]` activ` ce ar fi
putut fi folosit` pentru prepararea a aproximativ 3 kilograme de
etnobotanice, cu efect psihoactiv, 84.500 de lei, 36.000 de euro,
precum [i dispozitive electronice. Dup` perchezi]ii, 6 persoane
au fost duse la audieri. Mai apoi, anchetatorii i-au re]inut pe
Iustin Zamfirache [i Andrei M`d`lin Anecul`esei, pentru 24 de
ore. Potrivit anchetatorilor, în casa unuia dintre suspec]i, în
localitatea Lunca Cet`]uii, din jude]ul Ia[i, poli]i[tii au g`sit parcat
un bolid BMW Seria 5, iar în cas`, ascun[i, 36.000 de euro [i
84.500 de lei. Surse judiciare au afirmat c` marfa era vândut` pe
Iustin Zamfirache, acuzat de trafic de
„pia]a neagr`” din Ia[i. Mai apoi, cei doi tineri au fost du[i la
droguri de risc de procurorii ie[eni
instan]`, cu propunerea de arestare preventiv`, sub acuza]iile
Procesul lui Iustin Zamfirache a \nceput pe 11 noiembrie amintite. Judec`torii au admis atunci propunerea formulat` de
2020. Acesta a fost trimis \n judecat` de procurorii DIICOT Ia[i anchetatori. |n ceea ce \l prive[te pe Andrei M`d`lin Anecul`esei,
sub acuza]iile amintite. Asta, dup` ce ie[eanul a fost \nc`tu[at de dosarul acestuia a fost disjuns.
Ciprian NEDELCU
pe data de 1 iulie 2020. |n acea perioad`, Iustin Zamfirache [i
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S-a deschis Weider
Gym, cea mai modern\
sal\ de fitness din Ia[i.
O echip\ tân\r\ de
antrenori de fitness
lucreaz\ al\turi de
cei care `[i doresc
un corp de invidiat

Persoanele care vor s` se antreneze \n cea mai modern`
sal` de fitness din Ia[i o pot face la Weider Gym, situat` pe
strada Nicolae Costin, nr.26. Cu o capacitate de 600 de persoane,
echipamente de ultim` genera]ie, antrenori de fitness califica]i,
cea mai modern` sal` de fitness din Ia[i \[i a[teapt` clien]ii.
„Ne afl`m la sala de fitness Weider Gym [i v` voi face
o scurt` prezentare despre ce servicii ofer` acest centru de
fitness. Sala este structurat` pe 4 nivele, iar pe fiecare nivel
avem urm`toarele s`li: la demisol avem sala de cycling, sala
de antrenament func]ional, unde se vor face diverse clase de
crossfit, full body training, antrenamente \n regim de for]`circuit. La parter avem sala de aerobic, unde se vor face
clasele de karate, de yoga, pilates, body pump, tabata. La
parter este recep]ia, vestiarele pentru b`ie]i [i fete. La etajul
unu este sala de for]`, cu o gam` foarte mare de aparate, iar
la ultimul nivel este sala cu aparatele cardio. Vom avea
instructori specializa]i pentru fiecare tip de clas`. De exemplu,
pentru sala de cycling vom avea un antrenor foarte bun, cu
diverse acredit`ri interna]ionale. La fel [i la celelalte clase.
Fiecare clas` va avea un antrenor. Sala de fitness dispune [i
de 3 antrenori specializa]i, unde clien]ii vor putea face [i
antrenamente personale, unu la unu, cu acei antrenori. Mai
mult, clien]ii beneficiaz` de locuri de parcare gratuite”, sus]ine
Radu Preduchin, administrator Weider Gym.
Familia Preduchin este recunoscut` \n domeniul culturismului
\n România. „Tat`l meu a fost unul dintre pionierii acestui
sport din România [i, dup` cum vede]i, cea mai veche diplom`
de aici este aceasta, din anul 1967. Tat`l meu a deschis prima
sal` de fitness din Ia[i \n anul 1977, sal` deschis` pentru
publicul larg. Din anul 1997 suntem unicii importatori ai acestui
brand de suplimente. Drept urmare, am avut permisiunea de
la firma-mam` s` folosim numele pentru acest centru de fitness.
De asemenea, la recep]ia s`lii sunt disponibile suplimentele
din gama Weider”, mai spune Radu Preduchin.
Raluca COSTIN
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Ie[enii cu ferme zootehnice au `ncasat
subven]ii `n valoare de 2 milioane de euro

APIA continu\ pl\]ile
c\tre sectorul zootehnic
pentru anul de cerere 2020
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie \n
Agricultur` (APIA) a pl`tit ie[enilor cu
ferme zootehnice subven]iile aferente
anului de cerere 2020
APIA a pl`tit c`tre 37 de beneficiari sprijinul cuplat zootehnic
\n valoare de 242.625 de euro. Ie[enii cu ferme zootehnice cu
vaci de lapte au primit subven]iile de la APIA \n valoare de
874.056 de euro, fiind eligibili 62 de fermieri. De asemenea, 219
cresc`tori de ovine din jude] au primit sprijinul cuplat zootehnic
\n valoare de 888.305 euro. Al]i 20 de cresc`tori de caprine din
jude]ul Ia[i au \ncasat de la APIA sprijinul cuplat zootehnic \n
valoare de 44.757 de euro. Un cresc`tor de bivoli]e de lapte a
ob]inut subven]ii \n valoare de 481 de euro. Banii au fost achita]i
pentru agricultorii care au depus cererile unice de plat` \n anul
2020 [i au fost eligibili la finan]are. APIA a pl`tit \n total, pentru
anul precedent, subven]ii \n valoare de 62.638.188 de euro, iar
pl`]ile continu` [i \n aceast` perioad`, c`tre fermierii cu ferme
zootehnice. Ace[tia trebuie s` primeasc` [i ajutoarele na]ionale
tranzitorii, subven]ii acordate de la bugetul de stat.

Ie[enii pot ob]ine renta viager` aferent`
anului 2020 dac` trimit mai multe
documente la APIA
Fermierii care vor s` ob]in` banii care reprezint` renta viager`
agricol` aferent` anului 2020 trebuie s` depun` online sau prin
po[t`/curier declara]iile de vizare a cererilor [i a documentelor
justificative. Doar în cazuri excep]ionale rentierii care nu au posibilitatea
de a transmite electronic documentele, se pot prezenta fizic pentru
a le depune la centrul APIA, cu respectarea m`surilor pentru prevenirea
[i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Vizarea electronic`
presupune ca func]ionarii Agen]iei s` contacteze telefonic rentierii
care au domiciliul în jude]ul Ia[i. Documentele pe care rentierii agricoli
trebuie s` le prezinte la depunerea declara]iilor de vizare sunt copie
CI/BI/pa[aport/contractele de arendare/deciziile de la comisiile de
expertiz` medical` grad I sau II, decizia pentru limita de vârst` (dac`
e cazul), dovada contului bancar activ, procura notarial`. Acestea vor
fi puse la dispozi]ia APIA de c`tre rentier/împuternicit/mandatar/curator
prin mijloace electronice, po[t`/ curier.

Fermierii nu mai primesc renta viager`
dac` datele din teren nu corespund cu cele
transmise c`tre APIA
Func]ionarul din cadrul APIA certific` conformitatea datelor din
documentele transmise c`tre rentier împuternicit/mandatar/curator
prin mijloace electronice, po[t`/curier cu datele din copiile existente
la dosarul din Centrul APIA, men]ionând pe Anexa modalitatea de
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primire a documentelor/informa]iilor. Cererile de reanalizare ale
dosarelor de rent` viager` agricol`, cererile mo[tenitorilor, cererile
de modificare date vor fi trimise de ie[eni prin po[t`/curier sau
mijloace electronice, completând formatul tip conform sau printr-o
cerere scris` care va con]ine informa]iile din formatul tip. |n cazul
în care se constat` c` datele declarate de solicitan]i nu corespund
realit`]ii, dreptul de a primi renta viagera agricol` se suspend` pân`
la data complet`rii dosarului conform prevederilor legale în vigoare.
Plata rentei viagere agricole se efectueaz` într-o singur` rat` anual`,
pân` la data de 30 noiembrie 2021, prin raportarea la cursul mediu
de schimb valutar calculat de Banca Na]ional` a României din anul
pentru care aceasta se datoreaz`, prin mandat po[tal sau virament
bancar. Renta viager` agricol` înceteaz` la data decesului rentierului.
|n aceast` situa]ie, renta viager` poate fi încasat` de mo[tenitorii
s`i, cu condi]ia respect`rii prevederilor art.8 din Legea 247/2005.

