www.bzi.ro

stiri@bzi.ro

Anul 21

Pia]a Unirii nr. 11

Num`rul 6858

5

martie

2021

3 Lei

16 Pagini

Aceasta este vila din Iași în care se
lăfăie Beatrice Rancea, cercetată
pentru o fraudă de 5 milioane de lei!
Banii nu au fost o problemă
pentru șefa Operei Naționale
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Vila de pe
Sărărie a unui
medic celebru este
scoasă la vânzare!
actualitate 9

O proprietate amplasată strategic pe strada
Sărărie este pe lista imobilelor scoase la
vânzare. Accesul în curte se face chiar din
stradă. Clădirea a fost lăsată în paragină,
fiind în stadiul de autodemolare.
Investitorii trebuie să scoată
din conturi o sumă importantă

Bloculpușcărie din
Păcurari! Familii
ținute ca în cuștile
pentru animale
de administrator
economic
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actualitate 9

Droguri "trase pe nas" direct din
chiloții câtorva domnișoare. Într-o vilă
dosită din Sărărie se întâmplau toate
Procurorii și polițiștii au descins
ieri-dimineață în 13 locuri din
județul Iași. Anchetatorii susțin
că au destructurat o rețea de
trafic de substanțe cu efecte
psihoactive. La sediul Direcției
de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și
Terorism (DIICOT) au fost duse...
actualitate 7

Situația s-a înrăutățit pentru locuitorii
blocului CFR, administrat de Institutul
Național pentru Administrarea Asociațiilor de
Proprietari (INAAP), la mai puțin de 5 luni de
când aceștia înghețau în apartamente
social
4
Pacienții dializați care au
refuzat să se vaccineze au ajuns în
stare gravă la Spitalul „C.I. Parhon”.
Unii au motivat că se tem de reacțiile
adverse, alții nu cred că există Covid

Dosar halucinant! Un elev al unei
școli de șoferi ce a vrut să obțină permisul
de conducere a dat în judecată Poliția!
Un bărbat din satul Slobozia, județul
Iași, a dat în judecată Inspectoratul
de Poliție Județean (IPJ). Narcis
Gabriel Barbu le-a cerut
magistraților din cadrul Tribunalului
Iași să anuleze decizia prin care i-a
fost interzis accesul la un permis de
conducere. Ieșeanul susține că a
fost depunctat aiurea, pentru o
situație de fapt care nu a existat

EVENIMENT

Vineri, 5 martie

Inspectoratul pentru
Situa]ii de Urgen]\
repar\ autovehiculele
din dotare! Contractul
are o valoare de
120.000 de euro
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) „Mihail Grigore
Sturdza” din Ia[i inten]ioneaz` s` achizi]ioneze servicii de revizie
[i repara]ie pentru autovehiculele din dotare. Procedura este
programat` pe data de 12.04.2021. Valoarea estimat` a contractului
este de 722.689 lei, f`r` TVA, aproximativ 120.000 de euro.
„Contractele subsecvente vor fi \ncheiate lunar sau ori de câte
ori apare o nevoie nou`, cuantumurile valorice ale fiec`rui contract
subsecvent vor fi stabilite \n raport cu necesit`]ile ce fac obiectul
contractului [i a resurselor financiare pe care autoritatea contractant`
le are la dispozi]ie. Autoritatea contractant`, pe toat` durata
acordului-cadru, poate modifica lotul de autovehicule \n func]ie
de introducerea/scoaterea \n/din dotare a autovehiculelor. Autoritatea
contractant` va \ncheia un act adi]ional cu notificarea prestatorului
\n termen de 5 zile de la intrarea/ie[irea autovehiculelor \n/din
dotare”, se arat` \n caietul de sarcini. |n anii trecu]i, ISU a
\ntâmpinat probleme din cauza firmelor care nu veneau la licita]ie.

Mai multe autoturisme sunt
men]ionate pe lista de revizii
|n parcul ISU sunt prezente autovehicule Mercedes Benz,
Volkswagen, Citroen, Dacia, autocamioane Iveco, Man, autoturisme
Opel, Renault, Ford, autocamioane Scania, Volvo [i un autoturism
BMW etc. „Prestatorul trebuie s` efectueze urm`toarele servicii:
servicii de mecanic` (\nlocuiri pivo]i, planetare, repara]ii motor,
cutie de viteze, cur`]at injectoare, reglare geometrie direc]ie,
reglaj optic, \nlocuire/repara]ii ansambluri sistem supensie etc.);
\ntre]inerea, repararea, recondi]ionarea [i/sau reglarea ansamblurilor
[i subansamblurilor mecanice; revizii tehnice periodice efectuate
la intervale de timp/parcurs stabilite de produc`torul autovehiculelor;
verificarea [i repararea instala]iei de aer condi]ionat/climatizare,
inclusiv compartiment pacient autospecial`, \nc`lzire auxiliar`
Webasto”, se mai arat` \n documenta]ia procedurii.

Poli]ia de Frontier` a semnat contractul
pentru repararea autovehiculelor
La finalul anului 2020, Inspectoratul Teritorial al Poli]iei de
Frontier` (ITPF) Ia[i a alocat fonduri pentru \ntre]inerea parcului
auto folosit pentru activit`]ile curente. Astfel, a fost finalizat`
licita]ia pentru achizi]ia serviciilor unui atelier auto omologat.
Valoarea final` a contractului este de 600.000 de lei, f`r` TVA,
aproximativ 125.000 de euro. La procedur` s-a prezentat o singur`
societate: Land Rover Yard SRL, din Roman. Firma este controlat`
de Cristian Vernic`. |n 2019, cifra de afaceri a societ`]ii a fost
de 2,4 milioane de lei, profit de 11.647 lei, datorii de 396.651
lei, cu un num`r de 15 angaja]i. Banii vor fi cheltui]i prin
intermediul unui acord-cadru. Service-ul va fi asigurat pentru un
num`r de 20 de autovehicule marca Land Rover.
Ciprian BOARU
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Institut de cercetare a
creierului la Ia[i. Prim\ria a
b\tut palma cu UMF Ia[i
pentru un proiect `n valoare
de 9,7 milioane de lei
Prim`ria Ia[i [i Universitatea de Medicin`
[i Farmacie „Gr.T.Popa” Ia[i vor demara
un parteneriat pentru un proiect comun
derulat cu fonduri europene. Proiectul
prevede un institut de cercetare avansat`
a creierului \n Ia[i, proiect care ar urma
s` beneficieze de finan]are prin
Programul Opera]ional Asisten]` Tehnic`
2014-2020
Municipalitatea ie[ean` [i o universitate din ora[ vor \ncheia
un acord de parteneriat pentru derularea unui proiect cu finan]are
european`. Astfel, luni, 8 martie 2021, de la ora 10:00, plenul
Consiliului Local al municipiului Ia[i se va \ntruni \n sistem de
videoconferin]` pentru a discuta despre un parteneriat cu Universitatea
de Medicin` [i Farmacie „Gr.T.Popa”. Conform documentului,
proiectul prevede \nfiin]area unui institut de cercetare avansat` a
creierului \n Ia[i, proiect intitulat IBrains. „Obiectivul este derulat
\n cadrul proiectului privind sprijin la nivelul regiunii Nord-Est
pentru preg`tirea de proiecte finan]ate din perioada de programare
2021-2027. Sunt proiecte pe domeniul specializare inteligent`, prin
Programul Opera]ional Asisten]` Tehnic` 2014-2020, domeniul
investi]iei fiind specializare inteligent`, prioritatea pe s`n`tate”,
au men]ionat cei de la Prim`ria Ia[i. Proiectul va fi gestionat
prin Agen]ia de Dezvoltare Regional` Nord-Est (ADRNE).

Acord de parteneriat pentru proiectul de
9,7 milioane de lei
Noul institut de cercetare a creierului va fi derulat \n urma
parteneriatului dintre cele dou` institu]ii din municipiul Ia[i.
Valoarea proiectului poate ajunge la 9,7 milioane de lei. „Municipiul
Ia[i [i Asocia]ia Zona Metropolitan` Ia[i au depus pe data de
3.12.2020 fi[a de proiect nr. 11.505 pentru portofoliul RIS3 NordEst. Fi[a a vizat proiectul Institutul de Cercetare Avansat` a
Creierului Ia[i (iBrains), prioritatea de specializare relevant` –
s`n`tate. Pe data de 4.01.2021, municipiul Ia[i a primit o adres`
din partea ADRNE prin care era în[tiin]at c` fi[a de proiect a
fost declarat` admis`”, se arat` \n proiectul de hot`r`re ce va fi
discutat la \nceputul s`pt`mânii viitoare. Ultima [edin]` de CL
Ia[i s-a l`sat cu un scandal-monstru printre ale[ii ora[ului.

Cum arat` noul proiect derulat \n municipi
|n proiectul de hot`râre ce va fi discutat de plenul CL Ia[i
se specific` [i \n ceva consta noul proiect. „Obiectivul primar al

proiectului este construirea [i dotarea Institutului pentru Cercetarea
Avansat` a Creierului în Ia[i. Va fi organizat în 10 departamente
[i func]ionalit`]ile conexe specifice unei asemenea institu]ii. Printre
obiectivele specifice se reg`sesc construirea [i dotarea centrului
cu tehnic` adecvat` specializ`rii. Va mai ap`rea [i recrutarea,
formarea [i instruirea personalului centrului în tehnicile [i tehnologiile
folosite în cadrul institutului”, se mai arat` \n proiectul de hot`râre.
Proiectul va mai cuprinde [i organizarea [i ini]ierea activit`]ilor
de cercetare [i inovare în cel pu]in trei domenii strategice pentru
centru. Este vorba despre studiul genetic [i molecular al tumorilor
cerebrale, dezvoltarea nanoneurochirurgiei, imagistica molecular`
de înalt` rezolu]ie a patologiei cerebrale degenerative. |n calcul
mai intr` [i dezvoltarea modulelor de inteligen]` artificial` pentru
diagnostic [i recuperare neurologic`.

Centrul va fi derulat \n comun cu
Universitatea de Medicin` [i Farmacie
Prim`ria a decis s` ia UMF Ia[i ca partener \n cadrul acestui
proiect. Recent, universitatea din Ia[i a mai derulat o premier`
cu doi studen]i str`ini coopta]i \n Senatul institu]iei de \nv`]`mânt
superior. „Pentru a \ndeplini toate condi]iile de eligibilitate în
cadrul Programului Opera]ional Asisten]` Tehnic` 2014-2020, pe
lâng` aprobarea ob]inut` în cadrul programului, municipiul Ia[i
trebuie s` încheie un acord de parteneriat cu Universitatea de
Medicin` [i Farmacie «Grigore T. Popa». Prin acest parteneriat
se vor stabili activit`]ile premerg`toare preg`tirii proiectului [i
responsabilit`]ile fiec`rui partener”, se mai arat` \n proiectul de
hot`râre.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Incendii puternice `n mai
multe localit\]i din jude]ul
Ia[i. Proprietarul nu a putut
fi salvat din casa cuprins\
de fl\c\ri

Spitalul Militar din Ia[i
cump\r\ materiale
sanitare! Contractul
are o valoare de
1,6 milioane de euro

Mai multe incendii au avut loc \n cursul
zilei de 3 martie 2021 \n unele localit`]i
din jude]ul Ia[i
O serie de incendii au avut loc \ntr-o singur` zi \n mai multe
localit`]i din jude]ul Ia[i. |n cursul zilei de 3 martie 2021, pompierii
din cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i
au fost solicita]i s` intervin` la lichidarea unor incendii destul de
puternice care au mistuit totul \n cale. Din p`cate, \ntr-un astfel
de caz a fost [i o victim`. |n urma unui incendiu izbucnit \n
localitatea R`duc`neni, proprietarul, un b`rbat de 57 ani, nu a
mai putut fi salvat de c`tre pompieri. „În data de 3 martie 2021,
ora 5:50, echipaje din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i
au intervenit în localitatea R`duc`neni. S-a intervenit pentru
stingerea unui incendiu produs la o locuin]` individual` soldat
cu decesul proprietarului, b`rbat în vârst` de 57 de ani. În urma
incendiului au ars diverse obiecte de mobilier, material textil
aproximativ 500 kilograme, geamuri [i u[i din lemn. S-au degradat
instala]ia electric`, acoperi[ul tip [arpant` cu învelitoarea din tabl`,
lemn pe o suprafa]` de aproximativ 40 de metri p`tra]i”, au
men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost efectul termic al curentului electric.

