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Procurorii DIICOT au descins la Opera
Națională Iași! Detalii teribile din
ancheta care o vizează și pe Beatrice
Rancea, managerul instituției!
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Caz incredibl
în comuna
Ciortești! O bătrână
a ieșit din mormânt
ca să semneze
acte la Primărie
actualitate 9

Un bărbat din comuna Schitu Duca, din
județul Iași, încearcă să lămurească situația
juridică a unui teren din comuna Ciortești,
moștenit de la mama Anica Ciubotaru. Viorel
Ciubotaru a descoperit că fostul primar al
localității ar fi comis mai multe falsuri

Un tânăr
ieșean vinde un
obiect unicat! Poți
să mănânci și să
stai în cap pe el
actualitate 9

Scaunul karmic, un produs unic în Iași,
inventat în plină pandemie, s-a vândut ca
pâinea caldă, în ultimele luni. Produsul a fost
conceput de o companie din domeniul
imobiliar care s-a adaptat nevoilor clienților.
Cele mai multe produse se vând în
străinătate. De aceea, compania a recrutat...
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Oamenii din spatele profesiei!
Cadrele medicale și auxiliare din
Iași sunt încurajate să-și
împărtășească poveștile într-un
program de medicină narativă

actualitate 9

În atenția ANI! Deputatul Cosette
Chichirău se joacă cu declarația de avere.
Și-a ascuns un sac de bani, primit la alegeri
Deputatul Cosette Chichirău
poate fi cercetată din nou de
Agenția Națională de Integritate.
Actualul deputat USR și-a adus
aminte de niște bani primiți ca
donație la alegerile locale 2020
abia la aproape 6 luni distanță.
În declarația de avere depusă la
Camera Deputaților...
expres
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Detalii fără perdea din dosarul în
care Iulia Vântur a fost chemată în
judecată! Ce au spus magistrații ieșeni!
Iulia Vântur a câștigat recent,
la Iași, procesul pe care un
vecin i-l intentase ei și tatălui
său. Magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași au dat ieri
publicității motivarea
sentinței emise în dosarul
vedetei TV. Întreg procesul a
pornit de la un teren de un
hectar, din județul Iași
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Noi interven]ii ISU `n
jude]ul Ia[i. Incendii `n
mai multe localit\]i
ie[ene. Trei persoane
au r\mas blocate `n
mijlocul unui lac
O serie de incendii izbucnite la finalul s`pt`mânii trecute
\n localit`]i din jude]ul Ia[i au pus pe jar pompierii din cadrul
Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) „Mihail Grigore
Sturdza”. Pompierii ie[eni au intervenit atât la stingerea unui
incendiu izbucnit la un autoturism \n comuna Popricani, cât [i
la un incendiu \n apropiere de municipiul Pa[cani. „În data de
26 februarie 2021, ora 18:23, un echipaj din cadrul Deta[amentului
1 de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea Popricani. S-a
intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism.
În urma incendiului au ars materialele combustibile din mase
plastice [i textile din componen]a autoturismului. Acesta a fost
deteriorat prin ardere în propor]ie de 90 la sut`. Cauza probabil`
de producere a incendiului a fost un cablu electric defect ori
neizolat corespunz`tor fa]` de materiale combustibile”, au
men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i. Luna trecut`, un alt autoturism,
de aceast` dat` din Ia[i, a fost cuprins de fl`c`ri.

Incendiu la o locuin]` din
comuna Stolniceni-Pr`jescu
Pompierii ie[eni au intervenit \n localitatea StolniceniPr`jescu, \n apropiere de municipiul Pa[cani, pentru a stinge
un incendiu izbucnit la o locuin]`. „În data de 28 februarie
2021, ora 16:41, Sec]ia de Pompieri Pa[cani a intervenit în
comuna Stolniceni-Pr`jescu pentru stingerea unui incendiu
produs la o locuin]` individual`. În urma incendiului au ars
aproximativ 3 metri p`tra]i de acoperi[ din lemn cu învelitoare
din carton bituminat [i s-au degradat aproximativ 3 metri p`tra]i
de învelitoare din tabl`. Cauza probabil` de producere a
incendiului a fost co[ul de fum amplasat ori neprotejat termic
fa]` de materialele combustibile”, au mai men]ionat cei de la
ISU Ia[i. Pe perioada iernii, din cauza instala]iilor de \nc`lzire
suprasolicitate au avut loc mai multe incendii \n jude].

Noi misiuni derulate \n
jude]ul Ia[i de pompieri
La finalul s`pt`mânii trecute, angaja]ii ISU Ia[i au intervenit
[i \n alte misiuni \n unele localit`]i ie[ene. Astfel, un echipaj
din cadrul Deta[amentului 1 de Pompieri Ia[i a intervenit în
municipiu, în sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulan]`
Jude]ean Ia[i. Pompierii au fost solicita]i s` intervin` la
transportul unei persoane supraponderale. Pompierii ie[eni au
fost parte [i la alte misiuni. Un echipaj din cadrul Deta[amentului
2 de Pompieri Ia[i a executat dou` misiuni de transport cutii
de vaccin împotriva COVID-19. Acestea au fost transportate la
Institutul Na]ional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militar`
„Cantacuzino Bucure[ti” [i la Depozitul de Rezerve Proprii al
IGSU din localitatea Mizil, jude]ul Prahova.
Vlad ROTARU
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~n aten]ia ANI! Deputatul
Cosette Chichir\u se joac\
cu declara]ia de avere. {i-a
ascuns un sac de bani, primit
la alegerile din 2020 `n Ia[i
Deputatul Cosette Chichir`u poate fi
cercetat` din nou de Agen]ia Na]ional` de
Integritate. Actualul deputat USR [i-a
adus aminte de ni[te bani primi]i ca
dona]ie la alegerile locale 2020 abia la
aproape 6 luni distan]`
Material brut pentru inspectorii Agen]iei Na]ionale de Integritate
(ANI). Unul dintre parlamentarii jude]ului Ia[i a uitat s`-[i treac` \n
declara]ia de avere o sum` primit` ca dona]ie pentru alegerile locale
din 27 septembrie 2020. Este vorba despre 24.000 lei (5.000 euro),
sum` pe care pre[edintele organiza]iei jude]ene a Uniunii Salva]i
România (USR) nu o trecuse \n prima declara]ie de avere depus` la
secretariatul Camerei Deputa]ilor. Abia \n luna februarie 2021, Cosette
Chichir`u a declarat public suma primit` ca dona]ie pentru alegerile
la care a candidat pentru func]ia de primar. Practic, parlamentarul
de Ia[i nu a declarat la timp acei bani, chiar [i o dona]ie de 5.000
de euro, ceea ce o poate duce \n aten]ia organelor de anchet`.

Deputatul Cosette Chichir`u nu a declarat
la timp banii de la alegerile locale
Deputatul Cosette Chichir`u a depus o declara]ie de avere
la secretariatul Camerei Deputa]ilor la finalul lui decembrie 2020,
imediat dup` ce [i-a preluat mandatul de parlamentar. |n declara]ia
de avere respectiv` nu se men]ioneaz` nimic despre suma primit`
ca dona]ie pentru alegerile locale desf`[urate cu câteva luni \nainte.
Abia \ntr-o declara]ie de avere rectificat` \n februarie 2021 Cosette
Chichir`u [i-a adus aminte de banii pe care i-a primit pentru
campania electoral` din perioada august-septembrie 2020. Printre
sumele decontate de la alegerile locale 2020, aceasta a uitat de
banii primi]i ca dona]ie, situa]ie care nu o absolv` de nicio vin`.

Verific`ri demarate de ANI \n 2020
Nu este pentru prima oar` când deputatul ie[ean ar fi verificat
de inspectorii ANI. Chichir`u nu a renun]at la calitatea de manager
al unei firme de panouri solare din Statele Unite ale Americii (SUA),
în paralel fiind [i reprezentant în Parlamentul României. Cosette
Chichir`u a fost manager al companiei Wellington Solar LLC din statul
Massachusetts, firm` desfiin]at` abia în 2018, când actualul parlamentar
era deja în Camera Deputa]ilor. Practic, aceasta nu a renun]at la firma
pe care o avea \n SUA timp de 2 ani, ea preluând primul mandat de
parlamentar \n 2016. Wellington Solar nu a avut un alt manager sau
proprietar în afar` de Cosette Chichir`u între 2014 [i 2018. ANI verific`
[i \n prezent aceast` situa]ie a deputatului de Ia[i.

Ce avere are deputatul
USR Ia[i Cosette Chichir`u?
Conform declara]iei de avere, actualul deputat USR Cosette
Chichir`u de]ine un apartament \n statul Massachusetts din Statele
Unite. Apartamentul a fost cump`rat \n anul 2012 [i are o suprafa]`
de 62 de metri p`tra]i. La capitolul active financiare, parlamentarul
a declarat 9 conturi curente \n diverse monede de circula]ie
interna]ional`, precum [i un fond de investi]ii de 270 de mii de
dolari americani. La capitolul plasamente, aceasta a declarat un
\mprumut \n nume personal de 25 de mii de lei c`tre Asocia]ia
Centrul de {tiin]` Aleodor, centru pe care tot ea l-a \nfiin]at. La
alegerile locale 2020, Chichir`u a sus]inut c` a dat c`tre partid
111.500 lei, dar [i al]i 50 de mii de lei pentru alegerile parlamentare.
Are un credit c`tre MassHousing din Statele Unite de 194.304
dolari americani, contractat \n 2012 [i scadent \n 2042. Anul trecut
a avut un venit de 131.412 lei (10.951 lei pe lun`) din Camera
Deputa]ilor. La acesta se adaug` 25.200 de dolari din \nchirierea
apartamentului din SUA.

Apartamentul m`tu[ii a fost
folosit paravan pentru partid
Aceasta nu ar fi singura inginerie \ncercat` de deputatul
Cosette Chichir`u. Cu mult \nainte de alegerile locale 2020, aceasta
a trecut sediul partidului pe locuin]a m`tu[ii sale din strada
Costache Negri. A f`cut acest lucru tocmai pentru a avea acces
la toate documentele partidului. |n 2019, deputatul Cosette Chichir`u
a stabilit sediul USR Ia[i \ntr-un apartament al rudei sale, o
m`tu[` de 74 de ani. Parlamentarul a decis acest lucru la vremea
respectiv` pentru a nu le da acces celor care o contestau \n
partid la documentele interne.
Vlad ROTARU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Dezastru `n comuna Valea Lupului. Pr\p\d
l\sat `n urm\ de fostul primar Dumitru
Mih\iluc `n prim\ria de lâng\ municipiul
Ia[i. Salarii acordate ilegal `n institu]ie
Una dintre cele mai vânate zone din jurul municipiului Ia[i a
ajuns s` se confrunte cu o situa]ie extrem de nepl`cut`. Inspectorii
Cur]ii de Conturi au scos la iveal` o serie de nereguli s`vâr[ite \n
Prim`ria din comuna Valea Lupului, nereguli care l-au avut \n centru
pe fostul primar Dumitru Mih`iluc. Conform raportului \ntocmit de
Curtea de Conturi pentru anul 2019, abaterile sunt estimate la 555
de mii de lei. Printre abaterile constatate au ap`rut unele legate de
acordarea unor drepturi salariale neconforme sau majorarea ilegal`
a pre]ului la recep]ia sediului prim`riei din localitate. Inspectorii au
dispus \nc` de acum 2 ani ca aceste abateri s` fie ref`cute.

Fostul primar a umflat pre]ul sediului
Prim`riei din comuna Valea Lupului
O abatere de 152 de mii de lei a fost \nregistrat` la recep]ia
sediului nou al Prim`riei din comuna Valea Lupului. La suma
total` a lucr`rii au fost ad`uga]i [i acei bani f`r` nicio justificare
din partea fostului primar. „Înregistrarea recep]iei Sediului prim`riei

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei ”COREVAS” S.A., desemnat prin Sentința Civilă nr.
87/F, din data de 20.03.2018, pronunţată de Tribunalul Vaslui,
Secţia Civilă,în dosarul nr. 3212/89/2014,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
licitaţie publică competitivă,cu strigare, în data de 08.03.2021,ora
13:00, pentru valorificarea următoarelor active:
DENUMIRE ACTIV; Cant.; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,
fără TVA)
Utilaje și instalații:
1.448,20
Invertor sudura
1
16,00
Schela metalica
1
174,60
Aparat sudura electrof 400
1
157,80
Placa vibranta Invelstools
1
132,60
Nivela optica FAL 32 cu trepied
1
20,00
Pompa mobila Mol INV13604369
1
681,80
Schela metalica Dasorom
1
221,40
Masina de taiat gresie
1
21,00
Ciocan rotopercutor BOCH
1
23,00
Mijloc de transport
180,00
Autoturim DACIA SOLENZA
1
180,00
Ambalaje
20,80
Tambur
1
3,30
Paleti
42
5,60
Paleti
8
2,60
Tambur
1
3,00
Tambur
1
3,30
Tambur
1
1,60
Tambur
1
1,40
Obiecte de inventar
10,00
Masina de gaurit
1
2,40
Set site laborator
1
7,60
Materii prime
61,40
Cherestea
6,14
13,60
Cismea stradala
2
12,80
Rama cu capac gradina
1
3,00
Teu
1
1,80
Toc alb
3
5,20
Toc stejar
1
1,20
Tub D160PE100
129
22,20
Tub PVC32
162
1,60
Produse finite
158,60
Borne beton armat
42
23,20
Cofraje tuburi fantana
6
52,80
Grinzi acoperis 0,25x0,9x11
4
79,00

la o valoare majorat`, datorat includerii unor sume ce nu sunt
aferente obiectivului de investi]ie”, se arat` \n raportul inspectorilor
Cur]ii de Conturi Ia[i. Inspectorii au constatat, printre altele, c`
Prim`ria nu a recuperat debitele restante de la mai multe persoane.
„Eviden]ele fiscale ale unit`]ii sunt incomplete [i/sau con]in date
care nu corespund realit`]ii. Nu sunt înregistra]i to]i contribuabilii
persoane juridice care au sediul/desf`[oar` activit`]i pe teritoriul
comunei. Un num`r de 20 de contribuabili persoane juridice sunt
radia]i. Valoarea debitelor acestora înregistrate în eviden]a fiscal`
este de 311 mii de lei. Suma de 202,2 mii de lei reprezint` debite
aferente perioadei cuprinse ulterior datei radierii [i momentului
efectu`rii ac]iuni de audit”, se mai arat` \n raportul inspectorilor.