Fermierii din Ia[i care vor s` ob]in`
subven]iile [i \n anul 2021 pot depune
cererile pân` la data de 15 mai
APIA a demarat „Campania 2021- Depune Cererea Unic` de
Plat`! APIA în sprijinul fermierilor! Experien]`, implicare,
profesionalism!”. Fermierii din Ia[i pot depune online documentele
necesare ob]inerii subven]iilor pentru anul 2021. Ace[tia pot accesa
ajutoarele financiare acordate prin intermediul Agen]iei de Pl`]i
[i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) doar dac` se înscriu în
aplica]ia IPA online. IPA online este un program informatic gratuit
care îi permite fermierului s` completeze electronic cererea unic`
de plat`. Aplica]ia poate fi folosit` oriunde exist` un computer
conectat la Internet: la domiciliu, la sediul exploata]iei, la prim`rie,
la centrul APIA. La fel ca [i în anul 2020, campania se deruleaz`
doar online, în contextul pandemiei de COVID-19. Speciali[tii se
a[teapt` ca 21.000 de agricultori care administreaz` 280.000 de
hectare de teren agricol, în Ia[i, [i au depus cererile în anul
precedent, s` le depun` [i în acest an.
Raluca COSTIN
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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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Carnea de miel se vinde mai scump anul acesta

Cresc\torii au renun]at la
cre[terea oilor pentru c\ nu
mai este rentabil. Fermier:
ıCarnea, laptele, lâna se
vând la pre]uri de nimic‰

Compania de ap`-canal din Ia[i continu` programul de
achizi]ii. Pe data de 16.03.2021, ApaVital SA organizeaz` o licita]ie
pentru achizi]ia mai multor loturi de contoare de ap` [i accesorii,
ce urmeaz` s` fie folosite la noile bran[amente realizate de
companie. Valoarea estimat` a contractului este de 634.170 de
lei, f`r` TVA, peste 100.000 de euro. Comisia de evaluare va
alege oferta cu pre]ul cel mai mic. „Durata de serviciu a
contoarelor nu va fi mai mic` de 10 ani, perioad` \n care se
vor asigura piesele [i subansamblele (originale de la produc`tor)
necesare repara]iilor. Livrarea se va face doar pe baza comenzilor
emise de ApaVital SA. Termenul de livrare este de maximum
6 s`pt`mâni de la primirea comenzii. Nerespectarea termenului
de livrare atrage rezilierea unilateral` a contractului [i re]inerea
garan]iei de bun` execu]ie”, se arat` \n caietul de sarcini. Anul
trecut, ApaVital a organizat o licita]ie similar`.

Cresc`torii de ovine din Ia[i vor vinde mai
pu]ini miei \n acest an
Unul dintre fermierii din Ia[i care a redus efectivul de ovine
este Ioan Buimac. Fermierul exploateaz` terenuri agricole [i are
ferm` zootehnic` de aproape 3 decenii. |n anul 2021 va vinde un
num`r mai mic de miei. „Anul acesta vom vinde mai pu]ini miei
fa]` de cei vându]i anul trecut. Avem vreo 200 de miei, jum`tate
fa]` de 2020. Am renun]at \n ultimii ani la cre[terea ovinelor
pentru c` nu ne scoatem nici cheltuielile din ferm`, nu mai vorbim
de profit. De la oaie nu mai po]i s` valorifici nimic. Carnea,
laptele, lâna se vând la pre]uri de nimic. Suntem lua]i \n râs. Nu
mai vorbim de rentabilitate când e vorba de cre[terea oilor. Vom
vinde cel mai probabil la persoane fizice. Arabii nu mai iau de
mul]i ani de la noi. De vreo 10-12 ani nu mai iau, de când s-au
schimbat legile. Nici fermieri mari nu mai sunt, care s` aib`
efective mari. Imediat dup` Revolu]ie noi aveam 5.000 de capete.
Acum dac` avem 300-400. Am vândut bine vreo 10 ani. Cu timpul
\ns` am renun]at la cre[erea oilor. Nu mai avem noi cresc`tori
mari, \n Ia[i. Mai sunt câ]iva \n zona Boto[ani”, sus]ine Ioan
Buimac, fermier care administreaz` aproximativ 3.000 de hectare
de teren agricol \n zona Andrie[eni.

Cresc`torii de ovine din Ia[i vor
vinde mieii mai scump anul acesta
Cresc`torii de ovine sus]in c` anul acesta vor vinde mieii la
pre]uri mai mari fa]` de anul 2020. „Vom cre[te pre]urile. Anul
trecut au crescut, am vândut cu 20-22 de lei carcasa [i sigur vor
fi mai mari. Din cauz` c` este cerere mare de Pa[te [i au crescut
[i cheltuielile cu cre[terea mieilor, vom fi nevoi]i s` m`rim un
pic pre]urile. Nu vor cre[te mult, dar va fi o cre[tere. Nu mai
avem nici noi efectivul de oi ca acum 10 ani. Am renun]at din
cauz` c` nu ne mai convine s` cre[tem oi. Nu mai este rentabil.
Vom vinde vreo 100-150 de miei anul acesta la persoane fizice,
juridice. |nc` nu am f`cut lista cu clien]ii. Vin de obicei cu o
lun` \nainte [i se programeaz`. Cu greutatea mieilor nu vor fi
probleme, vor cre[te cât trebuie”, sus]ine Ilie Carp, cresc`tor din
Ia[i. Dac` pre]urile la poarta fermei vor fi \n jur de 18-20 de lei
kilogramul de carne de miel, acestea se vor dubla \n supermarketuri.

ApaVital cump\r\
contoare de ap\!
Firmele pot câ[tiga un
contract `n valoare
de 100.000 de euro

ApaVital SA a \ntocmit lista cu
echipamentele necesare

Fermierii din Ia[i pot depune
cererile unice de plat` la APIA
Cresc`torii de ovine au \ncasat ajutoarele financiare de la
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA), pentru
pierderile provocate de pandemia COVID-19. APIA a pl`tit peste
4 milioane de euro c`tre fermierii din Ia[i care au depus cereri
în m`sura 21- „Sprijin temporar cu caracter excep]ional acordat
fermierilor [i IMM-urilor care au fost afecta]i în mod deosebit
de criza COVID-19”, destinat` sectoarelor zootehnic (bovine, ovine
[i caprine) [i vegetal (legume, fructe [i cartofi). Cei 3.102 fermieri
înscri[i la APIA au fost autoriza]i la plata ajutorului financiar,
dintre ace[tia fiind 1.240 cresc`tori de ovine [i caprine, cu 231.294
de capete. Fermierii din Ia[i care nu au respectat regulile privind
acordarea subven]iilor de c`tre APIA trebuie s` returneze banii
primi]i. Suma pe care au încasat-o necuvenit este de peste 200.000
de lei, bani acorda]i în cadrul mai multor scheme de plat`.
Inspectorii APIA au demarat controalele în luna august 2020 la
743 de fermieri din Ia[i, selecta]i prin teledetec]ie, care au solicitat
subven]iile în campania 2020. Fermierii din Ia[i pot depune cererile
unice de plat` la APIA pân` la data de 15 mai 2021, pentru a
ob]ine subven]iile. În anul 2020 au fost depuse 20.000 de cereri
pentru ob]inerea ajutoarelor financiare din partea fermierilor care
exploateaz` 280.000 de hectare de teren agricol.
Raluca COSTIN