Noi interven]ii \n jude]ul Ia[i
Pompierii au avut [i alte interven]ii la incendii \n afara celui
din comuna R`duc`neni din jude]ul Ia[i. Angaja]ii ISU au fost
solicita]i s` intervin` [i \n municipiul Ia[i la un incendiu de
vegeta]ie uscat`. „În data de 3 martie 2021, ora 11:50, un echipaj
de stingere din cadrul Deta[amentului 1 de Pompieri Ia[i a
intervenit în municipiul Ia[i, pe strada Vasile Lupu. S-a intervenit
pentru stingerea unui incendiu produs la vegeta]ia uscat`. În urma
incendiului a ars o cantitate de aproximativ 50 de kilograme de
vegeta]ie uscat`. Cauza probabil` de producere a incendiului a

Dosar de executare/Dosar penal nr. 1407/217/2017
Nr. A__EIS 1419/25.02.2021

fost focul deschis în spa]ii deschise”, au mai transmis reprezentan]ii
ISU Ia[i. Pompierii ie[eni au avut o serie de interven]ii \n jude]
[i la finalul s`pt`mânii trecute.

Incendiu \n zona metropolitan` a
municipiului Ia[i
De asemenea, \n aceea[i zi, un echipaj de stingere din cadrul
Deta[amentului 1 de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea Rediu.
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la
unele de[euri. „În urma incendiului au ars 3 tomberoane din
plastic [i 100 de kilograme de de[euri menajere. Cauza probabil`
de producere a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise”,
au mai transmis pompierii ie[eni. Echipajul de la Deta[amentul
1 de Pompieri Ia[i a intervenit [i în localitatea Voine[ti din jude]ul
Ia[i. S-a intervenit pentru stingerea unui
incendiu produs la o locuin]` individual`. „În urma incendiului
au ars materialele combustibile aflate în dormitor [i s-au degradat
aproximativ 50 de metri p`tra]i de tencuial`, o fereastr` din lemn,
un televizor. S-au mai degradat [i o u[` din lemn, un contor [i
tabloul electric”, au ar`tat cei de la ISU Ia[i. Cauza probabil` de
producere a incendiului a fost legat` de sistemele de înc`lzire
amplasate necorespunz`tor în apropierea materialelor combustibile.
Vlad ROTARU

Dosar de executare/Dosar penal nr. 22606/245/2011
Nr. A__EIS 1420/25.02.2021

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

- Autoutilitară marca DACIA PICKUP, culoare albastru, număr
identificare UU1D1611X33342371, 1870 cmc, an fabricatie 2003,
motorina, nr. Kilometri 340000, nr de inmatriculare BT-03-AYS,
pret de pornire al licitatiei 255 lei (cota TVA neimpozabil*).
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
24.03.2021, ora 12.00, LICITAŢIE (III licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului ROTARU
AUREL:
- Autoturism marca RENAULT CLIO, culoare albastru, număr
identificare VF1LBR7CF33757856, 1461 cmc, an fabricatie
2005, motorina, nr. Kilometri 214.503, nr de inmatriculare SV45-SPR, pret de pornire al licitatiei 1.354lei (cotaTVAneimpozabil*).
Nu deţinem acte(certificat înmatriculare, CIV etc.). Deţinem 1
(una) cheie.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.

Şef Serviciu,
Oana IATCO

Şef Serviciu,
Oana IATCO

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
24.03.2021, ora 13.00, LICITAŢIE (III licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului GHEORGHIŢĂ
VLAD-ALEXANDRU:

Executor Fiscal,
Ciprian APOSTOL

Executor Fiscal,
Ciprian APOSTOL

Spitalul Clinic Militar de Urgen]` „Dr. I. Czihac” (U.M.
02534) din Ia[i anun]` noi achizi]ii. Pe data de 31.03.2021,
cu fonduri de la Ministerul Ap`r`rii, va fi organizat` o licita]ie
pentru achizi]ia unui num`r de 574 de loturi de materiale
sanitare, pentru func]ionarea unit`]ii medicale. Contractul se
va desf`[ura prin intermediul unui acord-cadru. Licita]ia are
o prevedere bugetar` de 7.756.862 lei, f`r` TVA, aproape 1,6
milioane euro. „Produsele vor fi ambalate \n conformitate cu
prevederile legale \n vigoare. Pentru produsele livrate \n
ambalaje reciclabile, acestea nu se vor factura, func]ionând
principiul restituirii la livrarea produselor. Nesolicitarea sau
neridicarea ambalajelor la livrarea m`rfii presupune faptul c`
pre]ul acestora este inclus \n pre]ul produselor. Calitatea
produselor va fi cea specificat` \n standarde, atestat` de
certificate de calitate [i certificate de garan]ie. Ofertantul
câ[tig`tor r`spunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea
contractant` fiind \n drept s` solicite \nlocuirea gratuit` a
celor care nu corespund calitativ sau prezint` vicii ascunse.
Acestea se vor \nlocui pe cheltuiala furnizorului \n termen de
maximum 3 zile de la comunicarea deficien]elor”, se arat` \n
caietul de sarcini.

Spitalul Militar a stabilit lista de
materiale sanitare
Conform necesarului, Spitalul Militar solicit` furnizarea
urm`toarelor materiale sanitare: m`nu[i examinare, filme
radiologice, m`[ti chirurgicale, alcool sanitar, bonete, plasture
elastic, comprese sterile, a]` chirurgical`, lam` bisturiu, sond`
aspira]ie, masc` de oxigen, trus` drenaj toracic, ochelari de
protec]ie etc. „Stabilirea ofertei câ[tig`toare se va realiza numai
prin compararea pre]urilor prezentate \n cadrul ofertelor
adminisibile, f`r` s` fie cuantificate alte elemente de matur`
tehnic` sau alte avantaje care rezult` din modul de \ndeplinire
a contractului de c`tre operatorii economici participan]i la
procedura de atribuire, \ntrucât cerin]ele tehnice minimale
necesare au fost cuprinse \n caietul de sarcini, ofertele care
\ntrunesc aceste cerin]e vor fi acceptate, iar departajarea
ofertelor se va face doar pe baza pre]ului cel mai sc`zut”, se
mai arat` \n documenta]ia procedurii. |n edi]iile trecute ale
cotidianului BZI a fost prezentat un caz \n care o femeie
acuza c` posturile de asistent medical au fost m`sluite.

Spitalul de Neurochirurgie a alocat
1,8 milioane de euro
pentru achizi]ia mobilierului
Totodat`, [i Spitalul Clinic de Urgen]` „Prof. Dr. Nicolae
Oblu” Ia[i a lansat o licita]ie pentru achizi]ia unor ansambluri
de paturi [i noptiere. Procedura va avea o prevedere bugetar`
de 8.685.000 lei, f`r` TVA, aproximativ 1,8 milioane de euro.
La procedur` s-au prezentat [ase societ`]i: Eurodidactica SRL,
Medintel SRL, Liamed SRL, Dental Ladmed V&M SRL, Hellimed
SRL, Proton Impex 2000 SRL. Ofertele au intrat \n etapa de
evaluare financiar`. Echipamentele trebuie s` aib` o garan]ie
de minimum 24 de luni. |n pre]ul final intr` [i instruirea
personalului medical. Contractul se va desf`[ura prin intermediul
unui acord-cadru. Necesarul este de maximum 330 de paturi
[i 330 de noptiere. Conform caietului de sarcini, paturile vor
fi ac]ionate electric pentru asigurarea unui confort crescut
pacien]ilor.
Ciprian BOARU

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

SOCIAL

Vineri, 5 martie

4

Pacien]ii dializa]i care au refuzat s\ se
vaccineze au ajuns `n stare grav\ la
Spitalul ıC.I. Parhon‰ Ia[i. Unii au
motivat c\ se tem de reac]iile adverse,
al]ii nu cred c\ exist\ Covid
Pacien]ii dializa]i care nu au dorit s` se
vaccineze ajung acum la Spitalul „C.I.
Parhon” din Ia[i cu o form` grav` a
infec]iei cu coronavirus. Un pacient a
pierdut pentru cel pu]in o lun`
posibilitatea de a beneficia de un
transplant. Din motive personale, o parte
dintre pacien]ii trata]i pe sta]ia de dializ`
a spitalului nu au dorit s` se imunizeze
Trei pacien]i care urmeaz` tratamentul prin dializ` în sta]ia

Dosar de executare/Dosar penal nr. 3233/40/2008
Nr. A__EIS 1418/25.02.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
23.03.2021, ora 12.00, LICITAŢIE (III licitaţie) pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului LEONTE
DUMITRU:
- casă regim P+M, cu o suprafaţă construită la sol de 132
mp, edificată din anul 2015, pe un teren intravilan în suprafaţă
de 2.660 mp, parcela 1804/1 şi parcela 1803/2, situat în loc.
Dersca, jud. Botoşani, şi un teren intravilan în suprafaţă de 84
mp, cale de acces de la drumul public la locuinţă, înscris în CF
50428 a localităţii Dersca, jud. Botosani, pret de evaluare/de
pornire al licitatiei 48.359 lei (cota TVA neimpozabil*).

de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Ia[i au fost confirma]i
pozitiv cu coronavirus. Ace[tia au refuzat s` se vaccineze antiCOVID-19 dintr-o serie de motive personale care au surprins
medicii. Astfel, au r`mas vulnerabili \n fa]a bolii [i [i-au pus via]a
\n pericol. Se pare c` unii bolnavi, chiar [i dup` un an de la
debutul pandemiei COVID-19, nu cred \n acest virus, \n timp ce
al]ii nu doresc s` se vaccineze din frica posibilelor reac]ii adverse.
Pe de alt` parte, pacien]ii dializa]i care se infecteaz` cu coronavirus,
timp de cel pu]in 30 de zile, nu mai pot fi accepta]i pentru un
transplant renal [i dac` pân` la infectare au avut o stare general`
bun`, ulterior pot s` \[i agraveze [i mai mult afec]iunea de baz`.

„Nu cred \n Covid”, a fost unul
dintre r`spunsurile primite de la
un pacient dializat care a refuzat
vaccinul anti-COVID-19
Medicii de la Spitalul „C.I. Parhon” din Ia[i au precizat c`
circa 80 la sut` dintre pacien]i fie au trecut prin boal`, fie s-au
vaccinat anti-COVID-19 [i sunt astfel imunza]i. |n aceast` perioad`
\ncearc` s` informeze pe cât mai mul]i dintre ei despre beneficiile
vaccin`rii. Dup` un an de la debutul pandemiei COVID-19, niciun
medic nu s-ar mai a[tepta la un bolnav care s` se \ndoiasc` de
existen]a virusului SARS-CoV-19. Totu[i, unii pacien]i dializa]i nu
au dorit s` se vaccineze tocmai pentru c`, au motivat ei, nu cred
\n coronavirus. „Avem trei pacien]i infecta]i cu coronavirus interna]i
\n sector. Sunt dintre cei care nu au dorit s` se vaccineze antiCOVID-19 [i care acum [i-au pus via]a \n mare pericol. A[a cum
bine [tim, pacien]ii dializa]i fac parte din categoria cea mai
vulnerabil` \n fa]a infec]iei cu acest virus. Au activit`]i \n aer
liber, au copii la [coal`... Riscul de infectare este la tot pasul.
Am aflat motivele pentru care au refuzat s` se \nscrie pentru
vaccinare. Unul dintre ei nu crede \n COVID-19, altul din motive
religioase a luat aceast` decizie, iar celuilalt i-a fost fric` de
eventualele efecte adverse dup` administrarea vaccinului”, spune
dr. Ionu] Nistor, purt`torul de cuvânt al Spitalului Clinic „Dr. C.I.
Parhon” din Ia[i.

