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Dintr-o familie simplă de
agricultori, a ajuns să aibă cei mai
doriți bărbați la picioare și să
trăiască într-un lux ca în filme!
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Lovitură
pentru Maricel
Popa. O firmă
băgată în faliment
l-a ajuns din urmă
după un deceniu
eveniment
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Veste neplăcută pentru actualul senator PSD
Maricel Popa. Acesta are de tras de pe urma
uneia dintre firmele sale din grupul Omega
Tehnoton care a ajuns în faliment. Maricel
Popa, alături de o altă persoană, trebuie să
plătească unui lichidator aproape 150 de mii
de lei pentru firma din Iași

actualitate 9
Inspectorii
În plină pandemie, patronul Cezar
de la Delgaz Grid
Toader a triplat salariile angajaților.
și-au pus mâinile în Un pizzer primește 7.000 de lei
cap când au văzut
Cezar Toader, patronul
"Stargrill" din
lucrările Conest SA! restaurantului
Iași, a mărit salariile

actualitate 8

angajaților înainte de a depune
dosarele pentru ajutorul de
șomaj. Un bucătar sau un
pizzer care lucrează în acest
restaurant câștigă acum între
5.000 și 7.000 de lei
Societatea comercială Conest SA, din Iași, a
fost dată în judecată de reprezentanții Delgaz
Grid SA. Aceștia din urmă solicită despăgubiri
în instanță, acuzând că firma de construcții
ieșeană a comis mai multe erori. Cei de la
Fostul E.ON susțin că angajații Conest SA au
comis-o în repetate rânduri

social
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Unii ieșeni au parcurs zeci de
kilometri până la centrul de vaccinare
anti-COVID-19. Au apelat la medicii
de familie pentru sfaturi și
programarea pe platforma online

actualitate 9

Bloc cu 3 etaje în centrul Iașului,
printre case! Străzile din
spatele Mitropoliei sunt blocate
Dezvoltatorii imobiliari se
îngrămădesc în zona Sf.
Andrei, aflată în continuă
dezvoltare. Investitorul
Alexandru Pascal vrea să
ridice un bloc cu 4 niveluri pe
strada Semnului. Cartierul
este sufocat de construcții, iar
străzile înguste nu mai suportă
traficul auto tot mai aglomerat

EVENIMENT

Mar]i, 9 martie

Plan de transport
metropolitan `n jurul
ora[ului Ia[i. Lista
investi]iilor derulate
de prim\riile
de lâng\ municipiu
Autorit`]ile locale din zona metropolitan` Ia[i s-au constituit
recent \ntr-o asocia]ie de transport. Municipiul Ia[i, Consiliul
Jude]ean (CJ) Ia[i, dar [i 15 localit`]i din jurul ora[ului au
constituit Asocia]ia Metropolitan` de Transport Public. Prin
acest for ar urma s` fie implementate proiecte ce ]in de
circula]ia rutier` din jurul municipiului Ia[i. Prima [edin]` a
avut loc la sediul Prim`riei Ia[i. Membrii asocia]iei [i-au
desemnat [i noua echip` de conducere, [i primele proiecte
care vor fi implementate.
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i, a fost desemnat
pre[edintele Asocia]iei. Acesta a ar`tat care sunt obiectivele
Asocia]iei Metropolitane de Transport Ia[i. |n planul de transport
metropolitan din Ia[i vor ap`rea o serie de obiective legate
de dezvoltarea circula]iei publice. „Am aprobat în cadrul
Adun`rii Generale a Asocia]iei actul constitutiv, statutul [i am
votat membrii Consiliului Director. Din consiliu vor mai face
parte prim-vicepre[edintele Mihai Chirica, primarul municipiului
Ia[i, dar [i membrii Benoni Moruzi, primarul comunei Aroneanu,
Ion T`nas`, primarul comunei Popricani, [i Dan Ni]`, primarul
comunei Miroslava. Urmeaz` s` înscriem asocia]ia în Registrul
Asocia]iilor [i Funda]iilor pentru a trece apoi la fapte pentru
Ia[i. Ne dorim s` implement`m solu]iile pentru modernizarea
transportului public”, a precizat Costel Alexe, [eful CJ Ia[i.

Tren metropolitan \n jurul municipiului
Unul din proiectele discutate este legat de trenul metropolitan
din jurul municipiului Ia[i. Proiectul a fost discutat inclusiv
la Ministerul Transporturilor pentru a se g`si [i sursa de
finan]are. „A fost f`cut primul pas formal pentru servicii de
transport public metropolitan de calitate pentru ie[eni. Am
constituit Asocia]ia Metropolitan` de Transport Public Ia[i.
Este un ONG ce va fi instrumentul prin care Consiliul Jude]ean,
împreun` cu Prim`ria municipiului Ia[i [i 15 comune din zona
metropolitan` vor putea colabora. Se dore[te identificarea unui
plan de transport metropolitan coerent, care s` asigure un
sistem de mobilitate inteligent` pentru zona periurban`”, a
precizat Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.

Parc`ri la marginea municipiului Ia[i
Un alt proiect legat de transportul din zona metropolitan`
Ia[i este [i cel al unor parc`ri de tipul park & ride. Au fost
identificate 6 zone \n care pot ap`rea aceste tipuri de parcari.
Investi]ia ar urma s` fie realizat` \n zona Complexului Era,
\n Dacia, la Fortus SA, dar [i la intr`rile dinspre Holboca,
Tome[ti [i zona Cârlig. Costel Alexe, [eful CJ Ia[i, a men]ionat
[i faptul c` prin aceste proiecte se doresc [i m`suri pentru
protec]ia mediului.
Vlad ROTARU
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Sfin]ii 40 de mucenici
din Sevastia.
S\rb\toare important\
`n Biserica Ortodox\
Zi mare \n Biserica
Ortodox` Român`.
Cre[tinii-ortodoc[i \i
s`rb`toresc ast`zi, 9
martie 2021, pe Sfin]ii 40
de Mucenici din Sevastia.
S`rb`toarea de ast`zi este
una dintre cele mai
importante la \nceputul
prim`verii, fiind plin` de
tradi]ii [i obiceiuri \n
\ntreaga ]ar`
Ziua de 9 martie 2021 este trecut` \n
calendarul cre[tin-ortodox cu cruce neagr`.
Cre[tinii \i cinstesc \n aceast` zi pe Sfin]ii
40 de mucenici din Sevastia, cei care nu
s-au lep`dat din credin]a \ntru Hristos \n
ciuda prigoanei \mpotriva cre[tinilor. Ace[ti
mucenici au tr`it \n vremea \mp`ratului
Licinius, considerat a fi unul dintre cei care
au prigonit cre[tinii. Sfin]ii erau solda]i
cre[tini [i f`ceau parte din Legiunea a XIIa Fulminata din Armenia. Ei nu erau doar
romani de origine, ci [i greci, amesteca]i
cu armeni. Cei 40 de b`rba]i nu s-au dezis
niciodat` de religia cre[tin`, lucru care a
atras mânia autorit`]ilor acelor vremuri.

Prigoana \mpotriva celor
40 de sfin]i din Sevastia
Aflând de credin]a lor, Agricola,
guvernatorul Armeniei, i-a silit s` se \nchine
idolilor. Pentru c` ei au refuzat, guvernatorul
a dispus ca ace[tia s` fie b`ga]i \n temni]`
timp de opt zile [i b`tu]i cu pietre. Prin
semne divine au fost, \ns`, \nt`ri]i \n dreapta
credin]`. Dup` aceste chinuri, guvernatorul
i-a condamnat la moarte prin \nghe]are \n
lacul Sevastiei. Pe la miezul nop]ii \ns`,
unul dintre cei 40 de mucenici a ie[it din
ap` din cauza gerului. Alergând spre baia
cald`, pus` de cei ce slujeau idolilor, a

murit. Cei r`ma[i s` \ndure gerul au \nceput
s` se roage [i imediat s-a petrecut o minune:
apa lacului s-a \nc`lzit, ghea]a s-a topit [i
cununi str`lucitoare au pogorât asupra lor.
Unul dintre solda]ii de paz`, uimit c` \n
miezul nop]ii o lumin` din cer \nc`lze[te
apa [i c` o cunun` din cele 40, pogorâte
peste mucenici, nu are peste cine s` se
a[eze, s-a aruncat \n ap`, m`rturisind c`
[i el este cre[tin.

Martirul sfin]ilor mor]i \n
apa lacului Sevastia
B`rba]ii au fost sco[i vii din ap`, \ns`
trupurile lor au fost arse, iar oasele aruncate
\n lacul Sevastiei. Dup` trei zile, cei 40 i
s-au ar`tat \n vis episcopului Petre, cerândui s`-i scoat` din ap`. Cre[tinii le-au scos
[i le-au \ngropat trupurile cu mare cinste.
|n acea noapte de 8/9 martie a anului 320,
cei 40 de cre[tini au biruit moartea, primind
\n chip v`zut cununile muceniciei. Biserica
Ortodox` \i cinste[te an de an pe 9 martie,
o zi cu o \nsemn`tate aparte \n calendarul
cre[tin. Cei 40 de mucenici sunt Chirion,
Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd,
Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc,
Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie,
Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah,
Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil,
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Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon,
Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion,
Meliton [i Aglaie. Pentru s`rb`toarea de
ast`zi este specific` [i o anume rug`ciune,
pe care cre[tinii trebuie s` o [tie.

40 de colaci \n cinstea
Sfin]ilor Mucenici
din Sevastia
Ziua de ast`zi are [i o mare \nsemn`tate
\n tradi]ii. S`rb`toarea s-a suprapus peste
\nceperea anului agricol tradi]ional. Astfel,
a generat o s`rbatoare tradi]ional` româneasc`,
Mucenicii sau M`cinicii. |n credin]a popular`,
\n aceast` zi se \ncheie zilele babelor,
l`sând loc zilelor mo[ilor. |n ziua de 9
martie, \n toate comunit`]ile rurale era
obiceiul s` se scoat` plugul la arat, moment
ce deschidea, de fapt, ciclul s`rb`torilor de
prim`var`. Dup` tradi]ia cre[tin`, gospodinele
fac, \n cinstea Sfin]ilor Mucenici, 40 de
colaci, numi]i sfin]i, mucenici sau brado[i.
|n zona Moldovei, ace[tia au forma cifrei
8, sunt f`cu]i din aluat de cozonac [i sunt
un[i cu miere [i nuc`. |n zona Dobrogei
[i Munteniei, mucenicii sunt mai mici [i
sunt fier]i \n ap` cu zah`r, cu scor]i[oar`
[i nuc`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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EVENIMENT

Mar]i, 9 martie

Lovitur\ pentru senatorul Maricel Popa.
O firm\ b\gat\ `n faliment l-a ajuns din
urm\ dup\ un deceniu. Afacerea cu
firma din Ia[i l-a pus `n genunchi
Veste nepl`cut` pentru actualul senator
PSD Maricel Popa. Acesta are de tras de
pe urma uneia dintre firmele sale din
grupul Omega Tehnoton care a ajuns \n
faliment. Maricel Popa, al`turi de o alt`
persoan`, trebuie s` pl`teasc` unui
lichidator aproape 150 de mii de lei
pentru firma din Ia[i. Lichidatorul UDA
Insolv SPRL s-a adresat Tribunalului Ia[i,
cerând atragerea r`spunderii personale
a senatorului PSD pentru recuperarea
datoriilor. Nu este primul faliment care \l
are \n centru pe Maricel Popa [i pe cei
apropia]i lui
Lovitur` sub centur` pentru senatorul Maricel Popa! Falimentul
unei firme din grupul Omega Tehnoton l-a costat un munte de
bani din conturile personale. Magistra]ii de la Tribunalul Ia[i au
admis recent o ac]iune legat` de tragerea la r`spundere a fostului
[ef al Consiliului Jude]ean [i a unui partener al s`u pentru
falimentul societ`]ii Omega Tehnoton Energetic SRL. Ac]iunea a
fost depus` de lichidatorul judiciar UFA Insolv SPRL, lichidator
care a cerut tragerea la r`spundere a lui Maricel Popa pentru
aproape 150 de mii de lei \n conturile datoriei firmei intrate de
ani buni \n faliment. |ns` situa]ia este una mult mai complicat`.
Problemele pentru Popa au \nceput \nc` de acum mai bine de
10 ani, când aceast` firm` era \n insolven]`.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar
al societăţii debitoare PLASMART S.R.L., desemnat prin Sentinţa
Civilă nr. 447/28.03.2019, pronunțată de instanţa Tribunalului
Iași, Secția a II - a Civilă - Faliment, în dosarul nr. 1307/99/2017
(format vechi 46/2017) , în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de
insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă,
în măsura compatibilităţii, organizează în ziua de 15.03.2021, ora
15: 00, licitaţie publică, model competitiv, cu strigare, pentru
valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără TVA)
Tractor McCORMIK G-MAX165-4
19.030,70
Combină GOMSELMASH PALESSE GS12
53.905,80
+ Heder porumb OROS 6 rânduri
Pulverizator automotor Berthoud
3.250,00
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din data de 15.03.2021, nu se va
reuși valorificarea tuturor bunurilor mobile aparţinând debitoarei,
se vor organizara noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de de
22.03.2021, 29.03.2021, respectiv 05.04.2021, ora 15: 00, la sediul
lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia
sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la
data 14.03.2021, 21.03.2021, 28.03.2021, respectiv 04.04.2021, ora
12: 00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile
art. 91, aln. (1) , din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de
administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori
măsuri asiguratorii.Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile
este licitaţie publică, model competitiv, cu strigare, conform
Regulamentului de vânzare adoptat în cadrul ședinței Adunării
Creditorilor din data de 01.02.2021.Pasul de licitaţie stabilit este

Maricel Popa este bun de plat`. Sum`
colosal` c`tre lichidatorul judiciar
|n data de 4 martie 2021, Tribunalul Ia[i a admis cererea
depus` de lichidator \mpotriva lui Maricel Popa [i a asociatului
s`u Lucian Dan Berechet. Obiectul dosarului a fost legat de
angajarea r`spunderii conform art.138 din Legea 85/2006. Practic,
cei doi vor trebui s` r`spund` personal pentru datoriile firmei,
articolul respectiv f`când referire la r`spunderea membrilor
organelor de conducere. „Respinge excep]ia prescrierii ac]iunii în
r`spundere a membrilor organelor de conducere invocat` de
pârâtul Berechet Lucian Dan. Admite \n parte ac]iunea precizat`

de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului
de vânzare adoptat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din
data de 01.02.2021.Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o
zi lucrătoare, înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei
prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul
de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este
în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare
bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al
debitoarei, nr.: RO18BUCU1032235341081RON, deschis la Alpha
Bank, suc. Iași, în lei, la cursul BNR din data plăţii. În cazul
câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar
se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei
de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la
licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se va
efectua doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în
fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar,
la locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar
în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea
bunurilor mobile este o condiție obligatorie pentru participarea
la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care
poate fi achiziţionat on – line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul
caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul
lichidatorului judiciar, nr. RO93BUCU1031215949892RON, deschis
la Alpha Bank. Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro
la tel.: 0733.683.702, 0733.683.705, – mail vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro,
raluca.tarcan@lrj.ro.

de lichidatorul judiciar UFA Insolv SPRL (fosta CII Ungureanu
Cezar), \n contradictoriu cu pârâtul Berechet Lucian Dan [i pârâtul
Popa Maricel. În temeiul art.138 lit.a din Legea 85/2006, stabile[te
r`spunderea personal` a pârâ]ilor Berechet Lucian Dan [i Popa
Maricel pentru pasivul debitorului falit SC Omega-Tehnoton
Energetic SRL Ia[i. |n sensul c` oblig` în solidar pârâ]ii s` acopere
pasivul r`mas neacoperit al debitoarei, \n cuantum de 149.377,35
lei”, se arat` \n decizia instan]ei. Hot`rârea nu este definitiv`,
Maricel Popa având termen pân` pe 11 martie 2021 s` o atace
la instan]`.