Conform necesarului, compania de ap`-canal va achizi]iona
un num`r de 984 de contoare de ap` rece cu diferite clase
de precizie. Se mai adaug` 85 de filtre cu diametre cuprinse
\ntre 65 [i 200 de mm. „Contoarele vor avea capace de protec]ie
rabatabile care s` protejeze cadranul contorului de eventualele
deterior`ri mecanice [i de depunere, iar la citire acestea s`
se poat` rabata pentru a se putea citi indica]iile de pe cadranul
contorului. Capacul va fi prev`zut cu urechi pentru sigilare,
cu scop antifraud`. Locul de montaj: \n c`mine de apometru
sau subsoluri, cu posibilitatea de a lucra \n mediu inundat.
Contoarele vor dispune de protec]ie \mpotriva fraud`rii, prin
sigilare conform aprob`rii de model”, se mai arat` \n documenta]ia
procedurii.
Totodat`, ApaVital SA cump`r` solu]ii pentru tratarea apei
potabile [i reziduale. Recent, ApaVital SA a lansat licita]ia cu
prevederea bugetar` de 1.627.550 de lei, f`r` TVA, aproximativ
350.000 de euro. Procedura este \mp`r]it` \n 5 loturi: clorur`
feric` concentra]ie 40 la sut`, clorit de sodiu concentra]ie 25
la sut`, hipoclorit de sodiu concentra]ie 13 la sut`, clorit de
sodiu concentra]ie 7,5 la sut` [i acid clorhidric concentra]ie
9 la sut`. La procedur` s-au prezentat urm`toarele societ`]i:
Chimcomplex SA, Chemical Company SA, Blue Neon SRL
Brenntag SRL [i Dafcochim Distribution SRL. Conform caietului
de sarcini, necesarul ApaVital este de 1.911 tone de solu]ii.
Produsele vor fi transportate la sta]ia de tratare ap` potabil`
Chiri]a, sta]ia de epurare ape uzate Ia[i, sta]ia de epurare ape
uzate Pa[cani [i sta]iile de epurare ape uzate Podu Iloaiei,
Târgu Frumos, Hârl`u.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Demisia managerului Operei Na]ionale Române
din Ia[i, balerina Beatrice Rancea! Procurorii
au pus-o sub control judiciar `ntr-o anchet\
de propor]ii a DIICOT!
Dup` 10 ani, balerina Beatrice Rancea, cercetat`
de procurori c` ar face parte dintr-un grup
infrac]ional organizat, specializat în s`vâr[irea
infrac]iunilor de delapidare [i fals, pleac` pe u[a
din dos din pozi]ia de manager al Operei Na]ionale
Române din Ia[i (ONRI). Beatrice Rancea este
suspectat` de abuzuri [i ilegalit`]i grave. Chiar
dac` demisia ar fi fost un gest moral, Beatrice
Rancea nu va mai fi [efa institu]iei, având \n
vedere c` a fost pus` sub control judiciar. Potrivit
Codului de procedur` penal`, \n perioada \n care
se afl` sub control judiciar, inculpatul trebuie s`
respecte anumite obliga]ii, printre care „s` nu
exercite profesia, meseria sau s` nu desf`[oare
activitatea în exercitarea c`reia a s`vâr[it fapta”.

Potrivit Codului de procedur`
penal`, \n perioada \n care se
afl` sub control judiciar,
Beatrice Rancea trebuie s`
respecte anumite obliga]ii
Detaliat, potrivit Codului de procedur` penal`,
\n perioada \n care se afl` sub control judiciar,
inculpatul trebuie s` respecte anumite obliga]ii.
De exemplu, „aceasta trebuie s` se prezinte la
organul de urm`rire penal`, la judec`torul de

camer` preliminar` sau la instan]a de judecat`
ori de câte ori este chemat, s` informeze de
îndat` organul judiciar care a dispus m`sura sau
în fa]a c`ruia se afl` cauza cu privire la schimbarea
locuin]ei, s` se prezinte la organul de Poli]ie
desemnat cu supravegherea sa de c`tre organul
judiciar care a dispus m`sura, conform programului
de supraveghere întocmit de organul de Poli]ie
sau ori de câte ori este chemat”. De asemenea,
„organul judiciar care a dispus m`sura poate
impune inculpatului ca, pe timpul controlului
judiciar, s` respecte una sau mai multe dintre
urm`toarele obliga]ii: s` nu dep`[easc` o anumit`
limit` teritorial`, fixat` de organul judiciar, decât
cu încuviin]area prealabil` a acestuia, s` nu se
deplaseze în locuri anume stabilite de organul
judiciar sau s` se deplaseze doar în locurile
stabilite de acesta”. Mai departe, inculpatul nu
se poate apropia „de persoana v`t`mat` sau de
membrii familiei acesteia, de al]i participan]i la
comiterea infrac]iunii, de martori ori exper]i sau
de alte persoane anume desemnate de organul
judiciar [i s` nu comunice, direct sau indirect,
pe orice cale, s` nu exercite profesia, meseria
sau s` nu desf`[oare activitatea în exercitarea
c`reia a s`vâr[it fapta, s` comunice periodic
informa]ii relevante despre mijloacele sale de

existen]`, s` se supun` unor m`suri de control”,
se mai arat` \n legisla]ie.

Z`ng`nit de c`tu[e la Opera
Na]ional` Român` din Ia[i
Momente [ocante, chiar pe 1 martie 2021, la
Opera Na]ional` Român` din Ia[i! Procurorii
Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor de
Criminalitate Organizat` [i Terorism (DIICOT),
Serviciul Teritorial Ia[i, împreun` cu ofi]eri de
poli]ie judiciar` din cadrul Brig`zii de Combatere
a Criminalit`]ii Organizate (BCCO) Ia[i, au efectuat
26 de perchezi]ii \n municipiile Ia[i [i Bucure[ti.
Ancheta vizeaz` destructurarea unui grup infrac]ional
organizat, specializat în s`vâr[irea infrac]iunilor
de delapidare [i fals. Anchetatorii au men]ionat
c` este vorba despre un prejudiciu de 5 milioane

de lei. De peste 10 ani, Beatrice Rancea este
acuzat` de abuzuri [i ilegalit`]i grave. Acest
moment reprezint` o pat` pe imaginea cultural`
a Ia[ului [i a oamenilor valoro[i din domeniu.
Decent ar fi ca, pân` la finalizarea anchetei,
Ministerul Culturii s` decid` suspendarea managerului
Beatrice Rancea, având \n vedere suspiciunile
care planeaz`. Marius Aftaragaci, liderul Sindicatului
ARTIS Moldova, sus]ine c` au fost întocmite 3
rapoarte privind activitatea managerului ONRI [i,
numai la Ia[i, s-au descoperit 142 de nereguli.
Astfel, de[i a fost acuzat` de nenum`rate abuzuri,
inclusiv fa]` de propriii angaja]i, managerul nu a
avut t`ria de caracter s` î[i semneze demisia.
Continu` s` fie sus]inut` de oamenii din partidele
politice care au interese ascunse.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Vila unui fost consilier local PNL era s\
explodeze! Toate electronicele din
locuin]\ au pocnit din cauza companiei
E.ON. Afaceristul Alexandru Co]ofan:
ıNici acum nu pot `nc\lzi locuin]a‰
Alexandru Ioan Co]ofan, fost consilier local
PNL, \ncepe un r`zboi cu compania E.ON. Totul
s-a petrecut sâmb`t`, 27.02.2021, când re]eaua de
curent a picat \n comuna Rediu, jude]ul Ia[i, acolo
unde liberalul de]ine o vil`, proprietate personal`.
Problemele la re]eaua de curent i-au cauzat o
serie de prejudicii, care vor fi calculate \n perioada
urm`toare. „Sâmb`t` diminea]` am avut tensiune
pe re]ea de 160 V \n loc de 240 V. |n jurul orei
16:30 a sosit o echip` de la E.ON care a intervenit
s` repare defec]iunea. Au oprit curentul. Dup`
patru, cinci ore, curentul a revenit cu un [oc de
tensiune. |nchipui]i-v` cum f`ceau electronicele
din cas`, toate au explodat, s`reau ca la popcorn.
Am trimis o sesizare la E.ON. Sper s` \mi r`spund`
\ntr-un termen rezonabil. |n caz contrar \i voi
ac]iona \n instan]`”, a declarat fostul consilier
local. Reprezentan]ii E.ON au transmis c`
desp`gubirile se acord` \n baza unei proceduri
aprobate de Autoritatea Na]ional` de Reglementare
a Energiei (ANRE). Mai precis, un inspector va
analiza condi]iile \n care s-a petrecut avaria.
Reclamantul trebuie s` apeleze la o firm` autorizat`
pentru realizarea remedierilor. |n baza facturilor
se pot acorda sume compensatorii. Reporterii BZI
l-au \ntrebat despre situa]ia din comun` [i pe
primarul Ciprian Grosu. Acesta a refuzat s`
comenteze situa]ia.
Fostul consilier local PNL a precizat c`
pagubele ajung la aproximativ 2.000 de euro.
Prejudiciul va fi cunoscut cu exactitate dup` ce
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