Salarii date dup` ureche \n prim`ria
de la marginea Ia[ului
O alt` gaur` de 890 de mii de lei a fost legat` de faptul c`
Prim`ria nu a \nregistrat \n contabilitate taxa special` de salubritate

Stalpi sustinere 4x25x25
1
3,60
Ambalajele, obiectele de inventar, materiile prime și produsele
finite se vând doar în bloc, pe categorii de bunuri.
În cazul în care, la licitația din 08.03.2021,nu se va reuși
valorificarea tuturor bunurilor mobile,se vor organiza noi licitații,
în aceleaşi condiţii pe 15.03.2021, respectiv 22.03.2021,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 07.03.2021, 14.03.2021, respectiv 21.03.2021,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 activelor este licitaţie publică,cu
strigare,competitivă,conform Regulamentului de valorificare
aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 16.10.2020.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 16.10.2020.Garanţia de participare la
licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,pentru
fiecare activ în parte,sumă ce va fi depusă în contul de lichidare
al debitoarei,nr: RO23BACX0000000243761000,deschis la Unicredit
Bank S.A.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 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 activelor 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 357,00 lei, TVA inclis, plătibili
în contul lichidatorului judiciar nr.: RO93BUCU103121594989 2RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe www.lrj.ro, la tel.:0733.683.702, 0729.292.746, mail:vanzari@lrj.ro,
manuel.stoica@lrj.ro,office.is@lrj.ro.

existent` la nivelul comunei. Iar asta nu a fost tot. O vreme sau dat [i salarii pentru unii func]ionari, salarii umflate \n raport
cu munca prestat`. O astfel de decizie a fost \ntoars` [i de
instan]a de judecat` de noua conducere a Prim`riei din Valea
Lupului. „S-a constatat acordarea de drepturi de natur` salarial`
în mod nelegal datorat acord`rii de drepturi salariale personalului
unit`]ii peste nivelul indemniza]iei viceprimarului. Sunt [i drepturi
salariale acordate pentru o func]ie la un nivel superior postului
ocupat, precum [i de acordarea de drepturi salariale pentru
implementarea proiectelor cu finan]are nerambursabil` într-un
cuantum superior celui la care se avea dreptul”, se mai arat` \n
raportul celor de la Curtea de Conturi Ia[i.

Probleme peste probleme \n mandatul
fostului primar
Dumitru Mih`iluc a fost primar \n Valea Lupului \n ultimele
dou` mandate. Locuitorii din Valea Lupului au f`cut numeroase
sesiz`ri dup` autoriza]iile date aiurea de Dumitru Mih`iluc. S-a
ajuns pân` [i la blocarea unor str`zi de c`tre unele persoane
apropiate de primar [i care au primit de la acesta drept de folosin]`
asupra arterelor. Iar acest lucru nu a fost tot. Primarul [i-a angajat
[i o sumedenie de rude \n institu]ia pe care o conducea. Familia
acestuia a acaparat chiar mai multe func]ii-cheie din prim`rie.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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SOCIAL

Mar]i, 2 martie

4

Oamenii din spatele profesiei! Cadrele
medicale [i auxiliare din Ia[i sunt
`ncurajate s\-[i `mp\rt\[easc\ pove[tile
`ntr-un program de medicin\ narativ\
OAMGMAM filiala Ia[i a ini]iat un program
de medicin` narativ`. Personalul medical
[i auxiliar este \ndemnat s`-[i
povesteasc` experien]ele tr`ite de-a
lungul carierei \n cadrul \ntâlnirilor de
consiliere psihologic`. C`t`lina Neculau
[i-a \ncheiet cariera de asistent medical
pentru a deveni consilier psihologic \n
cadrul OAMGMAM filiala Ia[i
C`t`lina Neculau, consilier psihologic \n cadrul Ordinului
Asisten]ilor Medicali Generali[ti, Moa[elor [i Asisten]ilor Medicali
(OAMGMAM) filiala Ia[i, se ocup` din luna aprilie 2020 de un
program de medicin` narativ`. |n cadrul acestui program se
dore[te ca personalul medico-sanitar s` \[i povesteasc` experien]ele
[i s` arate cum [i-au gestionat emo]iile pe care le tr`iesc zi de
zi \n profesia pe care [i-au ales-o. C`t`lina a lucrat 26 de ani ca
asistent medical, dup` care a ales partea de cercetare [i consiliere
a personalului medico-auxiliar. A con[tientizat dup` anii de practic`
despre cât este de important s` g`se[ti suport \n comunitate prin
puterea exemplului dat de pove[tile \mp`rt`[ite. De[i reticen]i,
pas cu pas, ace[tia \ncep s` \[i expun` tr`irile. |n afar` de cele
dou` \ntâlniri pe lun`, ace[tia pot posta online pove[tile. Toate
aceste demersuri au \nceput mai intens \n luna august, dup` o
perioad` \n care foarte mul]i medici, asisten]i [i infirmieri au
trecut de momente dificile. |n România, post`rile pe re]elele de
socializare ale unor asisten]i medicali \n care ace[tia [i-au povestit
experien]ele au ajuns virale.

ANUN}
„EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar
al EUREKA-COS SERVICE S.R.L., desemnat prin Încheierea nr.
7/CC 10.02.2021, pronunţată de Tribunalul IAŞI, secţia II CIVILĂFALIMENT, în dosarul nr. 5356/99/2020 (nr. format vechi 161/2020),
prin prezenta notifică faptul că prin Încheierea nr. 141/19.10.2018
împotriva debitoarei EUREKA-COS SERVICE S.R.L., cu sediul
social în Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, nr. cad. 2814/1/2,
CF nr. 7259, Jud. Iaşi, societate înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului Iaşi sub nr. J22/1608/2009, Cod de Identificare
Fiscală 26068514 s-a deschis procedura simplificată a insolvenţei
reglementată de Legea nr.85/2014. Termenul de înregistrare
a creanţelor este 26.03.2021.Termenul de întocmire a tabelului
preliminary este 05.04.2021. Depunerea eventualelor contestaţii
împotriva tabelului preliminar al creanţelor se va face în 7 zile
de la publicarea în BPI. Termenul pentru soluționarea eventualelor
contestații și definitivare tabel este 21.04.2021. Prima şedinţă
a Adunării Creditorilor este convocată la data de 12.04.2021,
ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Zorilor
nr.11, Jud. Iaşi. Creditorii interesaţi pot depune declaraţii de
creanţă, în dublu exemplar, la dosarul de insolvenţă nr.5356/99/2020
(nr. format vechi 161/2020).

Experien]a din spitale a f`cut-o s`
con[tientizeze importan]a
consilierii psihologice
Toate aceste demersuri pentru a ajuta personalul medical [i
sanitar au pornit dup` ce timp de 26 de ani C`t`lina Neculau a
lucrat ca asistent medical. Situa]iile tr`ite \n spitale, impactul pe
care \l aveau experien]ele tr`ite zi de zi au determinat-o s` aleag`
s` se specializeze [i \n domeniul psihologiei [i s` se adapteze la
nevoile asisten]ilor medicali [i nu numai, prin programul de
medicin` narativ`. „Timp de 26 de ani am lucrat ca asistent
medical [i am lucrat \ntr-o sal` de opera]ii, dup` care am ales
partea de cercetare [i consiliere. |mi aduc aminte c`, \n anii ‚90,
la vârsta de 14 ani, am \nceput practica \n spital [i de atunci miam dat seama cât de mult` nevoie aveam de a \nv`]a de la cineva
despre cum s` gestionez emo]iile. Din cauza st`rilor, la \nceput
nu am putut s` mânânc timp de trei zile dup` ce am v`zut
pacien]i care nu se puteau alimenta singuri, care aveau nevoie
de ajutor, iar din cauza sistemului medical de atunci nu exista
personal care s` \i ajute. Cred c` trebuie s` se \n]eleag` faptul
c` \n spatele profesiei exist` un om”, spune C`t`lina Neculau,
consilier psihologic \n cadrul OAMGMAM filiala Ia[i.

Angaja]ii din spitale au fost privi]i cu
suspiciune de c`tre vecinii
care \i evitau din fric`
C`t`lina Neculau a aflat care erau de fapt dificult`]ile peste care
treceau zi de zi angaja]ii din spitale. De la frica de a infecta pe cei
dragi, vecini recalcitran]i, la schimbarea mediului [i a stilului de
lucru, pân` la interac]iunea tot mai dificil` cu pacien]ii, anul 2020
a fost unul dintre cei mai dificili ani din experien]a lor. „Obi[nuiesc
s` discut cu colegii mei [i de aceea [tiu c` acest program i-ar
putea ajuta mult [i pe ceilal]i s` afle ce experin]e au tr`it ceilal]i
[i cum au dep`[it momentele dificile. Unora le-a fost fric` s` nu \i
infecteze pe cei dragi sau au fost deta[a]i [i au trebuit s` se adapteze
unui nou stil de lucru, presiunea a fost mult mai mare, dar \n ciuda
acestui fapt, mul]i s-au oferit voluntari [i au plecat \n alte sec]ii [i
unit`]i medicale. Au avut vecini recalcitran]i, [tiind c` lucreaz` \n
sistemul medical [i c` exist` riscurile de infectare. Pe de o parte,
al]ii au ales s` \i sus]in` [i au apreciat eforturile lor. Din cauza

echipamentelor de protec]ie nu mai pot interac]iona la fel cu pacientul,
comunicarea este mult mai limitat` [i, de[i nu pare, asisten]ii medicali
sunt preocupa]i de acest lucru”, adaug` C`t`lina Neculau.

Medicina narativ`, o nou` form` de
consiliere pentru personalul medical
Medicina narativ` a fost deprins` de la profesori din Universitatea
din Columbia, Statele Unite ale Americii. Este un program menit
s` adune cât mai multe pove[ti ale personalului medical [i auxiliar
care s` ajute [i pe cei mai pu]ini experimenta]i [i care s` prezinte
situa]ii \n care au reu[it s` dep`[easc` dificult`]ile. Sunt organizate
\ntâlniri de dou` ori pe lun`, menite s` arate cum se pot gestiona
mai bine tr`irile de zi cu zi [i de ce o anumit` experien]` i-a
marcat mai mult decât alta. „A fost ini]iat programul de medicin`
narativ` \n ideea de a sus]ine personalul medico-auxiliar. Pove[ti
care \i ajut` s` mearg` mai departe, care \i sus]in [i le ofer`
sprijin \n momentele mai delicate. A \mp`rt`[i experien]ele
profesionale poate fi eliberator [i \ncurajator pentru a merge mai
departe cu mai mult` \ncredere [i dorin]`. Mai ales «bobocii»
care se afl` \n primii ani de munc` ar putea beneficia de experien]a
[i maturitatea celor care au intrat \n profesie de ceva mai mul]i
ani. |n acest fel, oamenii de dincolo de halatele albe vor putea
ar`ta comunit`]ii c` [i ei au emo]ii”, \ncheie C`t`lina Neculau,
consilier psihologic \n cadrul OAMGMAM filiala Ia[i.
Alexandra ABONICESEI
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Aten]ie la pretinsele site-uri care `[i atribuie denumirea de farmacie online!