Maricel Popa nu se las`:
„Nu am fost \n firm`”
Senatorul PSD Maricel Popa sus]ine c` nu e implicat \n firm`
[i c` singurul care poate fi tras la r`spundere este administratorul.
Contactat de reporterii BZI, fostul [ef CJ Ia[i sus]ine c` va face
apel la decizia magistra]ilor. „Eu nu m-am mai ocupat de firm`.
Administrator a fost Lucian Berechet, eu nu am nicio treab`. Am
fost citat [i a[a am ajuns [i eu \n situa]ia asta. A venit criza \n
2010, o parte din activit`]i au fost externalizate, unii [i-au luat
salariile [i atât. Baza a fost pl`tit`, \ns` au r`mas penalit`]ile.
Este o poveste destul de veche. Se va face apel, mai sunt c`i
de atac. Nici nu eram m`car ac]ionar, ci acolo era una din
societ`]i. Eu am ie[it din toate firmele \nc` din 2012”, a sus]inut
Maricel Popa.
Firma respectiv` acumulase \nc` din perioada 2010-2011 datorii
la buget de circa 800.000 de lei. Societatea intrase \n insolven]`,
firma fiind preluat` de lichidatorul cu care acum senatorul PSD
se r`zboie[te \n instan]`. |ntre timp, firma din grupul Omega
Tehnoton s-a pr`bu[it, iar lichidatorul a ajuns la Tribunal pentru
a-[i cere drepturile. Dup` câteva termene, magistra]ii au dat câ[tig
de cauz` lichidatorului, astfel \ncât Popa se vede nevoit s` depun`
recurs pentru a sc`pa basma curat`.

{i-a pus averea la ad`post!
Bunuri de milioane de euro
trecute pe numele copiilor
|n octombrie 2020, imediat dup` alegerile locale, actualul
senator s-a gr`bit s` treac` mare parte din averea sa pe numele
copiilor. Maricel Popa apare ca ac]ionar la o sumedenie de firme
din Ia[i din grupul Omega Tehnoton, acesta trecând \ns` \n
declara]ia de avere [i firme disp`rute de ceva vreme, dar pe care
le-a administrat.
|n plus, fostul [ef al CJ Ia[i, cunoscut pentru falimentul
firmelor sale, a ajuns s` fac` afaceri [i cu statul român. Astfel,
de pe spinarea Po[tei Române va \ncasa 365 de mii de euro
pentru \nchirierea unui spa]iu din bulevardul Chimiei. Afacerea
respectiv`, ca [i alte câteva \ncheiate din perioada mandatului la
CJ Ia[i, a ajuns sub lupa procurorilor anticorup]ie.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Niciun medic nu se a[tepta la acest
efect al infect\rii cu coronavirus!
Mar]i, 9 martie

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa“EuroBusiness LRJ”S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi,
Str.Zorilor, nr.11, Jud.Iași, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C.”MAKLER PLUS”S.R.L., în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire
a insolvenţei și de insolvență, coroborat cu prevederile Noului
Cod de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii și conform
hotărârilor din ședința Adunării Creditorilor din data de 04.12.2020,
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică, cu strigare,
în data de 22.03.2021, ora 13: 00, a următoarelor bunuri mobile:
1.Echipamente tehnologice și utilaje, în valoare de 12.627,00
EUR, fără TVA. (Lista completă a utilajelor și echipamentelor
tehnologice, poate fi consultată pe www.lrj.ro, secțiunea vânzări
mobile);
2. Autoturime: FORD Mondeo, are valoarea de 285,00 EUR,
fără TVA, FORD Fiesta, are valoarea de 255, 00 EUR, fără TVA.
În cazul în care la data fixată pentru şedinţa de licitaţie din
data de 22.03.2021, nu se va reuși valorificarea tuturor bunurilor
mobile, aparţinând debitoarei MAKLER PLUS S.R.L., se va proceda
la organizarea unor noi şedinţe de licitaţie, în aceleaşi condiţii
în data de 05.04.2021, 19.04.2021, respectiv 06.05.2021, ora 13:
00 la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun
drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare, au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 21.03.2021, 04.04.2021, 18.04.2021, respectiv
05.05.2021, ora 12: 00, la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate
cu prevederile art.91, aln. (1) , din Legea nr.85/2014, bunurile
înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul
atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum
ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice
fel, ori măsuri asiguratorii, inclusiv măsurile asiguratorii instituite
în cursul procesului penal.Pasul de supraofertare stabilit este
de 5% din prețul de început al fiecarei licitaţii, fără TVA, conform
hotărârilor adoptate în ședința Adunării Creditorilor din data de
06.12.2020. Înscrierea la licitaţie se face cu cel puţin 1 (una) zi
înainte de data licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor
prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de
început al fiecărei licitații, pentru fiecare bun în parte, sumă ce
va fi depusă în lei, la cursul BNR din data plății, în contul de
lichidare al debitoarei, nr.: RO11BUCU321252752511RO01, deschis
la Alpha Bank, suc. Iași, prin ordin de plată sau foaie de vărsământ
bancar.În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,
iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării
va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit
pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea
bunurilor mobile se poate face doar în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona
caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia
şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în
acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile reprezintă o
condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică
şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on–line de la lichidatorul
judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului
de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 357, 00 lei, TVA
inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar:
www.lrj.ro, la tel.: 0733/683.702, 0733.683.703 – mail vanzari@lrj.ro,
maria.dascalu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

Mai mul]i pacien]i au fost
diagostica]i cu diabet!
Aproximativ 20 de pacien]i care s-au
infectat cu coronavirus au ajuns \n
ultimele luni la Clinica de Diabet. Medicii
au explicat c` infec]ia cu virusul SARSCoV-2 poate fi un factor declan[ator al
diabetului zaharat
Noi efecte negative ale pandemiei COVID-19 se r`sfrâng asupra
pacien]ilor infecta]i. |n cadrul Clinicii de Diabet din Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i, mai mul]i ie[eni au fost diagnostica]i cu diabet
[i au devenit dependen]i de tratament. Medicii au explicat c`
infec]ia cu virusul SARS-CoV-2 poate fi un factor declan[ator al
diabetului zaharat. Infec]ia, indiferent dac` se manifest` \ntr-o
form` u[oar` sau sever`, afecteaz` pancreasul [i cre[te nivelul
glicemiei. Persoanele care sufer` de obezitate, dar [i cele care
provin din familii unde rudele au fost diagnosticate cu diabet
sunt cele mai predispuse. Medicii monitorizeaz` lun` de lun`
pacien]ii, unii primesc tratament cu insulin`, al]ii doar tablete.

Unii pacien]i au devenit dependen]i de
insulin` dup` infec]ia cu coronavirus
Medicii b`nuiesc c` virusul SARS-CoV-2 declan[eaz` o afectare
pancreatic`. Astfel, nivelul glicemiei cre[te, iar pacien]ii au nevoie
fie de tratament injectabil cu insulin`, fie de tablete. |n timpul
tratamentului \n spital sau dup` vindecarea de coronavirus, unii
pacien]i au devenit diabetici. „Am constatat c` mai mul]i pacien]i,
indiferent de vârst`, dup` episodul de infec]ie cu virusul SARSCoV-2 sau \n timpul intern`rii pentru tratamentul infec]iei, au
dezvoltat diabet zaharat. Este posibil, prin inflama]ia celulelor
pancreatice consecutiv infect`rii cu virusul SARS-CoV-2 s` sufere
modific`ri [i \n felul acesta nu mai sunt recunoscute de sistemul
imunologic. Se poate declan[a un mecanism autoimun de distrugere
a celulelor pancreatice inflamate [i se ajunge la o secre]ie
insuficient` de insulin`, ceea ce conduce la apari]ia diabetului
zaharat. |n toate aceste cazuri a fost nevoie de tratament cu
insulin`. |n plus, conform protocolului terapeutic care a impus
folosirea tratamentului cortizonic, s-au indus cre[teri ale glicemiei
\n perioada acestui tratament. La externare, \n func]ie de gradul
de distruc]ie al celulelor pancreatice (estimat prin dozarea
insulinemiei), pacien]ii au r`mas pe tratament insulinic sau au

necesitat tratament cu tablete”, a spus prof. dr. Gina Botnariu,
[efa Clinicii de Diabet din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i.

Lista pacien]ilor predispu[i la un
diagnostic cu diabet \n urma
infect`rii cu coronavirus
Indiferent de forma infec]iei COVID-19 pe care au avut-o,
persoanele care sufer` de obezitate sau cele care au \n familie
rude diagnosticate cu diabet pot dezvolta la rândul lor aceast`
afec]iune. Diabetul a ap`rut mai ales la cei care pot mo[teni
ereditar boala. O dat` la trei luni, ace[ti pacien]i sunt consulta]i
\n cadrul Clinicii de Diabet. Medicii ie[eni au observat astfel de
cazuri mai ales \n ultimele 6 luni. „Sunt mai predispuse la a
dezvolta diabet persoanele obeze [i cele care au antecedente
familiale de diabet. Se estimeaz` c` la ace[ti pacien]i virusul
SARS-CoV-2 poate fi factorul declan[ator al bolii. Am \ntâlnit un
pacient care a suferit de o form` grav` de infec]iei cu coronavirus,
cu o greutate corporal` chiar sub nivelul normal vârstei, dar care
avea rude \n familie care sufer` de diabet [i din cauza infec]iei
a dezvoltat [i aceast` boal`, asociat` cu valori mari ale glicemiei,
ceea ce a impus tratamentul cu insulin`. Ace[ti pacien]i sunt
urm`ri]i \n centrul antidiabetic din Ia[i conform program`rii. |n
func]ie de gradul de urgen]`, sunt consulta]i o dat` la o lun`
sau trei luni”, \ncheie medicul ie[ean.
Alexandra ABONICESEI
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Unii ie[eni au parcurs zeci de kilometri pân\
la centrul de vaccinare anti-COVID-19.
Au apelat la medicii de familie pentru
sfaturi [i programarea pe platforma online
Popula]ia inclus` \n etapa a doua de vaccinare, respectiv
persoanele peste 65 de ani, cu boli cronice, dar [i angaja]ii din
institu]ii-cheie au apelat la medicii de familie pentru programare.
Solicit`rile au fost nenum`rate, locurile \ns` nu au fost suficiente.
Mul]i dintre ie[eni au parcurs distan]e de zeci de kilometri pân`
la centrul de vaccinare anti-COVID-19, unde au prins un loc liber
sau unde serul era recomandat pentru categoria lor de vârst`.
De mai bine de o lun`, medicii de familie abia mai g`sesc un
loc liber pentru a-[i programa pacien]ii. Au fost mai insisten]i [i
mai dornici s` se vaccineze cât mai repede ie[enii care [tiau c`
vor ajunge la spital pentru un tratament, o interve]ie chirurgical`
sau o consulta]ie de urgen]`.

