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Bombă detonată la spitalul mobil de la
Lețcani. Bolnavii vor fi internați pe
semnătura proprietarului în
containerele improvizate! S-a lăsat cu
o amendă uriașă după licitația aranjată
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Cel mai
mare scandal iscat
între interlopii a
fost aplanat după
ce unul dintre frații
Corduneanu și-a
cerut iertare public
actualitate 9

Un scandal iscat între clanul Corduneanu și
nepoții lui Cosmos Tănase s-a terminat brusc
după ce unul dintre frații Corduneanu și-a
cerut scuze public. Războaiele dintre interlopi
nu se mai țin de mult în stradă...

Acestea sunt actualitate 8 Casca virtuală care te scapă de
ultimele transformări alcoolism și de răul de înălțime! Ieșenii
din Grădina
pot primi tratamentul revoluționar
Botanică din Iași!
Tehnologiile moderne, cele de
eveniment
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Transformări spectaculoase în Grădina
Botanică din Iași. Încă din lunile februariemartie 2021 au fost prezentate diverse soiuri
de plante exotice, colecții cu azalee, camelii,
orhidee, crotoni, cactuși, bonsai, plante
carnivore, pereți vegetali verticali și o grădină
uscată japoneză. În această primăvară, până
la jumătatea lunii mai, se pot remarca...

social
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Situație demnă de
„Cascadorii râsului”! Un bărbat,
obligat să plătească pentru un
card pe care nu l-a cerut! Culmea,
ieșeanul nu avea niciun contract!

realitate virtuală, devin
instrumente eficiente în
tratamentul pacienților cu fobii,
adicții, dureri și recuperare
neurocognitivă. Marcel
Alexandru Găină este medicul
rezident psihiatru care a aplicat
în Iași această terapie...
expres
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Afaceristul Bogdan Solcanu
lovește din nou! Crisbo Company SRL
căpușează primăriile din județul Iași
Crisbo Company SRL, societatea
controlată de Bogdan Solcanu,
câștigă contracte pentru
asigurarea serviciilor de
proiectare și asistență tehnică
pentru modernizarea
iluminatului public din județul
Iași și din țară. Documentația
este întocmită cu dedicație
pentru ofertele depuse...
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Lista investi]iilor `n [colile
din Ia[i. 3 milioane de euro
pentru `nv\]\mântul din
municipiu
Prim`ria a publicat lista
investi]iilor \n [colile din
Ia[i din bugetul pe anul
2021. Propunerea pentru
unit`]ile de \nv`]`mânt din
municipiu cuprinde
proiecte de 3 milioane de
euro, obiective care vor fi
analizate de plenul
Consiliului Local
Investi]ii \n unit`]ile de \nv`]`mânt din
municipiul Ia[i \n anul 2021. La capitolul
legat de \nv`]`mânt, propunerea de buget
pentru anul 2021 cuprinde mai multe proiecte
la institu]iile publice [colare ie[ene. Conform
proiectului de buget, se vor aloca 14,8
milioane de lei (3 milioane de euro).
Investi]iile se vor \mp`r]i \ntre unit`]ile de
\nv`]`mânt din municipiul Ia[i. De exemplu,
\n proiectul de buget va ap`rea construirea
unei s`li de sport la {coala Gimnazial` „Ion
Creang`”, proiect care va beneficia de o
finan]are de 1 milion de lei. Al]i 500 de
mii de lei se vor duce spre construirea
unei s`li de sport la {coala Gimnazial`
„Titu Maiorescu”. La capitolul dot`ri echipamente, Prim`ria Ia[i va aloca 1 milion
de lei pentru o ma[in` de sp`lat, o scen`
mobil` [i detectoare de fum la Colegiul
Na]ional „G. Ibr`ileanu”.