Medicamente promovate pentru tratarea
infec]iei cu coronavirus, desfiin]ate
de Colegiul Farmaci[tilor din România
Colegiul Farmaci[tilor din România a
semnalat problemele pe care le ridic`
achizi]ionarea din magazinele online care
\[i \nsu[esc ilegal denumirea de farmacie.
Un site promova un kit care era indicat
pentru tratarea simptomelor pacien]ilor
infecta]i cu coronavirus
Colegiul Farmaci[tilor din România (CFR) s-a sesizat cu privire
la apari]ia magazinelor online care \[i \nsu[esc denumirea de
farmacie. Pozi]ia exprimat` de ace[tia printr-un comunicat online
a prezentat situa]ia unui magazin denumit „Farmacia Ortomolecular`”,
de[i este ilegal. Multe alte astfel de cazuri au fost revizuite de
c`tre Colegiul Farmaci[tilor din România \n \ncercarea de a reduce
riscurile la care se pot expune persoanele care cump`r` medicamente
din astfel de magazine. Defini]ia farmaciei online este stipulat`
în Ordinul Ministrului S`n`t`]ii Nr. 444 din 25 martie 2019 [i
precizeaz` c`: „farmacie online - unitatea farmaceutic` autorizat`
s` vând` [i s` elibereze prin intermediul serviciilor societ`]ii
informa]ionale numai medicamente acordate f`r` prescrip]ie medical`
cu autoriza]ie de punere pe pia]` conform legisla]iei în vigoare.
Aceasta func]ioneaz` în baza înscrierii unei men]iuni pe autoriza]ia
de func]ionare a farmaciilor comunitare înfiin]ate conform Legii
farmaciei nr. 266/2008, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare”.

Afaceri ilegale cu medicamente, menite
s` trateze simptomele pacien]ilor
infecta]i cu coronavirus
Colegiul Farmaci[tilor din România trage un semnal de alarm`
privind oferta de produse pentru SARS-CoV-2 [i COVID-19. Este
vorba de Kit Micronutritional SARS-CoV-2 PROTECT COMPLEX
de la Dr. ALBU Selections, care \n urma sesiz`rilor a fost eliminat
de pe site-ul denumit Farmacia Ortomolecular`. Astfel de cazuri

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L. cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei:
5D CONCEPT S.A., desemnat prin Sentinţa Comercială nr. 699/S
din data de 09.12.2009, pronunţată de Tribunalul Iași, secţia
COMERCIAL - FALIMENT, în dosarul nr.: 8173/99/2007 (nr. format
vechi: 210/2007), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006,
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborat cu prevederile Codului Procedură Civilă, în
măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţa generală că în
ziua de 08.03.2021, ora 13:00, organizează licitaţie publică
competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următorului activ
mobil:
Denumire mijloc auto; Preț de pornire a licitației (EUR, fără
TVA)
AUTOUTILITARĂ FURGON RENAULT FCO7BF - KANGOO, nr.
înmatriculare IS-08-DTM, nr. identificare VF1FC07BF31988376
880,00
În cazul în care la licitaţia din 08.03.2021, nu se va reuşi
valorificarea activului mobil, se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii pe 15.03.2021, 22.03.2021, 29.03.2021, respectiv
05.04.2021, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos
la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până cel târziu la data de 07.03.2021, 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. 53, din
Legea nr. 85/2006, 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 activului este licitaţie publică, competitivă, cu
strigare, în conformitate cu hotărârile adoptate de Adunarea

au fost \ntâlnite de-a lungul anului, când pe internet s-au vândut
chiar [i medicamente contraf`cute. „Ne aliniem astfel la modul
de abordare a acestei probleme majore de c`tre Agen]ia European`
a Medicamentului (EMA), care «îndeamn` pacien]ii s` se fereasc`
de medicamente poten]ial falsificate, vândute de furnizori [i siteuri neînregistrate». |n opinia EMA, pe care ne-o însu[im în
totalitate, «este posibil ca ace[ti vânz`tori s` exploateze temerile
în timpul pandemiei COVID-19 [i s` sus]in` c` produsele lor pot
preveni sau vindeca COVID-19. De asemenea, pot p`rea c` ofer`
acces u[or la medicamente care altfel nu sunt u[or disponibile».
Pacien]ii [i publicul larg pot fi în siguran]` atunci când achizi]ioneaz`
medicamente sau produse de s`n`tate online, numai de la unit`]ile
farmaceutice (farmacii/drogherii) înregistrate la Ministerul S`n`t`]ii
pentru vânzarea prin intermediul societ`]ii informa]ionale, care
prezint` sigla UE. CFR în]elege s`-[i asume cu responsabilitate
obliga]ia de a ap`ra demnitatea meseriei noastre [i prin exprimarea
unui punct de vedere ori de câte ori constat` c` se aduce atingere
prestigiului profesiei de farmacist [i unit`]ii în care acesta î[i
desf`[oar` activitatea: farmacia”, au comunicat reprezentan]i CFR.

Produsele oferite spre vânzare pe site
au disp`rut dup` sesiz`rile primite
Cu sediul \n Bucure[ti, A&A Naturomedica Bio-dietetic Group
SRL, firma care de]ine magazinul online Farmacia Ortomolecular`,
a avut \n anul 2019 \ncas`ri de un milion de euro [i are 10
angaja]i. Dup` ce au fost \n[tiinta]i de reporterii BZI care i-au
contactat pe cei doi patroni, Hora]iu [i Aliona Albu, ace[tia au
[ters de pe site pachetul pe care \l recomandau pentru combaterea
[i reducerea simptomelor determinate de infec]ia cu coronavirus.
Pre]ul era de 600 de lei cu TVA, oferit cu discount de 5 la sut`.
Concret, materialul de prezentare men]iona urm`toarele: „Kit
Micronutri]ional SARS-CoV-2 PROTECT COMPLEX de la Dr.
ALBU Selections, asigur` produsele necesare pentru 60 de zile
dintr-o schem` de avangard` folosit` \n modularea imunit`]ii
antivirale a organismului [i utilizat` pentru profilaxia infect`rii cu

SARS-CoV-2 sau sus]inerea complementar` a tratamentelor diverselor
forme de COVID-19. Kitul COMPLEX cuprinde: instruc]iunile de
utilizare, cel pu]in 60 doze zilnice recomandate de Vitamina D3
de cea mai bun` calitate [i 60 doze zilnice recomandate de VIUSID
Solu]ie Oral` 9<1 gratis.”
R`spunsul oferit de asocia]ii care controleaz` firma nu a fost
l`muritor. „Pute]i publica ceea ce dori]i. Vom reveni \n urma
analizei [i deciziei avocatului nostru cu un comunicat de pres`”,
a declarat Aliona Albu, patroana A&A Naturomedica Bio-dietetic
Group SRL, care de]ine Farmacia Ortomolecular`.
Alexandra ABONICESEI

Creditorilor în şedinţa din data de 25.02.2021. Pasul de licitaţie
stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, în conformitate
cu hotărârile adoptate de Adunarea Creditorilor în şedinţa din
data de 25.02.2021.Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o
zi lucrătoare, înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei
prin depunerea on-line a 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,
sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei nr.:
RO81BUCU1032235342688RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași.
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 activului
se poate face în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
cu acceptul lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar
în prezenţa unui reprezentant al acestora 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. Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică
şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activului
mobil supus 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 www.lrj.ro,
raluca.tarcan@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon: 0733.683.702,
0733.683.705, mail: vanzari@lrj.ro.
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Oferta prim\verii!
Cursuri de limbi
str\ine, organizate de
Universitatea ıCuza‰
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i, prin Centrul de Limbi Str`ine [i Formare
Continu` au loc cursuri de limbi str`ine. Aici,
\nscrierile se pot face la biroul din cadrul
Libr`riei „Orest Tafrali”, în Corpul A al
Universit`]ii „Cuza”, de luni pân` vineri în
intervalul orar: 10:00-16:00 sau on-line
Veste interesant` pentru studen]i! Centrul de Limbi Str`ine
[i Formare Continu` al Universit`]i „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i anun]` prelungirea înscrierilor la sesiunea de
prim`var` a cursurilor de limbi str`ine pân` pe 12 martie 2021.
Înscrierile se pot face la biroul din cadrul Libr`riei „Orest
Tafrali” – în Corpul A al Universit`]ii „Cuza” din Ia[i. În noua
sesiune a cursurilor de limbi str`ine urmeaz` a se forma
urm`toarele grupe: Limba Englez` - nivel A1, A2, B1, B2,
Limba German` - nivel A1, A2, Limba Italian` - nivel A2, Limba
Francez` - nivel A2, Limba Spaniol` - nivel A2, Limba Rus` nivel A1.

În aceast` sesiune cursurile se vor ]ine
în format fizic, cu grupe restrânse de
maximum 12 persoane/grup`
În aceast` sesiune cursurile se vor ]ine în format fizic, cu
grupe restrânse de maximum 12 persoane/grup`. Tarifele
pentru cursurile de limbi str`ine au r`mas neschimbate:
Francez`, Italian`, Spaniol`, Rus` - 30 ore/nivel, 370 lei liceeni, studen]i, masteranzi, doctoranzi, angaja]i UAIC, 620 lei
- salaria]i. Englez` - 50 ore/nivel, 590 lei - liceeni, studen]i,
masteranzi, doctoranzi, angaja]i UAIC, 990 lei - salaria]i, German`
- 76 ore/nivel, 930 lei - liceeni, studen]i, masteranzi, doctoranzi,
angaja]i UAIC, 1.550 lei - salaria]i. Cursurile se vor desf`[ura
în Corpul R al UAIC Ia[i (Strada L`pu[neanu) de dou` ori
pe s`pt`mân`, în [edin]e a câte dou` ore, în intervalul orar
16:00 - 18:00 sau 18:00 - 20:00.

Centrul de Limbi Str`ine [i Formare
Continu` promoveaz` servicii de calitate
pentru dezvoltarea deprinderilor
lingvistice ale cursan]ilor
Centrul de Limbi Str`ine [i Formare Continu` (CLSFC)
s-a numit ini]ial „Centrul de Limbi Str`ine”. A fost redenumit
în anul 2006 pentru a descrie mai complet activit`]ile sale,
inclusiv cele de perfec]ionare. În prezent, activitatea CLSFC
se deruleaz` în parteneriat cu membri Alumni de la Universitatea
„Cuza” din Ia[i. Centrul promoveaz` servicii de calitate pentru
dezvoltarea deprinderilor lingvistice ale cursan]ilor [i/sau
dezvoltarea deprinderilor profesionale de predare. Centrul de
Limbi Str`ine [i Formare Continu` organizeaz` cursuri generale
[i specializate de limbi str`ine (Englez`, German`, Francez`,
Italian`, Spaniol`, Portughez`, Norvegian`, Arab`, Rus` [i Limba
Român` pentru cet`]eni str`ini) [i cursuri pentru preg`tirea
examenelor interna]ionale: IELTS, Cambridge, TOEFL.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Palatul Culturii din Ia[i, `n
pericol! Managerul
institu]iei, dr. L\cr\mioara
Stratulat, anun]\ o situa]ie
grav\
Situa]ie periculoas` \n care
se afl` inclusiv Palatul
Culturii din Ia[i! Managerul
Complexului Muzeal
Na]ional „Moldova” Ia[i, dr.
L`cr`mioara Stratulat,
avertizeaz` c` muzeele din
ora[ [i jude], respectiv din
România se afl` \ntr-o
stare de fapt grav`.
Începând cu anul 2020, pe
fondul crizei sanitare f`r`
precedent pe care o
traverseaz` societatea
româneasc`, reducerea
accesului la resurse
financiare i-a împins pe
unii reprezentan]i ai
autorit`]ilor locale spre o
m`sur` extrem`
Managerul Complexului Muzeal Na]ional
„Moldova” (CMNM) Ia[i, dr. L`cr`mioara
Stratulat, anun]` accentuarea unui fenomen
extrem de grav, care vizeaz` direct modul
organic de dezvoltare a culturii ca parte a
celei europene [i pune \n pericol inclusiv
palatul Culturii din Ia[i. Astfel, Re]eaua
Na]ional` a Muzeelor din România (RNMR)
a luat act cu deosebit` îngrijorare de apari]ia
[i accentuarea unui fenomen extrem de
grav, care vizeaz` direct modul organic de
dezvoltare a culturii ca parte a celei europene.
Dr. L`cr`mioara Stratulat, manager al
Complexului Muzeal Na]ional „Moldova”
(CMNM) Ia[i, avertizeaz` c` muzeele din
ora[ [i jude], respectiv din România se afl`
\ntr-o stare de fapt grav`. Începând cu anul
2020, pe fondul crizei sanitare f`r` precedent
pe care o traverseaz` societatea româneasc`,
reducerea accesului la resurse financiare a
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împins unii reprezentan]i ai autorit`]ilor
locale spre o m`sur` extrem`. Este vorba
despre reorganizarea prin comasare [i/sau
desfiin]are de institu]ii culturale sau de
posturi specifice acestora, inclusiv muzee.