Pacien]ii dializa]i \[i risc` [ansele de a
beneficia de un transplant renal
Sc`derea resim]it` \n luna februarie 2021 fa]` de perioada
octombrie - decembrie 2020 i-a bucurat pe medicii de la Spitalul
„C.I. Parhon” din Ia[i. Anul trecut erau interna]i \n medie 20-25
de pacien]i COVID-19 pe zi, \n timp ce \n prezent media zilnic`
este de 3-5 bolnavi. Cei care se afl` pe listele de a[teptare pentru
a beneficia de un transplant renal dac` se infecteaz` cu coronavirus
nu mai pot fi accepta]i pentru o astfel de interven]ie cel pu]in
30 de zile. Medicii le explic` faptul c`, dintre cei vaccina]i antiCOVID-19, niciunul nu s-a mai \mboln`vit cu acest virus [i c`
reac]iile adverse au fost u[oare [i tratate rapid. Beneficiile \nclin`
balan]a \n defavoarea riscurilor. „Sunt interna]i la momentul de
fa]` trei pacien]i dializa]i care nu au dorit s` se vaccineze: un
pacient de 36 de ani, care are doi copii, un alt b`rbat de 52 de
ani [i o pacient` \n vârst` de 70 de ani. Pacientul \n vârst` de
52 de ani are starea general` bun`, din p`cate \ns`, odat` cu
infectarea cu coronavirus nu va putea beneficia pentru cel pu]in
o lun` de zile de un transplant de rinichi. Acesta a fost contactat
pentru ultima interven]ie de acest gen, \ns` nu a fost compatibil.
Din cauza bolii nu se mai poate realiza un transplant \n cel pu]in
patru s`pt`mâni. Acum urmeaz` s` vedem cum va evolua infec]ia
cu SARS-CoV-2 [i care va fi starea lui de s`n`tate dac` va sc`pa
de boal`”, \ncheie medicul ie[ean.
Alexandra ABONICESEI

Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Şef Serviciu,
Oana IATCO

Executor Fiscal,
Ciprian APOSTOL
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Aproximativ 20 de pacien]i au fost interna]i
a doua oar\ din cauza reinfect\rii cu
coronavirus `n Ia[i! Medicii aten]ioneaz\ `ns\
c\ num\rul pacien]ilor reinfecta]i poate
cre[te odat\ cu r\spândirea noilor tulpini
|n spitalele din jude]ul Ia[i au fost circa
20 de pacien]i interna]i dup` ce s-au
reinfectat cu noul coronavirus. Dup` dou`
s`pt`mâni sau cinci luni, ie[enii au ajuns
din nou la spital. Medicii ie[eni spun c`
\ngrijorarea vine din partea noilor tulpini,
care ar putea reinfecta chiar [i
persoanele vaccinate anti-COVID-19
|n jude]ul Ia[i, de la debutul pandemiei COVID-19 au fost
interna]i, \n medie, 20 de pacien]i care s-au reinfectat cu coronavirus.
Dup` 14 zile sau chiar 5 luni de la ultima internare, ace[tia au
ajuns din nou pe mâinile medicilor pentru a se trata de boal`.
La Spitalul de Boli Infec]ioase [i Spitalul C.F. din Ia[i au fost
interna]i \n ultimele luni bolnavi cu forme relativ u[oare ale bolii.
Doar un pacient care s-a reinfectat este internat \n sec]ia de
Terapie Intensiv`, manifestarea mai sever` a infec]iei fiind cauzat`
[i de alte comorbidit`]i de care sufer`. Medicii spun c` dac`
pân` \n prezent reinfectarea cu noul coronavirus nu a reprezentat
o amenin]are, num`rul pacien]ilor fiind nesemnificativ, odat` cu
apari]ia noilor tulpini riscul este tot mai mare. Vaccinarea antiCOVID-19 s-ar putea dovedi ineficient` \n protejarea popula]iei de
infectarea cu o nou` tulpin`.

Un pacient reinfectat cu coronavirus
este \n stare grav` la spital
La Spitalul C.F. Ia[i s-au internat 7 pacien]i dup` ce au f`cut
a doua oar` COVID-19. Medicii au observat c` la ace[ti pacien]i,
\n special la cei sub vârsta de 50 de ani, evolu]ia st`rii de s`n`tate
a fost una bun`. Niciunul nu a decedat. Cazurile mai grave apar

la pacien]ii vârstnici, care sufer` [i de alte comorbidit`]i. Cel mai
tân`r pacient reinfectat care a avut parte de tratament la Spitalul
C.F. Ia[i a fost \n vârst` de 35 de ani. Circa 50 la sut` din
capacitatea sectorului COVID-19 este ocupat` cu pacien]i \n ultimele
dou` s`pt`mâni. „Un num`r de 7 pacien]i \n eviden]`, reinterna]i
dup` ce s-au reinfectat cu coronavirus. Dup` 3-5 luni de la
externarea din spital, pacien]ii au revenit cu o reinfec]ie. Cei cu
vârste sub 50 au avut o evolu]ie favorabil`, far` simptome majore.
Cazurile mai grave [i mai dificil de tratat sunt la pacien]ii cu
vârsta de peste 50 de ani. Un singur pacient reinfectat a ajuns
internat \n sec]ia de Terapie Intensiv`, fiind actualmente internat
\n stare grav`. Este vorba despre un pacient de 58 de ani, cu
obezitate morbid`, peste 100 de kiograme, care a ajuns direct \n
Terapie Intensiv`. Cel mai tân`r pacient a fost un ambulan]ier, \n
vârst` de 35 de ani, care dup` o perioad` de trei luni de la prima
infectare a necesitat internare, fiind confirmat pozitiv cu coronavirus”,
a spus dr. Mihai Glod, managerul Spitalului C.F. Ia[i.

Grija medicilor ie[eni se \ndreapt`
c`tre reinfectarea pacien]ilor
cu o tulpin` nou` de coronavirus
Una dintre marile amenin]`ri vine din partea noilor tulpini
de coronavirus ap`rute \n alte ]`ri. |n România au fost deja
depistate cazuri cu o nou` tulpin` din Marea Britanie. |n Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i au fost trata]i mai pu]in de 10 pacien]i
reinfecta]i, cu forme u[oare. R`mâne \ns` de v`zut ce se va
\ntâmpla odat` cu r`spândirea noilor tulpini de coronavirus [i cât
de eficient va fi vaccinul anti-COVID-19 \mpotriva acestora. „Am
avut cel mult 10 pacien]i interna]i. La 14-30 de zile de la externare
au fost depista]i din nou pozitiv cu coronavirus [i, din fericire,
s-au negativat foarte repede, nu am avut cazuri grave. Problema

reinfec]iilor nu este a celor cu tulpina- mam`, ca s` zic a[a,
probabil va fi cea cu noile tulpini care se dovedesc rezistente la
administrarea acestui vaccin [i vom vedea \n ce m`sur` vor ap`rea
astfel de tulpini. Din studiile care sunt la ora actual`, tulpina din
Africa de Sud pare s` fie acoperit` de acest vaccin \ntr-o propor]ie
de sub 50 la sut` fa]` de tulpinile circulante. Nu exist` un num`r
semnificativ de reinfect`ri, ceea ce \nseamn` c` odat` cu vaccinarea
num`rul lor va fi categoric inexistent”, a explicat prof. dr. Carmen
Dorob`], fost manager al Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i .
Alexandra ABONICESEI

Al]i doi pacien]i ar putea beneficia de un
transplant de cornee la Spitalul ıSf. Spiridon‰ din
Ia[i. Clinica de Oftalmologie a primit cele dou\
organe de la Spitalul de Urgen]\ din Bucure[ti
De la \nceputul anului 2021 au avut loc 9 transplanturi de
cornee \n cadrul Clinicii de Oftalmologie a Spitalului „Sf. Spiridon”
din Ia[i. Ieri, 4 martie 2021, de la Spitalul Clinic de Urgen]`
Floreasca din Bucure[ti au ajuns la Ia[i alte dou` cornee care
ar putea ajunge la pacien]ii cu num`rul 10 [i 11. Listele de
a[teptare au crescut \n ultima lun`. Dac` la finalul lunii ianuarie
2021 erau aproximativ 100 de pacien]ii \nscri[i pe list`, \n luna
martie s-a ajuns la 115. To]i sper` c` vor avea ocazia s` fie
declara]i compatibili pentru un transplant [i c` vor avea [ansa
de a vedea din nou.

de la \nceputul acestui an, v`d foarte bine [i se descurc` mult mai
u[or. Recent am vorbit cu unul dintre ei la telefon [i mi-a spus c`
se simte foarte bine [i am mai \nscris alte dou` persoane din jude]ul
Ia[i pe lista de a[teptare pentru un transplant de cornee”, a spus
prof. dr. Camelia Bogd`nici, [efa Clinicii de Oftalmologie de la Spitalul
„Sfântul Spiridon” din Ia[i.

Clinica de Oftalmologie Ia[i, singura
din Regiunea de Nord-Est
care trateaz` toate urgen]ele

Traumatismele oftalmologice [i alte urgen]e din Regiunea de
Nord-Est sunt tratate la Clinica de Oftalmologie de la Spitalul
„Sfântul Spiridon” din Ia[i. Zilnic ajung zeci de pacien]i cu un
corp str`in intraocular care trebuie trata]i [i cele 19 paturi
Alte dou` transplanturi de cornee ar putea avea loc luni, 8 martie disponibile sunt constant ocupate. „Toate urgen]ele din ora[e
2021, la Clinica de Oftalmologie din Ia[i. Dac` \n urma analizelor precum Suceava, Boto[ani, Neam], [i nu numai. Ast`zi (n.r.- 4
corneele care au ajuns de la Bucure[ti vor fi conforme, doi pacien]i martie 2021), \n zona tampon avem 4 pacien]i, locurile fiind
dintre cei afla]i pe lista de a[teptare ar putea avea [ansa de a vedea \mp`r]ite \n trei, respectiv: zona ro[ie, zona tampon [i cea nondin nou. Ar fi vorba de transplantul cu num`rul 10, respectiv 11 Covid-19. De asemenea, suntem singura clinic` care oper`m [i
desf`[urate \n acest an la Ia[i. Lista de a[teptare continu` s` fie una pacien]ii pediatrici. De[i exist` [i un spital dedicat lor, noi avem
mare. |n prezent, 115 persoane a[teapt` s` primeasc` vestea c` vor locuri de oftalmologie-pediatric`. La \nceputul lunii martie am avut
putea vedea. „Analizele dureaz` minimum 24 de ore. Dac` este ceva un pacient de 8-9 luni care a fost tratat [i externat \n doar 48
patologic \n aceast` perioad`, se a[teapt` 48 de ore pentru a stabili de ore. Este vorba de dacriocistita acut`, care apare atunci când
diagnosticul. Corneele au fost trimise la analiz` azi (n.r.- 4 martie este înfundat un canal lacrimal, fiind o inflama]ie a sacului ocular.
2021), \n jurul orei 9, dup` prelucrare fiind transportate de la Bucure[ti Am tratat de-a lungul timpului chiar [i bebelu[i de 3 zile, cazurile
\n jurul orei 6. Ar putea avea loc astfel transplantul cu num`rul 10 sunt foarte diverse”, \ncheie medicul ie[ean.
Alexandra ABONICESEI
[i 11. Cei 9 pacien]i monitoriza]i, care au beneficiat de transplant
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Blocul-pu[c\rie din cartierul P\curari,
din Ia[i! Familii ]inute de administrator
ca `n cu[tile pentru animale. Directorul
Dan G`rtan: ıNu vreau s\ r\spund‰
Situa]ia s-a \nr`ut`]it pentru
locuitorii blocului CFR,
administrat de Institutul
Na]ional pentru Administrarea
Asocia]iilor de Proprietari
(INAAP), la mai pu]in de 5 luni
de când ace[tia \nghe]au \n
apartamente. Infiltra]ii la etajul
superior, pere]i care se
d`râm` [i u[` de metal \n loc
de u[` de termopan, sunt doar
câteva dintre problemele
semnalate de proprietarii
apartamentelor