Investi]ii \n [colile din
municipiul Ia[i
Municipalitatea va aloca circa 50 de
mii de lei \n modernizarea sistemului de
supraveghere video gr`dini]` [i [coal`
Colegiul Na]ional „G. Ibr`ileanu”. |n plus,
Prim`ria Ia[i va aloca 13 mii de lei pentru
completarea sistemului de supraveghere [i
echipamente electrice la Gr`dini]a cu program
prelungit „Cuvioasa Parascheva” din {oseaua
Na]ional` Ia[i.
Municipalitatea va aloca [i 20 de mii
de lei pentru dot`ri privind extinderea
sistemului de detec]ie, semnalizare [i alarmare
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Se extinde transportul
public `n Ia[i. Cum
arat\ noul proiect
Prim`ria Ia[i va aloca jum`tate de milion de lei pentru
demararea unui studiu de fezabilitate legat de extinderea unor
linii de tramvai spre comunele din zona metropolitan`. |n plus,
proiectul prevede [i extinderea c`ii de rulare a tramvaielor [i
spre unul din viitoarele proiecte din s`n`tate ce vor fi ridicate
la marginea municipiului. Conform documenta]iei ini]iate de
Prim`ria Ia[i, \n bugetul pe anul 2021 vor fi prinse studii
pentru liniile de tramvai spre Tome[ti, Holboca [i c`tre Spitalul
Regional Ia[i. Pentru unitatea medical` din zona Moara de
Vânt, municipalitatea va realiza [i o serie de studii pentru c`i
de acces, re]ele de utilit`]i. Valoarea alocat` pentru aceste
proiecte este de 300 de mii de lei.

Transport public \n Ia[i. Sute de
mii de lei pentru primele studii

\n caz de incendiu la Colegiul Tehnic „I.C.
{tef`nescu”. Totodat`, \n bugetul pe 2021
este cuprins` [i alocarea altor sume pentru
diverse dot`ri la unit`]ile de \nv`]`mânt din
municipiul Ia[i. |n bugetul pe 2021 au fost
prinse [i investi]iile de la cre[ele din ora[.

Proiecte pentru unit`]ile
[colare din Ia[i
Pentru proiecte [i studii, [colile din
Ia[i vor beneficia de 1,5 milioane de lei.
|n acest sens, municipalitatea va aloca 50
de mii de lei pentru un proiect de eficien]`
energetic` la Colegiul Economic Administrativ.
Prim`ria Ia[i va mai aloca [i 75 de mii de
lei pentru un proiect de eficien]` energetic`
electric` [i termic` la {coala Gimnazial`
„A. Russo”. Municipalitatea va aloca 119
mii de lei pentru un proiect tehnic de
extindere la Liceul Teoretic „M. Costin”.
Se vor mai aloca [i 100 de mii de lei pentru
un studiu de fezabilitate privind amenajarea
unei cre[e \n incinta Colegiului Pedagogic
„V. Lupu”.
|n calcul intr` [i alocarea a 100 de mii
de lei pentru o expertiz` tehnic` [i proiect
de repara]ii capitale la sala de sport de la
Liceul Teoretic „A.I. Cuza”. Tot 100 de mii
de lei se vor aloca [i pentru un proiect
privind refunc]ionalizarea c`minului de la
Liceul Tehnologic „D. Leonida”. |n urm`
cu câteva s`pt`mâni, municipalitatea a alocat
[i fonduri pentru bursele [colare din Ia[i.

Investi]ii de 10,4 milioane
de lei \n consolidarea
[colilor
Prim`ria a preg`tit [i o list` de investi]ii
\n privin]a reabilit`rii [colilor din Ia[i. |n
lista investi]iilor \n [colile din Ia[i apare
un proiect privind repara]ii capitale la
cl`direa centralei termice [i consolidarea
[i reabilitarea co[ului de fum de la Colegiul
Na]ional „C. Negruzzi”. Pentru acest proiect,
municipalitatea va aloca 100 de mii de lei.
De asemenea, Prim`ria va aloca 217
mii de lei pentru repara]ii capitale extindere
central` termic` [i re]ea de instala]ii la
Colegiul Agricol „V. Adamachi”.
Municipalitatea ie[ean` va aloca 1,5
milioane de lei pentru reabilitarea [i
consolidarea cl`dirii internat C9- c`min de
la Colegiul Pedagogic „V. Lupu”. De asemenea,
Prim`ria va aloca 587 de mii de lei pentru
lucr`ri de execu]ie vestiare la sala de sport
de la Liceul Tehnologic Economic „V.
Madgearu”. Un alt milion de lei se va aloca
pentru consolidarea [i reabilitarea Liceului
Teoretic „D. Cantemir” Ia[i. Circa 500 de
mii de lei se vor aloca pentru repara]ii
capitale la Liceul cu Program Sportiv.
Prim`ria Ia[i va aloca [i 160 de mii de lei
pentru repara]ii capitale la acoperi[ul
Seminarului Teologic „Sf. Vasile cel Mare”
din ora[.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Proiectul de buget care cuprinde o astfel de propunere va
fi discutat \n cursul zilei de mâine, 22 aprilie 2021, de ale[ii
municipiului Ia[i. |n buget, Prim`ria a prins [i proiectul de
reabilitare a c`ii de rulare a liniilor de tramvai la limita
municipiului Ia[i - rond Dancu. Pentru acest proiect, municipalitatea
va aloca 160 de mii de lei. |n plus, municipalitatea va aloca
[i 300 de mii de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru
noul depou de tramvaie ce va fi ridicat la platforma combinatului
Fortus SA. Municipalitatea de]ine circa 20 de hectare pe
platforma de la Fortus SA, unde se afl` mai multe hale
dezafectate. Pe aceast` platform`, Prim`ria va demara o investi]ie
legat` de extinderea transportului public.