Unele localit`]i risc`
s`-[i piard` irevocabil
institu]ii [i speciali[ti
în domeniul muzeal
A[a cum o demonstreaz` o serie de
proiecte de hot`râre ale unor Consilii Locale
(CL) din ]ar`, în a doua parte a anului
2020 [i la începutul anului 2021 s-au propus
restructur`ri de posturi specifice muzeelor
(precum cel de conservator) sau comas`ri
de muzee cu alte institu]ii de cultur` din
alte domenii (biblioteci, a[ez`minte culturale
etc.), având ca efect înfiin]area de structuri
noi hibride, depersonalizate. „Exemplele
nefericite provin din toate zonele ]`rii, fapt
ce indic` apari]ia unui veritabil fenomen.
Unele localit`]i risc` s`-[i piard` irevocabil
institu]ii [i speciali[ti în domeniul muzeal.
Nu mai pare a fi o excep]ie, ci o nou`
regul`. Apari]ia acestui fenomen, care a
generat un întreg lan] de probleme structurale
[i care are ca efect imediat imposibilitatea
îndeplinirii sarcinilor obligatorii pentru
de]in`torii de bunuri culturale clasate sau
susceptibile de a fi clasate în Patrimoniul
Cultural Na]ional, ne oblig` s` apel`m public

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.

la Pre[edintele României, la Parlament [i
la Guvern”, arat` dr. L`cr`mioara Stratulat,
\n documentul semnat de colegii din Re]eaua
Na]ional` a Muzeelor din România.

Muzeele sunt esen]iale
pentru s`n`tatea mintal` a
cet`]enilor din România
Astfel, mai departe, se solicit` opiniei
publice s` fie solidar` cu institu]iile sale
de cultur`, aflate chiar la baza piramidei
salariale din sistemul public românesc, [i
s` nu asiste pasiv la desfiin]area de c`tre
autorit`]ile publice locale [i centrale a
muzeelor în numele unor iluzorii „economii
la buget”. „Nu credem c` aceste economii
vor fi reale în condi]iile în care muzeele
[i muzeografii României au alocate cele
mai mici salarii [i resurse financiare din
sistemul public na]ional. Invit`m public
al`turi de noi toate asocia]iile profesionale
[i organismele de specialitate din domeniul
muzeal s` semneze acest apel la instituirea
unui moratoriu în cultur` [i s` oprim în
ultimul ceas producerea de daune iremediabile
pentru sistemul de valorificare [i de protejare
a patrimoniului cultural. Muzeele sunt
esen]iale pentru s`n`tatea mintal` a cet`]enilor!”,
conchide Consiliul Director al Re]elei
Na]ionale a Muzeelor din România.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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 se tem c\
vor fi executa]i silit dup\ ce
parlamentarii au votat
`mpotriva desp\gubirilor de
secet\
Companiile de inputuri au p`suit agricultorii
o perioad` dup` ce ace[tia au promis c`
pl`tesc datoriile imediat dup` ce desp`gubirile
de secet` pentru culturile de prim`var` vor
fi virate \n conturi. |ns`, imediat dup` ce
parlamentarii au votat \mpotriva desp`gubirilor
de secet`, au \nceput problemele pentru
fermierii din mai multe zone din ]ar`, inclusiv
din Moldova. Agricultorii din Ia[i se tem
c` vor fi nevoi]i s` vând` utilajele agricole,
pentru a pl`ti datoriile, sau mai r`u, vor fi
executa]i silit de firmele de inputuri. Unul
dintre fermierii care sus]in c` nu au cu ce
s` lucreze p`mântul \n aceast` prim`var`
este Ionu] Pascu. Fermierul administreaz`
160 de hectare de teren agricol \n jude]ul
Ia[i, dar [i o suprafa]` mic` \n jude]ul
Vaslui. „Un coleg de-al meu a primit deja
\n[tiin]are de executare silit`. A doua zi,
imediat dup` ce am aflat to]i c` nu ne mai
dau banii de secet` pentru porumb [i floareasoarelui. Eu am amânat datoriile la firma
de inputuri, bazat fiind c` voi putea m`car
s` pl`tesc cu banii de la Minister. Cu firmele
de inputuri nu te joci. Dar nu [tiu ce o s`
fac. Scot tractorul la vânzare, caut s`
\mprumut de undeva. Nici p`mântul nu am
cu ce s` \l lucrez”, sus]ine fermierul.

Fermierii din Ia[i sus]in c`
au nevoie de desp`gubirile
pentru secet`, altfel
afacerile lor falimenteaz`
Agricultorii sus]in c` cei mai afecta]i sunt
cei cu ferme medii. „Noi nu vorbim de marii
agricultori, care au mii de hectare. {i acolo
situa]ia e discutabil`. Eu, cu 200 de hectare,
altfel m` descurc fa]` de unul care are de
20 de ani ferma. Noi, cei cu câteva sute de
hectare, suntem tineri care am luat fonduri
europene, am mai cump`rat un tractor, abia

ne-am g`sit loc pe pia]`. Noi suntem primii
afecta]i de secet`, de lipsa subven]iilor. Am
fost la proteste la Bucure[ti, am discutat cu
cei de la Minister, ne-au promis c` ni se
vor da banii. Uita]i-v` [i dumneavoastr` ce
bani primim. Cum s` ne compar`m noi cu
alte state puternice din punct de vedere
agricol, dac` la noi nu sunt \n stare s` ne
dea banii pentru calamit`]i? Cum au grij`
de mai-marii ]`rii? Vor s` \ngroape agricultura,
s` ne trimit` pe to]i \n str`in`tate. Ce crede]i
c` o s` se \ntâmple cu noi dac` nu mai
avem bani s` lucr`m p`mântul? Vindem tot
[i plec`m din ]ar` pentru c` aici nu ni se
permite s` muncim”, sus]ine Alex Bogdan
Iftime, fermier care lucreaz` terenurile agricole
din zona Târgu Frumos.
Fermierii din toat` ]ara, nemul]umi]i
de faptul c` nu s-au acordat desp`gubirile
pentru culturile de prim`var`, porumb [i
floarea-soarelui, distruse din cauza secetei
din anul 2020, au protestat zi de zi, timp
de o s`pt`mân`. Au primit \ns` doar
promisiuni, iar cirea[a de pe tort a fost
votul parlamentarilor \mpotriva acord`rii
desp`gubirilor de secet`, motivul fiind lipsa
fondurilor pentru aceast` m`sur`. Fermierii
atrag aten]ia c` nealocarea fondurilor pentru
plata acestor ajutoare financiare va duce la
falimentul fermierilor mici [i mijlocii care
nu reu[esc s` supravie]uiasc` f`r` banii de
la bugetul de stat. Fermierii din jude]ul
Ia[i au depus cereri pentru desp`gubiri

Un sfert din
antreprenorii din Ia[i
`nscri[i `n M\sura 2 au
primit granturile pentru
capital de lucru. Pl\]ile
c\tre beneficiari
continu\ [i `n luna
martie 2021

pentru o suprafa]` de 70.000 de hectare,
anumite zone din jude] fiind calamitate sut`
la sut`. Pe lâng` porumb [i floarea-soarelui,
culturi de prim`var` afectate de secet`,
agricultorii au \nregistrat pierderi financiare
[i din cauz` c` au fost afectate de secet`
grâul, rapi]a [i orzul, culturi \nfiin]ate \n
toamna anului 2019.

APIA a pl`tit fermierilor din
Ia[i, pentru culturile de
toamn` afectate de secet`,
desp`gubiri \n valoare de
6,4 milioane de euro
Fermierii din Ia[i au primit 80 la sut`
din suma total` promis` de Ministerul
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR)
drept desp`gubiri pentru secet`, pentru
culturile de toamn`. Agen]ia de Pl`]i [i
Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) a
pl`tit ajutoarele financiare c`tre 958 de
beneficiari, fiind vorba de suma de 6,4
milioane de euro. Astfel, beneficiarii au
primit 80 la sut` din urm`toarele cuantumuri:
925 de lei, la hectar, pentru grâu. De
asemenea, la triticale s-a pl`tit 80 la sut`
din 805 lei la hectar, 912 lei la orz, 951
lei la orzoaic`, 772 de lei la ov`z [i 1.002
lei la rapi]`. Suprafa]a cu culturi de toamn`
calamitate \nregistrat` \n jude]ul Ia[i, \n
anul 2020, a fost de 34.000 de hectare.
Raluca COSTIN

IMM-urile din Ia[i au \ncasat o parte din banii solicita]i
de la stat necesari pentru a acoperi pierderile financiare
\nregistrate din cauza pandemiei COVID-19. Agen]ia pentru
IMM, Atragere de Investi]ii [i Promovare a Exportului Ia[i
continu` pl`]ile pentru firmele eligibile care s-au \nscris \n
aplica]ia M`surii 2, granturi pentru capital de lucru \n valoare
de 2.000 pân` la 150.000 de euro. Firmele din HoReCa [i
turism au fost primele companii care s-au \nscris pentru a
primi banii. Granturile au o valoare variabil`, ca procent din
cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri
a c`ror activitate a fost afectat` de r`spândirea virusului COVID19 sau a c`ror activitate a fost suspendat` prin ordonan]e
militare pe perioada st`rii de urgen]` [i/sau pe perioada st`rii
de alert`). Potrivit speciali[tilor din Ia[i, pl`]ile c`tre beneficiarii
M`surii 2 continu` [i \n aceast` lun`.

Antreprenorii din Ia[i vor primi alte 40
de milioane de lei, granturi de capital de
lucru, \n M`sura 2
Interesul a fost mare pentru accesarea acestor fonduri,
astfel c` bugetul alocat acestei M`suri a fost rapid epuizat. |n
aplica]ie s-au \nscris 22.226 de solicitan]i din toat` ]ara care
a[teapt` banii promi[i. O parte din antreprenorii din Ia[i care
s-au \nscris \n m`sura 2 au acuzat faptul c` nu au primit
niciun r`spuns din partea Ministerului Economiei timp de
câteva luni [i nici banii nu i-au primit la timp cei admi[i la
finan]are. Alte 2,2 de milioane de euro au primit antreprenorii
din Ia[i care s-au \nscris \n M`sura 1, prima lansat` de
Ministerul Economiei pentru antreprenorii afecta]i de pandemie,
\n anul 2020. Din Ia[i s-au \nregistrat 1.121 de aplican]i care
au accesat microgranturi \n valoare de 2.000 de euro, fiecare,
fiind clasat pe locul 5, la nivel na]ional, ca num`r de aplican]i.
|n M`sura 1 s-au înscris 21.000 de poten]iali beneficiari din
toat` ]ara care au primit microgranturile. De asemenea, \n
aceast` perioad` sunt analizate cererile depuse \n M`sura 3.
|n perioada 3 decembrie 2020-28 ianuarie 2021 au fost înregistra]i
27.736 de aplican]i din toat` ]ara \n M`sura 3. Din Ia[i s-au
depus 1.108 cereri cu 534 de firme eligibile la finan]are.
Continuarea pe www.bzi.ro
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Detalii teribile din ancheta care o vizeaz\ [i
pe Beatrice Rancea, managerul institu]iei!
Anchetatorii vorbesc despre un grup
infrac]ional organizat [i un prejudiciu de
5 milioane de lei!
Momente [ocante, ieri, 1 martie 2021, la
Opera Na]ional` Român` din Ia[i (ONRI)! Procurorii
din cadrul Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor
de Criminalitate Organizat` [i Terorism (DIICOT)
- Serviciul Teritorial Ia[i, împreun` cu ofi]eri de
Poli]ie judiciar` de la Brigada de Combatere a
Criminalit`]ii Organizate (BCCO) Ia[i, au efectuat
26 de perchezi]ii domiciliare [i \n sediul Operei,
\n municipiile Ia[i [i Bucure[ti. Ancheta vizeaz`
destructurarea unui grup infrac]ional organizat,
specializat în s`vâr[irea infrac]iunilor de delapidare
[i fals. Reprezentan]ii DIICOT arat` c` este vorba
despre un prejudiciu de 5 milioane de lei.
De peste 10 ani, Beatrice Rancea este acuzat`
de c`tre unii angaja]i ai institu]iei de abuzuri [i
ilegalit`]i grave. Acest moment reprezint` o pat`
pe imaginea cultural` a Ia[ului [i a oamenilor
valoro[i din domeniu. Decent ar fi ca, pân` la
finalizarea anchetei, Ministerul Culturii s` deciz`
suspendarea managerului Beatrice Rancea, având
\n vedere suspiciunile din acest dosar.

Opera Na]ional` Român` din
Ia[i, un deceniu de scandaluri,
abuzuri [i ilegalit`]i
De peste 10 ani, mai exact de la momentul
\n care Beatrice Rancea a ajuns manager la ONRI
Ia[i, institu]ia a fost zguduit` de scandaluri, abuzuri
[i ilegalit`]i. De la procese pierdute, cu angaja]i
care au fost concedia]i f`r` motiv, faptul c` ar
fi acordat contracte oneroase unor firme, suspiciuni
de folosirea banilor publici \ntr-o manier` discre]ionar`,
presiuni psiho-emo]ionale [i pân` la ancheta oficial`
a DIICOT ce vizeaz` destructurarea unui grup
infrac]ional organizat, specializat în s`vâr[irea
infrac]iunilor de delapidare [i fals - toate acestea
sunt „marile performan]e” ale balerinei Beatrice
Rancea.
Anul trecut, Curtea de Conturi a României filiala Ia[i a \ntocmit un raport din care reiese
c` la ONRI s-au \ntregistrat acte de factur` penal`.
De precizat este faptul c` audierile de la sediul

DIICOT, care au durat pân` târziu \n noapte, [i
perchezi]iile f`cute la Oper` \i vizeaz` [i pe
Alighieri Ia]âc, {ef Partid` (considerat „mâna
dreapt`” a managerului Beatrice Rancea din ultimii
ani), sau pe Daniela {tefan N`forni]`, {ef Serviciu
Financiar - Contabilitate, Resurse Umane [i
Salarizare, al`turi de al]i angaja]i.