Lunile de izolare i-au motivat pe ie[eni s` se
imunizeze \mpotriva infec]iei cu coronavirus
|n speran]a c` vaccinarea anti-COVID-19 \i va readuce la
normalitatea cu care erau obi[nui]i \n via]a de zi cu zi \nainte
de debutul pandemiei, oamenii s-au gr`bit s` se programeze. Unii
au fost influen]a]i de informa]ii negative, dar cei mai mul]i au
apelat la medicii de familie pentru a primi un sfat [i, ulterior,
pentru a fi programa]i pe platforma online pentru vaccinare.
„Majoritatea a dorit s` se vaccineze anti-COVID-19. Toat` lumea
a dorit s` se imunizeze, a fost o solicitare a vaccinurilor foarte
mare [i am avut persoane care aveau indica]ii urgente, fiind
programate pentru internare, la chimioterapie, la opera]ii [i atunci
vaccinul anti-COVID-19 era un lucru important pentru starea lor
de s`n`tate. |n al doilea rând au fost persoane care [i-au dorit
foarte mult aceast` vaccinare pentru c` izolarea a fost un lucru
foarte nepl`cut pentru ei, chiar au recurs la a merge \n afara
ora[ului pentru a se vaccina, pentru c` persoanele peste 65 de
ani nu beneficiaz` de vaccinarea cu AstraZeneca, iar de aceea au
mers acolo unde s-a administrat Pfizer sau Moderna”, spune dr.
Anca Deleanu, pre[edinta Societ`]ii Medicilor de Familie din Ia[i.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi,
Str.Zorilor, nr. 11, Jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor
Profesionale sub nr. RFO II - 0022/2006, Cod de Înregistrare
Fiscală 16605670, în calitate de administrator judiciar al debitoarei
S.C. PETROL TUB S.R.L.– în reorganizare, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire
a insolvenţei și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului
de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, cu Planul de
Reorganizare confirmat și conform hotărârilor adoptate în ședința
Adunării Creditorilor din data de 16.12.2019, aducem la cunoştinţă
generală că în data de 15.03.2021, ora 15: 00, organizează licitaţie
publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următoarelor
bunuri mobile, proprietatea debitoarei:
Descrierea activului
PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI
(EUR, fără TVA)
Semiremorcă O4/SCHMITZ
3.280, 00
Autotractor MAN TGA 18.430
5.160, 00
Prețurile nu conțin TVA.
În cazul în care la data licitaţia din data de 15.03.2021, nu se
vor valorifica toate bunurile mobile aparţinând debitoarei, se
vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 22.03.2021,
respectiv 29.03.2021, ora 15: 00, la sediul administratorului
judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data
de 14.03.2021, 21.03.2021, respectiv 28.03.2021, ora 12: 00, la
sediul administratorului judiciar.În conformitate cu prevederile
art. 91, aln. 1, din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de
administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori
măsuri asiguratorii.Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile
este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului

Dr. Anca Deleanu: „Am programat
pe patforma online de
vaccinare peste 300 de pacien]i”
|n jude]ul Ia[i s-au \nregistrat, pân` pe 8 martie 2021, un
total de 205 reac]ii adverse u[oare \n urma administr`rii vaccinurilor
Pfizer, Moderna [i AstraZeneca. Medicii au observat c`, \n special
la pacien]ii mai tineri, dup` administrarea serului AstreZenaca a
urmat o zi \n care au avut o indispozi]ie general`, cu oboseal`,
dureri de cap. Toate cazurile au fost u[oare, iar peste 99 la sut`
dintre ele au fost date de durerile la locul de injectare. „Au fost
foarte multe solicit`ri din partea pacien]ilor [i au fost foarte
receptivi. Dintre cei pe care i-am programat [i pe care i-am sf`tuit
s` se imunizeze nu cred c` au fost 5 care nu au dorit s` se
vaccineze. Am programat pe platform` peste 300 de pacien]i.
Reac]iile adverse au fost minime, nu am sesizat nicio problem`.
Singurele persoane care au avut reac]ii adverse mai diferite au
fost cele mai tinere, care s-au vaccinat cu AstraZeneca [i au avut
o zi mai nepl`cut`. Mai precis, s-au sim]it mai sl`bi]i, astenici [i
au f`cut poate un pic de febr`. Restul de 99 la sut` dintre cei
vaccina]i au avut reac]ii adverse locale. Medicii de familie sunt
foarte antrena]i cu planificarea [i programarea persoanelor \n
astfel de campanii”, adaug` pre[edinta Societ`]ii Medicilor de
Familie din Ia[i.

Medicii de familie au \n continuare liste de
a[teptare pentru cei dornici s` se vaccineze
Ie[enii cu vârsta de peste 65 de ani au g`sit cu greu locuri
libere pentru vaccinarea anti-COVID-19. |n unele centre din Ia[i
s-a administrat doar serul AstraZeneca, recomandat persoanelor
cu vârsta de sub 55 de ani. Din acest motiv, unii pacien]ii au
mers la centre aflate la distan]e mari fa]` de domiciliu, acolo
unde se administra Pfizer sau Moderna. |n jude]ul Ia[i, de la

debutul campaniei pân` pe 8 martie 2021, s-au efectuat 92.269
de vaccin`ri. „Am programat 150 de pacien]i cu boli cronice din
aproximativ 800. Circa 50 la sut` dintre ei deja au efectuat rapelul,
\n timp ce o parte au primit prima doz`. Sunt peste 2.500 \n
total \nscri[i la acest cabinet medical. Avem familii care din
Miroslava au mers \n R`duc`neni, Hârl`u, Podu Iloaiei pentru a
se vaccina. Reac]ii adverse au fost foarte pu]ine, indiferent de
produc`tor. Avem \n continuare liste de a[teptare [i sper`m s`
g`sim locuri libere pentru a programa [i ceilal]i pacien]i”, au
precizat Camelia Macovei, asistent medical \n comuna Miroslava,
jude]ul Ia[i.
Alexandra ABONICESEI

de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din
16.12.2019.Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de
pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din 16.12.2019.Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de
pornire a licitației, pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi
depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.:
RO23BACX0000000838177000, deschis la Unicredit Bank. Garanţia
de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În
cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz
contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi
ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru
vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea bunurilor
mobile se poate face doar în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul administratorului
judiciar, la locul în care acestea se află. Administratorul judiciar
va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de
sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la
solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest
sens. Reprezentanţii administratorului vor furniza toate informaţiile
suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile reprezintă o condiție
obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică
şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on–line de la administratorul
judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului
de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595, 00 lei, TVA
inclus, plătibili în contul administratorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii
suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la tel: 0733.683.702,
0799.930.007, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro,
dragos.cruceanu@lrj.ro.

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

ECONOMIC

Mar]i, 9 martie

Firma de salubritate a
Prim\riei Ia[i cump\r\
consumabile pentru
Depozitul Ecologic de
la }u]ora! Valoarea
contractului este
de 500.000 de euro
Salubris SA, firma de salubritate a Prim`riei Ia[i, continu`
programul anual de achizi]ii. Pe data de 01.04.2021 este
programat` licita]ia pentru achizi]ia mai multor loturi [i piese
componente pentru sta]ia de tratare de la Depozitul Ecologic
}u]ora. Procedura are o prevedere bugetar` de 2.699.200 lei,
f`r` TVA, aproximativ 500.000 de euro. Licita]ia a fost \mp`r]it`
\n 6 loturi: solu]ii pentru corectare PH, solu]ii sp`lare, piese
monitorizare, componente electrice, componente instala]ie [i
componente pentru monitorizarea presiunii. „Autoritatea contractant`
dore[te achizi]ionarea de solu]ii pentru tratarea legivatului
(amestecuri de materiale- n.r.), pentru sp`larea instala]iei de
tratare [i a altor piese [i componente lectrice [i/sau consumabile
necesare echipamentelor din cadrul sta]iei de Tratare a levigatului
de la Depozitul Ecologic }u]ora. Obiectivul specific \l reprezint`
desf`[urarea \n bune condi]ii a activit`]ii \n cadrul Serviciului
Exploatare Depozite De[euri [i Compartiment Exploatare
Echipament Levigat”, se arat` \n caietul de sarcini. {i \n anii
trecu]i au fost organizate achizi]ii similare.
Furnizorii trebuie s` asigure prin ofert` o garan]ie de
minimum 1 an. „Contractantul va ambala [i eticheta produsele
furnizate astfel încât s` previn` orice daun` sau deteriorare în
timpul transportului acestora c`tre destina]ia stabilit`. Dac` este
cazul, ambalajul trebuie prev`zut astfel încât s` reziste, f`r`
limitare, manipul`rii accidentale, expunerii la temperaturi extreme,
precipita]iilor din timpul transportului [i depozit`rii în locuri
deschise. În stabilirea m`rimii [i greut`]ii ambalajului, contractantul
va lua în considerare, acolo unde este cazul, distan]a fa]` de
destina]ia final` a produselor furnizate [i eventuala absen]` a
facilit`]ilor de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul
[i toate costurile asociate sunt în sarcina exclusiv` a contractantului.
Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deterior`rii
intervenite pe parcursul transportului [i cauzate de orice factor
extern”, se mai arat` \n documenta]ia procedurii.
Totodat`, pe data de 16.03.2021, Salubris SA organizeaz`
alt` licita]ie, pentru achizi]ia unui lot de dou` aspiratoare urbane
electrice. Valoarea estimat` a contractului este de 165.000 de
lei, f`r` TVA, aproape 35.000 de euro. Un singur aspirator va
fi achizi]ionat cu cel mult 17.500 de euro. „Având \n vedere
necesitatea cre[terii suprafe]elor de aspirat/m`turat mecanizat,
este necesar` achizi]ionarea de aspiratoare urbane electrice.
Produsele asigur` buna desf`[urare a activit`]ii \n cadrul Sec]iei
M`turat C`i Publice, asigurându-se cur`]area str`zilor/pietonalelor
cu utilaje de ultim` genera]ie care nu polueaz` mediul. Pân`
la data prezentei proceduri, autoritatea contractant` mai are \n
dotare un num`r de 12 buc`]i de astfel de aspiratoare”, se
arat` \n obiectul achizi]iei. Autoritatea contractant` a lansat o
licita]ie [i pentru achizi]ia unui autoturism electric.
Ciprian BOARU
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AFIR a pl\tit ie[enilor 1,2
milioane de euro, fonduri
europene pentru
modernizarea exploata]iilor
agricole. Agricultorii au
`ncasat alte 3 milioane de
euro, `n primul trimestru
Noi fonduri europene au fost virate \n
conturile beneficiarilor din Ia[i care au
solicitat de la AFIR banii pentru
modernizarea exploata]iilor agricole.
Fermierii au depus cererile de finan]are \n
cadrul subm`surii 4.1- „Modernizarea
exploata]iilor agricole” - , \n anul 2019.
Pentru anul 2020 au fost achitate fonduri
nerambursabile \n valoare de 20 de
milioane de euro
Fermierii din Ia[i care au vrut s` lucreze terenurile agricole
cu utilaje performante sau au vrut s`-[i modernizeze exploata]iile
agricole au solicitat fonduri europene de la Agen]ia pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR). Ie[enii care au avut proiecte
eligibile la finan]are au accesat banii europeni \n valoare de 1,2
milioane de euro. A crescut interesul pentru accesarea fondurilor
nerambursabile acordate \n cadrul PNDR 2014-2020, astfel c`
ie[enii au atras to]i banii disponibili \n cadrul subm`surii 4.1.
Astfel, suma total` pl`tit` acestor fermieri care au depus proiecte
eligibile în ultimii 5 ani este de peste 8 milioane de euro. Al]i
600.000 de euro au fost pl`ti]i fermierilor din Ia[i care au depus
proiecte în cadrul GAL (grupuri de ac]iune local`)-urilor [i acestea
au fost verificate [i declarate eligibile la finan]are. AFIR a achitat
alte 3 milioane de euro, fonduri europene, pentru beneficiarii care
vor s` dezvolte afaceri \n mediul rural.

Banii se vor cheltui pe
achizi]ia utilajelor performante
Cei mai mul]i bani ob]inu]i de ie[eni \n cadrul subm`surii 4.1
pentru proiectele depuse \n anul 2019 vor fi investi]i \n schimbarea
utilajelor agricole vechi cu unele performante. Fermierii din Ia[i au
\ncasat 3,3 milioane de euro de la Uniunea European` pentru tractoarele
sau combinele agricole performante. De asemenea, \n aceast` perioad`,
tinerii care lucreaz` \n diaspora [i vor s` se \ntoarc` \n ]ar` pentru
a investi \n afacerile din mediul rural pot depune proiectele \n cadrul
subm`surii 6.1 - „Instalarea tinerilor fermieri”. Sprijinul public acordat
prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100 la sut`

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro,
în func]ie de dimensiunea exploata]iei agricole (dimensiunea exploata]iei
agricole se poate calcula [i prin noua aplica]ie pus` la dispozi]ia
publicului pe pagina de internet a AFIR – http://so.afir.info/ ). Pân`
\n prezent nu a fost depus niciun proiect din Ia[i.

Firmele din Ia[i afectate de pandemie pot
accesa pân` la 800.000 de euro, credite
acordate prin Programul Agro IMM Invest
Prin Programul Agro IMM Invest, fermierii din Ia[i, \n cazul
reglement`rii unei situa]ii extraordinare, vor putea achizi]iona [i
terenuri. Programul este gestionat de Fondul de Garantare a
Creditelor pentru IMM-uri, iar garan]ia este de maximum 80 la
sut` din valoarea \mprumutului, f`r` a dep`[i 2,5 milioane de
euro/ beneficiari [i se emite la solicitarea institu]iilor finan]atoare
partenere, pentru finan]`ri aprobate, pe baza analizei documentelor
prezentate de c`tre finan]ator. Fondul de Garantare colaboreaz`
cu 27 de institu]ii financiare \n baza unor conven]ii de lucru.
Programul Agro IMM este o prelungire a programului IMM Invest,
care se deruleaz` deja \ncepând cu luna aprilie 2020. Acesta a
fost prelungit pân` la 30 iunie 2021 [i bugetul a fost majorat de
la 4,5 miliarde de lei la 7,18 miliarde de lei. Prin implementarea
schemei de ajutor de stat care sus]ine acest program se estimeaz`
c` vor beneficia de credite peste 58.000 de IMM-uri.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Fermierii din Ia[i primesc
banii pentru motorina
utilizat\ `n agricultur\,
trimestrul IV. Agricultorii au
`ncasat 160.000 de lei de la
APIA pentru combustibil

PUBLICA}IE DE VÂNZARE

Agricultorii din jude] care au solicitat
subven]ia de la stat pentru trimestrul IV
din anul precedent, respectiv octombriedecembrie 2020, primesc banii de la APIA
\ncepând cu luna aprilie 2021. Fermierii
din Ia[i care vor s` ob]in` [i \n acest an
banii pentru motorina utilizat` \n
agricultur` trebuie s` depun` mai multe
documente pân` la data de 15 mai 2021
Fermierii din Ia[i vor \ncasa aproximativ 80.000 de lei, subven]ii
de la Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie \n Agricultur` (APIA) pentru
motorina utilizat` \n agricultur`. Ajutorul de stat se acord` sub
form` de rambursare a diferen]ei dintre rata accizei standard [i
rata accizei reduse (stabilit` la 21,00 euro/1.000 litri) pentru
motorina utilizat` la efectuarea lucr`rilor mecanizate în agricultur`
a c`rei valoare este 1,5258 lei/litru. Subven]ia acordat` de APIA
este mai mic` în anul 2020, comparativ cu anul 2019, când decontul
pentru un litru de motorin` a fost de 1,8959 lei. |n anul 2020,
cuantumul sprijinului este de 1,5258 de lei per litru. Pentru
trimestrul IV din 2020 se va calcula aceea[i valoare ca [i cea
acordat` în celelalte 3 trimestre. Fermierii au \ncasat \n anul 2020
subven]ii \n valoare de 160.000 de euro. Cei care vor s` primeasc`
[i anul acesta subven]ia la motorin` trebuie s` depun` mai multe
documente la APIA.