Blocul CFR, din apropierea pie]ei P`curari,
administrat de INAAP Service, este \ntr-o stare
deplorabil`. Peste 120 de familii tr`iesc \n condi]ii
greu de imaginat.
C`ldura \nc` lipse[te, pere]ii s-au dep`rtat
vizibil [i risc` s` loveasc` ]eava principal` de
ap`. Locuitorii pl`tesc pentru serviciile de c`ldur`
[i cur`]enie, dar acestea nu exist`. |n fiecare
lun`, locuitorii blocului pl`tesc câte 5 lei pentru
cur`]enie pe scar`, dar femeia de serviciu nu a
mai venit de mai bine de dou` luni. „Sunt
dintotdeauna aceste probleme. Eu locuiesc de 3
ani \n acest bloc [i m-am s`turat, ne iau bani
pentru repara]ii [i blocul se deterioreaz` pe zi
ce trece. Ne-am \ntâlnit câ]iva vecini s` vedem
ce este de f`cut, pentru c` INAAP-ul ne ia banii
[i nu face nimic. Pere]ii se distan]eaz` [i sunt
inunda]ii. Pl`tim facturi cu sume extraordinar de
mari, deoarece se adaug` cantit`]i de ap` \n
plus. U[a de la intrare este ca la pu[c`rie. Neam s`turat s` pl`tim pentru nimic. Când plou`,
curge apa pe pere]i, a b`tut vântul [i a luat tabla
de pe acoperi[. Ne temem c` ia foc blocul de
la apa infiltrat` la instala]ia electric`”, a declarat
o locatar` din blocul CFR.
„Eu sp`l zilnic pe scar`, pentru c` nu pot
s` v`d cât` mizerie se adun`. Pentru ce pl`tesc
eu tarif de administrare de 15 lei, dac` nu face
nimeni nimic? Eu vin de la serviciu [i fac cur`]enie
\n scar`, nu vine nimeni s` fac` curat aici. Noi
nu suntem singurii, am cuno[tin]e care stau \n

zona Dacia, \ntr-un bloc administrat tot de INAAP
Service, [i se plâng de acelea[i probleme”, a
spus o alt` locatar` din bloc.

U[` de termopan doar \n acte
Proprietarii apartamentelor din blocul CFR,
de pe strada Caz`rmilor nr. 3, au fost nevoi]i
s` pl`teasc` suma de 7.000 de lei pentru u[a de
termopan [i interfonul pe care le-au cerut. |n
schimbul u[ii de termopan, cum apare [i pe
factur`, au primit o u[` metalic`. U[a a fost
schimbat` la o singur` intrare. Locuitorii blocului
au cerut interfon, pentru ca oamenii str`zii care
\[i f`ceau veacul \n acest bloc s` nu mai poat`
intra. „Interfonul este doar la o u[` de la intrare
[i nu este conectat la apartamente. Când vine
cineva la mine m` sun` [i cobor s`-i deschid.
Ne ia câte 5 lei pe lun`, suntem 123 de familii,
aduna]i, este o sum` mare [i ei nu fac nimic
cu banii ace[tia. M-am gândit s` m` mut, dar
nu am bani. Noi la dou` s`pt`mâni schimb`m
becurile pe scar`, pentru c` se ard. Sunt probleme
[i la instala]ia electric`, este foarte veche. Banii
i-au luat pentru u[a de termopan, INAAP-ul ne
fur` pe fa]`. Au fost bani pentru izola]ie. Unde
sunt banii? Eu mi-am izolat singur apartamentul.
S-au dat de 7 ani câte 80 de lei pentru repararea
sc`rilor [i nimic. Locuiesc din 2005 aici [i situa]ia
e aceea[i de atunci. |[i bat joc de lume, trebuie
dat afar`”, s-au plâns localnicii.
„Pe factur` a fost scris u[` de termopan, dar
când ne-au adus chitan]a au l`sat u[` de termopan,
dar au scris cu pixul metalic`. U[a ne-a costat
3.000 de lei [i interfonul 4.000 de lei”, a declarat
Adrian Gr`dinaru, membru \n comitetul imobilului.

Metri cubi de ap` trecu]i \n
plus pe facturi
Proprietarii apartamentelor mai spun c` pe
factur` sunt trecu]i metri cubi de ap` \n plus.
Apometrele se afl` pe hol [i sunt citite permanent.
Pe facturi sunt taxate toate serviciile pentru un
apartament de 19 metri p`tra]i, iar dimensiunea
unui apartament din blocul CFR este de 15 metri
p`tra]i. Proprietarii apartamentelor au strâns
semn`turi pentru a se muta la SC Termoservice
SA,, iar Paul T`b`ranu, administrator în cadrul
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INAAP Ia[i, i-a acuzat c` semn`turile sunt false.
Când oamenii \l sun` pe administratorul din
cadrul INAAP, acesta nu le r`spunde sau le
vorbe[te urât. Pe factura unui b`rbat care locuie[te
singur au fost trecu]i 11 metri cubi de ap`. „Dac`
la mine nu picur` nicio pic`tur` \n plus, apometrul
este citit permanet [i eu transmit lun` de lun`,
de unde e pierderea asta uria[` de ap`? Acum
s-a scumpit apa [i v` da]i seama cât avem de
pl`tit. Mie nu \mi convine cu salariu minim pe
economie s` pl`tesc atâtea servicii \n plus [i s`
nu beneficiez de niciunul. Cum ar`ta blocul \n
1995, a[a arat` [i acum. Noi i-am \ntrebat ce au
f`cut cu banii no[tri [i el ne-a r`spuns «da ce
noi suntem banc`?»”, a mai precizat Adrian
Gr`dinaru.

Directorul INAAP spune c`
exist` un vechi conflict cu
locuitorii blocului CFR
Paul T`b`ranu, administrator \n cadrul INAAP
Ia[i, \i acuz` pe locuitorii blocului c` nu comunic`
problemele [i nu se prezint` la [edin]e. La sediul
INAAP Service Ia[i, de pe strada G`rii, directorul
Dan G\rtan a \ncercat s` explice fiecare acuza]ie
\n parte. Dan G\rtan spune c` nu este vinovat
[i c` mereu au fost ne\n]elegeri \ntre el [i
locuitorii de pe strada Caz`rmilor, nr. 3. „Da,
este o problem` veche, s` trecem peste! E mult

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
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patrimoniale [i bunuri mobile; *
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arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri
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[i rela]ii publice, resurse umane;
* Management, contabilitate [i
informatic` de gestiune. Rela]ii
la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

11 metri cubi de ap` la o persoan`? Eu nu cred
c` e mult. V` las s` scrie]i ce vre]i dumneavoastr`,
nu vreau s` r`spund. Din `ia 5 lei pl`ti]i pentru
repara]ii s-au f`cut repara]ii. Este normal s` fie
trecute pierderile pe factur`, c` doar nu o s` le
pl`tesc eu. Un om consum` 10 litri de ap` dup`
ce trage apa la toalet`, [i se explic` de unde
cantit`]ile de ap` pe factur`. Noi primim factur`
de la ApaVital [i suma trebuie s` o \mp`r]im.
Fostul administrator al blocului a cerut s` se
pun` o u[` mai dur` [i asta am f`cut. Nu am
ce s` ascund, veni]i mâine [i v` pun la dispozi]ie
toate actele doveditoare. Nu pot s` le dau ast`zi,
nu am [tiut c` veni]i [i nu avem sistem fast
food”, a declarat Dan G\rtan, directorul INAAP
Service Ia[i.
„Nu vin la [edin]e [i nu \mi spun ce probleme
sunt. Când au zis c` nu au lumin` pe scar`, am
fost personal [i am schimbat becurile. Sunt dou`
u[i noi puse, iar interfonul a[a l-au vrut ei, c`
era mai ieftin. Eu nu am ce s` fac dac` ei nu
spun ce probleme sunt, s` fac` cereri cu ce
probleme sunt [i eu le rezolv. Mereu am reparat
ce a fost de reparat. Sunt bani pentru acoperi[.
Urmeaz` s` fie reparat. Ei vorbesc \n necuno[tin]`
de cauz`. Vor prea multe, dar nu spun nimic.
Când m` sun` au un vocabular de penitenciar
[i nu ne putem \n]elege”, a declarat Paul T`b`ranu,
administrator \n cadrul INAAP.
Andreea PåDURESCU

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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Dosar halucinant, la Ia[i! Un elev al unei
[coli de [oferi care a vrut s\ ob]in\
permisul de conducere a dat `n judecat\
Poli]ia! Tân\rul sus]ine c\ ar fi fost picat pe
motiv c\ este de etnie rrom\!
Dosar halucinant, pe rolul instan]elor din
Ia[i! Un elev al unei [coli de [oferi care a vrut
s` ob]in` carnetul de conducere a dat \n judecat`
Poli]ia! B`rbatul sus]ine c` a fost depunctat aiurea
la examinare!
Astfel, Narcis Gabriel Barbu le-a solicitat
magistra]ilor din cadrul Tribunalului Ia[i s`
dispun` anularea actului administrativ prin care
i-a fost inerzis accesul la un permis de conducere.
Totu[i, judec`torii au respins recent ac]iunea
formulat` de ie[ean. „Instan]a respinge, ca fiind
promovat` împotriva unei persoane lipsite de
calitate procesual` pasiv`, ac]iunea formulat` de
reclamantul Narcis Gabriel Barbu în contradictoriu
cu pârâtul Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ)
Ia[i - Biroul Rutier. Respinge ca neîntemeiat`
ac]iunea, modificat`, formulat` de reclamant în
contradictoriu cu pârâtul Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere [i |nmatriculare
Vehicule, din cadrul Institu]iei Prefectului Jude]ului
Ia[i”, au men]ionat magistra]ii ie[eni. De remarcat
este faptul c` decizia nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`.

Ie[eanul Narcis Gabriel Barbu,
nemul]umit de hot`rârea
examinatorului
Procesul pe care Narcis Gabriel Barbu l-a
intentat Poli]iei ie[ene a \nceput pe 21 august
2020. Prin cererea înregistrat` pe rolul Tribunalului
Ia[i, reclamantul a formulat o contesta]ie împotriva
calificativului „respins”, din Anexa pentru prob`
practic` a examenului pentru ob]inerea permisului
de conducere, din data de 11 august 2020.
„Am sus]inut proba practic` a examenului
de ob]inere a permisului de conducere pe data
de 11 august 2021, examinator fiind comisarul[ef Vasile Zacornea. |n urma examin`rii, am
primit calificativul «respins», motivat de faptul
c` nu a[ fi parcat ma[ina perfect paralel cu
celelalte autoturisme, respectiv pentru neacordarea

priorit`]ii de dreapta a autovehiculelor care ie[eau
din pasajul spre zona Mircea cel B`trân, examinatorul
frânând brusc. Este corect` [i legal` depunctarea
pentru parcare, îns` nu m` fac vinovat de cea
de-a doua fapt`, neînc`lcând legisla]ia rutier` cu
nimic! Nu aveam cum s` fiu ]inut de acordarea
de prioritate a ma[inilor ce ie[eau din pasaj,
întrucât marcajul drumului indica faptul c` eu
circulam pe drumul cu prioritate, în timp ce
ma[inile care ie[eau din pasaj, pe banda separat`
cu linie continu` de banda mea, aveau semnul
de circula]ie «Obligatoriu la dreapta»”, a afirmat
ie[eanul.