{i Opera Na]ional` Bucure[ti ia f`cut plângere penal`
managerului Beatrice Rancea
De exemplu, una dintre cele mai noi plângeri
penale împotriva managerului Beatrice Rancea este
cea f`cut` de Opera Na]ional` Bucure[ti pentru
fapte similare cu cele vizate la Ia[i. Un alt scandal
în care este implicat` conducerea ONRI este acela
al protestelor mai multor angaja]i din cadrul
institu]iei de cultur`. Angaja]ii sunt nemul]umi]i
de managementul lui Beatrice Rancea, reclamând
c` mai mul]i colegi de-ai lor au fost supu[i unor
abuzuri. Marius Aftaragaci, liderul Sindicatului
ARTIS Moldova, sus]ine c` au fost întocmite 3
rapoarte privind activitatea managerului ONRI [i,
numai la Ia[i, s-au descoperit 142 de nereguli.
Astfel, de[i este acuzat` de colegi c` a comis
nenum`rate abuzuri, inclusiv fa]` de propriii
angaja]i, managerul nu are t`ria de caracter s`
î[i semneze demisia. Continu` s` fie sus]inut`
de anumi]i oameni din partidele politice care au
interese ascunse. De exemplu, deputatul Marius
Bodea se l`uda peste tot c` el o ]ine \n func]ie
pe Rancea. |n acest caz, reporterii cotidianului
„BZI” au \ncercat s` ob]in` o pozi]ie oficial`,
telefonic, \n acest caz, de la Beatrice Rancea,
Alighieri Ia]âc, de la actualul ministru al Culturii,
Bogdan Gheorghiu, sau oficiali din minister ori
ONRI Ia[i. Totul - \n zadar! Nimeni nu a r`spuns
pentru a comenta flagranta situa]ie, cu excep]ia
ministerului de resort.

Ar putea fi vorba despre unul
dintre cele mai mari prejudicii
dintr-o institu]ie de cultur` a
României
Anchetatorii arat` c` ar putea fi vorba despre
unul dintre cele mai mari prejudicii dintr-o institu]ie
de cultur` a României! „Începând cu anul 2014,
s-a constituit [i a ac]ionat, alternativ, în municipiile
Ia[i, respectiv Bucure[ti, un grup infrac]ional
organizat condus de c`tre o persoan`, în calitate
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de mananger al unor institu]ii culturale din
municipiile Ia[i [i Bucure[ti, grup la care au
aderat ulterior [i alte persoane. Membrii grupului
au ac]ionat în scopul de a ob]ine sume mari de
bani provenind din subven]ii [i aloc`ri de la
bugetul de stat, în spe]` de la bugetul Ministerului
Culturii. Ac]iunile acestora vizau delapidarea, în
diferite moduri, a subven]iilor acordate de Ministerul
Culturii pentru promovarea sistemului cultural
prin intermediul Operei Na]ionale Bucure[ti [i a
Operei Na]ionale Române Ia[i”, arat` anchetatorii.
Ace[tia au ad`ugat c` scopul organiz`rii
grupului infrac]ional a fost cel al ob]inerii unor
sume mari de bani din bugetul entit`]ii angajatoare
pentru satisfacerea intereselor proprii [i ale
colaboratorilor grup`rii, prin folosirea, traficarea
sau însu[irea unei cote mari a subven]iilor oferite
de stat prin Ministerul Culturii. „Investiga]ia penal`
a scos în eviden]` faptul c` activitatea infrac]ional`
a grup`rii a acoperit pe de o parte întreaga gam`
a achizi]ilor, iar, pe de alt` parte, a vizat [i
cheltuielile cu colaboratorii [i chiriile. Gruparea
a ac]ionat, în diferite perioade, atât în municipiul
Ia[i, cât [i în Bucure[ti, activitatea infrac]ional`
din ultima perioad` fiind desf`[urat` \n special
\n Ia[i”, au conchis oamenii legii din cadrul
anchetei derulate la ONRI Ia[i, ce o are drept
„cap-de-afi[„ pe balerina Beatrice Rancea. Dup`
perchezi]iile de la sediul ONRI, oamenii legii iau dus la audieri pe Beatrice Rancea [i pe Alighieri
Ia]âc.

Reac]ia Ministerului Culturii
referitoare la perchezi]iile din
Ia[i [i Bucure[ti
Reporterii „BZI” au trimis ieri o solicitare
Ministerului Culturii, cu privire la ancheta ce o
vizeaz` pe Beatricea Rancea, iar ministrul Bogdan
Gheorghiu a precizat faptul c` ministerul pe care
\l conduce ofer` tot sprijinul procurorilor DIICOT.
„Având în vedere solicitarea dumneavoastr`,
referitoare la perchezi]iile care au avut loc la
Opera Na]ional` din Ia[i, v` inform`m faptul c`
Ministerul Culturii va pune la dispozi]ia DIICOT,
la solicitarea acesteia, toate documentele necesare,
va coopera cu institu]iile de control ale statului
[i va r`spunde oric`ror solicit`ri legale, necesare
pentru bunul mers al anchetei”, au r`spuns ieri
reprezentan]ii Ministerului Culturii.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Un tân\r ie[ean vinde un obiect unicat!
Po]i s\ m\nânci [i s\ stai `n cap pe el.
Ciprian Apetrei face 1 milion de euro pe an
Scaunul karmic, un produs
unic \n Ia[i, inventat \n plin`
pandemie, s-a vândut ca
pâinea cald`, \n ultimele luni.
Produsul a fost conceput de o
companie din domeniul
imobiliar care s-a adaptat
nevoilor clien]ilor. Cele mai
multe produse se vând \n
str`in`tate. De aceea,
compania a recrutat noi
angaja]i care se ocup` mai
ales de zona de marketing
Una dintre companiile din Ia[i, care \n plin`
pandemie COVID-19 a conceput un produs nou,
unic \n Ia[i, [i a f`cut noi angaj`ri pentru a face
fa]` cererii ridicate, este Karmic Wood. Firma
specializat` \n produc]ia de mobil` a scos pe
pia]` scaunul karmic, un produs multifunc]ional
care s-a vândut rapid, atât \n ]ar`, cât [i \n
str`in`tate. Pentru a face fa]` cererii, compania
a recrutat personal pentru zona de marketing,
dar [i pentru produc]ie. Potrivit Andrei Ungureanu,
cea care se ocup` de dezvoltarea proiectului
Karmic Mood Chairs în întreaga lume, a fost
nevoie de noi angaja]i odat` cu cre[terea cererii.
„Am angajat personal pentru c` a fost nevoie,
mai ales pentru zona de promovare a produselor,
pentru export. Am observat c` mul]i angaja]i noi
sunt dispu[i s` se recalifice, vor s` se specializeze
la fa]a locului. Sunt persoane care au venit din
str`in`tate [i sunt \nv`]ate s` munceasc` cu un
anumit program, iar aici trebuie doar s` se
adapteze domeniului. |n domeniul imobiliar cred
c` este o excep]ie faptul c` a crescut cererea
din partea clien]ilor”, sus]ine Andra Ungureanu,
reprezentant compania Karmic Wood.

Scaunul karmic, un produs
unic \n Ia[i, vândut atât \n ]ar`,
cât [i \n str`in`tate, \n plin`
pandemie de COVID-19
Firma este de]inut` de Ciprian Apetrei, un
tân`r din Ia[i, care a \nfiin]at compania \n anul
2011. Scaunul karmic, produsul unic inventat de

pentru c` a crescut cererea pentru mobil` la
comand`, mai ales pentru buc`t`rii. Am avut
nevoie de noi echipe de b`ie]i care s` ne ajute,
mai ales la montarea mobilei, pentru c` trebuia
s` onor`m comenzile \ntr-un timp cât mai scurt.
A crescut cererea cu 50 la sut` anul trecut, fa]`
de 2019. Clien]ii nu mai cump`r` mobil` din
magazine decât dac` dispun de un spa]iu mare
\n locuin]`. Noi am f`cut cel mai mult buc`t`rii.
Au pl`tit câteva mii de lei pân` la mii de euro,
\n func]ie de tipul de mobil` [i lungimea mobilei,
câ]i metri p`tra]i are buc`t`ria [i ce feronerie
vrea clientul”, sus]ine Mircea Popa, administrator
Wood Product. Ie[enii care sunt \n c`utarea unui
loc de munc` au la dispozi]ie 438 de posturi, \n
perioada 24 februarie - 3 martie 2021. Patronii
din domenii precum fast-food, construc]ii, industrie
sau curierat ofer` salarii cuprinse \ntre 1.500 [i
4.500 de lei, lunar.

Karmic Wood, cost` 245 de lei [i poate fi utilizat
\n mai multe moduri. „Noi am conceput un anumit
scaun, multifunc]ional, chiar \n pandemie. Este
un concept nou pentru Ia[i, iar scoaterea unui
produs nou pe pia]` arat` faptul c` un business
poate s` se dezvolte [i \n pandemie. De exemplu,
este scaun taburet pentru relaxarea picioarelor,
mas` de cafea, ceai, scaun pentru musafiri,
accesoriu de design în cas`, mas` pentru jocuri,
suport pentru laptop, prosoape. Avem cerere din
partea clien]ilor din afar` [i export`m cu succes
acest produs inovativ, total nou pentru Ia[i. |ntradev`r, se vede c` \n pandemie a crescut cererea
pentru articole sportive, medicamente, dar sunt
[i afaceri care supravie]uiesc, se adapteaz` cererii
de pe pia]`. Suntem creatorii celui mai nou
concept de scaune multifunc]ionale, un design
simplu, un produs al viitorului”, sus]ine Ciprian
Apetrei. Pân` acum s-au vândut mai multe sute
de unit`]i.

Ciprian Apetrei: „Este mai
mult decât un scaun.
E un scaun pe via]`”
Potrivit inventatorului acestui produs, scaunul
multifunc]ional reprezint` produsul viitorului. „Este
mai mult decât un scaun. E un scaun pe via]`.
Ce anume face diferen]a? Este un concept de

scaun panoramic - 360 grade - care are multiple
utiliz`ri, design versatil, dimensiuni ergonomice.
Un produs potrivit pentru orice loc din cas`,
extrem de practic, comod, dar [i minimalist, în
linii simple [i moderne. Poate fi [i în`l]`tor pentru
a ajunge în zone greu accesibile, suport pentru
pahare, lumân`ri, scaun pentru relaxare în gr`din`
sau balcon, birou portabil [i adaptabil în orice
spa]iu în cas`, noptier` pentru telefon [i c`r]i,
accesoriu pentru sport, yoga [i sanctuar pentru
medita]ie. Elementele practice, care îl particularizeaz`,
sunt geometria sa unic`, peste 100 combina]ii
cromatice, peste 30 de func]ionalit`]i, u[or de
montat (în doar 60 secunde [i 3 pa[i), u[or de
transportat oriunde (are doar 4 kg), u[or de
depozitat”, mai spune Ciprian Apetrei. Compania
Karmic Wood a avut o cifr` de afaceri \n valoare
de 5,7 milioane de lei, peste 1 milion de euro,
\n anul 2019, profit de aproape 2 milioane de lei
[i 32 de angaja]i.