Fermierii din Ia[i primesc de la APIA
subven]ia la motorin`, trimestrul IV
Cererile pentru ob]inerea subven]iei pentru motorina utilizat`
\n agricultur` se depun de c`tre administrator/reprezentantul legal
sau împuternicitul acestuia în caz c` împuternicirea este emis`
de c`tre administratorul /reprezentantul legal [i este înso]it` de
copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Documentele
trebuie depuse online la APIA Ia[i. |n fiecare trimestru din anul
2020, când fermierii au depus cereri la APIA, s-au acordat ajutoarele
financiare pentru aproximativ 800 de fermieri din jude], num`rul
beneficiarilor fiind tot mai mare în ultimii 2 ani. Astfel, dac` în
anul 2017 erau doar aproximativ 500 de beneficiari, num`rul lor
s-a dublat în cel de-al doilea trimestru, când au fost acordate
subven]ii în valoare de 80.000 de lei. Agricultorii din Ia[i depun
\n aceast` perioad` cererile unice de plat` pentru anul de cerere
2021.

Fermierii din Ia[i se pot \nscrie \n
aplica]ia IPA online pentru a ob]ine
subven]iile aferente anului 2021
|ncepând cu data de 1 martie 2021, APIA a demarat campania
de depunere a cererilor unice de plat`. Fermierii pot accesa
ajutoarele financiare doar dac` se \nscriu \n aplica]ia IPA online
pân` la data de 15 mai 2021, f`r` a fi penaliza]i. IPA online este
un program informatic gratuit care îi permite fermierului s`

completeze electronic cererea unic` de plat`. Aplica]ia poate fi
folosit` oriunde exist` un computer conectat la Internet: la domiciliu,
la sediul exploata]iei, la prim`rie, la centrul APIA. IPA online
pune la dispozi]ie lista parcelelor pentru care agricultorul a solicitat
sprijin în anul anterior, cu suprafe]ele determinate în urma
controalelor realizate de speciali[tii APIA, precum [i schi]a parcelelor
agricole. Pentru fiecare parcel` în parte, pot fi modificate, corectate
sau completate datele în conformitate cu informa]iile noi referitoare
la suprafa]` [i cultur`, dar [i schi]a parcelei. Programul realizeaz`
verific`ri ale datelor pe care le înscrie fermierul [i, dac` acestea
nu sunt complete sau au necorel`ri evidente, va afi[a o avertizare,
ajutând astfel fermierii s` completeze corect cererea unic` de
plat`.

APIA a pl`tit subven]ii \n valoare
de 62 de milioane de euro, iar pl`]ile
continu` pân` \n luna iunie 2021
Fermierii din Ia[i au primit subven]ii \n valoare de 62 de
milioane de euro, pentru anul de cerere 2020. Cei mai mul]i bani
i-au \ncasat ie[enii care exploateaz` terenuri agricole, \n cadrul
schemei unice de plat` pe suprafa]` (SAPS). De asemenea,
cresc`torii din Ia[i au \ncasat subven]ii pentru animalele din
gospod`rii. APIA a pl`tit c`tre 37 de beneficiari sprijinul cuplat
zootehnic în valoare de 242.625 de euro. Ie[enii cu ferme zootehnice
cu vaci de lapte au primit subven]iile de la APIA în valoare de
874.056 de euro, fiind eligibili 62 de fermieri. De asemenea, 219
cresc`tori de ovine din jude] au primit sprijinul cuplat zootehnic
în valoare de 888.305 euro. Al]i 20 de cresc`tori de caprine din
jude]ul Ia[i au încasat de la APIA sprijinul cuplat zootehnic în
valoare de 44.757 de euro. Un cresc`tor de bivoli]e de lapte a
ob]inut subven]ii în valoare de 481 de euro.
Raluca COSTIN

Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul social în
Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, înregistrată în Registrul
Societaţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr.
RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în
calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare GRUP
FOREST S.R.L, desemnat prin Încheierea nr. 141/19.10.2018,
pronunțată de instanțaTribunalulului Iași, Secţia a II - a Civilă
- Faliment, în dosarul nr. 5984/99/2018 (nr. în format vechi:
322/2018) , în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura
compatibilităţii, organizează în data de 15.03.2021, ora 15: 00,
licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea
următoarelor active mobile, proprietatea debitoarei:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără TVA)
Motocultivator FERRARI 340 POWER SAFE
395,38
Motoprășitoare HS016
68,28
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
În cazul în care la licitaţia din 15.03.2021, nu se va reuși
valorificarea tuturor activelor mobile aparţinând debitoarei, se
vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 22.03.2021,
29.03.2021, respectiv 05.04.2021, ora 15: 00, la sediul lichidatorului
judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce
urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 14.03.2021,
21.03.2021, 28.03.2021, respectiv 04.04.2021 ora 12: 00, la sediul
lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art. 91, alin.
1, din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Documentația de participare la licitație, respectiv garanția de
participare la licitație vor fi depuse cu cel mult 1 (una) zi lucrătoare
înainte de data ședințelor de licitație. Modalitatea de valorificare
a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform
Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor
din data de 09.12.2020.Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din
preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 09.12.2020.Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de
pornire a licitației, pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi
depusă în contul de lichidare al debitoarei nr:
RO24BUCU1032235341756RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași.
Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data
plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,
iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării
va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru
vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi prezentarea activelor se
poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va
permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini,
doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea
scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea
bunurilor mobile este obligatorie pentru participarea la licitații.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării
la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi
descrierea activelor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat
on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este
de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului
judicia: www.lrj.ro, la telefon: 0733.683.702, 0724.332.099, mail:
vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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{mecherie de zile mari n\scocit\ de patronul
restaurantului ıStargrill‰ din Ia[i! ~n plin\
pandemie, patronul Cezar Toader a triplat
salariile angaja]ilor. Un pizzer prime[te
7.000 de lei. ıSunt un pachet de nervi!‰
Cezar Toader, patronul
restaurantului „Stargrill” din
Ia[i, a m`rit salariile
angaja]ilor \nainte de a depune
dosarele pentru ajutorul de
[omaj. Un buc`tar sau un
pizzer care lucreaz` \n acest
restaurant câ[tig` acum \ntre
5.000 [i 7.000 de lei
Un nou scandal a izbucnit \n Ia[i \ntre autorit`]ile
statului [i un antreprenor din domeniul HoReCa.
Nemul]umirile sunt legate de ajutoarele de la stat
acordate antreprenorilor afecta]i de pandemia
COVID-19. Totul a plecat de la dosarul depus \n
decembrie 2020. Cezar Toader, patronul restaurantului
„Stargrill”, din centrul Ia[ului, spune c` AJOFM
a blocat dosarul din cauz` c` a solicitat prea mul]i
bani de la stat dup` ce a m`rit salariile angaja]ilor.
Speciali[tii din cadrul AJOFM Ia[i sus]in c` dosarul
depus de Starnetis SRL nu este complet [i trebuie
modificat num`rul angaja]ilor pentru care se solicit`

[omajul tehnic. Astfel, acesta trebuie redus \n
contextul \n care restaurantele au fost redeschise
\n anul 2021 cu capacitate de 30 la sut`. „Sunt
câteva neclarit`]i la documenta]ia trimis` de aceast`
companie pentru care am solicitat clarific`ri, pentru
lunile ianuarie [i februarie 2021. Administratorul
trebuie s` refac` documenta]ia [i s` se reactiveze
o serie din personal pentru c` de la 1 ianuarie
2021 restaurantele func]ioneaz` cu 30 la sut` din
capacitate [i nu se poate acorda [omaj tehnic
pentru 15, ci pentru 12 persoane”, sus]ine Ciprian
Necula, director adjunct al AJOFM Ia[i.

Director AJOFM Ia[i:
„De obicei nu am avut
probleme cu angajatorii,
sunt de bun` credin]`”
Specialistul din cadrul Agen]iei Jude]ene pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM ) Ia[i sus]ine
c` banii vor intra \n conturi imediat ce va fi
rezolvat` problema documenta]iei, fiind singura
situa]ie de acest fel. „Banii pot intra \n cont [i

\n aceste zile. Nu e ilegal, dar nici moral s`
m`re[ti salariile \nainte de depunerea dosarului
pentru ob]inerea acestui ajutor. De obicei nu am
avut probleme cu angajatorii, sunt de bun` credin]`,
to]i au p`strat salariile la fel, nu le-au m`rit.
Media e undeva la 2.230 de lei, pentru un angajat
din domeniul HoReCa. |n jur de 500 de companii
din acest domeniu, din Ia[i, au primit banii, pentru
[omajul tehnic. Am primit amenin]`ri c` vom fi
da]i \n judecat` pentru abuz”, mai spune Ciprian
Necula. Angaja]ii se tem c` nu vor primi banii
de la stat din cauza acestor ne\n]elegeri. „Ni sa spus c` de vin` sunt cei de la AJOFM pentru
c` nu au b`gat banii \n cont [i nici patronul nu
a avut ce s` ne dea. Noi am fost purta]i de pe
o zi pe alta, sunt bani de care ne folosim pân`
se clarific` situa]ia cu HoReCa. Din ce am \n]eles,
dosarul trebuia depus pân` pe data de 25. Nu
cred c` a fost depus dac` noi nici acum nu avem
banii \n cont. Cu ce tr`im noi \n perioada asta,
cât timp nu lucr`m?”, spune unul dintre angaja]ii
restaurantului din centrul Ia[ului.

Patron restaurant: „E o
sc`pare a legii [i am profitat
de ea. Oricine ar fi f`cut la fel”
Cezar Toader, patronul restaurantului „Stargrill”,
sus]ine c` a m`rit salariile \nainte de a depune
dosarul pentru ajutorul de [omaj tehnic pentru
ca angaja]ii lui s` primeasc` mai mul]i bani de
la stat. „S-au sup`rat cei de la AJOFM c` am
pus salariile a[a mari. Dar nu e nimic ilegal aici.
E o sc`pare a legii [i am profitat de ea. Oricine
ar fi f`cut la fel. Am considerat c` oamenii mei
pot s` primeasc` mai mul]i bani. Pentru oamenii
simpli nu e ok s` m`re[ti salariile, dar pentru
pensii speciale, pentru bugetari, e ok? Ne-au
[icanat [i tergiversat pentru mult timp. Când am
depus dosarul \n decembrie am stat cu emo]ii
vreo dou` s`pt`mâni pentru c` ne-au b`gat \n
comisie [i cu greu au dat banii”, sus]ine Cezar
Toader. Antreprenorul vrea s` dea \n judecat`
AJOFM. „AJOFM nu mi-a dat un r`spuns clar
ca s`-i putem contesta \n instan]`. Vrem s` facem
plângere la Ministerul Muncii pentru abuz. B`taia
de joc este incredibil`. Noi, HoReCa, suntem
calul de b`taie al autorit`]ilor. Eu am angaja]i
care depind de ace[ti bani s`-[i creasc` copiii.
Am o fat` orfan` care lucreaz`, o femeie care
cre[te singur` cei doi copii. Sunt un pachet de
nervi! De 10 ani de când am restaurantul e prima
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

oar` \nchis. Dau \n judecat` AJOFM pentru abuz!”,
mai spune Cezar Toader.

Patron: „Am f`cut livr`ri la
domiciliu, dar [oferul mi-a
f`cut daun` total`”
Patronul sus]ine c` pierderile sunt mari din
cauza pandemiei COVID-19. „Cred c` intru \n
depresie dac` fac calculele. Nu [tiu cum o s` pot
deschide restaurantul, cum o s` func]ioneze. Stau
cu emo]ii s` nu ne \nchid` din nou, cum s-a
\ntâmplat \n Bucure[ti. |n plus, vorbim de
deprofesionalizarea oamenilor. Crede]i c` se g`sesc
a[a u[or locuri de munc`? Unde se angajeaz` o
buc`t`reas` care r`mâne f`r` locul de munc`? |n
ce se poate reprofila? Am f`cut livr`ri la domiciliu,
dar [oferul mi-a f`cut daun` total`. Am discutat
la Ministerul Muncii [i am observat c` exist`
tendin]a de [icanare, de a pune piedici pentru c`
nu sunt bani. Bugetul e \ntârziat, nu sunt bani
pentru plata [omajului tehnic. Asta e problema.
Nu putem func]iona cu 30 la sut` capacitate. |n
lege scrie c` firmele afectate pot solicita [omajul
tehnic. Noi suntem una dintre aceste firme. Suntem
prea afecta]i [i nu putem func]iona cu dou` mese,
din 7. Nu po]i s` pl`te[ti 15 angaja]i dac` func]ioneaz`
dou` mese”, mai spune Cezar Toader, administratorul
societ`]ii Starnetis SRL, unul dintre antreprenorii
din Ia[i implica]i \n ultimii ani \n combina]ii
imobiliare suspecte.

Antreprenorii din Ia[i afecta]i
de pandemia COVID-19 mai pot
solicita [omajul tehnic
Firmele din Ia[i care au activit`]i \n domeniul
HoReCa au concediat sute de angaja]i \n ultimul
an din cauza pierderilor financiare cauzate de
pandemia COVID-19. De asemenea, aproximativ
500 de angajatori din Ia[i care au hoteluri, cafenele
[i restaurante, au solicitat [omajul tehnic pentru
angaja]ii trimi[i acas` pentru câteva zile sau luni.
AJOFM a pl`tit \n anul 2020 [omaj tehnic \n
valoare de 25 de milioane de euro, un sfert din
sum` fiind pl`tit` c`tre antreprenorii din domeniul
HoReCa. Angaja]ii din Ia[i au primit \ntre 913
lei de persoan` [i 5.000 de lei, diferen]a de la
2.350 de lei pân` la 5.000 de lei fiind asigurat`
de angajator. Patronii din Ia[i pot depune \n
continuare dosarele la AJOFM dac` vor s` trimit`
angaja]ii \n [omaj tehnic.
Raluca COSTIN

9

ACTUALITATE

Mar]i, 9 martie

A[a arat\ calitatea de la Conest SA!
Inspectorii de la Delgaz Grid [i-au pus
mâinile `n cap când au v\zut lucr\rile! Nici
nu au vrut s\ aud\ de a[a ceva [i totul s-a
mutat `n instan]\!
Societatea comercial` Conest
SA, din Ia[i, a fost dat` \n
judecat` de reprezentan]ii
Delgaz Grid SA. Ace[tia din
urm` solicit` desp`gubiri \n
instan]`, acuzând c` firma de
construc]ii ie[ean` a comis
mai multe erori. Cei de la
Fostul E.ON sus]in c` angaja]ii
Conest SA au comis-o \n
repetate rânduri
O cunoscut` firm` de construc]ii a fost dat`
\n judecat` \n urma gre[elilor de propor]ii comise
de angaja]i! Astfel, compania de furnizare a
electricit`]ii cere daune de la Conest SA! SC
Delgaz Grid SA a reclamat mai multe lucr`ri de
mântuial` ce ar fi fost f`cute de firma de construc]ii.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au
respins recent ac]iunea formulat` de c`tre Delgaz
Grid SA. „Instan]a respinge ac]iunea formulat`
de reclamanta SC Delgaz Grid SA în contradictoriu
cu pârâta SC Conest SA”, au precizat judec`torii
ie[eni. Totu[i, decizia nu este definitiv`, aceasta
putând fi contestat`.