vor fi \nlocuite toate echipamentele afectate de
[ocul de tensiune. „Voi \nlocui toate echipamentele
[i voi [ti suma de pe factur`. |n zon` sunt c`deri
frecvente de tensiune, dar niciodat` nu a fost ca
pân` acum. Mi-a explodat controlerul de le
termo[emineu, a[a c` am r`mas f`r` c`ldur`. A
ars [i controlerul de la instala]ia solar`, am mai
multe panouri de \nc`lzire. A ars [i toat` re]eua
de supraveghere, camerele video [i altele. Au ars
[i toate \nc`rc`toarele aflate \n priz`. Acum nu
am c`ldur`, noroc c` vremea este \nc` bun`. Nici
acum nu pot \nc`lzi locuin]a. {i so]ia mea avut
de suferit. Fiind profesoar`, ]inea orele on-line.
Acum, face un hotspot de pe telefon”, a mai spus
Alexandru Co]ofan. De precizat c` Alexandru
Co]ofan ocup` func]ia de director \n cadrul societ`]ii
Gemite Ro SRL, produc`tor de materiale speciale
de consolidare, reabilitare [i de protec]ie pentru
lucr`rile de construc]ie. Produc]ia se desf`[oar`
\n comuna Rediu, sat Horle[ti.

E.ON a pl`tit desp`gubiri sub
pre]ul pie]ei dup` ce a
explodat blocul din Copou
Compania E.ON (actuala Delgaz Grid) a fost
implicat` \ntr-un scandal de propor]ii dup` ce un
bloc din Ia[i, din zona Copou, strada V`sc`u]eanu,
a explodat din cauza scurgerilor de gaze. Dezastrul
s-a petrecut \n vara anului 2016.
Continuarea pe www.bzi.ro
Ciprian BOARU
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Tractoristul din Ia[i cu bra]e de o]el! De la
sap\ a ajuns `n s\lile universit\]ii. Daniel
Florici ofer\ tuturor lec]ii despre cum trebuie
s\ arate un trup perfect
Cine l-a v`zut vreodat` pe Daniel Florici nu
[i-a imaginat c` este, pe lâng` instructor de
fitness, [i agricultor. Tân`rul a dezvoltat, \mpreun`
cu tat`l s`u, D`nu] Florici, o afacere de succes,
\n domeniul agricol, dar [i \n domeniul fitnessului, având o sal` de sport \n Târgu Frumos.
Acesta poveste[te c` model este tat`l s`u, de la
care a mo[tenit pasiunea pentru sport. „Culturismul
e o chestie de familie. Tat`l meu e un vechi
campion al României, legitimat de clubul CFR
Ia[i. Sport fac regulat de la 10 ani, când am
\nceput cu mi[c`ri specifice vârstei. Acum am 37
de ani [i pot s` spun c` am ceva timp \n aceast`
bran[` [i de mul]i ani m` ocup de cursan]i.
Lucr`m cu oameni, iar aceast` parte este dificil`,
trebuie s` fii mereu preg`tit. |i preg`tim pe partea
de nutri]ie [i personal trainer pe to]i cei care
frecventeaz` sala de sport. Diploma de antrenor
de fitness am ob]inut-o \n anul 2017, dar a fost
o formalitate. Activitatea noastr` [i-a pus amprenta
asupra multor persoane care au venit la noi la
sal` [i au \nv`]at s` execute corect antrenamentele.
Petrec 4 - 5 ore zilnic la sala de fitness”, poveste[te
Daniel Florici, care de]ine sala de fitness Gold’s
Gym Muscle, din Târgu Frumos.

Daniel Florici este un
tân`r fermier din Ia[i,
pasionat de culturism
Tân`rul s-a apucat de agricultur` când era
adolescent, \ns` toat` via]a lui e legat` de acest
domeniu. „Ferma este administrat` de mine [i
de tat`l meu, din anul 2007. Cultiv`m porumb,
floarea-soarelui, grâu [i rapi]`. Produc]ia se duce
pe inputuri, o parte. Restul produc]iei este vândut`
pentru continuarea campaniei agricole. U[or, u[or,
am \nceput [i campania de anul acesta, cu mici
activit`]i pe câmp. |n agricultur` nu exist` niciodat`
limite de timp. {tii când pleci, dar nu [tii când
ajungi acas`. Acum, timpul [i schimb`rile climatice
ne fac probleme. Pe partea de Sud a ora[ului

Târgu Frumos suprafe]ele agricole nu sunt compacte
[i de aceea nu putem face sistem de iriga]ii. |n
schimb, venim cu lucr`ri agrochimice pentru a
p`stra apa \n sol. Anterior \nfiin]`rii fermei vegetale,
noi am mai practicat agricultura, dar nu organizat.
Aveam o ferm` de porci, dar am renun]at la ea
din cauza nerentabilit`]ii. S` faci zootehnie trebuie
s` ai un circuit, s` vinzi un produs finit”, poveste[te
Daniel Florici.

Tân`rul fermier va ob]ine \n
acest an diploma de
inginer agronom, fiind
student la USAMV Ia[i
Terenurile agricole de care se ocup` Daniel
[i tat`l s`u se \ntind pe 250 de hectare. A reu[it
s` ajung` la aceast` suprafa]` agricol` cu investi]ii
din fonduri proprii, dar [i de la Uniunea European`.
„|n anul 2007 am accesat fonduri europene pe
SAPARD. E vorba despre o finan]are pentru
achizi]ia unui tractor [i a unor utilaje performante.
Personalul de lucru este greu de g`sit, de aceea
m` ocup doar eu [i tat`l meu de ferm`, iar noile
utilaje agricole te determin` s` ai cuno[tin]e bune
despre noua er` tehnologic`. Acum nu se mai
folose[te denumirea veche de «tractorist», ci de
«operator utilaje agricole»”, explic` tân`rul fermier.

Daniel Florici: „Sportul a
devenit un mod de via]`
pentru mine [i vine
perfect în completarea
muncii de pe câmp”
Pentru a fi \n pas cu nout`]ile \n domeniul
agricol, dar [i pentru a se specializa \n agronomie,
ie[eanul s-a \nscris la facultate \n urm` cu 3 ani.
Anul acesta va ob]ine diploma de inginer agronom.
„|n anul 2017 m-am \nscris la USAMV, iar anul
acesta dau licen]a [i devin inginer agronom.

Mereu e[ti nevoit s` ]ii pasul cu ce e nou. An
de an, ne confrunt`m cu fel de fel de probleme
pe zona agricol`, care trebuie rezolvate”, explic`
studentul. Când nu este pe câmp, pe tractor,
Daniel este \n sala de fitness, iar seara \[i petrece
timpul cu familia. Chiar dac` are o via]` agitat`,
nu renun]` la fitness sau la agricultur`. „Agricultura
[i fitness-ul fac parte dintr-un \ntreg, \n ceea ce
m` prive[te. A[a cum avem grij` de câmp, trebuie
s` avem grij` [i de corp, combin`m partea util`
cu cea fizic`. Sportul a devenit un mod de via]`
pentru mine [i vine perfect în completarea muncii
de pe câmp. Acolo, adun oboseal` [i stres atunci
când trebuie s` ar`m, s` sem`n`m sau s` recoltam
culturile, pentru c` lucr`m contratimp. Tat`l meu
are 61 de ani [i nu a v`zut niciodat` medicul.
Pe noi ne sus]ine familia \n activit`]ile noastre.
Am 2 copii pasiona]i de utilajele agricole, momentan,
dar sper`m ca [i pasiunea pentru sport s` fie
transmis` [i genera]iilor urm`toare”, sus]ine Daniel
Florici.

|n ceea ce prive[te mu[chii s`i, care seam`n`
cu cei ai lui Hulk, spune c` rezultatele au fost
ob]inute prin mult` munc`, dar a contat [i fondul
genetic. „Ca s` clarific`m un aspect foarte discutat
în lumea sportului [i mai ales a culturismului [i
fitness-ului, eu [i tat`l meu practic`m un sport
«curat», f`r` substan]e dopante, steroizi sau
anabolizante. Tot ce vede]i în poze e rezultatul
a foarte mul]i ani de munc`, disciplin` [i o
alimenta]ie corespunz`toare. Foarte mul]i fac
confuzia între suplimente nutritive [i steroizi. Sunt
dou` lucruri total diferite. Noi \ncuraj`m sportul
«curat», conteaz` mult fondul genetic, dar [i
alimenta]ia care reprezint` 70 la sut` din rezultatul
final. Dac` nu mai pot face sport niciodat`, pierd
din masa muscular` din cauza inactivit`]ii
organismului, dar nu foarte mult, nu sunt reac]ii
negative asupra organismului”, mai explic` Daniel
Florici.
Raluca COSTIN