Reprezentant firma de mobil`:
„A crescut cererea cu 50 la
sut` anul trecut, fa]` de 2019”
Patronul unei firme care se ocup` de realizarea
pe comand` a mobilei sus]ine c` a crescut num`rul
clien]ilor, \n ultimele luni, de aceea a fost nevoit
s` recruteze personal. „Noi am f`cut angaj`ri

Firmele din Ia[i care au
\nregistrat pierderi financiare,
din cauza pandemiei
COVID-19, au ob]inut
ajutoare financiare
importante de la stat
|n anul 2020 au fost efectuate pl`]i în valoare
de 41,5 milioane de euro pentru diverse scheme
de sprijin, atât pentru angajatori, cât [i pentru
angaja]i. Din suma total` acordat` beneficiarilor
din Ia[i, 25 de milioane de euro reprezint` ajutorul
de [omaj tehnic pentru cei aproape 100.000 de
angaja]i c`rora le-a fost suspendat` activitatea o
anumit` perioad` de timp. Patronii din Ia[i care
au reangajat personalul trimis \n [omaj tehnic au
\ncasat de la Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea
For]ei de Munc` (AJOFM) peste 20 de milioane
de euro, ajutoare financiare acordate de stat pentru
patronii care au solicitat 41,5 la sut` din salariul
de baz` brut pentru o perioad` de 3 luni. De
asemenea, 1.200 de cereri au fost depuse cu
3.525 de beneficiari la AJOFM pentru indemniza]iile
acordate p`rin]ilor pentru suprevegherea copiilor
pe perioada închiderii temporare a unit`]ilor de
înv`]`mânt. |n cadrul acestei m`suri, AJOFM Ia[i
a acordat ajutoare financiare în valoare de 580.000
de euro.
Raluca COSTIN

Caz incredibl `n comuna Ciorte[ti! O b\trân\ a ie[it din mormânt ca s\
semneze acte la Prim\rie. Fiul: ıAvea permisie de la mor]ii din cimitir‰
Situa]ia incredibil` descoperit` la Prim`ria comunei Ciorte[ti,
Actualul primar: „Dac` exist` un fals,
Au fost cazuri când punerea
din jude]ul Ia[i. Toul a \nceput când Viorel Ciubotaru, \n vârst`
\n posesie a fost amânat` pân`
ar trebui s` se fac` o sesizare”
de 62 de ani, a deschis mai multe procese pentru recuperarea
intervenea decesul titularului
Actual
primar
al
comunei
Ciorte[ti,
Alina
Apostol,
a
precizat
unor suprafe]e de teren din comuna Ciorte[ti, sat Coropceni. Pentru
Nu este prima dat` când prim`riile din jude]ul Ia[i sunt
asta, avea nevoie de o adeverin]` prin care se atesta c` mama c` ar trebui formulat` o sesizare \n acest caz c`tre institu]iile
petentului, Anica Ciubotaru, decedat` \n 1993, a semnat o \n]elegere abilitate. „Dac` exist` acest fals, ar trebui s` se fac` o sesizare. implicate \n scandaluri cu retrocedarea terenurilor. |n edi]ia din
cu prim`ria din localitate. S`pt`mâna trecut`, dup` ce a intrat \n Nu contest c` nu ar putea fi adev`rat. Domnul a venit la prim`rie 2012 a cotidianului BZI a fost semnalat` situa]ia din comuna Rediu.
posesia adeverin]ei, b`rbatul a constatat cu stupoare c` femeia a pentru c` vrea s` fie pus \n posesie pe vechiul amplasament, dar Vasile Haid`u, fost primar \n localitate, a fost acuzat c` punea la
semnat \n]elegerea la 7 ani dup` deces, când primar \n comun` care este ocupat. |n extravilan nu putem identifica cu exactitate cale afaceri ilegale cu terenurile localnicilor. Un caz prezentat este
era Gheorghe Gurzun. „Domnule, am aflat c` mor]ii fug din parcelele. Poate fi pus \n posesie doar printr-o hot`râre judec`toreasc`. cel al Profirei Cordun Ilie. Aceasta urma s` primeasc` \n proprietate
cimitire, c` au permisie de la mor]ii din cimitire. Eu am niste Nu poate fi pus \n posesie, poate primi teren \n alt` parte. Exist` aproximativ 3,34 hectare de teren pe raza comunei Rediu \nc` din
procese cu Prim`ria pentru o bucat` de teren. Terenul este \n o cerere pentru \ntregirea suprafe]elor. Nu [tiu ce s` spun \n ceea 1994, conform titlului de proprietate nr.116901, cod 24095239.
Coropceni, dar mama mea era domiciliat` \n Schitu Duca, unde ce prive[te actele emise, ]inând cont c` femeia era decedat` \nc` Primarul Haid`u nu a dat curs solicit`rii, iar, \ntre timp, Profira
a fost [i \ngropat`. Când am scos adeverin]a, am aflat c` mama din 1993. Fostul primar ar trebui s` [tie cel mai bine”, a precizat Cordun a decedat. De precizat c` nu avea mo[tenitori. Pân` la
urm`, suprafa]a de teren a ajuns la Petru Pav`l, cu domiciliul \n
[i-a schimbat buletinul \n 1998, la 5 ani de la deces. Adeverin]a primarul din localitate.
|n cursul zilei de ieri, fostul primar Gheorghe Gurzun a fost comuna Erbiceni. B`rbatul a fost un simplu muncitor la casa
a fost semnat` \n 2000. Cum se poate a[a ceva? De[i era moart`
\n 1993, mama a semnat o adeverin]` prin care era de acord s` apelat telefonic \n repetate rânduri, dar acesta nu a r`spuns pân` familiei Cordun. Titlul de proprietate a fost emis pe data 7 aprilie
renun]e la 1,4 hectare dintr-un total de 2 hectare de teren agricol. la \nchiderea edi]iei pentru furnizarea unui punct de vedere. {i 2005, totul cu acordul lui Radu Prisacaru, fost prefect condamnat
Eu administrez \n continuare aceast` suprafa]`. Dac` nu ceream, primarul comunei Ciurea este acuzat de localnici c` autorizeaz` la \nchisoare pentru luare de mit`, \ntr-un dosar de retrocedare
nu a[ fi [tiut niciodat` c` s-a f`cut aceast` gol`nie. Eu locuiesc locuin]e colective \n zone f`r` re]ele edilitare care s` su]in` fluxul a terenurilor.
Ciprian BOARU
mare de consumatori.
acum \n comuna Schitu Duca”, a declarat Viorel Ciubotaru.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial

nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.

nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
noi moderne, parter. Actele prin
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
notariat. Telefon: 0729921577.
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
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DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
S.C. angajeaz` Jurist.
Astept`m CV-urile la adresa
de email
officevioleta@yahoo.com.
Experien]a constituie un
avantaj. Tel.contact:
0788.313.620.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al

debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.
Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

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

Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
www.bzi.ro \]i spune

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
\n timp real ce se \ntâmpl` \n

Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.
Agent vânz`ri, studii medii,
experien]` 1 an, PRO INVEST
SRL. Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Asistent social. studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ionar ansamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
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Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experien]` 2
ani, FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Consilier juridic debutant, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

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

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

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

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

Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i, DFC LOGISTICA SI
IMPLEMENTARE SRL. Rela]ii la:
0756981586;
raluca.badita@hio.ro.

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

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

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

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

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

Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.
Inginer cai ferate drumuri [i
poduri,studii superioare f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer geodez, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
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Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC S.R.L. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:
0736029018.

Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Referent de specialitate financiar
contabil, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.

{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

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

Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

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

Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

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

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

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

Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

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

Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

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

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

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

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

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele POPOVCEAN ANDREI,
emis de Universitatea Tehnic`
„Gheorghe Asachi” din Ia[i. Se
declar` nul.

LICITA}II
Lichidatorul judiciar, SOLVENS
SPRL, notific` tuturor creditorilor
debitoarei SC Ginalex Liv SRL cu
sediul social în mun. Ia[i, str.
Halipa Pantelimon, nr. 15, bl. G2,
sc. A, ap. 12, jud. Ia[i, CUI
21113215 [i J22/489/2007 c`
prin Sentin]a civil` nr.
19/24.02.2021, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i în dosarul nr.
7534/99/2018*, s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate de faliment împotriva
debitoarei [i s-a desemnat
lichidatorul judiciar. - Termenul
limit` pentru înregistrarea
crean]elor asupra averii
debitoarei este 08.04.2021. În
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea
nr.85/2014 privind procedura
insolven]ei, nedepunerea cererii
de admitere a crean]ei pân` la
termenul men]ionat atrage, în
ceea ce prive[te
crean]a/crean]ele pe care le
de]ine]i împotriva debitorului,
dec`derea din dreptul de a fi
înscris în tabelul creditorilor [i
pierderea calit`]ii de creditor
îndrept`]it s` participe la
procedur`. - Termenul de
verificare a crean]elor,
întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar
este 19.04.2021. - Termenul de
formulare a contesta]iilor la
tabelul preliminar este de 7 zile
de la data public`rii în Buletinul
procedurilor de insolven]` a
tabelului preliminar. - Termenul
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pentru verificarea definitiv`rii
tabelului de crean]e [i pentru
continuarea procedurii este la
data de 05.05.2021. Adunarea
creditorilor: - Se notific` faptul c`
prima Adunare a creditorilor va
avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Armean`, nr. 11, jud.
Ia[i; Data: 26.04.2021, Ora:
12.00; -Ordinea de zi: 1.
Alegerea Comitetului creditorilor
[i desemnarea pre[edintelui
acestuia; 2. Confirmarea sau
înlocuirea lichidatorului judiciar [i
stabilirea remunera]iei acestuia.
Rela]ii suplimentare la tel/fax:
0232/433.533, email:
solvens.iasi@gmail.com [i mobil:
0744/609310.

CONVOCåRI
|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`t]i Cooperativa de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Tomesti
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 16.03.2021, ora 11.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Tomesti,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
a profitului [i valoarea
dividendelor; 4.Analiza executiei
Contractului de administrare [i
descarcarea de gestiune a
administratorilor pentru
activitatea desf`[urat` \n anul
2020; 5.Revocarea din func]ie a
membrilor Consiliului de
Administa]ie ca urmarea a
expir``rii mandatului;
6.Revocarea din func]ie a
Presedintelui ca urmare a
expirarii mandatului; 7.Alegerea
Presedintelui Societatii
Cooperative de grad I, pentru un
mandat de 4 ani 2021-2025.
8.Alegerea membrilor Consiliului
de Administra]ie a Societ`]ii
Cooperative de gradul I pentru
un mandat de 4 ani 2021-2025.
9.Revocarea din func]ie a
cenzorilor ca urmare a expirarii
mandatului; 10.Alegerea
cenzorilor, pentru un mandat de
3 ani. 11. Adoptarea Bugetului
de Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 12.Desemnarea
persoanei mandatate s`
semneze \n numele Adun`rii
Generale, Contractul de
administrare; 13. Aprobarea
primirii/retragerii de membri
cooperatori. 14.Supunerea spre
aprobare a constat`rii incetarii
calit`]ii de membru cooperator
ca urmare a decesului [i
redistribuirea p`r]ilor sociale
c`tre membrii
cooperatori.15.Stabilirea
clauzelor Contractului de

administrare [i a criteriilor de
performan]` pentru administratori
pentru anul 2021; 16.Stabilirea
indemnizatiei membrilor
Consiliului de Administratie si a
cenzorilor pentru exercitiul
financiar pe anul 2021;
17.Alegerea delegatilor care s`
participe la Adunarea generala
ordinara [i extraordinar` a
Societatii Cooperative de Gradul
II-FEDERALCOOP Ia[i [i a
U.J.C.C.Ia[i; 18. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
19.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]a, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 16.03.2021 ora
11.30.

2021; 15.Alegerea delega]ilor
care s` participe la Adunarea
general` ordinar` [i extraordinar`
a Societ`]ii Cooperative de
Gradul II-FEDERALCOOP Ia[i [i
a U.J.C.C.Ia[i; 16. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
17.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]`, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 26.03.2021 ora
10.30 la aceea[i loca]ie.
În temeiul Legii nr.1 /2005 privind
organizarea [i func]ionarea
coopera]iei de consum [i al
Actului constitutiv, Consiliul de
Administra]ie al S.C.C. de gr.1CONSUMCOOP PODU ILOAIEI
convoac` ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA a
membrilor cooperatori, pentru
data de 26.03.2020 ora 11, la
sediul social din Podu Iloaiei
jud.Ia[i având urmatoarea O R D
I N E D E Z I: 1. |mputernicirea
C.A. cu \ndeplinirea demersurilor
necesare \ncheierii contractelor
de asociere, gajarii sau ipotecarii
de bunuri, contractarii de credite
bancare [i linii de credit \n
numele unit`]ii pe durata
mandatului, \mputernicirea
persoanelor desemnate pentru
semnarea actelor la banca. 2.
Mandatarea unei persoane fizice
s` \ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
3.Diverse. |n condi]iile \n care nu
se \ntrune[te cvorumul legal.
Adunarea general` extraordinar`
se reconvoc` pentru data de
26.03.2020 ora 11.30 la aceea[i
loca]ie.