Conest SA, acuzat` de
comiterea unor gafe imense, de
c`tre cei de la Delgaz Grid SA
Procesul care a fost intentat de SC Delgaz
Grid SA celor de la firma ie[ean` Conest SA a
\nceput pe data de 6 ianuarie 2020. Prin cererea
de chemare în judecat`, reclamanta a solicitat
instan]ei ca, prin hot`rârea pe care o va pronun]a
în contradictoriu cu Conest SA, aceasta din urm`
s` fie obligat` la plata sumei de 18.960 de lei,

reprezentând contravaloarea facturilor neachitate
la scaden]`.
„Pe 11 octombrie 2017, \n urma repara]iilor
efectuate de c`tre angaja]ii Conest SA la re]eaua
de termoficare, a fost avariat` re]eaua de energie
electric` de la o gr`dini]` din Ia[i, re]ea ce ne
apar]ine. Cele constatate pe teren sunt confirmate
de pârâta Conest SA prin semnarea procesuluiverbal de constatare \ncheiat la fa]a locului. Pentru
pierderile suferite, a fost emis` o factur` pe 23
martie 2018, \n valoare de 1.231 de lei, reprezentând
repara]ii efectuate de societate. Pe 16 octombrie
2017, \n urma repara]iilor efectuate de angaja]ii
SC Conest SA \n vederea amenaj`rii unui drum
din Ia[i, a fost avariat` re]eaua de energie electric`
din Ia[i. |n urma acestui incident, avariile suferite
de compania noastr` au fost constatate prin
procesul-verbal din 16 octombrie 2017. Pentru
pierderile suferite a fost emis` o factur` \n valoare
de 4.346 de lei. Mai mult, pe 25 octombrie 2017,
\n urma repara]iilor efectuate de angaja]ii SC
Conest SA la re]eaua de termoficare de pe {oseaua
Nicolina, a fost avariat` re]eaua de energie electric`,
cu o pagub` de 2.394 de lei”, au afirmat cei de
la Delgaz Grid SA.

Alte erori de propor]ii
de care este acuzat` firma
de construc]ii din Ia[i
Reclaman]ii de la Delgaz Grid SA mai sus]in
c`, pe 16 noiembrie 2017, cei de la Conest SA
au efectuat unele repara]ii la re]eaua de alimentare
cu ap` de pe bulevardul Nicolae Iorga, din Ia[i,
fiind avariat` re]eaua de energie electric`, cu o
pagub` de 3.141 de lei. Conform acestora, pe 12
iulie 2018, tot dup` unele repara]ii efectuate de
angaja]ii Conest SA, a fost avariat` re]eaua de
energie electric` din zona Th. Pallady, cu un

prejudiciu de 1.295 de lei. Totodat`, reclaman]ii
au f`cut referire la un alt incident, de pe 3 august
2018, când a fost \nregistrat` o nou` avarie, dup`
o interven]ie a muncitorilor de la Conest, fiind
\nregistrat un prejudiciu de 2.234 de lei.
„Societatea pârât` a fost notificat` s` achite
contravaloarea repara]iilor, conform soma]iei de
pe 30 mai 2019 [i a notific`rii din 28 martie 2019,
dar nu s-a conformat pân` acum”, au subliniat
cei de la Delgaz Grid SA.

Ce au afirmat reprezentan]ii
SC Conest SA \n instan]`
La rândul lor, reprezentan]ii SC Conest SA
au depus o \ntâmpinare la dosar. „Solicit`m
respingerea cererii ca fiind ne\ntemeiat`”, au
precizat cei de la firma de construc]ii din Ia[i.
Pe de alt` parte, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au constatat existen]a unei probleme
\n cadrul ac]iunii celor de la SC Delgaz Grid SA.
„Analizând probele administrate \n dosar, \n special
raportul de expertiz` tehnic` efectuat` \n cauz`,
instan]a constat` c`, \n planurile aferente proiectelor
de realizare a lucr`rilor, a avizelor de amplasament,
nu rezult` existen]a instala]iilor electrice îngropate

pe terenurile pe care s-au efectuat lucr`rile conform
contractelor. De asemenea, instan]a constat` c`,
\n 3 procese-verbale de constatare a daunelor, au
fost precizate adâncimile la care au fost identificate
cablurile, care nu corespund NTE/007/08/00 [i,
astfel, t`ierea eventualelor trasee de cabluri nu
putea fi evitat`. |n concluzie, din documentele
existente la dosar, cele avute \n vedere de expert
[i cele trimise de p`r]i, nu se dovede[te faptul
c` pârâta ar fi avut cuno[tin]` de existen]a cablurilor
electrice pe care reclamanta sus]ine c` pârâta lea avariat, deoarece, \n planurile puse la dispozi]ia
pârâtei, nu sunt reprezentate trasee de cabluri
electrice. Totodat`, instan]a constat` c` proceseleverbale de constatare a daunelor din 16 octombrie
2017 [i 16 noiembrie 2017 nu sunt semnate de
reprezentan]i ai pârâtei [i nu pot produce efecte
juridice, \n contextul \n care pârâta SC Conest
SA sus]ine c` nu a avut lucr`ri \n locurile respective
la acele date, iar celelalte procese-verbale sunt
semnate cu obiec]iuniler ar`tate mai sus de
reprezentan]ii p`râtei. Astfel, fapta ilicit` a pârâtei
nu a fost s`vâr[it` cu vinov`]ia necesar` a atrage
r`spunderea delictual` a pârâtei, culpa fiind exclusiv
a reclamantei”, au men]ionat judec`torii ie[eni.
Ciprian NEDELCU

Bloc cu 3 etaje \n centrul Ia[ului, printre case! Str`zile din
spatele Mitropoliei sunt blocate. Dezvoltatorul Alexandru
Pascal trage un tun financiar pe un petec de p`mânta
F`r` mam`, f`r` tat`! Cam asta este deviza
investitorului Alexandru Pascal. Un nou proiect
imobiliar este preg`tit \n centrul Ia[ului, pe strada
Semnului nr.16, aflat` la intersec]ia cu strada
Gosopodari, la câ]iva pa[i de Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei. Conform unui Plan Urbanistic Zonal
(PUZ), dezvoltatorul a primit avizul Consiliului
Local, \n 2017, pentru construirea unui bloc de
locuin]e colective cu regimul de \n`l]ime de P<2<M.
Suprafa]a de teren studiat` este de doar 488 de
metri p`tra]i. Pe teren se afla o cas` b`trâneasc`,
dar care a fost demolat` \ntre timp. La un coeficient
de ocupare a terenului de 1.85, suprafa]a desf`[urat`
a cl`dirii va ajunge \n final la 900 de metri p`tra]i.
La un pre] de vânzare de 1.000 - 1.200 euro/mp,
imobilul valoreaz` peste 1 milion de euro. Terenul
a fost achizi]ionat \n 2014. Cert este c` zona este
sufocat` constant de num`rul mare de ma[ini care
circul` pe str`zile \nguste. Apari]ia a cel pu]in
\nc` 10 autoturisme \n zon` va bloca iminent
traficul rutier. Contactat telefonic, Alexandru Pascal
a precizat c` nu inten]ioneaz` s` vând`. „Cert

este c` vor fi mai multe locuri de parcare decât
trebuie. Deocamdat` nu [tiu ce voi face, probabil
voi merge pe \nchiriere. Proiectul \l realizez
\mpreun` cu sora mea (Laura Pascal-n.r.)”, a spus
investitorul. Nu departe de terenul men]ionat se
dezvolt` un proiect major al companiei Iulius.

Investitorul a[teapt` s`
primeasc` autoriza]ia de
construire pentru
blocul cu 3 etaje

Conform ultimelor date disponibile din 2019,
rezultatele fianciare ale firmei au fost modeste.
Astfel, cifra de afaceri a fost de 8.400 lei, profit
de 7.288 lei, datorii de 352 lei. Ionel Dulman mai
are calitatea de asociat \n societatea M.I.D. Expresiv
SRL. Contactat telefonic, arhitectul Ionel Dulman
a precizat c` o parte din parc`ri vor fi dispuse
[i \n subteran. „Proprietarul dorea mai mult spa]iu
util la parter pentru zona comercial`. Vor fi parc`ri
la parter pe o latur`, spre strad`, dar [i \n subsol.
Cred c` vor fi 9 apartamente. Dac` se va construi
acolo, cl`direa va fi una de top. Acolo este un
sit mizerabil, arat` ca un bazar. |n zona respectiv`
sunt multe de f`cut. |ntr-o zon` urban` s` nu
vorbim de trafic?”, a precizat arhitectul.

|n acest moment, proiectul se afl` la stadiul
de Documenta]ie tehnic` pentru ob]inerea autoriza]iei
de construire (DTAC). Pentru eliberarea documenta]iei
este nevoie [i de avizul de la Comisia Zonal` a
Monumentelor Istorice (CZMI), pentru c` terenul
Judec`torii ie[eni au anulat
se afl` \ntr-o zon` protejat`. Proiectul va fi analizat
autoriza]ia pentru
\n [edin]a din data de 15.03.2021. Arhitectul care
un proiect similar
s-a ocupat de realizarea proiectului se nume[te
|n alt` zon` a ora[ului, un proiect similar a
Ionel Dulman, asociat al`turi de Constantin
Moldovan \n societatea Expresiv Concept SRL. fost \nceput de afaceristul Ioan Hatmanu,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

administratorul societ`]ii Marluc - H SRL. Recent,
Curtea de Apel Ia[i a decis s` anuleze autoriza]ia
de construire nr.1012/04.10.2018 emis` pe numele
societ`]ii Marluc - H SRL. Conform autoriza]iei,
cl`direa de locuin]e colective a fost aprobat` pe
o suprafa]` de doar 464 de metri p`tra]i, situat`
pe strada Fericirii nr.2, \n apropierea zonei
Smârdan.
Regimul de \n`l]ime aprobat este de P<3<M.
|n total, erau prev`zute 15 apartamente, din care
6 cu o camer` [i 9 cu dou` camere, [i 11 locuri
de parcare. Construc]ia este aproape finalizat`,
dar la interven]ia Prefecturii Ia[i, lucr`rile au fost
suspendate pe timpul procesului intentat dezvoltatorului.
Acum, hot`rârea Cur]ii de apel este definitv`,
ceea ce \nseamn` pentru Ioan Hatmanu c` trebuie
s` g`seasc` o porti]` pentru ca imobilul s` fie
introdus \n circuitul legal. Acum, proprietarul
inten]ioneaz` s` ob]in` un nou certificat de
urbanism pentru intrarea \n legalitate.
Ciprian BOARU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

11

PUBLICITATE

Mar]i, 9 martie

MIC A PUB LIC ITATE
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.

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 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.

DIVERSE

• 1. Informa]ii generale privind
concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
Inginer construc]ii civile, studii
num`rul de telefon, telefax [i/sau
superioare,experien]` 2 ani,
adresa de e-mail ale persoanei
CONEST SA. Rela]ii la:
de contact: COMUNA VICTORIA,
Femeie de serviciu, scoal`
0232/230694;
cod fiscal 4540305, satul Victoria
general`,f`r` experien]`
office@conestiasi.ro.
nr.343, comuna Victoria, jude]ul
precizat`, ASOCIATIA DE
Ia[i, cod 707580, telefon 0232Inginer construc]ii hidrotehnice,
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
295120,
fax 0232-295120, email
studii superioare, f`r` experien]`
Rela]ii la: 0767133884.
primariavictoria@yahoo.com; • 2.
precizat`, ARCADIS
Informa]ii
generale privind
Femeie de serviciu, f`r` studii [i
EXCELLENCE CENTER
obiectul concesiunii, în special
experien]` precizate, GLANCE
ROMANIA SA. Rela]ii la:
descrierea
[i identificarea bunului
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0232/232483;
care urmeaz` s` fie concesionat:
0736029018.
veronica.lefter@arcadis.com.
terenuri situate în extravilan care
Fierar betonist, studii medii,
apar]in domeniului public al
Inginer ecolog, studii superioare,
calificare, f`r` experien]`
Comunei Victoria cu destina]ia
f`r` experien]` precizat`,
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
arabil, astfel: - teren în suprafa]`
ARCADIS EXCELLENCE
0232.230637; 0232.262800;
de 27.590 mp, situat în T 55, P
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
office@das-instalatii.ro.
380, CF 63853, num`r cadastral
la: 0232/232483;
63853; - teren în suprafa]` de
veronica.lefter@arcadis.com.
Fierar betonist, f`r` studii [i
74.859 mp, situat în T 53, P 459,
experien]` precizate, IASIDOR
Inginer energetician, studii
CF 63856, num`r cadastral
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
superioare, f`r` experien]`
63856; - teren în suprafa]` de
0757029849;
precizat`, DAS SERVICE SRL.
47.082 mp, situat în T 54, P 461,
iasidor_construct@yahoo.com.
Rela]ii la: 0232.230637;
CF 63857, num`r cadastral
0232.262800; office@das63857; - teren în suprafa]` de
Fochist clasa A, studii medii; cu
instalatii.ro.
73.599 mp, situat în T 52, P 457,
experien]` min.3 ani,
CF 63858, num`r cadastral
GREENFIBER INTERNATIONAL
Inginer instala]ii pentru
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
construc]ii, studii superioare, f`r` 63858; - teren în suprafa]` de
38.652
mp, situat în T 62, P 650,
0332/411853;
experien]` precizat`, DAS SRL.
CF 63859, num`r cadastral
office@greenfiber.ro.
Rela]ii la: 0232.230637;
63859;
- teren în suprafa]` de
0232.262800; office@dasFrezor, f`r` studii [i experien]`
8.116 mp, situat în T 63, P 651,
instalatii.ro.
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
CF 63863, num`r cadastral
la: 0232/231222;
Inginer geodez, studii superioare, 63863; - teren în suprafa]` de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