„Am fost [icanat pentru c`
sunt de etnie rrom`!”
Narcis Gabriel Barbu a mai sus]inut c` ar
fi fost [icanat pe motiv c` este de etnie rrom`.
„Nu se impunea efectuarea niciunei manevre din
partea mea \n acea zon`, ci doar men]inerea
drumului cu prioritate pe care m` aflam. Gestul
f`cut de examinator îl consider a fi unul inten]ionat
[icanator, cu scopul v`dit de a z`d`rnici ob]inerea
permisului de conducere necesar pentru p`strarea
locului meu de munc` din Germania. Consider
c` am fost [icanat în mod abuziv de c`tre
examinator întrucât sunt de etnie rrom` [i provin
din localitatea Slobozia, fa]` de care este cunoscut
c` examinatorul manifest` repulsie, dup` cum
se afirm` între cursan]ii care au avut parte de
acelea[i [icane. Calificativul «respins» nu are dea face cu nerespectarea de c`tre mine a legisla]iei
rutiere, ci cu abuzul de func]ie al examinatorului”,
a mai sus]inut ie[eanul.

Ce au spus autorit`]ile ie[ene
cu privire la situa]ia reclamat`
de b`rbat
De cealalt` parte, reprezentan]ii IPJ Ia[i au
formulat o \ntâmpinare \n dosar [i au invocat

excep]ia lipsei calit`]ii sale procesuale pasive,
motivat de faptul c` examinarea pentru ob]inerea
permisului de conducere este efectuat` de c`tre
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere [i |nmatriculare Vehicule (SPCRPCIV),
din cadrul Institu]iei Prefectului Jude]ului Ia[i.
Ulterior, ie[eanul Narcis Gabriel Barbu a
men]ionat c` \n]elege s` se judece cu SPCRPCIV.
La rândul lor, cei de la SPCRPCIV au invocat
excep]ia inadmisibilit`]ii ac]iunii, motivat în esen]`
de imposibilitatea ie[eanului de a contesta
calificativul „respins” [i anexa la proba practic`.
Totu[i, judec`torii au respins aceast` excep]ie.
Mai mult, magistra]ii au cerut de la SPCRPCIV
atât documentele care au dus la acest calificativ,
cât [i \nregistrarea video a probei practice, pentru
a vedea ce s-a \ntâmplat. Astfel, instan]a a constatat
c` ie[eanul a fost depunctat cu 5 puncte pentru
parcarea cu spatele incorect` [i cu 21 de puncte
pentru neacordare de prioritate \n intersec]ie.
„Analizând înregistrarea video a probei practice
sus]inut` de reclamant, depus` de pârât la dosar,
instan]a constat` c` în mod corect s-a re]inut
de c`tre examinator [i comisia de contesta]ii
neacordarea de c`tre reclamant a priorit`]ii
vehiculelor care au acest drept. Din imagini se
poate observa c` reclamantul circula înspre

intersec]ia cu drumul ce trece pe sub pasajul
Galata, banda pe care se încadrase reclamantul
pentru a merge înainte fiind m`rginit` de linie
continu` simpl` pân` la locul intersec]iei, dar
nepurtând niciun indicator de «Drum cu prioritate».
Din dreapta (de sub pasaj) venea un autoturism,
banda acestuia purtând aceea[i linie continu`
pân` la momentul intersect`rii cu drumul
reclamantului, banda autoturismului din dreapta
purtând doar indicatorul «Obligatoriu la dreapta».
Din înregistrarea video se mai observ` c` cele
dou` drumuri se reuneau într-un singur drum,
ce nu are dou` benzi distincte delimitate de linie
continu`. În privin]a celorlalte considerente
prezentate de reclamant în ac]iune, referitoare
la abuzul examinatorului [i presupusa intoleran]`
a acestuia fa]` de persoanele de etnie rrom` din
localitatea Slobozia, instan]a le va înl`tura, întrucât,
pe de o parte, probele obiective al cauzei
(întregistrarea video) confirm` înc`lcarea de c`tre
reclamant a regulilor de circula]ie, a[a cum a
re]inut [i examinatorul, iar, pe de alt` parte,
pentru c` reclamantul nu a produs nicio prob`
de natur` a confirma o pozi]ie subiectiv` din
partea examinatorului”, au sus]inut judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i.
Ciprian NEDELCU
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Aceasta este vila din Ia[i `n care se l\f\ie
Beatrice Rancea, cercetat\ pentru o fraud\
de 5 milioane de lei! Banii nu au fost o
problem\ pentru [efa Operei Na]ionale care
[i-a f\cut orice moft!
Bine ascuns` de privirile indiscrete, vila de lux \n care
tr`ie[te balerina Beatrice Rancea este amplasat` tocmai \n
comuna Bârnova, sat Vi[ani, strada Orientului, num`rul 29!
Managerul suspendat al Operei Na]ionale Române,
anchetat` de procurori pentru un prejudiciu de 5 milioane
de lei, achit` aproape o mie de euro pe lun`, chirie, pentru
a locui aici. Beatrice Rancea este acuzat` de abuzuri [i
ilegalit`]i grave [i c` ar face parte dintr-un grup
infrac]ional organizat, specializat în s`vâr[irea
infrac]iunilor de delapidare [i fals
Vila de lux, unde chiria lunar` este de aproape
o mie de euro [i \n care tr`ie[te balerina Beatrice
Rancea, este amplasat` tocmai \n comuna Bârnova,
sat Vi[ani, Strada Orientului, num`rul 29! Lâng`
aceasta este o frumoas` livad` cu meri, \ntr-un
cadru natural superb [i departe de privirile
indiscrete. Imobilul are un etaj [i o mic` gr`din`
cochet`. |n curte, Beatrice Rancea fiind mare
iubitoare de animale, este [i o cu[c` unde st`,
plictisit, un c`]el. |n timp ce numero[i arti[ti au

fost da]i afar`, au ajuns la limita s`r`ciei [i au
avut probleme grave de s`n`tate (pe fond de
stres [i h`r]uire), le-a fost distrus` cariera artistic`,
balerina Beatrice Rancea tr`ie[te bine mersi \n
condi]ii excelente. Asta pe banii institu]iei de
care, a[a cum arat` ancheta procurorilor, aceasta
s-a folosit discre]ionar [i ilegal. Vila are o valoare
de peste 100 de mii de euro. |n zon`, metrul
p`trat are un pre] \n jur de 20 [i pân` la 30 de
euro.

Dup` 10 ani, balerina Beatrice
Rancea a fost acuzat` de
procurori c` ar face parte
dintr-un grup infrac]ional
organizat, specializat în
s`vâr[irea infrac]iunilor
de delapidare [i fals
De reamintit c`, dup` 10 ani de la momentul
\n care a fost coco]at` [ef` la ONRI, balerina
Beatrice Rancea este anchetat` de procurori c`
ar face parte dintr-un grup infrac]ional organizat,
specializat în s`vâr[irea infrac]iunilor de delapidare
[i fals. Aceasta a pleacat, fiind suspendat` din
func]ie de Ministerul Culturii, pe u[a din dos din
pozi]ia de manager al Operei Na]ionale Române
din Ia[i. Beatrice Rancea este acuzat` de abuzuri
[i ilegalit`]i grave. Chiar dac` demisia ar fi fost
un gest moral, Beatrice Rancea nu mai este
manager, 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.
Spre exemplu, acesta 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
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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, inculpata Beatrice
Rancea 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.

Zdr`ng`nit de c`tu[e la Opera
Na]ional` Român` din Ia[i
[i la u[a managerului
Beatrice Rancea
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
un num`r de 26 de perchezi]ii domiciliare [i \n
institu]ia Operei, pe raza municipiilor Ia[i [i
Bucure[ti. Ancheta vizeaz` destructurarea unui
grup infrac]ional organizat, specializat în s`vâr[irea
infrac]iunilor de delapidare [i fals. Procurorii
DIICOT arat` c` ar fi vorba de un prejudiciu de
5 milioane de lei. De peste 10 ani, Beatrice
Rancea este acuzat` de abuzuri [i ilegalit`]i grave.
Acest moment este 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 acuza]iile carei sunt aduse. Marius Aftaragaci, liderul Sindicatului
ARTIS Moldova, sus]ine c` s-au întocmit 3 rapoarte
privind activitatea managerului ONRI [i, numai
la Ia[i, s-au descoperit 142 de nereguli. Astfel,
de[i a savâr[it nenum`rate abuzuri, inclusiv fa]`
de proprii angaja]ii, managerul nu a avut t`ria
de caracter s` î[i semneze demisia. Aceasta
continu` s` fie sus]inut` de oamenii din partidele
politice care au interese ascunse.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Vila de pe S\r\rie a unui medic celebru este
scoas\ la vânzare! Cl\direa monument istoric, `n pragul autodemol\rii. Zona
este vânat\ de dezvoltatorii imobiliari
O proprietate amplasat`
strategic pe strada S`r`rie
este pe lista imobilelor scoase
la vânzare. Accesul \n curte se
face chiar din strad`. Cl`direa
a fost l`sat` \n paragin`, fiind
\n stadiul de autodemolare.
Investitorii trebuie s` scoat`
din conturi o sum` important`
Noi tranzac]ii imobiliare se anun]` \n zonele
cele mai c`utate din municipiul Ia[i. O cl`dire
declarat` monument istoric, dar [i terenul de
2.157 de metri p`tra]i sunt scoase la vânzare.
Proprietatea este situat` pe strada S`r`rie nr.142,
din municipiul Ia[i. Aceasta a fost vândut` de
c`tre mo[tenitorii celebrului medic Florin Topoliceanu
\n 2015, \ns` noii proprietari doresc la rândul lor
s` o tranzac]ioneze. Pre]ul cerut este de 799.000
de euro. Cl`direa se afl` \ntr-o stare avansat` de
degradare, de[i se afl` pe lista monumentelor
istorice. Proprietarii aveau obliga]ia s` \ntre]in`
imobilul. „Cl`direa poate fi declasat` pentru c`
este de categorie B”, a transmis agentul imobiliar
care se ocup` de tranzac]ie. Odat` demolat`,
terenul liber poate fi folosit pentru un proiect
imobiliar. „V` propunem spre achizi]ionare un
teren intravilan amplasat \n zona central` a ora[ului,
pe strada S`r`rie, având o suprafa]` de 2.157 de
metri p`tra]i [i o deschidere de 34 de metri.
Zona se deosebe[te prin amplasarea \n apropiere
de UMF, Copou, Casa Memorial` Top\rceanu,
Bojdeuca lui Ion Creang`, totodat` \n vecin`tatea

sa aflându-se: gr`dini]e, [coli, facult`]i, spitale,
restaurante, sta]ii ale mijloacelor de transport \n
comun etc. Proprietatea are acces direct din strada
asfaltat`, fiind perfect` pentru o dispunere propice
dezvolt`rii imobiliare”, se arat` \n anun]ul de
vânzare a propriet`]ii.