|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativa de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Podu Iloaiei
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 26.03.2021, ora 10.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Podu Iloaiei,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
a profitului [i valoarea
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
|n temeiul prevederilor Legii
Contractului de administrare [i
nr.1/2005 privind organizarea [i
descarcarea de gestiune a
func]ionarea cooperariei de
administratorilor pentru
consum [i ale Actului constitutiv
activitatea desf`[urat` \n anul
propriu, Consiliul de administra]ie
2020; 5.Revocarea din func]ie a
al Societ`]ii Cooperativa de
membrilor Consiliului de
Consum de gradul I
Administa]ie ca urmarea a
expir`rii mandatului; 6.Revocarea CONSUMCOOP Pascani
convoac` ADUNAREA
din func]ie a Presedintelui ca
GENERALA ORDINARA a
urmare a expir`rii mandatului;
membrilor cooperatori pentru
7.Alegerea Pre[edintelui
data de 23.03.2021,ora 10.00 la
Societ`]ii Cooperative de grad I,
sediul
unit`]ii, \n mun.Pascani,
pentru un mandat de 4 ani 2021str.Moldovei nr.13, jud.Ia[i,având
2025. 8.Alegerea membrilor
urmatoarea O R D I N E D E Z I:
Consiliului de Administra]ie a
Societ`]ii Cooperative de gradul I 1.Prezentarea, discutarea [i
pentru un mandat de 4 ani 2021- aprobarea Raportului Consiliului
de Administratie; 2.Prezentarea,
2025. 9.Adoptarea Bugetului de
discutarea [i aprobarea
Venituri [i Cheltuieli [i a
Raportului Comisiei de Cenzori;
programului de activitate pentru
3.Dezbaterea [i aprobarea
anul 2021; 10.Desemnarea
situa]iilor financiare anuale.
persoanei mandatate s`
Stabilirea modului de repartizare
semneze \n numele Adunarii
a profitului [i valoarea
Generale, Contractul de
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
administrare; 11. Aprobarea
Contractului de administrare [i
primirii/retragerii de membri
descarcarea de gestiune a
cooperatori. 12.Supunerea spre
administratorilor pentru
aprobare a constatarii \ncet`rii
activitatea desf`[urata \n anul
calit`]ii de membru cooperator
2020; 5.Revocarea din func]ie a
ca urmare a decesului [i
membrilor Consiliului de
redistribuirea p`r]ilor sociale
Administa]ie ca urmarea a
c`tre membrii cooperatori.
expirarii mandatului; 6.Revocarea
13.Stabilirea clauzelor
din func]ie a Pre[edintelui ca
Contractului de administrare [i a
urmare a expirarii mandatului;
criteriilor de performan]` pentru
7.Alegerea Presedintelui
administratori pentru anul 2021;
Societ`]ii Cooperative de grad I,
14.Stabilirea \ndemniza]iei
pentru un mandat de 4 ani 2021membrilor Consiliului de
2025. 8.Alegerea membrilor
Administra]ie [i a cenzorilor
pentru exerci]iul financiar pe anul
Consiliului de Administra]ie a
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Societ`]ii Cooperative de gradul I
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 9.Revocarea din func]ie a
cenzorilor ca urmare a expir`rii
mandatului; 10.Alegerea
cenzorilor, pentru un mandat de
3 ani. 11.Adoptarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 12.Desemnarea
persoanei mandatate s`
semneze \n numele Adun`rii
Generale, Contractul de
administrare; 13. Aprobarea
primirii/retragerii de membri
cooperatori. 14.Supunerea spre
aprobare a constatarii incetarii
calitatii de membru cooperator
ca urmare a decesului si
redistribuirea partilor sociale
catre membrii cooperatori.
15.Stabilirea clauzelor
Contractului de administrare [i a
criteriilor de performan]` pentru
administratori pentru anul 2021;
16.Stabilirea indemniza]iei
membrilor Consiliului de
Administra]ie [i a cenzorilor
pentru exerci]iul financiar pe anul
2021;17.Alegerea delega]ilor
care s` participe la Adunarea
generala ordinara [i extraordinara
a Societ`]ii Cooperative de
Gradul II-FEDERALCOOP Ia[i [i
a U.J.C.C.Ia[i; 18. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC
Ia[i;19.Diverse. |n condi]iile \n
care nu se \ntrune[te cvorumul
de [edin]a,conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 23.03.2021 ora
10.30.
|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativa de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Pascani
convoac` ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 23.03.2021, ora 11.00 la
sediul unit`]ii, \n mun.Pascani,
str.Moldovei nr.13, jud.Ia[i,
având urm`toarea O R D I N E D
E Z I: 1. Mandatarea Consiliului
de Administratie cu \ndeplinirea
demersurilor legale \n vederea
gajarii, ipotec`rii de bunuri \n
vederea contractarii de credite
bancare [i prelungirea liniei de
credit garantata cu ipoteca
asupra imobilului ‘Hotel [i
Restaurant Codrii Pascanilor, \n
numele societ`]ii cooperative
precum [i \mputernicirea
persoanelor \n vederea semn`rii
actelor la banca. 2.Aprobarea
vânzarii unui activ. 3.Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
4.Diverse. |n condi]iile \n care nu
se \ntruneste cvorumul de
[edin]a. Adunarea general`
extraordinar` se reconvoc`
pentru data de 23.03.2021 ora
11.30 la aceea[i loca]ie.
|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativa de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Tibana
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 25.03.2021, ora 10.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Tibana,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
a profitului [i valoarea
dividendelor; 4.Analiza executiei
Contractului de administrare [i
descarcarea de gestiune a
administratorilor pentru
activitatea desf`[urata \n anul
2020; 5.Revocarea din func]ie a
membrilor Consiliului de
Administa]ie ca urmarea a
expir`rii mandatului; 6.Revocarea
din func]ie a Pre[edintelui ca
urmare a expirarii mandatului;
7.Alegerea Pre[edintelui
Societ`]ii Cooperative de grad I,
pentru un mandat de 4 ani 20212025.8.Alegerea membrilor
Consiliului de Administra]ie a
Societ`]ii Cooperative de gradul I
pentru un mandat de 4 ani 20212025 9. Adoptarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 10.Desemnarea
persoanei mandatate s`
semneze \n numele Adunarii
Generale, Contractul de
administrare; 11. Aprobarea
primirii/retragerii de membri
cooperatori. 12.Supunerea spre
aprobare a constatarii \ncet`rii
calit`]ii de membru cooperator
ca urmare a decesului [i
redistribuirea partilor sociale
c`tre membrii cooperatori.
13.Stabilirea clauzelor
Contractului de administrare [i a
criteriilor de performan]a pentru
administratori pentru anul 2021;
14.Stabilirea indemniza]iei
membrilor Consiliului de
Administra]ie [i a cenzorilor
pentru exerci]iul financiar pe anul
2021; 15.Alegerea delega]ilor
care s` participe la Adunarea
general` ordinar` [i extraordinar`
a Societ`]ii Cooperative de
Gradul II-FEDERALCOOP Ia[i [i
a U.J.C.C.Ia[i; 16. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
17.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]a, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
generala ordinara se reconvoc`
pentru data de 25.03.2021 ora
10.30 la aceea[i loca]ie.

CONDOLEAN}E

U

Colectivul disciplinelor de
Chimie-Biochimie din
USAMV regret` trecerea
\n nefiin]` a domnului profesor
dr. Ovidiu Popescu, distins coleg
[i \ndrumator. Sincere
condolean]e familiei \ndoliate!
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Simona Halep, dep\[it\ de
Ashleigh Barty în topul
longevit\]ii pe primul loc WTA
Ashleigh Barty a r`mas pe locul întâi al ierarhiei WTA dup`
actualizarea de pe 1 martie [i a ajuns la 65 de s`pt`mâni în
postura de lider mondial al tenisului feminin. Odat` cu bifarea
unei noi s`pt`mâni în fruntea clasamentului, sportiva din Australia
a dep`[it-o pe Simona Halep în topul all-time al juc`toarelor cu
cele mai multe s`pt`mâni petrecute în primul loc al ierarhiei
WTA.
Cu 65 de s`pt`mâni pe primul loc WTA, Ashleigh Barty este
pe locul 10 în topul longevit`]ii, o pozi]ie mai sus decât Simona
Halep, care a stat 64 de s`pt`mâni pe „fotoliul”de lider al ierarhiei
mondiale din tenisul feminin.
Clasamentul all-time este condus în continuare de departe de
Steffi Graf, cu 377 de s`pt`mâni pe locul întâi, în timp ce podiumul
este completat de Martina Navratilova, 332 de s`pt`mâni, [i Serena
Williams, 319 s`pt`mâni.
Dintre juc`toarele aflate înc` în activitate, doar Serena Williams,
Ashleigh Barty, Simona Halep, Victoria Azarenka, Angelique Kerber
[i Naomi Osaka se afl` printre primele 20 în topul all-time al
longevit`]ii pe locul întâi WTA:
1. Steffi Graf - 377 de s`pt`mâni
2. Martina Navratilova - 332 de s`pt`mâni
3. Serena Williams - 319 s`pt`mâni
4. Chris Evert - 260 de s`pt`mâni
5. Martina Hingis - 209 s`pt`mâni
6. Monica Seles - 178 de s`pt`mâni
7. Justine Henin - 117 s`pt`mâni
8. Lindsay Davenport - 98 de s`pt`mâni
9. Caroline Wozniacki - 71 de s`pt`mâni
10. Ashleigh Barty - 65 de s`pt`mâni
11. Simona Halep - 64 de s`pt`mâni
12. Victoria Azarenka - 51 de s`pt`mâni
13. Amelie Mauresmo - 39 de s`pt`mâni
14. Angelique Kerber - 34 de s`pt`mâni
15. Dinara Safina - 26 de s`pt`mâni
16. Naomi Osaka - 25 de s`pt`mâni
17. Tracy Austin / Maria Sharapova - 21 de s`pt`mâni
19. Kim Clijsters - 20 de s`pt`mâni
20. Jelena Jankovic - 18 s`pt`mâni

Ashleigh Barty, 58 de s`pt`mâni
consecutive pe locul întâi WTA
De asemenea, odat` cu ultima actualizare a ierarhiei, Ashleigh
Barty a ajuns la 58 de s`pt`mâni consecutive pe locul întâi WTA
[i se afl` pe locul 14 all-time într-un astfel de clasament, în care
Simona Halep, cu 48 de s`pt`mâni la rând în postura de lider,
este pe locul 18.
Steffi Graf este [i la acest capitol lider all-time, cu 186 de
s`pt`mâni la rând pe locul 1 WTA, la egalitate cu Serena Williams.
Sportiva noastr` va participa la majoritatea competi]iilor
importante programate în urm`toarea perioad`. Simona Halep, în
prezent locul 3 WTA, va reveni pe teren pe 7 martie, în turneul
de la Dubai, transmis pe Digi Sport.
Campioana nostr` a câ[tigat întrecerea din Emiratele Arabe
Unite anul trecut. Dup` acest turneu, Simo va reveni în România,
pentru a-[i face rapelul pentru vaccinul anti COVID-19. Apoi,
sportiva noastr` va pleca în SUA, unde va evolua, începând cu
23 martie, la turneul de la Miami. Apoi, din 19 aprilie, Simona
Halep va participa la turneul de la Stuttgart. Între 29 aprilie [i

8 mai, Simo va merge la Madrid, la întrecerea organizat` de Ion
}iriac.
Din 10 mai, sportiva din Constan]a va fi la Roma, pentru a
evolua în competi]ia pe care a câ[tigat-o anul trecut. Între 23
mai [i 5 iunie, Simona Halep se va afla la Paris, unde va participa
la al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros.
7 martie - WTA Dubai
23 martie - WTA Miami
19 aprilie - WTA Stuttgart
29 aprilie - WTA Madrid
10 mai - WTA Roma
23 mai - Roland Garros

De ce s-a retras Simona Halep de la Doha
Eliminat` în sferturi la Australian Open de Serena Williams,
const`n]eanca era înscris` la turneul din Qatar pe care [i l-a
adjudecat în urm` cu [apte ani, îns` a decis, cel mai probabil,
s`-[i prelungeasc` perioada pentru a se recupera dup` forcingul
de la Melbourne.
Simona Halep se afl` în aceste zile în Bucure[ti, unde a
revenit la finele s`pt`mânii trecute. Campioana de la Wimbledon
nu e singura absen]` important` de la Doha. Bianca Andreescu
[i Sofia Kenin au anun]at, de asemenea, c` nu vor evolua în
Qatar.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Glasgow Rangers
preg`te[te
transferul lui Ianis
Hagi! Anun]ul f`cut
în Sco]ia.
„Valoarea sa?
În jur de 25 de
milioane de lire!”
Oficialii lui Rangers preg`tesc transferul lui Ianis Hagi, iar
presa din Sco]ia au anun]at [i care este suma pe care echipa
condus` de Steven Gerrard o cere pentru interna]ionalul român
în vârst` de 22 de ani. Conform jurnali[tilor de la Ibrox Noise,
oficialii lui Rangers l-au trecut pe Ianis Hagi pe lista juc`torilor
de care doresc s` se despart` în perioada urm`toare, dar
pentru o sum` uria[` de bani. Dup` ce Ianis Hagi [i-a rec`p`tat
postul de titular la Rangers, conducerea clubului din Sco]ia
ar dori s`-l vând` pe 25 de milioane de lire, adic` aproximativ
29 de milioane de euro. Sursa citat` a întocmit o list` cu
fotbali[ti care ar putea reprezenta subiectul unei mut`ri pe
bani mul]i în afara Sco]iei, iar între numele men]ionate se afl`
[i mijloca[ul român.