68.925 mp, situat în T 51, P 452,
CF 63864, num`r cadastral
63864; - teren în suprafa]` de
53.814 mp, situat în T 56, P 465,
CF 63869, num`r cadastral
63869; Concesionarea se face
conform O.U.G. nr. 57/2019 [i a
Hot`rârii Consiliului Local nr.
17/25.02.2021. • 3. Informa]ii
privind documenta]ia de atribuire:
se reg`sesc în caietul de sarcini.
• 3.1. Modalitatea sau
modalit`]ile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta]iei
de atribuire: documenta]ia de
atribuire se poate ob]ine de la
Registratura Prim`riei Comunei
Victoria pe baza unei cereri
scrise [i a chitan]ei eliberate de
casieria Prim`riei Comunei
Victoria. • 3.2. Denumirea [i
adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care
se poate ob]ine un exemplar din
documenta]ia de atribuire:
Compartimentul Registratur` din
cadrul Prim`riei Comunei
Victoria. • 3.3. Costul [i condi]iile
de plat` pentru ob]inerea acestui
exemplar: 5 lei/exemplar ce se
vor achita în numerar la casieria
Prim`riei Victoria, jude]ul Ia[i •
3.4. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 22/03/2021, ora
14.00 • 4. Informa]ii privind
ofertele: • 4.1. Data limit` de
depunere a ofertelor:
29/03/2021, ora 14.00. • 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Compartimentul
Registratur` din cadrul Prim`riei
Comunei Victoria, sat Victoria
nr.343, comuna Victoria, jude]ul
Ia[i. • 4.3. Num`rul de
exemplare în care trebuie depus`
fiecare ofert`: un singur
exemplar. • 5. Data [i locul la
care se va desf`[ura sedin]a
public` de deschidere a ofertelor:
30/03/2021, ora 10,00, în sala
de [edin]e a Prim`riei comunei
Victoria, sat Victoria nr.343,
comuna Victoria, jude]ul Ia[i. • 6.
Denumirea, adresa, num`rul de
telefon, telefax [i/sau adresa de
e-mail ale instan]ei competente
în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i
termenele pentru sesizarea
instan]ei: Sec]ia de Contencios
Administrativ, Tribunalul
Jude]ean Ia[i, strada Elena
Doamna, nr. 1A, mun. Ia[i,
jude]ul Ia[i, Cod po[tal 700398,
Telefon: 0332.403.647, Fax:
0332.435.700, email tr-iasiciv2@just.ro

PIERDERI
Pierdut legitima]ie de transport
CFR [i carnet de student pe
numele Luchian Stefan Claudiu,
emis de facultatea de Geografie
si Geologie, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza Ia[i. Se
declar` nule.

LICITA}II
COMUNA GORBAN, anun]`
desf`[urarea [edin]ei de atribuire
direct` pentru \nchirierea p`[unii
comunale r`mase \n urma

13

PUBLICITATE

Mar]i, 9 martie

MIC A PUB LIC ITATE
rezilierii contractelor de \nchiriere
sau a diminuarii de suprafa]a \n
data de 25.03.2021 aflate \n
extravilanul comunei Gorban, jud.
Ia[i, astfel: - ora 09.00, pentru
satul PODU HAGIULUI, - ora
10.00 pentru satul GORBAN;ora 11.00 pentru satul
SCOPOSENI,- ora 12.00 pentru
satul GURA BOHOTIN, - ora
13.00 pentru satul ZBEROAIA.
Atribuirea direct` se desf`[oara
la fiecare [coal` din satele
enumérate mai sus la orele
stabilite. Documenta]ia de
atribuire se afla la sediul prim`riei
comunei Gorban [i se poate
ob]ine gratuit, iar cererile pentru
atribuire direct` se pot depune la
sediul prim`riei Comunei Gorban
pân` la data de 24.03.2021.
Prim`ria Comunei Tome[ti,
Jude]ul Ia[i scoate la vânzare în
data de 09.04.2021, la sediul
s`u din Comuna Tome[ti,
Jude]ul Ia[i: - la ora 10:00,
terenul în suprafa]` de126 mp,
situat în intravilan extins conform
PUG Sat Chicerea, Comuna
Tome[ti, Jude]ul Ia[i, Tarla 40,
Parcela 2064/13, categoria de
folosin]` P`[une; -la ora
10:30,terenul în suprafa]` de 288
mp, situat în intravilan extins
conform PUG, Sat Tome[ti,
Comuna Tome[ti, Jude]ul Ia[i,
Tarla 47, Parcela 2494/2,
categoria de folosin]` Livad`; - la
ora 11:00, terenul în suprafa]` de
107 mp, situat în intravilan Sat
Tome[ti, Comuna Tome[ti,
Jude]ul Ia[i, Tarlaua 17, Parcela
Arabil 606/3; - la ora 11:30,
terenul în suprafa]` de 163 mp,
situat în intravilan Sat Tome[ti,
Comuna Tome[ti, Jude]ul Ia[i,

Tarla 18, Parcela 880/3,
categoria de folosin]` P`[une.
Terenurile se afl` în domeniul
privat al Comunei Tome[ti.
Documenta]ia de atribuire se
pune la dispozi]ie pe suport de
hârtie, contra unui pre] de 50 de
lei. Ofertele se pot depune pân`
la data de 09.04.2021, ora
09:00, la sediul Prim`riei
Tome[ti, într-un exemplar. Taxa
de participare la licita]ie este de
50 lei. Garan]ia de participare
este de 3% din pre]ul de pornire
la licita]ie pentru întreaga
suprafa]`. Pre]urile de pornire ale
licita]iei sunt de: 1361 EURO
pentru întreaga suprafa]`, pentru
terenul de 126 mp; 5694 EURO
pentru întreaga suprafa]`, pentru
terenul de 288 mp; 2226 EURO
pentru întreaga suprafa]`, pentru
terenul de 107 mp; 4701 EURO
pentru întreaga suprafa]`, pentru
terenul de 163 mp. Prezentul
anun] se va transmite pentru
publicare institu]iilor publice
abilitate, în data de 08.03.2021.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul Prim`riei Comunei
Tome[ti, Jude]ul Ia[i. Tel.
0232/290434, int.211.

CONCURSURI
Prim`ria comunei Mo[na, jude]ul
Ia[i,organizeaz` concurs pentru
ocuparea func]iei contractuale
vacante, de Inspector, grad
asistent în cadrul
compartimentului, , Centru de zi
pentru persoane vârstnice,, din
aparatul propriu al Primarului
comunei Mo[na, Jud. Ia[i.
Calendarul de desf`[urare al
concursului/examenului; -

CONVOCATOR
Consiliul de Administratie Aurora SA, societate
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J22/329/1991, CIF RO 2000732, cu sediul in Str.
Stefan cel Mare nr. 8, Targu Frumos, Judetul Iasi,
reprezentat prin ConstantinStefan – Presedintele
Consiliului de Administratie, in conformitate cu
prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale
Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile
Actului Constitutiv Aurora SA, convoacata la
adresa din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul
Braila:
I. Adunarea GeneralaOrdinaraa Actionarilor,
pentru data de 12.04.2021, ora 12.00;
II. Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor, pentru data de 12.04.2021, ora
13.00;
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul
adunarilor generale extraordinare si ordinare toti
detinatorii de actiuni inregistrati nominal in
Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2021,
care este data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi
intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea
Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de
13.04.2021, ora 12.00, iar Adunarea Generala
Extraordinara se reconvoaca pentru data de
13.04.2021, ora 13.00, la adresa din Braila, Str.
Scolilor nr. 53, Judetul Braila.

dosarele de înscriere la concurs
se depun în intervalul 09.03.
2021- 19.03.2021, interval orar
8.30-15.00, la sediul Prim`riei
comunei Mo[na, compartimentul
secretariat. - selectarea
dosarelor va avea loc pe data de
22.03. 2021ora 10.00,la sediul
Prim`riei comunei Mo[na; afi[are rezultat selec]ie dosare
data 24.03.2021, ora 15,30. proba scris` va avea loc pe data
de 31.03.2021, orele 10.30 la
sediul Prim`riei comunei Mosna,
jud Ia[i; - interviul va avea loc în
termen de 4 zile lucratoare de la
sus]inerea probei scrise; rezultatul afi[`rii probei scrise [i a
interviului va fi efectuat în termen
de 1 zi lucratoare de la data
sus]inerii acestora, ora 15.30. Dosarul de concurs va cuprinde
documentele prevazute la art 6
din HG NR 286/2011. Bibliografia (anexa 1 ) la
Prezentul Anun] va fi afisata pe
site-ul [i sediul institu]iei Primaria
comunei Mosna, jud Ia[i.
Condi]iile de participare la
concurs sunt cele prev`zute la
art.3 din HG. Nr. 286/2011.
Condi]ii specifice de participare
la concurs: - studii universitare
de licen]a absolvite cu diplom`
de licen]` -asistent` social`, experien]a în domeniul postului. carnet de sofer categoria B; vechime specific` postului –
minim 1 an. Rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la secretar al
comisiei de concurs respectiv dna Diaconu Rodica cu nr de
telefon 0785271236 sau la
telefon/fax 0232/292600/adresa de e-mail –
primariemosna@yahoo.com

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a
ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare
anuale, bilantul contabil si a contului de profit si
pierdere, intocmite la 31.12.2020, in baza Raportului
Consiliului de Administratie Aurora SA si al
Raportului Auditorului Financiar;
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de
Administratie Aurora SA, pentru exercitiul financiar
2020;
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
4. Aprobarea Programului de Investitii pentru
anul 2021 si imputernicirea Consiliului de
Administratie sa aprobe modificarea acestui
program, in functie de necesitatile economice
concrete ale Aurora SA;
5. Aprobarea datei de 04.05.2021, ca data de
inregistrare, in conformitate cu prevederile art.
86, alin. 1, din Legea 24/2017 si a datei de 29.04.2021,
ex-data;
6. Actualizarea limitelor generale ale tuturor
remuneratiilor suplimentare ale membrilor
Consiliului de Administratie la procentul de 4,9%
din activul net al societatii Aurora SA;
7. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor
CA, dl. Stefan Constantin si dl. Ignat Marius, pana
la data de 05.04.2022, si imputernicirea Directorului
General, cu posibilitatea de substituire, pentru

NOTIFICåRI
EXPRESSS LICHIDATOR IPURL,
tel./fax 0740-152.456, 0332816.896,e-mail:
office@expressslichidator.ro,
lichidator judiciar al S.C. SILARIN
S.R.L, notific` cf art. 66 [i 71 alin
(1) din Legea 84/2014,
deschiderea procedurii
simplificate de insolven]` [i
intrarea în faliment a S.C.
SILARIN S.R.L, cu sediul în Ia[i,
Strada {tefan Luchian nr. 9, nr.
ORC Ia[i J22/977/2009, CIF
25579340, prin Încheierea
15/02.03.2021 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, în dosarul
872/99/2021 (32/2021). Cf. art.
145 din L. 84/2014 constat`
dizolvarea societ`]ii [i ridic` se
dreptul de administrare.
Termenul pentru înregistrarea
cererii de crean]e 16.04.2021.
Cererea va fi legal timbrat` [i
calculat` pân` la 02.03.2021.
Termen pentru verificarea
crean]elor, întocmirea [i
publicarea tabelului preliminar
26.04.2021. Contesta]iile pot fi
depuse la Tribunal în 7 zile de la
publicarea în BPI a tabelului.
Termen afi[are tabel definitiv
crean]e 17.05.2021. Termen
continuare procedur`
08.06.2021. Prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la
adresa-Ia[i str. Ovidiu 4A, sc. B,
et. 1 ap. 5 în 05.05.2021 ora 10.
Ordine de zi: confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia, alegerea
comitetului creditorilor,
desemnarea pre[edintelui
comitetului creditorilor.
Subscrisul, C.I.I Ardelianu Ovidiu
Lucian, cu sediul ales \n mun.

semnarea actelor aditionale la contractele de
mandat prin care sa se prevada prelungirea
mandatului;
8. Aprobarea imputernicirii Presedintelui
Consiliului de Administratie si/sau a Directorului
General, cu posibilitatea de substituire, pentru
semnarea tuturor documentelor necesare si
ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor
formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea
mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de
Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform
hotararilor adoptate.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a
ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al
societatii in urmatoarele conditii:
1.1. Majorarea capitalului social intr-o singura
etapa prin contributii in numerar cu suma maxima
de 1.078.197,50 RON, de la valoarea curenta de
1.078.197,50 RON la valoarea maxima de 2.156.395
RON, prin emiterea de maxim 431.279 noi actiuni
cu valoarea nominala de 2,5 RON fiecare actiune,
la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala,
cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea
datoriilor societatii si sustinerea programului
minimal de investitii;
1.2. Majorarea de capital social se va efectua
cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor
societatii inregistrati la data inregistrarii in
Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul
Central SA (data la care se determina care sunt
actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea
de capital social proportional cu detinerile lor in
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Ia[i, str. Cuza Voda, nr.4, et.1,
cam. 108, jude]ul Ia[i, în calitate
de lichidator judiciar al S.C.
CONSTRUCTII INOX METAL
LEMN S.R.L, desemnat de
Tribunalul Ia[i în dosarul nr.
498/99/2021, notific` faptul ca
prin \ncheierea nr.
10/17.02.2021, împotriva
debitorului S.C. CONSTRUCTII
INOX METAL LEMN S.R.L., cu
sediul \n Mun Ia[i, strada Gavriil
Musicescu, nr. 5, bl. 7 A,
mezanin, cam. 2, jud. Ia[i la
sediul Cabinetului de Avocat
Horga Catalin, Jud. Ia[i, având J
22/2185/2015, Cod unic
\nregistrare; 35302150, s-a
dispus deschiderea procedurii
simplificate de insolven]`.
Termenul limita pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii
debitorului este
02.04.2021.Termenul pentru
întocmirea tabelului preliminar
este 12.04.2021. Termenul
pentru definitivarea tabelului de
crean]e la 07.05.2021. Prima
Adunare a Creditorilor va avea
loc în Ia[i, str. Cuza-Voda, nr.4,
et. 1, cam. 108, jud. Ia[i, la data
de 16.04.2021, ora 10ºº având
pe ordinea de zi: alegerea
Comitetului Creditorilor, al
pre[edintelui acestuia,
confirmarea lichidatorului judiciar
– C.I.I. Ardelianu Ovidiu Lucian [i
stabilirea remuneratiei acestuia.
Creditorii interesa]i pot depune
declara]ii de crean]` la dosar, în
dublu exemplar, cu men]iunea c`
exemplarul pentru lichidatorul
judiciar s` fie comunicat direct
acestuia la sediul ales din Mun.
Ia[i, str. Cuza Voda, nr.4, et.1,
cam. 108, jude]ul Ia[i.