1 milion de lei pentru studiul
de la depoul Dacia
|n plus, documenta]ia cuprinde [i un concurs de solu]ii
aferent depoului de la Gara Mare. Prim`ria vrea s` transforme
depoul de la Gara Mare \ntr-un loc cu parc`ri publice [i spa]ii
verzi. Proiectul de la depoul de la Gar` a fost luat \n calcul
odat` cu modernizarea depoului din Dacia. Pentru demararea
studiului de fezabilitate, pentru documenta]ia de urbanism [i
\ntocmirea documenta]iei de finan]are fonduri nerambursabile la
modernizarea depoului, municipalitatea va aloca 1 milion de lei.

Buget pentru transportul
public din municipiul Ia[i
Municipalitatea a luat \n calcul pentru transportul public
din Ia[i [i amenajarea unor sta]ii de transport public [i a unor
treceri de pietoni pe DN28 Ia[i - Valea Lupului. Pentru acest
proiect, Prim`ria a prins \n buget suma de 1 milion de lei.
|n plus, vor fi proiectate [i ulterior amenajate o serie de
peroane pentru sta]iile de tramvai pe strada Palat, \n zona
unde se afl` Sala Polivalent`, [i pe strada Str`pungere Silvestru
la intersec]ia cu Strada Bacinschi. |n proiectul de buget pe
anul 2021 au fost incluse mai multe investi]ii pentru traficul
din municipiu. |n afara proiectelor derulate cu fonduri europene,
municipalitatea va aloca diferite sume [i pentru proiectarea
lucr`rilor pe mai multe artere din ora[.
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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Acestea sunt ultimele transform\ri
din Gr\dina Botanic\ din Ia[i!
Transform`ri spectaculoase \n Gr`dina
Botanic` din Ia[i. |nc` din lunile
februarie-martie 2021 au fost prezentate
diverse soiuri de plante exotice, colec]ii
cu azalee, camelii, orhidee, crotoni,
cactu[i, bonsai, plante carnivore, pere]i
vegetali verticali [i o gr`din` uscat`
japonez`. În aceast` prim`var`, pân` la
jum`tatea lunii mai, se pot remarca
e[alonat, în sec]iile exterioare, crocu[i,
zambile, dedi]ei, magnolii, liliac, dar [i 24
specii, respectiv 271 soiuri de lalele,
reunite în 11 grupe horticole, precum [i 5
specii [i 98 de soiuri de narcise, reunite
\n 13 diviziuni horticole

Noi transform`ri \n Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu” a
Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i. Din lunile
februarie-martie 2021 au fost prezentate diverse soiuri de plante
exotice, colec]ii cu azalee, camelii, orhidee, crotoni, cactu[i, bonsai,
plante carnivore, pere]i vegetali verticali [i o gr`din` uscat`
japonez`. În aceast` prim`var`, pân` la jum`tatea lunii mai, se
pot remarca e[alonat, în sec]iile exterioare, crocu[i, zambile,
dedi]ei, magnolii, liliac, dar [i 24 de specii, respectiv 271 de soiuri
de lalele, reunite în 11 grupe horticole. |ntre care [i unicul soi
creat în Olanda, denumit în cinstea „Doamnei Maria Brâncoveanu”.
Vorbim [i de 5 specii [i 98 de soiuri de narcise, reunite \n 13
diviziuni horticole.