Cea mai scump\ partid\ de amor s-a pl\tit la Ia[i! O domni[oar\ a plecat cu
15.000 de euro `n buzunare dup\ ce a fost trimis\ de iubitul ei s\ se culce
cu un bog\ta[! Poli]ia a intrat pe fir [i a confiscat un BMW de lux!
Poveste incredibil`, la Ia[i! O tân`r`
de 23 de ani [i iubitul ei au reu[it s`
pun` mâna pe 15.000 de euro \n câteva
minute. Povestea \ncepe \n urm` cu
câteva s`pt`mâni, când un b`rbat din
Bucure[ti pe nume Gelu Ioan Leonat`
[i-a convins iubita de loc din Vaslui s`
se prostitueze.
Un ie[ean cu dare de mân` a vrut
s` \ntre]in` real]ii sexuale cu tân`ra
contra cost, \ns` nu s-a a[teptat s`
r`mân` f`r` o important` sum` de bani.
Gabriela Mândru [i iubitul ei, Gelu
Leonat`, au plecat din casa ie[eanului
dornic de senza]ii tari cu 15.000 de
euro.

Trei perchezi]ii
domiciliare efectuate
de poli]i[tii ie[eni
Pe 28 februarie 2021, poli]i[tii din
cadrul Serviciului de Investiga]ii Criminale

Ia[i au efectuat trei perchezi]ii domiciliare, prezenta]i cu propuneri legale Parchetului
pe raza municipiului Bucure[ti [i jude]ului de pe lâng` Judec`toria Ia[i [i Judec`toriei
Vaslui, în cadrul unui dosar penal Ia[i, instan]` care a dispus arestarea
întocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor preventiv` a tân`rului pentru 30 de zile,
de proxenetism [i furt calificat.
fa]` de tân`r` a dispus m`sura preventiv`
„Din investiga]iile efectuate pân` a arestului la domiciliu pentru 30 de
în prezent s-a constatat faptul c` începând zile, iar cercet`rile continu`”, au precizat
cu luna ianuarie 2021, un tân`r de 25 reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
de ani ar fi determinat o tân`r` de 23 Jude]ean (IPJ) Ia[i.
de ani s` practice prostitu]ia în folosul
lui [i i-ar fi înlesnit acesteia practicarea
Ce au decis judec`torii
prostitu]iei. De asemenea, tân`ra de 23
ie[eni \n cazul
de ani, cu ajutorul tân`rului, i-ar fi
partidei de amor
sustras 15.000 de euro unui b`rbat. În
de 15.000 de euro
urma perchezi]iilor au fost ridica]i bani
Reprezentan]ii Judec`toriei Ia[i au
[i un autoturism, iar cele dou` persoane
au fost conduse la audieri. În baza confirmat faptul c` instan]a a dispus
probatoriului administrat în cauz`, pe arestarea preventiv` a lui Gelu Leonat`,
28 februarie 2021, tân`rul cercetat pentru dar [i arestarea la domiciliu a Gabrielei
proxenetism [i complicitate la furt Mihaela Mândru.
„Instan]a a admis propunerea de
calificat [i tân`ra cercetat` pentru furt
calificat au fost re]inu]i pentru 24 de arestare preventiv` formulat` de Parchetul
ore. Pe 1 martie 2021, ace[tia au fost de pe lâng` Judec`toria Ia[i pe numele
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

lui Gelu Leonat`. Dispune arestarea
preventiv`, pentru o perioad` de 30 de
zile, a lui Gelu Leonat`, persoan`
cercetat` sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor
de proxenetism [i instigare la furt
calificat. Respinge ca nefondat` propunerea
de arestare preventiv` a inculpatei
Mândru Mihaela Gabriela. Dispune fa]`
de inculpat`, cercetat` pentru comiterea
infrac]iunii de furt calificat, a m`surii
preventive a arestului la domiciliu,
pentru o perioad` de 30 de zile”, a
declarat ieri judec`torul Cristina V\lcu,
purt`torul de cuvânt al Judec`toriei Ia[i.
De remarcat este faptul c` decizia
Judec`toriei Ia[i nu este definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.

Alt caz, la \nceputul
acestui an, \n Ia[i
La \nceputul acestui an, poli]i[tii
ie[eni au demarat cercet`rile într-un
alt dosar penal de proxenetism. Doi
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

tineri au fost aresta]i preventiv pentru
30 de zile. Din primele investiga]ii
efectuate, s-a constatat faptul c`, în
perioada decembrie 2020 - ianuarie
2021, doi tineri de 25 de ani, respectiv
22 de ani, ar fi determinat o tân`r` de
19 ani s` practice prostitu]ia în folosul
lor, în diverse locuri din municipiul
Ia[i. De asemenea, cei doi tineri ar fi
exercitat acte de amenin]are asupra
tinerei, determinând-o s` continue
practicarea prostitu]iei în folosul lor.
Pe baza probatoriului administrat
în cauz`, pe 14 ianuarie 2021, cei doi
tineri b`nui]i de comiterea faptei au
fost re]inu]i de poli]i[ti pentru 24 de
ore, fiind introdu[i în Arestul I.P.J. Ia[i.
Ulterior, ace[tia au fost prezenta]i, cu
propuneri legale, Parchetului de pe
lâng` Judec`torie [i Judec`toriei Ia[i,
instan]` care a dispus arestarea lor
preventiv` pentru 30 de zile.
Drago[ SAVIN
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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`: mobil`, mut`ri
(manipulan]i), electrocasnice, etc.
Pre] negociabil, avantajos.
Amabilitate [i seriozitate. Tel:
0753.634.902.
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
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FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII 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.

\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.

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.

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).

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.

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`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.

[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
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,
POWER CONCEPT angajeaz`
\n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

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

Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.

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

Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

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.

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.
Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.
Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.

Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Femeie de serviciu, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.

f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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

Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.

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

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 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.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
Rela]ii la: 0232/230637;
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
0232/262800; 0744275627;
la: 0232/231222;
Inginer geodez, studii superioare, service@das-instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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;
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.
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Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, 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.

Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:
0736029018.

{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.

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.

{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.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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.

precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, FARM CAMARA SRL.
Rela]ii la: 0729134149.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
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.

{ef santier, studii superioare,
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
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 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.

MEDIU
S.C. TALEX IMOBIL S.R.L. [i
TATARU RESIDENCE S.R.L.,
titular al „PUZ – Construire
locuin]e colective cu spa]ii
comerciale la parter, amplasat în
Ia[i, bld.Metalurgiei, nr.4, anun]`
publicul interesat asupra solicitarii
de ob]inere a avizului de mediu.
Prima versiune a proiectului de
plan propus poate fi consultat` la
sediul APM Ia[i – Calea
Chi[in`ului nr. 43, în zilele de
luni-joi (8:00 – 16:30) [i vineri
(8.00-14.00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul
APM Ia[i, Calea Chi[in`ului,
nr.43 în termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
Societatea comercial` (asocia]ia
familial`, persoan` fizic`)
THERMOPAN S.R.L. anun]`
depunerea cererii pentru
emiterea Autoriza]iei de mediu
pentru obiectivul HALA DE
PRODUCTIE având ca obiect de
activitate: FABRICARE PLASA
FIBRA DE STICLA amplasat \n
PASCANI, str. GRADINITEI, nr.
25, Jud. IA{I Documenta]ia
tehnic` poate fi consultat` la
sediul firmei din PASCANI, str.
GRADINITEI, nr. 25, tel/fax0730
634 718, sau la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 43.
Eventualele observa]ii ale
publicului referitoare la activitatea
[i amplasamentul obiectivului se
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vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 43.