capitalul social al societatii de la data inregistrarii
aprobata prin prezenta AGEA). Numarul drepturilor
de preferinta este egal cu numarul de actiuni
inregistrate la data de inregistrare la Depozitarul
Central SA, conform datei de inregistrare aprobata
de prezenta AGEA. Fiecare actiune detinuta la
data de inregistrare confera 1(unu) drept de
preferinta in baza caruia se pot achizitiona 1(una)
actiune noua;
1.3. Perioada in care va putea fi exercitat
dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum
va fi indicata in prospectul de oferta cu privire
la majorarea de capital social. Drepturile de
preferinta nu sunt tranzactionabile;
1.4. Plata actiunilor se va face integral la
momentul subscrierii, in contul bancar al societatii
indicat in procedura de subscriere;
1.5. Noile actiuni care nu au fost subscrise
de catre actionarii societatii inregistrati la
Depozitarul Central SA la data inregistrarii pe
parcursul perioadei de exercitare a dreptului de
preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului
de Administratie.
2. Aprobarea Procedurii de subscriere anexata
prezentei Hotarari AGEA;
3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de
Administratie sa modifice procedura de subscriere
aprobata la punctul anterior, daca este cazul, sa
ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile
si sa indeplineasca toate formalitatile necesare
sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire
a hotararii cu privire la majorarea capitalului
social si sa finalizeze majorarea de capital social
conform celor de mai sus prin reprezentarea
Societatii in fata oricaror autoritati, organisme
de reglementare si registre in vederea implementarii

PUBLICITATE
majorarii de capital social, incluzand fara a se
limita la: SSIF, Registrul Comertului, Autoritatea
de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central
SA, Bursa de Valori Bucuresti;
4. Aprobarea datei de 04.05.2021, ca data de
inregistrare, in conformitate cu prevederile art.
86, alin. 1, din Legea 24/2017, a datei de 29.04.2021,
ex-data si a datei de 05.05.2021 ca data platii.
5. Aprobarea actualizarii actului constitutiv
al societatii in conformitate cu hotararea de
majorare a capitalului social.
6. Imputernicirea Presedintelui CA si/sau a
Directorului General, in vederea efectuarii tuturor
demersurilor necesare pentru punerea in executare
a deciziilor anterioare cat si pentru orice alte
formalitati necesare in vederea executarii hotararilor
anterioare, daca se vor aproba.
Dreptul actionarilor de a participa la adunarile
generale
Actionarii inregistrati nominal in Registrul
Actionarilor la data de referinta pot participa la
adunarea generala personal, prin reprezentantii
legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin
reprezentant pe baza de imputernicire speciala
sau imputernicire generala, ori pot vota prin
corespondenta (prin formular de vot in format
scris sau prin mijloace electronice). Actionarii
pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in
cadrul adunarii generale a actionarilor.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe
la adunarea generala a actionarilor este permis
prin simpla proba a identitatii acestora, facuta
in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de
identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al
actionarilor persoane fizice reprezentate, cu
imputernicirea data persoanei fizice care le
reprezinta, cu respectarea prevederilor legale
aplicabile in materie si a prevederilor continute
in prezentul convocator.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a
entitatilor fara personalitate juridica, calitatea
de reprezentant legal se constata in baza listei
actionarilor de la data de referinta, din Registrul
Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului
legal. In cazul in care registrul actionarilor la data
de referinta nu contine date referitoare la calitatea
de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste
cu un certificat constatator eliberat de Registrul
Comertului, prezentat in original, sau copie
conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de
zile inainte de data publicarii convocatorului
adunarii generale a actionarilor.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu
precum si persoanele juridice pot fi reprezentati
prin reprezentantii lor legali, care la randul lor
pot da imputernicire altor persoane.
Actionarii pot fi reprezentati in adunarea
generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri
speciale sau a unei imputerniciri generale.
Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati
la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea
generala si prin alte persoane decat actionarii,
pe baza unei imputerniciri speciale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate
formularele de imputernicire speciala, care vor
fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie
al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita
in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si
ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Actionarii persoane juridice sau entitatile
fara personalitate juridica care participa la
adunarea generala prin alta persoana decat
reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu
o imputernicire speciala sau generala, in conditiile
anterior precizate.
Modelele formularelor de imputernicire speciala
vor fi disponibile incepand cu data de 12.03.2021
la sediul societatii, si pe pagina de internet a
societatii www.aurorashoes.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile
speciale in trei exemplare originale: unul pentru
actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru
societate. Exemplarul pentru societate, completat
si semnat, se depune personal sau se transmite:
- orice forma de curierat in original, impreuna
cu documentele insotitoare la sediul societatii,
astfel incat sa poata fi inregistrat la societate
cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale
a actionarilor, pana la data de 10.04.2021, ora
12.00, pentru AGOA, respectiv ora 13.00, pentru
AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnatura electronica
extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica la adresa
office@aurorashoes.ro si office@1aurora.ro, cu
48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor,
pana la data de 10.04.2021, ora 12.00, pentru AGOA,
respectiv ora 13.00, pentru AGEA, sub sanctiunea
pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o imputernicire generala,
emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru
participarea si votarea in cadrul adunarii generale
a actionarilor, data de un actionar, in calitate de
client, unui intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui
avocat, fara a solicita alte documente suplimentare
referitoare la respectivul actionar, daca
imputernicirea generala respecta prevederile
art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este
semnata de respectivul actionar si este insotita
de o declaratie pe proprie raspundere data de
reprezentantul legal al intermediarului sau de
avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare
prin imputernicirea generala, din care sa reiasa
ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul
actionar, in calitate de client, intermediarului
sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de
actionar, inclusiv prin atasare de semnatura
electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia data de reprezentantul legal al
intermediarului sau de avocatul care a primit
imputernicirea de reprezentare prin imputernicire
generala trebuie depusa la societate in original,
semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu
imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore
anterior adunarii generale a actionarilor 10.04.2021,
ora 12.00, pentru AGOA, respectiv ora 13.00, pentru
AGEA), in cazul primei utilizari.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea
generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri
generale, de catre o persoana care se afla intro situatie de conflict de interese, in conformitate
cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr.
24/2017.
Imputernicirile generale se depun la societate
cu 48 de ore inainte de adunarea generala
(10.04.2021 ora 12.00, pentru AGOA, respectiv ora
13.00, pentru AGEA), in copie legalizata la notar
sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu
originalul, sub semnatura reprezentantului.
Votul prin corespondenta
Actionarii au posibilitatea de a vota prin
corespondenta anterior adunarii generale a
actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin
corespondenta puse la dispozitie de societate.
Modelele formularelor de buletin de vot prin
corespondenta vor fi disponibile incepand cu
data 12.03.2021, la sediul societatii, sau pe siteul societatii www.aurorashoes.ro.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot,
buletinele de vot prin corespondenta completate
si semnate de actionari, impreuna cu toate
documentele insotitoare, se transmit la sediul
societatii pentru a fi inregistrate pana la data de
10.04.2021, ora 12.00, pentru AGOA, respectiv ora
13.00, pentru AGEA, astfel:
(i) prin orice forma de curierat
- buletinul de vot prin corespondenta in
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original, pe suport de hartie;
(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica
extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica la adresa
office@aurorashoes.ro si office@1aurora.ro.
Buletinul de vot prin corespondenta se
transmite impreuna cu urmatoarele documente:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile
trebuie sa fie insotite de o copie a actului de
identitate si de extrasul de cont din care rezulta
calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute,
emis de Registrul Actionarilor;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice,
trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat
de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea
de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna
cu documente care atesta inscrierea informatiei
privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor,
precum si copia actului de identitate al
reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine
date referitoare la calitatea de reprezentant legal,
aceasta calitate se dovedeste cu un certificat
constatator eliberat de registrul comertului,
prezentat in original sau copie conforma cu
originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile
raportat la data publicarii convocatorului adunarii
generale, care atesta calitatea de reprezentant
legal.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat
votul prin corespondenta participa personal sau
prin reprezentant la adunarea generala, votul
exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest
caz va fi luat in considerare doar votul exprimat
personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul
prin participare personala la adunarea generala
este alta decat cea care a exprimat votul prin
corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului
sau aceasta va prezenta la adunare o revocare
scrisa a votului prin corespondenta semnata de
actionar sau de reprezentantul care a exprimat
votul prin corespondenta. Acest lucru nu este
necesar daca actionarul sau reprezentantul legal
al acestuia este prezent la adunarea generala.
ATENTIE!
Avand in vedere situatia epidemiologica
determinata de raspandirea COVID-19 pe teritoriul
Romaniei si a masurilor luate de catre autoritati:
- recomandam actionarilor sa utilizeze
mijloacele de vot prin corespondenta, astfel cum
sunt mentionate in prezentul convocator,
- solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa
participe la adunarea generala prin prezenta
fizica la adresa mentionata in Convocator pentru
tinerea sedintei adunarii generale, sa anunte
Consiliul de Administratie asupra acestei intentii
cu cel puțin 5 (cinci) zile inainte datei adunarii,
la adresele de e-mail office@aurorashoes.ro si
office@1aurora.ro, in vederea efectuarii tuturor
pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea
participantilor, precum ș i pentru a asigura
respectarea cu strictete a masurilor dispuse de
autoritati.
Dreptul actionarilor de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si
de a face propuneri de hotarari pentru punctele
existente sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi
Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea
nr. 31/1990 si ale art.92 alin. (3) din Legea nr.
24/2017 unul sau mai multi actionari reprezentand,
individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul
social al Societatii, pot solicita Consiliului de
administratie al societatii introducerea unor
puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii
generale si/sau prezentarea de proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau propuse
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spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii
generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile
trebuie sa fie insotite de o copie a actului de
identitate si de extrasul din care rezulta calitatea
de actionar si numarul de actiuni detinute, emis
de Registrul Actionarilor;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice,
solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat
de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea
de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna
cu documente care atesta inscrierea informatiei
privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor
si copia actului de identitate al reprezentantului
legal.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine
date referitoare la calitatea de reprezentant legal,
aceasta calitate se dovedeste cu un certificat
constatator eliberat de registrul comertului,
prezentat in original sau copie conforma cu
originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile,
raportat la data publicarii convocatorului adunarii
generale, care atesta calitatea de reprezentant
legal.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de
un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul
social al societatii, prin orice forma de curierat,
cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de
la publicarea convocarii, in original, semnate si,
dupa caz, stampilate de catre actionari sau
reprezentantii legali ai acestora.
Dreptul actionarilor de a adresa intrebari
referitoare la ordinea de zi
Actionarii pot adresa intrebari societatii,
printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat
la sediul social al societatii, prin orice forma de
curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu
a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului
in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa
caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii
legali ai acestora.
Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa
fie insotit:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile
trebuie sa fie insotite de o copie a actului de
identitate si de extrasul din care rezulta calitatea
de actionar si numarul de actiuni detinute, emis
de Registrul Actionarilor;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice,
solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat
de Registrul Actionarilordin care rezulta calitatea
de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna
cu documente care atesta inscrierea informatiei
privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor,
precum si copia actului de identitate al
reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor Registrul
Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea
de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste
cu un certificat constatator eliberat de registrul
comertului, prezentat in original sau copie
conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult
30 de zile raportat la data publicarii convocatorului
adunarii generale, care atesta calitatea de
reprezentant legal.
Societatea poate raspunde prin postarea
raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul
lucrarilor adunarii generale.
Formularele de imputerniciri speciale, buletine
de vot prin corespondenta, precum si proiectele
de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile
si vor putea fi consultate de actionari la sediul
societatii incepand cu data de 12.03.2021, in zilele
lucratoare, intre orele 09.00 –15.00 sau pe websiteul societatii www.aurorashoes.ro.
AURORA SA
Prin Presedintele Consiliului de
Administratie
CONSTANTIN STEFAN
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Italienii sunt convin[i:
ıValentin Mih\il\ este
juc\torul cu care trebuie
s\ înceap\ reconstruc]ia
Parmei!‰
Valentin Mih`il` i-a cucerit pe fanii Parmei dup` recitalul dat
în meciul de pe terenul Fiorentinei, scor 3-3, chiar dac` a jucat
doar o repriz`. La unison, ziari[tii italieni au l`udat jocul fostului
craiovean care a fost desemnat cel mai bun de pe teren [i de
Gazzetta dello Sport [i de Corriere dello Sport. Iar cei de la
Parmalive.com cred c` românul reprezint` viitorul grup`rii emiliane.
„Mih`il` este cea mai inspirat` achizi]ie, are cel mai bun
randament [i nu doar meciul cu Fiorentina este o dovad` în acest
sens. A dat o pas` decisiv` [i apoi a marcat golul care a aprins
flac`ra speran]ei. Talentul lui Mih`il`, [i nu numai, ar trebui s`
reprezinte piatra de temelie pentru reconstruc]ia echipei”, au scris
cei de la Parmalive.com.