Gr`dina Botanic` din Ia[i aniverseaz` anul
acesta 165 de ani de transform`ri istorice
Gr`dina Botanic` din Ia[i, înfiin]at` la 10 august 1856, poart`
numele fondatorului s`u, medicul [i naturalistul Anastasie F`tu.
În acest an, va aniversa 165 de ani de transform`ri istorice pe
diferite amplasamente din municipiul Ia[i, fiind prima gr`din`
botanic` universitar` româneasc`. „|n acela[i timp, este cea mai
mare din ]ar`, unic` prin num`rul mare de specii vegetale [i prin
m`surile speciale de conservare aplicate. Înc` de la înfiin]are,
tinerii studio[i aveau posibilitatea s` înve]e [i s` descopere aspecte
inedite referitoare la specii de plante indigene [i exotice, metode
de cultur` [i importan]a acestora”, precizeaz` prof. univ. dr. C`t`lin
T`nase, directorul Gradinii Botanice din Ia[i. Nu se cunoa[te un
plan referitor la organizarea ini]ial` a „gr`dinii lui F`tu”, îns` au

Nr. A_EIS 2973/15.04.2021

fost p`strate aprecierile unor personalit`]i ale timpului: Gheorghe
Asachi în „Gazeta de Moldavia” (1856), Ion Ionescu de la Brad
în Catalogul oficial al Expozi]iei Florale Na]ionale de la Frumoasa
(Ia[i, 1865), Dimitrie Brândz` prezenta speciile de plante la
cursurile de botanic` sus]inute pentru studen]i (1870-1873). {i
Nicolae Leon, rectorul Universit`]ii din Ia[i, în volumul intitulat
„Amintiri” (1922), men]iona aspecte referitoare la rolul gr`dinii
în educa]ie [i importan]a colec]iilor de plante pentru cursurile de
botanic`.

În anul 1870, în „Revista {tiin]ific`”,
editat` la Bucure[ti, Anastasie F`tu
a indicat scopul acestei gr`dini
În anul 1870, în „Revista {tiin]ific`”, editat` la Bucure[ti,
Anastasie F`tu a indicat scopul acestei gr`dini, iar în anul 1871,
în lucrarea „Enumera]iunea specieoloru de plante cultivate în
Gr`dina botanic` din Iassy pân` în anul 1870”, sunt men]ionate
2.500 specii de plante, care erau cultivate în aer liber sau în sere.
În aceast` lucrare exist` men]iuni referitoare la semin]e aduse
de la Viena de c`tre farmacistul Th. Steiner sau la colec]iile
donate de profesorul Dimitrie Brândz` [i de c`tre economistul
Petre S. Aurelian, directorul {colii de Agricultur` [i Silvicultur`
de la Her`str`u. În anul 1921, profesorul Alexandru Popovici
începe plant`rile pe terenul din jurul noii cl`diri a Palatului
Universit`]ii, organizat` pe o suprafa]` de aproximativ un hectar,
care a servit peste 40 de ani înv`]`mântului din domeniul [tiin]elor
naturii. Activitatea de organizare a acestei gr`dini, de diversificare
a colec]iilor de plante [i a activit`]ilor cu studen]ii a fost continuat`
de profesorii: Constantin Papp (1937-1958), Constantin Burduja
(1958-1962) [i Constantin Dobrescu (1962-1963).

În 1960, cu ocazia s`rb`toririi
Centenarului Universit`]ii, s-a hot`rât
organizarea unei gr`dini botanice
care s` corespund` cerin]elor
În 1960, cu ocazia s`rb`toririi Centenarului Universit`]ii din
Ia[i, s-a hot`rât organizarea unei gr`dini botanice care s` corespund`
cerin]elor activit`]ilor didactice [i de cercetare în domeniul botanicii
[i conserv`rii naturii. „Un rol remarcabil în ini]ierea [i definitivarea
acestui proiect l-au avut personalit`]i ale Universit`]ii - profesorii
Elena [i Pierre Jeanrenaud, Neculai Macarovici, Constantin Burduja,
Constantin Papp [i Constantin Dobrescu, dar [i Mihai Ravarut
de la Institutul Agronomic. În urma analiz`rii câtorva variante de
amplasare, profesorii Alexandru Buia (Universitatea din Craiova),
Ion T. Tarnavschi (Universitatea din Bucure[ti), Nicolae S`l`geanu

(Universitatea din Cluj), {tefan Csürös (Universitatea din Cluj) [i
Constantin Burduja (Universitatea din Ia[i) avizeaz` [tiin]ific
Proiectul nr. 252/1963 privind organizarea gr`dinii botanice pe
versantul vestic al Podgoriei Copou, pe o suprafa]` de 60 de
hectare, cu posibilitatea de extindere pân` la 150 de hectare. Prin
acest proiect urma s` fie înfiin]at` o gr`din` botanic` universitar`
reprezentativ` pe plan na]ional [i interna]ional, cu scop didactic
[i de cercetare în domenii ale biologiei vegetale [i horticulturii.