Florin Topoliceanu s-a stins
dup` o lung` suferin]`
Florin Topoliceanu, unul dintre cei mai cunoscu]i
profesori de la Universitatea de Medicin` [i
Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa”, a murit \n vara
anului 2015. |n ultimii ani a tr`it \n mizerie, \ntro cas` ne\ngrijit` de pe strada S`r`rie. Suferin]a
profesorului s-a accentuat \n ultimele s`pt`mâni
de via]`, când a fost diagnosticat cu cancer. A
murit pe patul de spital la vârsta de 75 de ani.
Profesorul era certat cu membrii familiei de mai
mult timp. Au fost foarte pu]ine persoane care
au [tiut detaliile suferin]ei sale. Dup` ce a ie[it
la pensie din UMF Ia[i, s-a retras din via]a public`.
Florin Topoliceanu s-a n`scut pe data de 16 aprilie
1939, \n localitatea sucevean` Dolhasca. |n anul
2003 a fost premiat la un salon mondial de
inventic` pentru un dispozitiv electromagnetic
neuro-muscular. De asemenea, a fost membru
fondator [i pre[edintele Societ`]ii Române de
Bioinginerie. Meritele sale profesionale au fost
recunoscute \n cadrul mai multor institu]ii de
cercetare \n domeniul medical din Paris, New
York sau Freiburg. Este fondatorul Facult`]ii de
Bioinginerie din cadrul UMF Ia[i. Pentru o perioad`
de timp a fost [i prorectorul institu]iei. Recent,
[i vara medicului a murit. Gabriel D`sc`lescu a

fost g`sit` moart` \n apartamentul din cartierul
T`t`ra[i.

Se vinde [i vila medicului
constantin F`tu de pe
strada Cuza Vod`
{i vila medicului ginecolog Constantin F`tu,
decedat \n 2016, este scoas` la vânzare Mo[tenitorii,
Constantin [i Ana Maria, ambii medici, vor pentru
casa p`rinteasc` suma de 320.000 de euro. Sunt
dispu[i s` primeasc` [i banii \n rate. |ns`, investitorii
din imobiliare se feresc s` cumpere cl`diri aflate
pe lista monumentelor istorice, cum este [i cazul
cl`dirii familiei F`tu, situat` pe strada Cuza Vod`,
nr.47, cu ie[ire chiar pe trotuarul de lâng` linia

de tramvai. Conform descrierii tehnice, vila este
somptuoas`, \n ciuda faptului c` se desf`[oar`
doar pe un singur nivel. Suprafa]a util` a imobilului
este de 160 de metri p`tra]i. Din aceast` suprafa]`,
80 de metri p`tra]i \nseamn` doar livingul. Casa
mai are dou` dormitoare, un hol, dou` b`i,
buc`t`rie. Beciul are o suprafa]` de 65 de metri
p`tra]i. Curtea se \ntinde pe o suprafa]` de 480
de metri p`tra]i. Cl`direa poate fi folosit` pentru
deschiderea unei afaceri \n sectorul alimenta]iei
publice. Prof. dr. Constantin F`tu a decedat la
vârsta de 78 de ani, fiind diagnosticat cu o boal`
pulmonar` grav`. A fost medic ginecolog atât la
Maternitatea „Elena Doamna”, cât [i la Maternitatea
„Cuza Vod`” din Ia[i.
Ciprian BOARU

Droguri ıtrase pe nas‰ direct din chilo]ii câtorva domni[oare din Ia[i.
~ntr-o vil\ dosit\ din S\r\rie se `ntâmplau toate groz\viile.
Peste 100.000 de euro valorau substan]ele g\site de masca]i la perchezi]ii!
Procurorii [i poli]i[tii au descins
ieri-diminea]` \n 13 locuri din
jude]ul Ia[i. Anchetatorii sus]in c`
au destructurat o re]ea de trafic
de substan]e cu efecte
psihoactive. La sediul Direc]iei de
Investigare a Infrac]iunilor de
Criminalitate Organizat` [i
Terorism (DIICOT) au fost duse ieri
22 de persoane, pentru audieri.
Anchetatorii afirm` c` substan]ele
interzise erau comandate din
Olanda [i introduse în ]ar` prin
intermediul unor firme de
colet`rie, iar comenzile se realizau
prin Darkweb [i plata se efectua
cu Bitcoin
Descinderi \n for]` ale poli]i[tilor din Ia[i.
Ofi]erii din cadrul BCCO sub coordonarea DIICOT
au intrat ieri-diminea]` \n mai multe loca]ii [i au
ridicat mai multe persoane pentru audieri. Totodat`,
cantit`]i impresionante de substan]e cu efect
psihoactiv au fost confiscate. O loca]ie \n care sau g`sit mai multe kilograme de substan]e interzise
a fost \n zona S`r`rie. Acolo, poli]i[tii au g`sit
aproape 3 litri de produs chimic din care trafican]ii
puteau ob]ine cam 10 kilograme de etnobotanice.
Un singur gram era vândut cu pân` la 50 de lei.
La un calcul simpul, cele 10 kilograme de
etonobotanice valorau aproximativ 500.000 de lei.
Din casa \n care au fost g`site etnobotanicele,

au fost ridicate 8 persoane, b`rba]i [i femei.
Oamenii legii au r`mas uimi]i când au g`sit
droguri pân` [i \n pampersul bebelu[ilor sau \n
chilo]ii femeilor. Locuitorii din zon` au precizat
c` zile la rând \n vila ]inut` departe de ochii
curio[ilor au intrat tineri ce p`reau s` aib` o
situa]ie material` foarte bun`. „|n fiecare zi veneau
b`ie]i aici s` cumpere. Pe câ]i i-am v`zut c`zu]i...
Doamne fere[te, sper s` se termine!”, a spus o
femeie care locuie[te \n zon`.

Ce au spus anchetatorii ie[eni
cu privire la gruparea
infrac]ional`
Pe 4 martie 2021, procurorii din cadrul Direc]iei erau comandate din Olanda [i introduse în ]ar`
de Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate prin intermediul unor firme de colet`rie. Pentru
Organizat` [i Terorism - Serviciul Teritorial Ia[i, a nu fi prinse de organele de urm`rire penal`,
împreun` cu ofi]eri de poli]ie judiciar` din cadrul comenzile se realizau prin Darkweb, plata se
BCCO Ia[i, au efectuat 13 perchezi]ii domiciliare, efectua prin Bitcoin, iar coletele erau expediate
\n jude]ului Ia[i, la locuin]ele unor persoane c`tre adrese situate \n apropierea imobilelor în
suspectate de s`vâr[irea infrac]iunilor de constituire care locuiau persoanele cercetate”, au afirmat ieri
a unui grup infrac]ional organizat [i efectuare, procurorii DIICOT Ia[i.
f`r` drept, de opera]iuni cu produse susceptibile
de a avea efecte psihoactive.
22 de persoane, duse la
„În fapt s-a re]inut c`, începând din anul 2019,
audieri la sediul DIICOT Ia[i
în cartierele T`t`ra[i, Copou, Centru [i Ap`r`torii
În urma perchezi]iilor au fost descoperite
Patriei, din municipiul Ia[i, au ac]ionat mai multe
persoane care au comercializat substan]e susceptibile importante cantit`]i de substan]e psihoactive, sume
a avea efecte psihoactive. Respectivele substan]e de bani ce ar proveni din traficul acestor substan]e
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

interzise, precum si alte bunuri care ar fi servit
în derularea activit`]ii infrac]ionale.
„La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Ia[i
au fost duse, în vederea audierii, un num`r de
22 de persoane. Ac]iunea a beneficiat de sprijinul
jandarmilor din cadrul IIJ Ia[i [i Grup`rii de
Jandarmi Mobil` «Alexandru cel Bun», din Bac`u.
Suportul de specialitate a fost asigurat de c`tre
Direc]ia Opera]iuni Speciale. Facem precizarea
c`, pe parcursul întregului proces penal, persoanele
cercetate beneficiaz` de drepturile [i garan]iile
procesuale prev`zute de Codul de procedur`
penal`, precum [i de prezum]ia de nevinov`]ie”,
au \ncheiat anchetatorii ie[eni.
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.

PIERDERI
Pierdut certificate constatatoare
pentru SC ICONIC DESIGN SRL,
CUI 40205862, J22/3193/2018.
Le declar nule.

MEDIU
Comuna Gorban, titular al PUG
comuna Gorban, jude]ul Ia[i,
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectul de plan/program
propus poate fi consultat` la
sediul APM Ia[i, Calea
Chi[in`ului, nr. 43, în zilele de lnijoi (orele 8.00 – 16.30).
Observa]iile publicului se primesc
la sediu APM Ia[i, - Calea
Chi[in`ului, nr. 43, în termen de
15 zile calendaristice de la
publicarea anun]ului.
Comuna Miroslovesti, titular al
PUG comuna Miroslovesti,
jude]ul Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inere a avizului de
mediu. Prima versiune a proiectul
de plan/program propus poate fi
consultat` la sediul APM Ia[i,
Calea Chi[in`ului, nr. 43, în zilele
de luni-joi (orele 8.00 – 16.30).
Observa]iile publicului se primesc
la sediu APM Ia[i, - Calea
Chi[in`ului, nr. 43, în termen de
15 zile calendaristice de la
publicarea anun]ului.
APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr.
6,anun]` depunerea cererii
pentru emiterea autoriza]iei de
mediu privind
activit`]ile„Alimentarea cu ap`
potabil`– cod CAEN 3600” [i
„Colectarea [i epurarea apelor
uzate cod CAEN 3700”
desf`[urate în comuna Erbiceni,
jude]ul Ia[i. Documenta]ia
tehnic` poate fi consultat` la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, str. Calea
Chi[in`ului nr. 43. Eventualele
observa]ii ale publicului
referitoare la activitatea [i
amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].

SOCIAL
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MIC A PUB LIC ITATE
LICITA}II
Cabinet Medical Narcisa Ianopol
S.R.L, Dosar nr. 5240/99/2015,
Tribunalul Ia[i/Judecator Sindic,
organizeaz` prin lichidator
ACORD SPRL [edinta de licita]ie
publica de vânzare în bloc, cu
strigare pentru casare, la data de
12 Martie 2021, ora 1200, la
sediul lichidatorului judiciar din
Mun. Ia[i, str. Decebal 22A,
bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, Jud. Ia[i,
pentru patrimoniul debitoarei
constând în bunuri mobile din
domeniul oftalmologic. |n caz de
neadjudecare, licita]ia se va relua
la data de 19.03.2021 [i
respectiv 26.03.2021 ora 12:00,
la aceea[i loca]ie. Condi]iile de
participare la [edin]a de licita]ie
[i condi]iile de adjudecatare se
regasesc în Caietul de Sarcini
care poate fi procurat de la
sediul lichidatorului judiciar,
valoarea acestuia fiind 1300 lei.
Poate participa la [edin]a de
licita]ie public` de vânzare cu
strigare orice persoana care \[i
manifest` în scris intentia de
cumparare [i care pân` \n
preziua [edin]ei de licita]ie ora
12:00 face dovada achizi]ion`rii
caietului de sarcini. Orice
persoana care emite pretentii
asupra bunurilor mobile care fac
obiectul [edintei de licita]ie
public` de vânzare cu strigare,
este rugat` s`-[i manifeste
pozi]ia cu 5 zile \nainte de data
[edintei de licita]ie public` de
vânzare cu strigare, aducând la
cuno[tin]` lichidatorului judiciar
orice preten]ie. Informa]ii

suplimentare se pot ob]ine de la
lichidatorul judiciar prin e-mail:
office@acordinsol.ro.