O nou\ lovitur\ pe pia]a
transferurilor! Viitorul
a anun]at plecarea lui
Alexandru M\]an în MLS!
FC Viitorul a anun]at oficial transferul lui Alexandru M`]an
la Columbus Crew. FC Viitorul a anun]at plecarea lui M`]an
în MLS: „FC Viitorul Constan]a [i Columbus Crew au ajuns
la un acord pentru transferul interna]ionalului Under 21
Alexandru M`]an la forma]ia din Major League Soccer, campioana
S.U.A în 2008 [i 2020!
În vârst` de 21 de ani, M`]an a fost evoluat în 24 de
partide din acest sezon pentru echipa noastr` (23 în Liga 1
[i 1 în Cupa României). Produs al Academiei Gheorghe Hagi,
unde a ajuns în 2009, Alex M`]an a îmbr`cat, în toate competi]iile,
de 66 de ori tricoul echipei FC Viitorul Constan]a [i a contribuit
la câ[tigarea, în 2019, a Cupei [i Supercupei României.
Alex este un component de baz` al Na]ionalei U21 a
României, al`turi de care s-a calificat la C.E U21 din acest an.
Mul]umim, Alex, pentru evolu]iile în tricoul negru-albastru [i
î]i dorim mult succes la noua forma]ie!”, anun]` Viitorul. FC
Viitorul ar urma s` încaseze 1,5 milioane de euro în schimbul
lui Alexandru M`]an.
Alexandru M`]an, un produs al Academiei Hagi, joac` la
prima echip` a celor de la FC Viitorul din 2016. Mijloca[ul a
fost împrumutat în sezonul trecut la FC Voluntari, iar în actuala
stagiune a strâns 23 de meciuri, un gol [i [ase pase decisive
pentru const`n]eni.

Viitorul a transferat un brazilian trecut
pe la Gremio [i Ferencvaros

Valentin Mih`il` este singurul
care trece de adversarul direct
{i Gazzetta di Parma îl consider` pe Valentin Mih`il` un
juc`tor special în trupa lui Roberto D’Aversa. „Este singurul care
caut` duelurile unu contra unu [i reu[e[te s` treac` de adversar.
Este debordant în astfel de ac]iuni”, au scris jurnali[tii locali.
Mih`il` a devenit [i interesant pentru statisticieni - este primul
juc`tor al Parmei care înscrie din postura de rezerv` în acest
sezon din Serie A. Valentin Mih`il` [i Dennis Man au fost
remarca]ii ziari[tilor italieni dup` ce Parma a sc`pat printre degete
o victorie pre]ioas` pe terenul Fiorentinei, scor 3-3.
Mih`il` a intrat imediat dup` pauz` [i a devenit eroul grup`rii
emiliane - a pasat decisiv pentru golul de 2-2, iar apoi a marcat
primul s`u gol în Serie A [i el care putea aduce prima victorie
a echipei sale din noiembrie anul trecut încoace. Iar Man a fost
aruncat în lupt` pentru ultima jum`tate de or` [i, de asemenea,
a avut o mare ocazie [i a contribuit la golul lui Mih`il`.

Valentin Mih`il`, cea mai mare
not` în presa din Italia
Fostul juc`tor al Universit`]ii Craiova a primit [i cele mai
mari note. Cei de la sportparma.com i-au acordat 7,5. „A intrat

mai greu în atmosfera meciului, dar când s-a înc`lzit [i-a l`sat
amprenta: assist la golul de 2-2 [i golul de 2-3. O adev`rat` furie
pe teren. Se na[te o întrebare legitim`: nu ar fi trebuit s` joace
din primul minut?”, au scris cei de la sportparma.com. În privin]a
lui Man, comentariul e mai critic: „U[or ca un fum, dar a fost
aproape de gol cu o execu]ie la care mingea a trecut milimetric
pe lâng` poart`”. Iar site-ul tuttomercatoweb.com îl laud` pe
Valentin Mih`il`.
„Talentatul juc`tor român de band` a intrat devastator. I-a
dat pasa decisiv` lui Kurtic pentru 2-2, apoi a g`sit golul unei
victorii iluzorii”, au scris cei de la tuttomercatoweb.com care au
apreciat [i apari]ia lui Dennis Man. „A adus dinamism [i prospe]ime
în ofensiva grup`rii emiliane. P`cat c` a ratat golul la centrarea
perfect` a lui Pezzella”, a fost caracterizarea italienilor care l-au
notat pe fostul juc`tor de la FCSB cu 6.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

FC Viitorul a anun]at transferul funda[ului brazilian
Marquinhos Pedroso (27 de ani).
FC Viitorul a f`cut anun]ul oficial pe site-ul clubului: „N`scut
la 4 octombrie 1993, la Tubarao (Brazilia), Marquinhos are
1.75m, evolueaz` pe postul de funda[ stânga [i a semnat un
contract valabil pân` la finalul acestui sezon, cu drept de
prelungire pentru înc` 1 an.
În cariera sa a mai jucat pentru forma]ii precum DC United,
FC Dallas, Figueirense, Ferencvaros, Gaziantepspor, Gremio
[i Botev Plovdiv, de aceasta din urm` desp`r]indu-se la începutul
acestui an. Bine ai venit, Marquinhos, [i mult succes în tricoul
negru-albastru”, anun]` Viitorul.
Viitorul, care are un meci mai pu]in disputat, cu Poli Ia[i,
este pe locul 11 în Liga I, cu 28 de puncte, dar diferen]a fa]`
de Academica Clinceni, ocupanta ultimei pozi]ii care asigur`
calificarea în play-off, este de opt lungimi [i se poate reduce
la cinci, în cazul în care const`n]enii vor câ[tiga restan]a.
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Dintr-o familie simpl\ de
agricultori, a ajuns s\ aib\
cei mai dori]i b\rba]i la
picioare [i s\ tr\iasc\ `ntr-un
lux ca `n filme!

Bursa bârfelor

Unde s-au dus banii de la Hoper`? Iat`
unde a ascuns Morticia lovelele palmate!
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o enforma]ie
cam bomb` despre lovelele alea care fac obiectul unei anchete la
hopereta din târg. Toat` t`r`[enia se \ndreapt` spre madama Bety
Morticia, manajerul suspendat din func]iune dup` ce b`je]ii veseli
au intrat peste ea [i ga[ca ei care au combinat peste un meleon
de epuroi. Cic` madama [i-a tras partea leului [i a \ncercat s`
fac` \n a[a fel \ncât s` se piard` urma lovelelor scurse de la stat
\n buzunarele lor. Se vorbe[te de pe acolo c` madama Morticia
are lovelele puse la ad`post pe numele mamei. Cic` zice c` are
pensie m`ri[oar`, c` mum`-sa e cam econoam` de felul ei [i
chestii din astea. P`i asta nu prea merge ca scuz`, c` ce pensie
baban` poate s` aib` s`raca fumeie de fiic`-sa se folose[te de ea
\n halul `sta? Madam` Bety, e[ti oleac` cam jenibil` cu chestii
de genul `sta, nu crezi?

Nu a nimerit func]ia care trebuie. Dezastru
pentru spionul parlamentarilor din târg
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
chestiune de prin târg. De data asta, babetele ]in s` v` povesteasc`
o chestiu]` despre proasp`tul suptimperfect al usereului, junele
Fane Târtase. Cic` b`jetul ajuns pe fonc]iune doar ca s` dea cu
pâra la madama Closet [i lui Mariusic` Brobodea e cam sp`ret
de bombe. Cic` agiuns pe fonc]ie, junele s-a luat oleac` cu mâinile
de cap, c` nu prea [tie \n ce s-a b`gat. Acuma, tot caut` s` vad`
cu ce se mânânc` fonc]ia, c` e nasol tot dac` cumva face vreo
buleal`, c` \n prefeciur` nu e ca la partid, s` te rogi de altul s`
te ajute când tu habar n-ai pe ce lume tr`ie[ti. Babetele \l mai
]in oleac` sub observa]ie pe Fane Târtase, c` aici e rost de
materiale brute pe viitor! Unde mai pui c` pân` acuma junele
popric`nean a fost mai mult gur` casc` [i la Cej`u, acolo unde
a nimerit \ntâmpl`tor, fie vorba \ntre noi.

S`geata b`ie]ilor s-a activat.
O s` curg` propunerile ca
apa cald` de acuma \nainte

Una dintre cele mai frumoase femei din lume este din Ia[i. Andreea
Sasu are 30 de ani [i este de loc din comuna Criste[ti. Acolo a petrecut
primii ani din via]` al`turi de p`rin]i [i de fra]i. |n curtea unor oameni
gospodari, Andreea a \nv`]at s`-[i pun` \n eviden]` poate cea mai
important` calitate: frumuse]ea. A plecat de la Criste[ti, jude]ul Ia[i,
\n str`in`tate la o vârst` fraged`, iar la scurt timp dup` ce a ajuns
printre str`ini a [i ie[it \n eviden]`. Se pare c` a ajuns \n str`in`tate
a[a cum ajunge orice român, pentru un viitor mai bun. Norocul a fost
\ns` de partea ei [i a fost recrutat` de o agen]ie de modele. La scurt
timp a ajuns un top model pentru care s-au luptat cele mai importante
case de mod`. Ulterior, fotografiile cu tân`ra ie[eanc` aveau s` apar`
peste tot \n mediul online [i nu numai. Andreea a intrat \n vizorul
presei [i a ]inut prima pagin` a tabloidelor lungi perioade de timp.

B`rba]i celebri s-au luptat pentru inima
frumoasei românce
Fiind din ce \n ce mai vizibil`, t`n`ra din Ia[i a stârnit interesul
unor b`rba]i celebri. |ntr-o perioad` destul de scurt` de timp, Andreea
a schimbat mai mul]i iubi]i. Tân`ra a avut o rela]ie cu unul dintre
cei mai râvni]i creatori de mod`, cu Philipp Plein, iar la un moment
dat a avut o rela]ie cu motociclistul italian Andrea Iannone. Acum
se pare c` se iube[te cu fotbalistul Riccardo Saponara, \ns` \n trecutul
s`u amoros se pare c` mai exist` câteva nume sonore. La un moment
dat s-a vehiculat c` modelul ar fi avut o rela]ie cu un fost pu[c`ria[,
care a primit titlul de cel mai sexy b`rbat din lume. Pân` acum,
Andreea nu a avut nicio rela]ie stabil` [i nu a f`cut vreun pas
important pe plan amoros. Tân`ra [i-a c`utat fericirea [i a g`sit-o,
se pare, \n bra]ele b`rba]ilor care i-au pus totul pe tav`. Vacan]e de
lux, haine de firm` [i accesorii scumpe, de asta are acum parte
tân`ra de loc din Criste[ti.
Reporterii „BZI” au \ncercat s` ia l`g`tura cu rudele tinerei [i cu
primarul comunei din care aceasta se trage. „Eu o [tiu pe Andreea.
Am fost profesor, iar ea a \nv`]at la [coala la care eu am predat. A
plecat de mult timp din comuna Criste[ti, dar pot s` v` spun c` este
o femeie extrem de frumoas`. La noi \n comun` toate femeile sunt
frumoase de fel. Cert este c` Andreea a ajuns top model [i este
cunoscut` \n toat` lumea. Nu ne putem decât mândri cu ea”, a spus
Vlad Mihai Pintili, primarul comunei Criste[ti. Despre familia tinerei,
primarul comunei nu a avut decât cuvinte de laud`. „Familia Andreei

este o familie de oameni gospodari, muncitori, sunt oameni de baz`
ai comunei noastre. Ea mai are fra]i [i surori [i to]i au mers pe drumul
lor. Au o situa]ie bun` to]i. La Criste[ti, acum locuiesc doar p`rin]ii
Andreei. Eu cred c` am v`zut-o pe ea cam de dou` ori \n ultimii 10
ani. Vine rar pe la noi”, a completat primarul comunei Criste[ti.

Tân`ra care s-a iubit cu b`rba]i celebri ar
putea ajunge cet`]eanul de onoare al
comunei \n care s-a n`scut
Vlad Mihai Pintili, primarul comunei Criste[ti, spune c` se
mândre[te c` Andreea este din comuna pe care o conduce [i a ]inut
s` precizeze c` dac` aceasta va veni \n vizit` \n locul natal, o va
face cet`]ean de onoare. „Eu abia am intrat primar, dar m` gândesc
c` acum, \n toamn`, dac` vom avea voie s` organiz`m zilele comunei,
s` o facem pe Andreea Sasu cet`]ean de onoare al comunei noastre.
|ncerc`m s` denumim strada pe care locuie[te cu numele ei, dar e
complicat. Cet`]ean de onoare o facem sigur. Numai s` vin` acas`”,
a mai spus Vlad Mihai Pintili, primarul comunei Criste[ti. Reporterii
„BZI” l-au contactat pe unul dintre fra]ii Andreei [i i-au adresat câteva
\ntreb`ri, \ns` acesta nu a r`spuns. Trebuie precizat faptul c` Andreea
Sasu este urm`rit` de zeci de mii de oameni \n mediul online, iar
la post`rile sale adun` mii de aprecieri. Nu ezit` s` pozeze provocator
[i [tie cum s`-[i eviden]ieze frumuse]ea. Focoasa brunet` continu`
s` uimeasc` prin apari]iile sale [i este una dintre femeile dup` care
b`rba]ii \ntorc cu siguran]` capul.

La final de rubricu]`, babetele vor s` v` mai zic` una-dou`
despre un scandalagiu notoriu de pe la noi, care zice el c` a
venit cu o idee salvatoare. Cic` concilierul Z`rz`nel Timofmuc a
venit el cu o idee despre ceva cu urbanismul, ca s` fac` lumea
drumul [i apoi blocul, c` el e mafalda, c` alea, c` alealalte. Ideea
asta e de când lumea [i p`mântul, doar c` Z`rz`nel a aflat [i el
cum st` treaba [i s-a gândit s` profite electoral. Doar c` \n spatele
lui stau ni[te gigei cu enterese care i-au sugerat s` se bage \n
seam` [i poate, poate iese treaba a[a cum apare ea prin târg.
Z`rz`nel e prea banan` s` coac` el singur chestii de genul `sta.
C` doar gogâld`ul când s-a mutat la gheboaia [i-a l`sat buletinul
pe târg ca s` fie concilier local. Doar nu e de teapa lui s`-i
reprezinte pe oamenii din Miros Lava, el e b`jet de ora[!
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