Glasgow Rangers preg`te[te
transferul lui Ianis Hagi
Numele lui Ianis Hagi este uria[, iar juc`torul a fost foarte
implicat în acest sezon în parcursul lui Rangers. Per total a
fost foarte impresionant, iar echipe mari îl urm`resc. „Consider`m
c` Rangers va accepta o ofert` mare în schimbul s`u, iar cu
siguran]` Real Madrid [i Lazio [i l-ar permite. Valoarea sa?
În jur de 25 de milioane de lire sterline (n.r. – aproximativ
29 de milioane de euro). Probabilitatea unei astfel de vânz`ri?
6/10”, au scris sco]ienii de la Ibrox Noise.
Pe lista juc`torilor pe care Ranger sper` s` încaseze sume
importante de bani se mai afl` Ryan Kent, James Tavernier,
Connor Goldson, Borna Barisic, Glen Kamara [i Alfredo Morelos.
Cotat de site-urile de specialitate la 6 milioane de euro, Ianis
Hagi a fost cump`rat de Rangers pe 1 iulie 2020, dup` ce în
perioada ianuarie – iunie 2020 a jucat sub form` de împrumut
la gruparea din Sco]ia.
48 de meciuri a adunat Ianis Hagi pentru Rangers, a dat
9 goluri [i a oferit 13 pase decisive.

www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume
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Detalii f\r\ perdea din
dosarul `n care Iulia Vântur a
fost chemat\ `n judecat\!
Ce au spus magistra]ii ie[eni
cu privire la vedeta TV!

Bursa bârfelor

A plecat cu nevasta \n excursie la
Moscova, s-a \mb`tat,
iar ea s-a distrat cu fostul iubit
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva vorbe despre
o povestioar` destul de amuzant`. A]i auzit cu to]ii despre Bogd`nel
Burghiu cel de la Fratelo. Ei bine, acum ceva vreme Bogd`nel a
plecat \mpreun` cu nevasta lui la Moscova \ntr-o mic` excursie.
Mirelu[ Chircita a f`cut excursia asta cu cap. De ce spunem asta?
P`i ea a mers la Moscova pentru c` acolo este un fost iubit.
Excursia a c`zut m`nu[` pentru c` Bogd`nel s-a \mb`tat. Gurile
rele spun c` Mirelu[ s-a distrat pe cinste cu fostul iubit prin
Moscova. Deh, astea fiind spuse, babele nu pot spune decât c`
Bogd`nel a fost tras pe sfoar`, dar nah, pân` la urm` e treaba
lui. Mai povestim noi despre astea, poate reu[im \ntr-un final s`
facem rost [i de ni[te poze dr`gu]e... Mai multe \n curând...

Pont pentru procorori \n cazul
lui Beti Rânceda de la Oper`
|n continuarea rubricu]ei v` mai povestim câteva chestioare
despre Beti Rânceda, \nc` managerul operetei din Târg. Dup` cum
[ti]i, doamna manager a fost ieri vizitat` de ni[te b`ie]i cu cagule
pe fa]`. Nu jucau niciun rol, era realitate pur`. Unele voci spun
c` doamna manager se a[tepta la ziua asta, având \n vedere toate
combina]iile pe care le-a f`cut. Poate c` anchetatorii ar trebui s`
ia \n seam` [i faptul c` pe unii dintre angaja]ii de la oper` Rânceda
i-a pus s` stea peste program [i s` munceasc` pân` le-au s`rit
capacele, iar pe al]ii i-a tolerat [i le-a f`cut salarii de 7-8 mii de
lei far` s` fac` nimic... Acum s-o vedea ce se \ntâmpl`. Se pare
c` urmeaz` o perioad` a naibii de grea pentru Beti, dar nah, astai treaba...Mai povestim alt` dat` despre toate astea. Pân` atunci,
babele stau cu ochii \n patru s` vad` ce se \ntâmpl`.

Se ceart` toat` ziua cu colegii de când
a aflat c` va zbura din func]iune
La final de rubricu]`, babele v` mai povestesc câteva chestiu]e
despre o duduie pe nume Valenpina Plafon, jurista de loc de la
Schitul Duca, care lucreaz` pe la direc]iunile agricole. De o vreme
a aflat c` va fi schimbat` din func]iune de o alt` duduie pe pile
[i a devenit tare irascibil` [i se ceart` \ncontinuu cu colegii cât
e ziua de mare. Mda, se ceart` ea, dar f`r` rezultat. Tot pleac`
de acolo, dar nu e nimic de pierdut. Oricum, cât a stat acolo, nu
a f`cut mare lucru. Mai povestim [i despre asta \n alte edi]ii...
Oricum, la direc]iunile astea a fost tot timpul panaram`... Sta]i s`
vede]i de-acum \ncolo ce va fi. Sunt multe de spus [i s-ar putea
s` se lase cu masca]i [i acolo. Babele tac deocamdat`, c` a[a e
mai bine, dar la timpul potrivit vedem care-i treaba [i o s` povestim
pe larg...

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII
TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Iulia Vântur a câ[tigat recent, la Ia[i,
procesul pe care un vecin i-l intentase ei
[i tat`lui s`u. Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au dat ieri publicit`]ii
motivarea sentin]ei emise \n dosarul
vedetei TV. |ntreg procesul a pornit de la
un teren de un hectar, din jude]ul Ia[i
Detalii f`r` perdea din procesul \n care ie[eanca Iulia Vântur a
fost chemat` \n fa]a instan]ei! Magistra]ii ie[eni au emis ieri motivarea
\n dosarul vedetei TV! Iubita lui Salman Khan s-a trezit cu un proces
pentru un teren pe care îl are împreun` cu tat`l ei.
Amintim c`, \n urm` cu câteva s`pt`mâni, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au respins ac]iunea formulat` de Constantin Ursu,
\n contradictoriu cu Iulia Vântur, tat`l acesteia, Valentin Vântur,
Geanina Ursu, Mihaela Ursu, dar [i Comisia Jude]ean` de Fond
Funciar. „Instan]a respinge ac]iunea civil` formulat` de reclamantulpârât Constantin Ursu în contradictoriu cu pârâ]ii-reclaman]i Valentin
Vântur, Iulia Vântur [i pârâ]ii Comisia Jude]ean` de Fond Funciar
Ia[i, Geanina Ursu [i Mihaela Ursu, având ca obiect fond funciar –
constatare nulitate absolut` titlu de proprietate. Respinge cererea de
modificare a ac]iunii, a[a cum a fost formulat` [i motivat` de pârâ]iireclaman]i Valentin Vântur [i Iulia Vântur”, au afirmat magistra]ii
ie[eni.
Totu[i, decizia nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

De unde a pornit procesul \n care Iulia
Vântur a fost chemat` \n fa]a instan]ei
Procesul Iuliei Vântur a \nceput pe 1 august 2019. Prin ac]iunea
formulat`, reclamantul Constantin Ursu a solicitat instan]ei ie[ene s`
constate nulitatea absolut` par]ial` a titlului de proprietate emis pe
5 martie 1993, cu privire la includerea printre beneficiari al lui Valentin
Vântur, cu consecin]a înl`tur`rii / radierii acestuia din titlul de
proprietate, nulitatea absolut` par]ial` a contractului de partaj voluntar
autentificat pe 28 septembrie 1993, cu privire la lotul cuvenit tat`lui
vedetei TV, precum [i nulitatea absolut` a contractului de vânzarecump`rare autentificat pe 31 martie 2008, încheiat între Valentin [i
Iulia Vântur.
„Sunt mo[tenitorul legal al autorilor C.U., decedat pe 23 februarie
1978, [i M.U., decedat` pe 30 iulie 1987. |n aceast` calitate, împreun`
cu fratele meu, M.U., decedat de pe 12 septembrie 2010, f`r`
mo[tenitori legali, sunt singurul mo[tenitor. Am formulat o cerere
de reconstituire a dreptului de proprietate înregistrat` pe 23 martie
1991, prin care am solicitat reconstituirea [i eliberarea titlului de
proprietate pentru suprafa]a de 1,00 ha de teren, de]inut` de autorii
mei anterior colectiviz`rii. Prin Hot`rârea nr. 63 din 9 august 1991,
s-a dispus validarea cererii mele, fiind înscri[i în Anexa 3 cu suprafa]a
de 1,00 ha teren”, a relatat ie[eanul Constantin Ursu.

Ce a spus ie[eanul care i-a intentat
procesul familiei Vântur

Reclamantul Constantin Ursu a sus]inut c` membrii familiei Vântur
ar fi ob]inut pe nedrept acel teren.
„Ulterior, în urma unor manevre dolosive, pârâtul Valentin Vântur,
cu complicitatea autorit`]ilor locale, s-a procedat la eliberarea titlului
de proprietate dedus judec`]ii, fiind inclus în acesta [i sus-numitul,
de[i nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate
[i, mai ales , nu are nicio calitate dup` autorii mei”, a subliniat
ie[eanul Constantin Ursu.
Acesta a ad`ugat c` Valentin Vântur nu ar fi formulat vreo cerere
de reconstituire a dreptului de proprietate [i c` acesta ar fi fost
înscris în mod eronat pe titlul de proprietate. „Cum, în cauz`, pârâtul
Valentin Vântur nu are calitate de mo[tenitor [i nu a formulat vreo
cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, consider c` a fost
înscris în mod nelegal pe titlul de proprietate”, a ad`ugat reclamantul.
Pe 28 decembrie 2006, acesta s-a plâns chiar la OCPI Ia[i c`, din
suprafa]a total` de 2.647 mp, cât i-a revenit în urma unui partaj
voluntar, îi lipse[te suprafa]a de 229 mp, aceasta din urm` ar fi fost
ocupat` abuziv de Valentin Vântur, ridicând un gard pe lungimea
liniei de hotar dintre cele dou` propriet`]i.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar`

Ce au cerut vedeta TV [i tat`l ei
La rândul lor, Valentin [i Iulia Vântur au depus la dosar o
\ntâmpinare. |n plus, vedeta TV [i tat`l ei au formulat o cerere
reconven]ional`. „Solicit`m respingerea cererii, ca nelegal` [i netemeinic`.
Sub aspect reconven]ional, cerem s` se constate nulitatea absolut` a
titlului de Proprietate din 5 martie 1993 în totalitate [i în ceea ce-i
prive[te pe cei doi titulari înscri[i pe acest titlu, respectiv A.A. [i
M.U. De asemenea, solicit`m obligarea reclamantului-pârât Constantin
Ursu la plata cheltuielilor de judecat`. Situa]ia de fapt descris` de
reclamant nu este nici pe de parte adev`rat`! Tat`l meu nu a avut
vreo contribu]ie la înscrierea sa pe titlul de proprietate, dar, din
dorin]a de a prezenta o situa]ie ce ar presupune propria culp`, se
dore[te atragerea r`spunderii sale. Ini]iativa înscrierii pe titlul de
proprietate i-a apar]inut în totalitate reclamantului Constantin Ursu,
motivat de faptul c`, la acea dat`, erau în rela]ii de prietenie si el
a venit cu propunerea de a fi înscris pe acest document, în fapt,
aceasta constituind în accep]iunea sa, o vânzare - cump`rare a terenului,
partea de în]elegere ce îi incumb` pârâtului, fiind de a-l ajuta s`-[i
construiasc` o cas` de locuit, materiale [i manoper`, ceea ce a [i
f`cut. Toate faptele [i actele juridice ulterioare confirm` aceast`
în]elegere, inclusiv contractul de partaj autentificat pe 28 septembrie
1993, prin care p`r]ile au în]eles s` sisteze starea de indiviziune [i
s`-[i împart` terenul prin bun` în]elegere, iar reclamantul din prezenta
cauz` era pe deplin con[tient c` cedeaz` parte din acest teren, ca
o contrapresta]ie a celor realizate de pârât”, a sus]inut Iulia Vântur,
prin avocat, \n fa]a instan]ei ie[ene.
Vedeta TV a ad`ugat c` reclamantul a continuat ani de-a rândul
s` \i cear` tat`lui ei diverse sume de bani, ajungând pân` la a-l
[antaja cu propria sa fapt`, sus]inând c` îi va lua terenul. „Acesta
este [i motivul pentru care, pe 2 octombrie 2014, el a solicitat [i a
primit de la pârât suma de 15.000 de lei, pretinzând c` se stinge
oricare preten]ie b`neasc`, drept urmare a partajului voluntar realizat
conform contractului autentificat pe 28 septembrie 1993, sens în care
a dat [i o declara]ie notarial`”, a ad`ugat Iulia Vântur, prin avocat.

Iubita lui Salman Khan, vedet`
interna]ional` dup` ce a plecat din Ia[i
La final, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au respins ac]iunea
formulat` de Constantin Ursu. Amintim c` Iulia Vântur a început s`[i fac` un nume la Bollywood. Vedeta a primit un rol într-un film
de lung-metraj, apare în emisiuni de televiziune [i show-uri mondene,
iar rela]ia ei cu superstarul Salman Khan ]ine prima pagin` a marilor
ziare din India.
Iulia Vântur s-a n`scut pe 24 iulie 1980, în Ia[i. Ea este prezentatoare
de televiziune, actri]` [i model. Timp de un deceniu, ea a fost
prezentatoarea [tirilor la o televizune na]ional`. Ie[eanca a luat
numeroase premii pentru activitatea sa în televiziune, Iulia Vântur
fiind considerat` una dintre pu]inele vedete TV care au prezentat
numai emisiuni live.

Ciprian NEDELCU
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