Colec]iile Gr`dinii Botanice reunesc
11.000 de taxoni vegetali, care provin
din diferite regiuni biogeografice
Pentru organizarea noului amplasament, la conducerea Gr`dinii
Botanice este invitat, în anul 1963, profesorul Emilian }opa, care
avea o experien]` remarcabil` dobândit` în institu]ii similare din
Cern`u]i [i Cluj. Amenajarea pe Dealul Copou a fost continuat`
[i este dezvoltat` prin proiectele ini]iate de conducerea Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, în colaborare cu personalit`]i din
domeniul biologiei vegetale: academicianul Constantin Toma (19701973), respectiv profesorii Mandache Leocov (1973-1990) [i Mihai
Mititiuc (1990-2007). „Pe actualul amplasament, în prezent ocup`
o suprafa]` de 88 de hectare, fiind organizat` în 10 sec]ii:
Sistematic`, Fitogeografic`, Complexul de Sere, Flor` [i Vegeta]ia
României, Silvostepa Moldovei, Biologic`, Plante Utile, Dendrarium,
Ornamental` [i Rosarium. Tematicile [tiin]ifice ale sec]iilor au
fost elaborate [i diversificate periodic de biologi [i ingineri. În
prezent, colec]iile Gr`dinii Botanice reunesc 11.000 de taxoni
vegetali, care provin din diferite regiuni biogeografice, fiind cultiva]i
în condi]ii protejate în sere [i în sec]iile exterioare”, arat` prof.
univ. dr. C`t`lin T`nase, directorul Gradinii Botanice din Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
12.05.2021, ora 1100, LICITAŢIE (a IV a licitaţie) pentru vânzarea
următorului bun mobil, proprietatea debitorulu Mares Acaei
Liviu Nicolae:
1.Autoutilitara MAN model-GRAF 16-240F, serie sasiu
VA0530A037F002639,an fabricatie 1985 nr. de inmatriculare
BC 40 MMM, preţ de pornire licitatie 5640 lei(exclusiv TVA*)pret de evaluare 11280 lei.Bunul nu se afla in stare de functionare.
Bunul de afla depozitat in localitatea Comanesti, str.
Combinatului , jud. Bacau
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
12.05.2021, ora 1300, LICITAŢIE (a IV a licitaţie) pentru vânzarea
următorului bun mobil, proprietatea debitorulu Pandele Ioan:
- autoturism marca HYUNDAI SANTA FE SM V2, număr
de identificare KMHSC81VP3U444864, an fabricaţie 2003,
nr. înmatriculare IS 72 ABV, pret de pornire licitatie 5483 lei
- PRET DE EVALUARE 10965 lei.
Bunul se afla depozitat in localitatea Iasi, str. Aurel Vlaicu
nr. 78 , jud.Iasi . Vizionarea bunului se face in data de11.05.2021,
ora 11.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
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Situa]ie demn\ de ıCascadorii râsului‰, la
Ia[i! Un b\rbat, obligat s\ pl\teasc\ pentru
un card pe care nu l-a cerut! Culmea,
ie[eanul nu avea niciun contract cu
institu]ia financiar\! Cum a fost posibil!
O situa]ie demn` de „Cascadorii râsului” a avut loc \n Ia[i!
Un b`rbat a fost obligat s` pl`teasc` pentru un card pe care nu
l-a cerut! Culmea, ie[eanul nu avea niciun contract cu institu]ia
financiar`! Ie[eanul a decis s` î[i caute dreptatea în instan]`.
Marius Ionu] Udi[teanu i-a chemat la bar` pe reprezentan]ii unei
institu]ii financiare nebancare ERB Retail Service IFN SA (actual
BT Direct IFN), cerându-le judec`torilor s` o oblige pe aceasta
la returnarea sumei respective, numai c` ac]iunea a fost respins`.
Acesta a contestat decizia primei instan]e, \ns` nu a avut noroc
nici la a doua.
„Instan]a respinge apelul declarat de reclamant împotriva
sentin]ei civile din 28 februarie 2020 a Judec`toriei Ia[i, sentin]`
pe care o p`streaz`”, au men]ionat judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i. Decizia nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat`. |n
fapt, Marius Ionu] Udi[teanu le-a cerut magistra]ilor s` oblige
ERB Retail Service IFN SA s`-i restituie o sum` pe care ar fi
achitat-o aiurea.