lichidatorul judiciar fax:
0232261732, e-mail:
office@acordinsol.ro

SC PROMETEU I.M. SRL prin
lichidator ACORD SPRL
organizeaz` licita]ie de vânzare în
bloc, la data de 12.03.2021, ora
13:00, \n Ia[i, str. Decebal, 22A,
bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, pentru o
construc]ie f`r` teren, în Ia[i, Str.
Ion Creanga, nr.38, precum [i
PEUGEOT PARTNER 1.9 D
(2003), MERCEDES BENZ 230 E
(1989), AUDI 80 1,8 S (1991),
DACIA R13311 1310 CLI (2001),
DACIA 1310 CL (1999), DACIA
1310 CL (1996), Freza FUS
marca INFRATIREA, Pompa
Detartrare, Strung Tip SN 381, la
valoarea de casare a acestora. |n
caz de neadjudecare,
urm`toarele [edin]e de licita]ii
publice de vânzare, cu strigare,
se vor desf`[ura în fiecare zi de
vineri, orele 13:00, la aceea[i
loca]ie. Condi]iile de participare
la licita]ie se regasesc în caietul
de sarcini, contravaloarea
acestuia fiind 1300 lei. Poate
participa la [edin]a de licita]ie
orice persoana care \[i manifest`
în scris inten]ia de cump`rare [i
care pân` \n preziua licita]iei ora
12:00 face dovada achizi]ion`rii
caietului de sarcini. Orice
persoan` care emite preten]ii
asupra bunurilor care fac obiectul
[edin]ei de licita]ie este rugat`
s`-[i manifeste pozi]ia cu 5 zile
\nainte de data licita]iei, aducând
la cuno[tin]` lichidatorului judiciar
orice preten]ie [i actele
doveditoare în original. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la

Subscrisa ACORD S.P.R.L. Ia[i,
notific` deschiderea procedurii
generale a insolven]ei societ`]ii
debitoare S.C. DFD CONIMPEX
S.R.L., CUI 26168807, cu num`r
de înregistrare la Registrul
Comer]ului J22/1793/2009, cu
sediul în Pa[cani, Str. Calea
Ia[ului nr. 3, bl.P2, sc.A, ap.6,
Jude]ul Ia[i, conform Incheierii
Civile nr. 120/CC din data de
24.02.2021, pronun]at` de c`tre
Tribunalul Ia[i/Judec`tor Sindic în
Dosarul nr. 9845/99/2017**.
Termene: 08 Aprilie 2021 pentru
depunerea cererilor de creante;
28 Aprilie 2021 termen pentru
verificarea crean]elor, \ntocmirea
[i publicarea Tabelului Preliminar
al crean]elor de c`tre lichidatorul
judiciar; 05 Mai 2021 termen
pentru publicarea Tabelului
Definitiv de crean]e; 05.05.2021
termen pentru continuarea
procedurii, 03 Mai 2021, la ora
12:00, prima [edin]` a Adun`rii
Creditorilor la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Decebal nr.
22A, bl. Z8, sc. A, et. 1, ap. 8,
cu ordinea de zi: alegerea
comitetului creditorilor [i
desemnarea pre[edintelui
acestuia, confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia, avansarea
de c`tre creditori a sumelor de
bani corespunz`toare derul`rii
procedurii, conform Art. 174 din
Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a
insolven]ei [i de insolven]`.

CONVOCåRI
|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 Bivolari
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 23.03.2021, ora 10.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Bivolari,
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 Administra]ie a
Societ`]ii Cooperative de gradul I
pentru un mandat de 4 ani 2021-

2025. 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 Adun`rii
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 IIFEDERALCOOP 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
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 23.03.2021 ora
10.30.

Expozi]ie superb`, cu obiecte unice, la Muzeul de Istorie
a Moldovei de la Palatul Culturii din Ia[i
Muzeul de Istorie a Moldovei
din cadrul Complexului Muzeal
Na]ional „Moldova” Ia[i a
deschis, la Palatul Culturii,
pân` pe 23 mai 2021, expozi]ia
„Eteria [i Principatele Române.
Bicentenar”. Anul acesta se
împlinesc 200 de ani de la
începutul Revolu]iei de
eliberare a Greciei, eveniment
istoric major, care a adus
Principatele Române în aten]ia
Europei
Cea mai nou` expozi]ie de la Muzeul de
Istorie a Moldovei, „Eteria [i Principatele Române.
Bicentenar”, a fost deschis` [i poate fi vizitat`
pân` pe 23 mai 2021. Aceasta este deschis` de
mar]i pân` duminic`, între orele 10:00 - 17:00
(ora 16:30, ultimul bilet).
Organizat` în parteneriat cu Muzeul Mitropolitan
din cadrul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,
Muzeul de Art` Ia[i [i Arhivele Na]ionale Ia[i,
expozi]ia reune[te obiecte [i documente originale
privitoare la prin]ul Ipsilanti [i Eterie, precum
[i la via]a [i activitatea Mitropolitului Veniamin
Costachi. În fiecare an, de Buna Vestire (25
martie), comunitatea elen` de pretutindeni
aniverseaz` ac]iunea Eteriei de rede[teptare
na]ional` [i lupta pentru un stat independent,
privind cu recuno[tin]` spre Moldova [i spre
Ia[i, unde la 27 februarie 1821, prin]ul Alexandru

în 1820, devenise Alexandru Ipsilanti, fiul lui
Constantin Ipsilant fost domnitor la Ia[i (1799 1801 [i la Bucure[ti (1802 - 1806) [i retras apoi
în Rusia.
În noaptea de 22 februarie 1921, Alexandru
Ipsilanti, înso]it de doi fra]i trece Prutul pe la
vama Sculeni [i înconjurat de vreo 200 de arn`u]i
sosea la Ia[i. Tr`geau la „casa principesei
Cantacuzino”, pe strada Golia, vizavi de palatul
lui Dumitrache Sturza (unde-i acum Po[ta). Casa,
cump`rat` mai apoi de Camera de Comer] ie[ean`,
a fost înlocuit` prin 1925 de un nou imobil,
existent [i acum.
Ipsilanti a ridicat steagul luptei de eliberare, în
incinta M`n`stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi”.

Expozi]ia „Eteria [i
Principatele Române.
Bicentenar” reune[te obiecte
[i documente originale
privitoare la prin]ul Ipsilanti [i
Eterie
Expozi]ia „Eteria [i Principatele Române.
Bicentenar” reune[te obiecte [i documente originale
privitoare la prin]ul Ipsilanti [i Eterie, precum
[i la via]a [i activitatea Mitropolitului Veniamin
Costachi, cel care a jucat un rol însemnat în
cadrul evenimentului aniversat. Vernisajul are loc
ast`zi, 3 martie 2021, ora 12:00, la Palatul Culturii,
în spa]iile Muzeului de Istorie a Moldovei.
Revolu]ia pentru eliberarea p`mântului Greciei
î[i are începutul în Ia[i. A[a sus]inea [i contemporanul
ei, Costache Negruzzi, în vestita sa scrisoare a

VII-a (Calipso) publicat` prin 1857 [i dau m`rturie
dou` pl`ci de marmur`, b`tute în pere]ii S`lii
Gotice din ograda „Trei Ierarhilor”: „Aici, la
M`n`stirea «Trei Ierarhi», la 27 februarie 1821,
în prezen]a eteri[tilor [i a simpatizan]ilor greci
[i români, Veniamin Costache, Mitropolit al
Moldovei [i Sucevei, a sfin]it drapelul Eteriei [i
a binecuv\ntat pe [eful acesteia, prin]ul Alexandru
Ipsilanti, dînd prin aceasta semnalul luptelor
pentru cauza sfânt` a Libert`]ii Greciei în cadrul
mi[c`rilor de eliberare a popoarelor din Balcani”.

Casa „Cantacuzino” de pe
strada Golia din Ia[i a g`zduit
pe Alexandru Ipsilanti în 1821
Anima]i de dorul ]`rii str`mo[e[ti, în anul
1814, mai mul]i intelectuali greci alc`tuiser` la
Odessa Societatea Amical`, a Prietenilor, numit`
pe grece[te Philike/Hetairia - Eteria. Conduc`tor
sau epitrop general (generalisim) al mi[c`rii, ales
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Începerea Revolu]iei se
proclama în ziua de 27
februarie 1821, în fa]a bisericii
„Trei Ierarhi”
Începerea Revolu]iei se proclama în ziua de
27 februarie 1821, în fa]a bisericii „Trei Ierarhi”,
când întrega armat` eterist` în uniforme str`lucitoare
[i mul]ime de privitori ascultau cuvintele generalului
ce anun]au începutul luptei de eliberare a Greciei,
iar Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache,
dup` sfin]irea steagurilor, îi încingea sabia la
brâu, de[i la Ia[i erau mai mul]i arhimandri]i
greci. Prin gestul s`u, de unii boieri neîmp`rt`[it,
întîiul st`t`tor în scaunul sfânt al bisericii Moldovei
lega }ara de soarta Revolu]iei, chiar dac` înaltul
ierarh fusese invitat la slujb` printr-o hârtie nu
prea politicoas` din ziua precedent` semnat` de
un aprig sus]in`tor al generalului.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Trei ora[e risc\ s\ piard\
g\zduirea EURO 2020. Unde
ar putea fi mutate meciurile
EURO 2020, reprogramat
pentru perioada 11 iunie 11 iulie 2021, s-ar putea
disputa în mai pu]ine ora[e
decât era preconizat
UEFA inten]iona s` men]in` planul
ini]ial, acela de a organiza EURO 2020 în
12 ora[e din 12 ]`ri diferite, îns` pandemia
de coronavirus le d` planurile peste cap
organizatorilor, care se v`d nevoi]i s` caute
alternative.
Bilbao, Dublin [i Glasgow sunt cele
trei ora[e care risc` s` piard` g`zduirea
EURO 2020 din cauza faptului c` acestea
nu pot garanta prezen]a unui num`r ridicat
de suporteri pe stadioane, în luna iunie,
sus]in sursele The Associated Press.
UEFA [i-ar dori s` aib` cel pu]in 50%
din capacitatea stadioanelor ocupat` la
meciurile de la EURO [i s` renun]e la
ora[ele care nu pot garanta o prezen]`
semnificativ` a suporterilor la partidele de
la turneul final. Favorit` pentru a prelua
meciurile din cele trei ora[e este Anglia,
acolo unde programul de vaccinare se
deruleaz` foarte rapid. În plus, guvernul
britanic inten]ioneaz` s` permit` accesul a
aproximativ 10.000 de fani pe stadioane
începând cu luna mai, num`r care poate
cre[te treptat, în func]ie de evolu]ia pandemiei
de coronavirus.
Meciurile pe care ar fi trebuit s` le
g`zduiasc` Bilbao la EURO 2020
Spania - Suedia (14 iunie)
Spania - Polonia (19 iunie)
Slovacia - Spania (23 iunie)
un meci din optimile de final` (27 iunie)
Meciurile pe care ar fi trebuit s` le
g`zduiasc` Dublin la EURO 2020
Polonia - Slovacia (14 iunie)
Suedia - Slovacia (18 iunie)

Suedia - Polonia (23 iunie)
un meci din optimile de final` (29 iunie)
Meciurile pe care ar fi trebuit s` le
g`zduiasc` Glasgow la EURO 2020
Sco]ia - Cehia (14 iunie)
Croa]ia - Cehia (18 iunie)
Croa]ia - Sco]ia (22 iunie)
un meci din optimile de final` (29 iunie)
Meciurile programate la Londra, în
prezent, pentru EURO 2020
Anglia - Croa]ia (13 iunie)
Anglia - Sco]ia (18 iunie)
Cehia - Anglia (22 iunie)
un meci din optimile de final` (26 iunie)
semifinala 1 (6 iulie)
semifinala 2 (7 iulie)
finala (11 iulie)