CONVOCåRI
În temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativ` de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Sipote
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 16.03.2021, ora 10.00 la
sediul unit`]ii, \n com.Sipote,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
a profitului [i valoarea
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
Contractului de administrare [i
descarcarea de gestiune a
administratorilor pentru
activitatea desf`[urat` \n anul
2020; 5.Revocarea din func]ie a
membrilor Consiliului de
Administa]ie ca urmarea a
expir`rii mandatului; 6.Revocarea
din func]ie a Pre[edintelui ca
urmare a expir`rii mandatului;
7.Alegerea Pre[edintelui
Societ`]ii Cooperative de grad I,
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 8.Alegerea membrilor
Consiliului de Administratie a
Societ`]ii Cooperative de gradul I
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 9.Revocarea din func]ie a
cenzorilor ca urmare a expir`rii
mandatului; 10.Alegerea
cenzorilor, pentru un mandat de
3 ani. 11.Adoptarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 12.Desemnarea
persoanei mandatate s`
semneze \n numele Adunarii
Generale, Contractul de
administrare; 13. Aprobarea
primirii/retragerii de membri
cooperatori 14.Supunerea spre
aprobare a constat`rii \ncet`rii
calit`]ii de membru cooperator
ca urmare a decesului [i
redistribuirea p`r]ilor sociale
c`tre membrii cooperatori.
15.Stabilirea clauzelor

Contractului de administrare [i a
criteriilor de performan]` pentru
administratori pentru anul 2021;
16.Stabilirea indemniza]iei
membrilor Consiliului de
Administra]ie [i a cenzorilor
pentru exerci]iul financiar pe anul
2021; 17. Alegerea delega]ilor
care s` participe la Adunarea
general` ordinar` [i extraordinar`
a Societ`]ii Cooperative de
Gradul II-FEDERALCOOP Ia[i [i
a U.J.C.C.Ia[i; 18. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
19.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]`, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 16.03.2021 ora
10.30

data de 24.03.2021, ora 11.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Belcesti,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
a profitului [i valoarea
dividendelor; 4. Analiza execu]iei
Contractului de administrare [i
desc`rcarea de gestiune a
administratorilor pentru
activitatea de[f`[urat` \n anul
2020; 5.Revocarea din func]ie a
membrilor Consiliului de
Administa]ie ca urmarea a
expir`rii mandatului; 6.Revocarea
din func]ie a Pre[edintelui ca
urmare a expir`rii mandatului;
7.Alegerea Pre[edintelui
Societ`]ii Cooperative de grad I,
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 8.Alegerea membrilor
Consiliului de Administra]ie a
Societ`]ii Cooperative de gradul I
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 9.Revocarea din func]ie a
cenzorilor ca urmare a expir`rii
mandatului; 10.Alegerea
cenzorilor, pentru un mandat de
3 ani.11.Adoptarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 12.Desemnarea
persoanei mandatate s`
semneze \n numele Adunarii
Generale, Contractul de
administrare; 13. Aprobarea
primirii/retragerii de membri
cooperatori. 14.Supunerea spre
aprobare a constat`rii \ncet`rii
calit`]ii de membru cooperator
ca urmare a decesului [i
redistribuirea par]ilor sociale
c`tre membrii cooperatori.
15.Stabilirea clauzelor
Contractului de administrare [i a
criteriilor de performan]` pentru
administratori pentru anul
2021;16.Stabilirea indemniza]iei
membrilor Consiliului de
Administra]ie [i a cenzorilor
pentru exerci]iul financiar pe anul
2021; 17.Alegerea delega]ilor
care s` participe la Adunarea
general` ordinar` [i extraordinar`
a Societ`]ii Cooperative de
Gradul II-FEDERALCOOP Ia[i [i
a U.J.C.C.Ia[i; 18. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
19.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de

[edin]`, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 24.03.2021 ora
11.30

|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativ` de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Cotnari
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 24.03.2021, ora 11.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Cotnari,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
|n temeiul prevederilor Legii
Raportului
Comisiei de Cenzori;
nr.1/2005 privind organizarea [i
3.Dezbaterea [i aprobarea
func]ionarea cooperariei de
situa]iilor
financiare
anuale.
consum [i ale Actului constitutiv
Stabilirea modului de repartizare
propriu, Consiliul de administra]ie
a
profitului
[i
valoarea
al Societ`]ii Cooperativ` de
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
Consum de gradul I
Contractului de administrare [i
CONSUMCOOP Sipote
descarcarea de gestiune a
convoac` ADUNAREA
administratorilor pentru
GENERALA EXTRAORDINARA a
activitatea desf`[urat` \n anul
membrilor cooperatori pentru
2020; 5.Revocarea din func]ie a
data de 16.03.2021,ora 11.00 la
membrilor Consiliului de
sediul unit`]ii, \n com.Sipote,
Administa]ie ca urmarea a
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
expir`rii mandatului; 6.Revocarea
I N E D E Z I: 1. |mputernicirea
din func]ie a Pre[edintelui ca
C.A. cu \ndeplinirea demersurilor
urmare a expir`rii mandatului;
necesare \ncheierii contractelor
7.Alegerea Pre[edintelui
de \nchiriere, asociere, gajarii sau
Societ`]ii Cooperative de grad I,
ipotecarii de bunuri,contractarii
pentru un mandat de 4 ani 2021de credite bancare [i linii de
2025. 8.Alegerea membrilor
credit \n numele unit`]ii pe durata
Consiliului de Administra]ie a
mandatului [i desemnarea
Societ`]ii Cooperative de gradul I
persoanelor \mputernicite pentru
pentru un mandat de 4 ani 2021a semna actele necesare la
2025. 9. Revocarea din func]ie a
banca. 2. Mandatarea unei
cenzorilor ca urmare a expir`rii
persoane fizice s` \ndeplineasc`
mandatului;
10. Alegerea
procedurile de \nregistrare la
cenzorilor, pentru un mandat de
ORC Ia[i; 3.Diverse. |n condi]iile
3
ani.11.Adoptarea
Bugetului de
\n care nu se \ntrune[te cvorumul
Venituri [i Cheltuieli [i a
de [edin]`. Adunarea general`
programului
de
activitate
pentru
extraordinar` se reconvoc`
anul 2021; 12. Desemnarea
pentru data de 16.03.2021 ora
persoanei
mandatate
s`
11.30 la aceea[i loca]ie.
semneze \n numele Adun`rii
Generale, Contractul de
|n temeiul prevederilor Legii
administrare; 13. Aprobarea
nr.1/2005 privind organizarea [i
primirii/retragerii de membri
func]ionarea cooperariei de
cooperatori 14. Supunerea spre
consum [i ale Actului constitutiv
aprobare a constat`rii \ncet`rii
propriu, Consiliul de administra]ie
calit`]ii de membru cooperator
al Societ`]ii Cooperativa de
ca urmare a decesului [i
Consum de gradul I
redistribuirea p`r]ilor sociale
CONSUMCOOP Belcesti
c`tre membrii cooperatori. 15.
convoac` ADUNAREA
Stabilirea clauzelor Contractului
GENERALA ORDINARA a
de administrare [i a criteriilor de
membrilor cooperatori pentru
performan]` pentru administratori
pentru anul 2021; 16.Stabilirea
indemniza]iei membrilor
Consiliului de Administra]ie [i a
cenzorilor pentru exerci]iul
financiar pe anul 2021; 17.
Alegerea delega]ilor care s`
participe la Adunarea general`
ordinar` [i extraordinar` a
Societ`]ii Cooperative de Gradul
II-FEDERALCOOP Ia[i [i a
U.J.C.C.Ia[i; 18. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
19.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]a, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 24.03.2021 ora
11.30
|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativa de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Oras Harlau
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 25.03.2021, ora 11.00 la
Han Raresoaia-loc.Harlau,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
a profitului [i valoarea
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
Contractului de administrare [i
descarcarea de gestiune a
administratorilor pentru
activitatea desf`[urat` \n anul
2020; 5.Adoptarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 6.Revocarea din
func]ie a membrilor Consiliului de
Administa]ie ca urmarea a
expir`rii mandatului; 7.Revocarea
din func]ie a Pre[edintelui ca
urmare a expir`rii mandatului;
8.Alegerea Pre[edintelui
Societ`]ii Cooperative de grad I,
pentru un mandate de 4 ani
2021-2025. 9.Alegerea
membrilor Consiliului de
Administra]ie a Societ`]ii
Cooperative de gradul I pentru
un mandat de 4 ani 2021-2025.
10.Desemnarea persoanei
mandatate s` semneze \n
numele Adun`rii Generale,
Contractul de administrare;
11.Aprobarea revocarii comisiei
de cenzori ca urmare a expir`rii
mandatului. 12.Alegerea comisiei
de cenzori pentru un mandat de
3 ani 2021-2024. 13.Supunerea
spre aprobare a constat`rii
\ncetarii calit`]ii de membru
cooperator ca urmare a
decesului [i redistribuirea p`r]ilor
sociale c`tre membrii
cooperatori.14. Stabilirea
clauzelor Contractului de
administrare [i a criteriilor de
performan]` pentru administratori
pentru anul 2021; 15.Stabilirea
indemniza]iei membrilor
Consiliului de Administra]ie [i a
cenzorilor pentru exerci]iul
financiar pe anul 2021;
16.Alegerea delega]ilor care s`
participe la Adunarea general`
ordinar` [i extraordinar` a
Societ`]ii Cooperative de Gradul
II-FEDERALCOOP Ia[i [i a
U.J.C.C.Ia[i; 17. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
18.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]`, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 25.03.2021 ora
11.30 la aceea[i loca]ie.
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Când revin suporterii pe
stadioane? Ministrul Eduard
Novak: ıLa teatre,
spectatorii nu ]ip\ la actori.
La fotbal este pu]in diferit‰