O excursie ratat` [i un card
pe care ie[eanul nu \l ceruse
Marius Ionu] Udi[teanu le ceruse judec`torilor s` oblige
institu]ia financiar` nebancar` la plata sumei de 3.163 de lei,
reprezentând contravaloarea unei opera]iuni de plat` neautorizat`
[i daune morale de 1.000 de lei. „În 2013, ERB Retail Service
IFN SA mi-a comunicat prin po[t` un card de credit bancar, f`r`
a exista din partea mea vreo solicitare în acest sens. Eu nu am
încheiat cu pârâta vreun contract prin care s` cer acest card [i
nici nu l-am activat prin una dintre modalit`]ile prev`zute de
banc`, respectiv la sediul b`ncii ori prin telefon. Nu am nici PINul cardului ori token-ul necesare pentru efectuarea pl`]ilor”, a
afirmat ie[eanul în fa]a magistra]ilor.
Acesta a ad`ugat c`, în iunie 2018, a utilizat acel card pentru
realizarea unei rezerv`ri pe site-ul booking.com, pentru o excursie
la Poseidon Villas, Skiathos, Grecia, urmând a pl`ti cazarea în
numerar, la destina]ie. „Din cauza întârzierii ferry-boat-ului [i,
implicit, a întârzierii la destina]ie, hotelul a decis anularea rezerv`rii,
eu fiind nevoit s`-mi g`sesc local o alt` cazare pentru mine [i
familia mea. Dup` acest incident, hotelul a încercat debitarea
cardului, chiar dac` nu am beneficiat de serviciile sale”, a subliniat
Marius Ionu] Udi[teanu.

aceast` dat`, pârâta a achitat suma solicitat` c`tre Poseidon Villas.
Apoi am primit [i o notificare privind raportarea la Biroul de
Credit, «conform contractului de emitere a cardului». Pe 15 ianuarie
2019, am fost nevoit s` achit suma de 3.163 de lei c`tre pârât`,
pentru a stopa acumularea de dobânzi la acea sum`”, a ad`ugat
b`rbatul din Ia[i în instan]`.
Potrivit reclamantului, pentru c` nu [tia de existen]a vreunui
contract încheiat cu institu]ia, a cerut în repetate rânduri transmiterea
unei copii dup` acel act, dar i s-au transmis r`spunsuri evazive
la acele solicit`ri, f`r` a i se trasmite vreo copie dup` presupusul
document. Acesta a fost [i motivul pentru care ie[eanul a f`cut
plângere la OPC, dar nici în acest fel nu a ob]inut o copie a
contractului. „Pârâta, cunoscând c` este în culp`, mi-a comunicat
c` mi s-au radiat dobânzile acumulate [i nu mai figurez nici la
Biroul de Credit. Pârâta nu a avut vreo autorizare pentru efectuarea
pl`]ii respective. Mai mult, plata fusese deja refuzat` de mine la
prima tentativ` de debitare a cardului de c`tre Poseidon Villas”,
a afirmat ie[eanul.

Ce au spus reprezentan]ii
institu]iei financiare
Pe de alt` parte, reprezentan]ii institu]iei financiare le-au
solicitat magistra]ilor s` resping` ac]iunea. „Reclamantul a dat
dovad` de rea-credin]` când a sus]inut c` nu a încheiat vreun
contract cu noi, prin care s` solicite cardul de credit. Contrar
celor sus]inute de reclamant, noi nu am acceptat refuzul la plat`
[i nici nu aveam cum, deoarece, pe 24 septembrie 2018, plata
era deja efectuat`. Reclamantul nu a comunicat în vreun moment
o documenta]ie complet` prin care s` se justifice un eventual
refuz la plat`”, au spus cei de la ERB Retail Service.
Magistra]ii au constatat c` ie[eanul ar fi utilizat cardul primit
pentru realizarea unei rezerv`ri pe site-ul booking.com, acest lucru
echivalând cu acordul s`u pentru executarea opera]iunii de plat`.
|n plus, judec`torii au afirmat c` b`rbatul nu a f`cut dovada
existen]ei vreunui prejudiciu moral.
Ciprian NEDELCU