EURO 2020, cu suporteri în
tribune la Bucure[ti
Arena Na]ional` va g`zdui patru meciuri
din cadrul turneului final al Campionatului
European în var`, trei din faza grupelor [i
unul din optimile de final`.
Pe 3 martie, cu 100 de zile înaintea
debutul oficial al Euro 2020, Federa]ia
Român` de Fotbal a anun]at c`, în urma

unei [edin]e la care au participat, printre
al]ii, Eduard Novak, ministrul Tineretului
[i Sportului, Raed Arafat, secretar de stat
în MAI sau Andreea Moldovan, secretar
de start în Ministerul S`n`t`]ii, s-a decis,
de principiu, c` suporterii vor putea asista
la cele patru meciuri de pe Arena Na]ional`.
Conform anun]ului FRF, dac` totul va
decurge conform estim`rilor, suporterii vor
avea accesul la cele patru jocuri în limita
a 25% din capacitatea total` a stadionului,
adic` aproximativ 12.000 de persoane.
În urm`toarea perioad`, autorit`]ile vor
realiza planul redeschiderii stadionului, cu
respectarea normelor sanitare aflate în
vigoare, care, dup` validare, va fi transmis
c`tre UEFA.
În var`, pe Arena Na]ional`, se vor
disputa patru jocuri de la Euro, trei din
cadrul grupei C [i una din cadrul optimilor
de final`:

De ce Radu Dr\gu[in nu
joac\ mai mult pentru
Juventus: ıMereu pe
punctul de a intra!‰
Analiza rece a italienilor
Radu Dr`gu[in (19 ani), românul tot mai l`udat în presa
interna]ional`, e aproape s`-[i prelungeasc` în]elegerea cu
Juventus, cu toate c` este urm`rit de diverse cluburi din
Europa.
Ap`r`torul n`scut la Bucure[ti a prins doar patru meciuri
pentru echipa mare a torinezilor, în total 232 de minute, iar
presa din Italia se întreab` de ce.
Într-un articol publicat de Il Bianco Nero, autorii încearc`
s` explice de ce Andrea Pirlo apeleaz` atât de rar la fotbali[tii
de la Juventus U23, echip` aflat` pe pozi]ia a [aptea în Serie
C. „Vedem alegerile lui Pirlo [i ne d`m seama c` nici atunci
când e disperat din cauza accident`rilor, antrenorul nu folose[te
talentele de la U23. Nici pe talentatul Fagioli, nici pe multdisputatul Dr`gu[in, cu atât mai pu]in pe Marques sau Ake.
Singurul utilizat mai des este Frabotta, respins îns` dup`
dezastrul cu Inter [i care acum nu mai poate fi trimis în Serie
C, pentru c` a ajuns la num`rul de apari]ii pentru prima echip`
care nu-i permite s` revin` la forma]ia U23”, scrie sursa citat`.
260.000 de euro a pl`tit Juventus pentru Radu Dr`gu[in,
în august 2018

Unii tineri nu vor ajunge niciodat`
s` joace pentru Juventus
Dr`gu[in a fost l`sat pe banc` la ultimele dou` meciuri
ale lui Juventus (3-0 cu Spezia [i 1-1 cu Verona). Ziari[tii se
întreab` dac` fotbali[tii de la U23 sunt, totu[i, atât de buni
precum se vorbe[te despre ei. „E posibil s` fie atât de valoro[i
pe cât sunt descri[i, dac` nu pot juca nici când titularii de
drept sunt accidenta]i? Mereu e cineva «pe punctul s` fie b`gat
pe teren». Acum sunt Fagioli [i Dr`gu[in. Dup` care v`d
meciul de pe banc`. R`mânem cu senza]ia c` aceste lucruri
sunt un fel de serb`ri superficiale de promovare a tinerilor.
Tineri care în unele cazuri (dar numai în unele) trebuie s`
se maturizeze, iar în altele nu vor ajunge niciodat` s` joace
pentru Juventus, ba poate nici în Serie A”, adaug` publica]ia
citat`.

14 iunie, Grupa C: Austria - Macedonia
de Nord, de la ora 18:00
18 iunie, Grupa C: Ucraina - Macedonia
de Nord, de la ora 15:00
22 iunie, Grupa C: Ucraina - Austria,
de la ora 18:00
29 iunie, un meci din optimile de final`,
de la ora 21:00
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800.000 de euro este cota lui Radu Dr`gu[in
3.500 de euro pe lun` e salariul actual al românului
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Caz oribil, petrecut \n Ia[i!
Un tân\r a fost condamnat
dup\ ce [i-a violat mama!
11 ani de pu[c\rie `n urma
unei fapte abominabile!

Bursa bârfelor

S-a pus r`u cu t`]i fermierii
dup` ce s-a b`gat \n sam`!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre o tanti expert` \n t`ti celea pe la un oficiu cu parale
iuropene de prin giude], pre numele ei Alinu]a Suficienta. Gurile
rele spun c` madama expert` s-a cam certat cu t`]i fermierii de
pren giude] legat de t`t felul de subiecte, printre care [i cel legat
de consultan]i. Cic` fermierii \s exaspera]i pentru c` Alinu]a pune
t`t felul de \ntreb`ri care nu au nici \n clin, nici \n mânecu]` cu
ceea ce ar trebui s` fac` ea. Oamenii spun c`, \n loc s` agiute
fermierii de pren giude], madama \i cam pune pe drumuri. Cic`
tanti asta e ]inut` \n bra]e [i de verzi, dup` ce so]iorul a participat
la ultimele alegeri de pren partea lor. Asta, \n contextul \n care
sunt, cic`, zeci [i zeci de plângeri formulate de oameni pe numele
madamei expert`.

Pe prima nevast` o \mbr`ca \n fâ[,
la a doua a trecut la bl`nuri!
T`]i râd pe la spatele lui!
|n continuarea rubricu]ei, babetele bârfitoare v` prezint` una
despre un nene patron pe la crâ[ma din târg, respectiv Sorelli.
Este vorba despre nimeni altul decât Bogd`nel Burghiu. Cic` t`t`
lumea din anturagiul lui Bogd`nel râde pe la spate de el. Cic`
oamenii sunt amuza]i nevoie mare de faptul c`, pe prima nevast`,
Bogd`nel o \mbr`ca numai \n fâ[, \n vreme ce, la a doua, Mirelu[
Chircita, a trecut la bl`nuri. Gurile rele spun c`, de fapt, cea dea doua nevast` e mai mult pe interes, decât din dragoste pur`,
\ns` babetele bârfitoare nu au de unde s` [tie treaba aiasta cu
certitudine! |n orice caz, nimeni nu \i spune treaba asta \n fa]`
lui Bogd`nel, numai c` t`]i [i-au f`cut deja o impresie despre
Mirelu[ - [i nu e una tocmai bun`!

A intrat zâzania \ntre Dante Iatac [i
Morticia! S` vezi acu’ turn`torie!
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele cele hâtre v` prezint` una
extrem de amuzant`, despre un nene de la Hoper`, mâna dreapt`
a Morticiei, pre numele s`u Dante Iatac. Cic`, mai nou, dup` ce
au fost vizita]i de b`e]ii cu ochi alba[tri, Dante e preg`tit s` dea
tot pe goarn`. Gurile rele spunc` endevidu’ se tot laud` pe la
unii, pe la al]ii, c` el e cel care a f`cut-o pe Morticia mare duamn`
[i c` pân` [i un por[e caen e luat cu jumate din parale de la el.
Prin târg s-a tot vorbit c` omul bun la toate a avut [i un alt fel
de parteneriat cu Morticia [i c` o cunoa[te mai \n detaliu, a[a.
Numai c` endevidu’ s-a cam s`turat [i se axeaz` acu’, \n capul
lui, pe zicala: „Eu te-am f`cut, eu te distrug!” A[a c` babetele [iau preg`tit popcornu’ [i a[teapt` spectacolul de gal`, cu nenea
Iatac la goarn`! Nu excludem s` ias` la iveal` [i alte detalii picante
din t`t` afacerea aiasta!

Judec`torii l-au pedepsit ieri pe un tân`r
din jude]ul Ia[i acuzat de comiterea unei
fapte inimaginabile. Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au condamnat pe
Daniel Chelaru la 11 ani de pu[c`rie,
pentru viol. Individul a fost \nc`tu[at de
oamenii legii la scurt timp dup` comiterea
faptei

Un caz oribil, petrecut \n jude]ul Ia[i, a ajuns la final, la prima
instan]`. Astfel, un tân`r a fost pedepsit de judec`tori, dup` ce a fost
acuzat c` [i-a siluit mama. Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au
luat ieri decizia \n ceea ce \l prive[te pe Daniel Chelaru.
„Instan]a \l condamn` pe inculpatul Daniel Chelaru la pedeapsa
de 11 ani de închisoare, pentru s`vâr[irea infrac]iunii de viol”, au
precizat ieri judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c` sentin]a
nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Daniel Chelaru, s`ltat
dup` ce [i-ar fi violat propria mam`
Procesul lui Daniel Chelaru a \nceput pe data de 21 august 2020.
Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i
au dispus trimiterea sa \n judecat` pentru viol. Asta, dup` ce individul
fusese re]inut [i, mai apoi, arestat preventiv de pe 2 august 2020.
Individul din localitatea Tome[ti a intrat \n vizorul anchetatorilor
pentru c` [i-ar fi violat mama. Teribila poveste a început pe data de
30 iulie 2020, când Daniel Chelaru a decis s` fac` unul dintre cele
mai îngrozitoare lucruri din via]a sa. Oamenii legii au stabilit c`
individul a ajuns acas` [i a constrâns-o pe cea care i-a dat via]` s`
între]in` rela]ii sexuale. Dup` ce actul în sine s-a consumat, tân`rul
s-a f`cut nev`zut. Biata femeie a sunat-o pe fiica ei a doua zi [i i-a
povestit prin ce a trecut. Aceasta din urm` a cerut ajutorul poli]i[tilor,
iar oamenii legii au demarat o anchet`.
Femeia în vârst` de 71 de ani a fost dus` la Institutul de Medicin`
Legal` (IML) Ia[i, unde a fost examinat` de doctori. În urma analizelor
de specialitate s-a stabilit c` aceasta a fost violat`. La scurt timp,
poli]i[tii au pornit în c`utarea fiului femeii. Acesta a plecat imediat

dup` ce a agresat-o pe femeie [i a stat ascuns într-o p`dure din zona
Tome[ti. Ulterior, individul a fost g`sit de poli]i[ti [i dus la audieri.
Mai apoi, individul a fost re]inut pentru 24 de ore.

Arestat preventiv pentru 30 de zile,
dup` o fapt` abominabil`
Daniel Chelaru a fost prezentat în fa]a judec`torilor, iar ace[tia
au decis s`-l aresteze preventiv pentru 30 de zile, sub acuza]ia de
viol. În urm` cu mai bine de un an, la Ia[i, un alt individ a fost
acuzat c` a profitat chiar de cea care i-a dat via]`. Groz`via s-ar fi
petrecut când Mihai O. ar fi mers la locuin]a mamei sale ame]it de
aburii alcoolului. Conform anchetatorilor, acesta nu a stat prea mult
pe gânduri [i a început s` trag` de cea care i-a dat via]`. Femeia a
fost chinuit` zeci de minute, iar, \ntr-un final, fiul ei a adormit.
Dup` incident, b`trâna a plecat din cas`, pentru a cere ajutor.
Ea a povestit c` fiul ei a încercat s` o violeze. Imediat, poli]i[tii au
fost chema]i la fa]a locului [i au deschis o anchet`. Ini]ial, femeia a
spus c` fiul s`u a violat-o, ulterior a precizat c` a încercat s` o
violeze, vrând, într-un fel, s` nu-i fac` r`u b`rbatului. Poli]i[tii au
deschis un dosar penal în acest caz [i au f`cut cercet`ri. În prim`
faz`, b`trâna a refuzat s` depun` plângere împotriva fiului ei [i nu
a vrut s` mearg` la Institutul de Medicin` Legal` pentru investiga]ii.
Ulterior, s-a r`zgândit [i a f`cut ce trebuia.
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