Ianis Hagi a dezv\luit
secretul formei sale [i
ıcheia‰ for]ei ofensive
a lui Glasgow Rangers:
ıAsta ne face
impredictibili‰
Ianis Hagi a fost prezent la conferin]a de pres` premerg`toare
meciului Livingston - Rangers, programat miercuri, de la 20:00.
Interna]ionalul român, care a avut evolu]ii solide în acest sezon,
a recunoscut c` atmosfera pozitiv` din jurul echipei, dar [i
starea de spirit reprezint` „secretele” formei sale sportive.
9 assist-uri a reu[it Ianis Hagi în acest sezon al primei ligi
din Sco]ia - este lider în topul celor mai buni pasatori decisivi,
la egalitate cu James Tavernier, coechipierul de la Rangers.
„Când e[ti fericit, dai tot ce ai mai bun pe teren. M`
bucur de fotbal aici. Iubesc meciurile cu presiune. Este clar
progresul nostru, to]i juc`torii au veni cu o mentalitate de
înving`tori, iar spiritul nostru de competitivitate ne-a f`cut mai
buni, ca grup. Tot staff-ul face o treab` excelent`, toate detaliile,
cât de mici, conteaz` [i ne ajut` s` perform`m”, a declarat
Ianis Hagi, la conferin]a de pres`.

Glasgow Rangers este echipa
cu cel mai bun atac din Sco]ia
Ministrul Tineretului [i Sportului, Eduard
Novak, a declarat, luni, la Sala Polivalent`
din Capital`, c` redeschiderea stadioanelor
pentru suporteri va fi posibil` într-un anumit
procent din capacitatea arenelor peste 2-3
luni, autorit`]ile luând în calcul [i deciziile
celorlalte state în aceast` privin]`.
„Presiunea este din ce în ce mai mare.
Din partea mea ar putea s` se întoarc`
suporterii [i mâine. Dac` vedem îns`
exemplele de afar`, nu este înc` deschis
nimic [i cumva trebuie s` ne raport`m la
ce se întâmpl` afar`. Haide]i s` o lu`m
pas cu pas. Prima oar` ne zbatem s` trecem
de la testele PCR la antigen, ca s` u[ur`m
pu]in bugetele structurilor sportive [i
federa]iilor, [i mai încolo, peste dou`-trei
luni, s` vedem cum va evolua pandemia,
poate reu[im într-un procent s` readucem
spectatorii înapoi. Cunoa[te]i foarte bine
cum este fotbalul. La teatre nu o s` se
strâng` niciodat` spectatorii în primul rând

[i s` ]ipe la actori. La fotbal este pu]in
diferit [i cred c` oamenii care lucreaz` [i
analizeaz` astfel de comportamente [tiu
foarte bine de ce au luat aceast` decizie.
Dac` noi am fi ultima ]ar` din Europa
care nu ar avea deschis, a[ în]elege, dar
trebuie s` vedem ce se întâmpl` [i în
Europa [i s` ne raport`m la ce se întâmpl`
acolo”, a declarat Novak.

Ministrul Eduard Novak:
„Nu îmi doresc s`
construim s`li sportive
care s` nu aib`
sustenabilitate”
Referitor la bugetul ministerului din
acest an, Novak s-a ar`tat mul]umit, afirmând
c` va fi împ`r]it federa]iilor în func]ie de
performan]`. „Avem un buget foarte bun
pe execu]ie anul acesta. Am dezvoltat ni[te
criterii de împ`r]ire a bugetelor federa]iei

[i sunt [ase criterii foarte solide, de
performan]`, costul federa]iei, pe care nimeni
nu poate s` le conteste [i efectiv fiecare
federa]ie îmi doresc ca de anul acesta s`
intre într-un echilibru. Fiecare sport s`
simt` care este locul lui [i dac` dore[te
s` aib` un buget mai mare, s` lucrez
profesionist”.
Tot pe baz` de performan]a ob]inut`
la diferite discipline sportive vor fi construite
[i s`li de sport, a mai spus ministrul Eduard
Novak. „În ceea ce prive[te s`lile, va fi un
proiect na]ional în care se va stabili care
sunt sporturile prioritare [i acolo trebuie
s` investim efectiv în infrastructur`. Pentru
c` este foarte important ca toat` infrastructura
pe care o vom construi s` aib` un obiectiv.
Nu îmi doresc s` construim s`li sportive
care s` nu aib` sustenabilitate”, a mai spus
Novak, potrivit Agerpres.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Rangers este echipa cu cel mai bun atac din Sco]ia [i a
impresionat prin for]a ofensiv` [i în Europa League, marcând
nou` goluri în dubla din „[aisprezecimi” cu Antwerp, iar Ianis
Hagi a transmis c` jocul excelent de atac se datoreaz` modului
în care juc`torii se completeaz`.
„Suntem to]i juc`tori diferi]i în atac, asta ne face o echip`
impredictibil`. Suntem foarte diferi]i, dar ne în]elegem între
noi foarte bine. Într-un sezon, nu po]i câ[tiga doar 3,4,5 la 0,
apar [i meciuri mai strânse, dar cel mai important lucru sunt
cele trei puncte”, a transmis Ianis Hagi.

Ianis Hagi, duel cu Nicolae Stanciu
pentru sferturile Europa League
Înaintea meciului cu Livingston de miercuri, Rangers este
lider deta[at în Sco]ia, cu 82 de puncte acumulate în 30 de
meciuri, un avans de 15 lungimi în fa]a rivalei Celtic, care
are [i un meci mai mult disputat. De asemenea, echipa lui
Steven Gerrard este calificat` [i în optimile Europa League,
datorit` dublului succes cu belgienii de la Antwerp, 9-5 scor
general, unde se va duela cu Slavia Praga, forma]ia la care
joac` Nicolae Stanciu, care a trecut în [aisprezecimi de Leicester,
2-0 în dubl` man[`.
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Bursa bârfelor

Morticia s-a umflat de plâns,
crezând c` merge la bul`u!
Babetele bârfitoare \ncep \n for]` edi]ia de ast`zi, cu una nou`
despre aceea[i veche Morticia. Gurile rele spun c`, acu’ vreo dou`
zâle, când a fost s`ltat` fantoma de la Hoper`, madama s-a ]inut
s` nu comenteze [i s` boceasc` \n fa]a camerelor, dar nici bine
nu i-a picat c` o a[tepta t`t` lumea pe la perchezi]ii. Mai mult,
oamenii r`i spun c`, dup` ce a fost s`ltat` [i dus` la puli]ie, unde
a fost pus` la fezandat câteva ore, Morticia, zis` [i Betty (pretenii
[tiu de ce!), [i-a revenit din [ocul ini]ial (c`, nah, ea se [tia cu
„spate”, nu se a[tepta la vreo surpriz` din partea procororilor,
crezând c` e intangibil`!) [i a cam \nceput s` verse lacrimi de
crocodil. Nu, nu de ru[ine, cum ar face orice om normal, ci mai
degrab` de frustrare! Cic` madama ar fi dat [i \n dreapta, [i \n
stânga [i credea c` nu o va nec`ji nimeni, dar... surpriz`! Astfel,
a cam s`rit bl`ni]a pe Morticia de plâns pe holurile puli]iei, madama
gândindu-se c` ajunge la bul`u [i c` o s-o strâng` pijamalele cu
dungi. Numai c`, pân` la urm`, procororii au decis ca madama
[i al]i 11 s` stea sub control. Cum de care?! Giudiciar, bine\ne]eles!