B`rbatul, raportat la Biroul de Credit
Ie[eanul a ad`ugat c`, pe 15 septembrie 2018, a primit un
SMS de la institu]ia financiar` prin care a fost anun]at c` a pl`tit
suma de 3.172,58 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de
cazare de pe cardul de credit, pe 12 septembrie, c`tre Poseidon
Villas. Când a revenit în ]ar`, pe 18 septembrie 2018, ie[eanul a
f`cut refuz la plat`, refuz ce i-a fost acceptat de c`tre institu]ie.
„Pe 1 noiembrie 2018, am primit un alt SMS, prin care eram
anun]at c`, pe 12 septembrie 2018, am pl`tit c`tre Poseidon Villas
suma de 3.163 de lei. Am f`cut din nou refuz la plat`, dar, de
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Jude]ul Ia[i a ajuns pe locul 8 pe ]ar\
ca num\r de noi infect\ri cu COVID-19
al\turi de jude]ul Teleorman! 18 paturi
de terapie intensiv\ erau libere
`n spitale
Num`rul de cazuri noi confirmate cu
coronavirus a pozi]ionat jude]ul Ia[i pe
locul 8 pe ]ar`. Pacien]ii infecta]i cu
coronavirus care ajung \n stare grav`
aveau ieri, 20 aprilie, 18 locuri libere
\n sec]iile de terapie intensiv` din
spitale
Dup` ce timp de aproximativ o lun` a fost raportat` o cre[tere
\ngrijor`toare, medicii spun c` num`rul pacien]ilor diagnostica]i
cu coronavirus care au nevoie de internare a \nceput s` scad`.
Ieri, 20 aprilie 2021, jude]ul Ia[i s-a pozi]ionat pe locul 8 pe ]ar`
ca num`r de cazuri noi depistate. De la debutul pandemiei COVID19 pân` ieri au fost confirmate 41.055 de persoane infectate cu
coronavirus, iar num`rul deceselor au ajuns la 799. Totodat`,
Direc]ia de S`n`tate Public` (DSP) Ia[i a emis în total 41.372
de decizii pentru persoanele aflate în izolare [i 42.011 decizii
pentru persoanele aflate în carantin`.

18 paturi libere pentru pacien]ii
care au nevoie de internare \n
sec]iile de terapie intensiv`
Ieri, 20 aprilie 2021, mai erau libere 18 paturi ATI \n unit`]ile
medicale din jude]ul Ia[i: un pat la Spitalul de Boli Infec]ioase,
unul la Spitalul de Recuperare, dou` paturi la Spitalul C.F. Ia[i,
patru paturi ATI la Spitalul de Neurochirurgie, [ase la Spitalul
„Sf. Spiridon” [i patru la Unitatea Mobil` de la Spitalul de Boli
Infec]ioase. În spitalele suport COVID-19 mai erau libere 212
paturi: 67 de paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase, nou` la Spitalul
de Pneumoftiziologie, dou` la Spitalul Or`[enesc Hârl`u, 10 paturi
la Spitalul de Recuperare, 38 de paturi la Spitalul C.F. Ia[i, dou`
la Spitalul „Sf. Spiridon”, 27 de paturi la Spitalul Militar [i 57 de
paturi la Spitalul C.F. Pa[cani. Pe de alt` parte, ieri erau ocupate
372 de paturi dintre care 58 de paturi ATI \n spitalele suport
COVID-19. Referitor la num`rul paturilor ATI ocupate, situa]ia
era urm`toarea: opt paturi ATI la Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase,
[ase la Unitatea Mobil` de la Spitalul de Boli Infec]ioase, [apte
paturi ATI la Spitalul de Pneumoftiziologie, [ase la Spitalul Municipal
Pa[cani, patru la Spitalul de Recuperare, cinci paturi ATI la Spitalul
C.F. Ia[i, 15 la Spitalul de Neurochirurgie [i [apte paturi ATI la
Spitalul „Sf. Spiridon”.