Primarul userist face treining cu `[tia
mai e[perimenta]i
Babele bâfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una despre
Cipilic` Grosieru, noul primar userist - plu[ist de la ]`r`noaia, din
comuna Rediu. Omul cic` e cam cu vaca, pentru c` nu prea [tie
administra]ie. Omul este a[a de caraghios \ncât a \nceput s` \ntrebe
primarii de prin alte comune cam cum st` treaba cu asfaltul, cu
gazul. Nu de alta, dar pe la partidul lui Grosieru nu sunt speciali[ti,
a[a c` primarul [i-o poate lua \n frez` \n orice clip`. Acum, c`
nu [tie, nimeni nu se na[te \nv`]at. Dar, dup` ce prime[te ni[te
ponturi de la al]i colegi de suferin]`, vine \n comun` [i spune c`
e gospodar [i c` are idei nemaipomenite. }`ranul pune botu’, c`
a[a s-a \nv`]at el. Dar \i va trece repede, când o s` vad` c` peste
doi ani nici m`car o gur` de asfalt nu s-a turnat. Babele bârfitoare
vor sta foarte atente pe acest primar, care se crede pe cai mari,
dar nici m`car nu [tie ce-l a[teapt`.

Mili]ienii de la Ia[i sunt \n alert`
Babele bârfitoare \ncheie rubrica cu o informa]ie care a pus
pe jar toat` mili]ia din Ia[i. Totul a \nceput de la cazul One[ti,
unde un descreierat a ]inut ostatici doi am`râ]i [i l-a mai [i o
morât pe unul. Pentru c` interven]ia mili]ienilor de acolo a fost
un adev`rat fiasco, la nivel central s-a ordonat ca toate structurile
din teritoriu s` fie verificate, ca s` vad` ce capacitate de interven]ie
au. Nu de alta, dar s` nu mai moar` lumea din cauza incompeten]ei.
Cic` la Ia[i problemele sunt mari, pentru c` \ntr-un caz similar,
interven]iile se fac cu ni[te absolven]i de profesional` care l-ar
aburi pe atacator cu ceva de b`ut, poate c` merge. Cât \i glum`i panaram`, dar situa]ia este cât se poate de tragic`. Babele au
auzit c` vor avea loc [i ni[te restructur`ri la Ia[i. Acum cine
zboar` [i cine vine, este o informa]ie care va fi furnizat` de babe
\n edi]iile viitoare ale rubricii.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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R\sturnare de situa]ie `n
cazul fostului avocat Mihail
Vlasov! Cel supranumit
ı~mp\ratul‰ s-a resemnat!
Ex-[eful Camerei de Comer]
a renun]at la visul de a ie[i
mai devreme din pu[c\rie!
Ex-avocatul ie[ean Mihail Vlasov [i-a
retras contesta]ia la executare pe care o
formulase recent. Cel supranumit
„|mp`ratul” sperase s` poat` ie[i mai
devreme de dup` gratii. Acesta a sus]inut
c` judec`torii ar fi trebuit s` ia \n calcul
faptul c` ar fi executat mare parte din
pedeaps`

R`sturnare de situa]ie \n cazul fostului avocat ie[ean Mihail Vlasov!
Cel supranumit „|mp`ratul” s-a resemnat [i a renun]at la visul de a
ie[i mai devreme din pu[c`rie!
Astfel, magistra]ii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au constatat c`
fostul [ef al Camerei de Comer] [i Industrie a României (CCIR) [ia retras contesta]ia la executare. „Instan]a ia act de manifestarea de
voin]` a contestatorului Mihail Vlasov, în sensul retragerii contesta]iei
la executare formulat` împotriva sentin]ei penale a Cur]ii de Apel
Bucure[ti, definitiv` prin decizia penal` a Înaltei Cur]i de Casa]ie [i
Justi]ie. |l oblig` pe contestator s` achite statului, cu titlu de cheltuieli
judiciare, suma de 100 de lei”, au precizat magistra]ii ie[eni.

Mihail Vlasov a vrut s` scape de gratii
Mihail Vlasov a \ncercat s` scape de o mare parte din ultima
pedeaps` primit`. Fostul [ef al CCIR a formulat o contesta]ie la
executare [i le solicita judec`torilor s` constate c` a executat o mare
parte din pedeaps`. În contesta]ia adresat` Cur]ii de Apel Ia[i, Mihail
Vlasov a sus]inut c`, pe baza unei sentin]e emis` în 2017, a fost
condamnat la 5 ani [i 8 luni de închisoare. Fostul avocat a ad`ugat
c` a fost liberat condi]ionat în urma execut`rii unei jum`t`]i din

pedeapsa respectiv`. Fostul [ef al CCIR a afirmat c` i-au r`mas 168
de zile executate care nu au fost luate în calcul.
Potrivit acestuia, în urm` cu 3 ani, a fost implementat` Legea
169/2017, care a introdus articolul privind m`sura compensatorie a
zilelor suplimentare executate pentru condi]ii necorespunz`toare de
deten]ie. „Drept urmare a acestei legi, mi s-au acordat, în raport cu
zilele executate în deten]ie în condi]ii necorespunz`toare, 168 de zile
suplimentare, al c`ror beneficiu nu poate fi revocat”, a afirmat Mihail
Vlasov. El a mai spus c`, în momentul în care a fost liberat condi]ionat,
acele 168 de zile suplimentare nu i-au fost luate în calcul. „La acea
dat`, la care am început s` execut pedeapsa de 8 ani, eu aveam
executate [i se impunea a fi deduse din pedeapsa de 8 ani 168 de
zile de arest preventiv, plus 870 de zile de deten]ie efectiv`, plus
168 de zile suplimentare. În total, este vorba, de fapt, despre 1.202
zile de deten]ie executate deja! În aceast` paradigm`, 3 noiembrie
2020 este ziua a 1.203-a de deten]ie!”, a subliniat fostul avocat [i
judec`tor ie[ean.

Cum a ajuns din nou la
pu[c`rie fostul [ef al CCIR
Mihail Vlasov a sus]inut c` ar fi executat deja aproximativ 4 ani
din pedeapsa de 8 ani de închisoare, care i-a fost aplicat` la începutul
lunii noiembrie 2020. Atunci, fostul avocat a fost pedepsit definitiv,
de magistra]ii de la Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie. Anchetatorii
DNA au afirmat c`, în perioada 2008-2014, Mihail Vlasov, folosinduse de func]ia de pre[edinte al CCIR, a f`cut demersuri pentru ob]inerea
unor foloase materiale personale [i pentru persoane din anturajul s`u,
în detrimentul institu]iei pe care o reprezenta. Potrivit anchetatorilor,
au fost aduse grave prejudicii atât Camerei de Comer], cât [i SC
Romexpo SA, la care CCIR este ac]ionar majoritar.
„Dup` ce a preluat conducerea CCIR, inculpatul Mihail Vlasov a
întreprins ac]iuni astfel încât bani din bugetul institu]iei s` ajung` la
diverse entit`]i / societ`]i comerciale, în scopul sprijinirii intereselor
materiale proprii sau ale unor membri de familie, prin încheierea de
contracte [i conven]ii. Concret, inculpatul [i-a folosit autoritatea [i
influen]a fa]` de inculpatele Cornelia Liliana {tef`nescu, [ef` a
Cancelariei CCIR, Rodica Luiza Grigorescu, secretar general al CCIR,
[i Mariana Rodica Suciu, în calitate de director general SC Romexpo
SA, pe care le-a determinat s` semneze contracte în fals, având drept
scop însu[irea [i, respectiv, folosirea resurselor materiale ale celor
dou` entit`]i”, au afirmat procurorii. Conform DNA, prin contractele
semnate de acestea, respectiv contracte de închiriere, contracte de
prest`ri servicii sau colaborare, contracte de asisten]` juridic` cu
Cabinetul Individual „Avocat Mihail M. Vlasov” au fost direc]ionate
sume de bani sau au fost puse la dispozi]ie imobile din patrimoniul
CCIR [i Romexpo SA la pre]uri derizorii, în favoarea lui Mihail Vlasov
[i a unor membri de familie.

Ciprian NEDELCU
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