Mii de ie[eni sunt izola]i sau carantina]i
la domiciliu. Trei pacien]i au decedat
pe patul de terapie intensiv`
Ieri, la nivelul Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i, s-a raportat un
num`r de 1.135 de persoane care se aflau în izolare, iar 996 de
persoane erau carantinate la domiciliu. La Spitalul Clinic „Dr. C.I.
Parhon”, centru suport COVID-19 pentru bolnavii care au nevoie de
asisten]` medical` de specialitate, ieri era ocupat un pat ATI. Al]i 6
bolnavi confirma]i pozitiv cu noul coronavirus urmeaz` tratamentul
prin dializ` în sta]ia din unitatea medical`. La Spitalul Clinic de
Obstetric` [i Ginecologie „Elena Doamna” Ia[i, centru suport COVID19 pentru gravidele care au nevoie de asisten]` medical` de specialitate,
era ocupat un pat ATI. De asemenea, \n zona ATI COVID-19 de la
Spitalul Clinic de Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria” Ia[i, erau
ocupate trei paturi. În ceea ce prive[te zona medical` COVID-19 de
la unitatea medical`, erau ocupate dou` paturi de c`tre pacien]i
pediatrici. |n intervalul 19-20 aprilie 2021 au fost raportate 3 decese
din cauza infec]iei cu coronavirus \n jude].

pentru imunizarea popula]iei au fost efectuate 180.760 de vaccin`ri.
Din acest num`r total de persoane vaccinate, 106.954 au fost
vaccinate cu prima doz` [i 73.806 cu cea de-a doua doz`. Pe data
de 19 aprilie 2021 au fost vaccinate 2.922 de persoane, dintre
care 2.427 de persoane au primit prima doz` [i 495 de persoane
au primit cea de-a doua doz`. De la începutul campaniei de
vaccinare s-au înregistrat 302 reac]ii adverse u[oare.
Alexandra ABONICESEI

Peste 180.000 de vaccin`ri
\mpotriva infec]iei cu coronavirus
În ceea ce prive[te solicit`rile de testare ale pacien]ilor care
prezint` simptomatologie specific` noului coronavirus, înc`rcate
de medicii de familie pe platforma CAPESARO, \n perioada 1920 aprilie 2021, 24 de echipajele mobile ale DSP Ia[i au realizat
25 de recolt`ri la domiciliu. |n cadrul campaniei de vaccinare
împotriva COVID-19, desf`[urat` la nivelul jude]ului Ia[i, \n centrele
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Scandal `n comuna T\t\ru[i, cu fonduri
europene! Un after school de 500.000 de
euro zace nefolosit. ıL-au f\cut `n b\taie de
joc, st\ `nchis, ap\ nu are [i chiar dac\ ar
avea ap\, `n comun\ nu este canalizare‰
|n urm` cu trei ani, \n comuna T`t`ru[i din jude]ul Ia[i a
\nceput construc]ia unui after school, printr-un proiect european.
After school-ul a costat aproximativ 500.000 de euro, bani europeni,
nerambursabili. Construc]ia a fost finalizat` \n decembrie 2020,
\ns` nu a fost niciodat` func]ional. „Este o poveste veche acolo,
exist` [i un dosar la DNA. Domnul primar a f`cut un proiect
de re]ea pentru ap` \n comun`, pentru care a cheltuit foarte
mul]i bani [i nu o folose[te nimeni. Ini]ial, proiectul pentru
re]eaua de ap` cost` 68 de miliarde, dar pân` la urm` a ajuns
la valoarea de 127 de miliarde. Apa este luat` de la barajul de
la Pa[cani, iar când au fost cei de la ApaVital, au refuzat lucrarea.
Nu a [tiut nimeni c` va construi acel after school, a f`cut totul
\n secret”, a declarat Vasile Giurgiuveanu, consilier local \n
comuna T`t`ru[i. ApaVital desf`[oar` verific`rile conductelor [i
func]ionarea tuturor componentelor. „Procedura de preluare \n
exploatare a sistemului de la T`t`ru[i este ini]iat`, aceasta urmând
s` parcurg` verificarea func]ionalit`]ii tuturor elementelor componente.
Faza de ini]iere const` \n evaluarea primar` la care particip`
autoritatea local`, proiectantul sistemului, societ`]ile care au
asigurat lucr`rile de construc]ie [i ARSACIS”, a declarat R`zvan
Manolache, purt`tor de cuvânt ApaVital Ia[i. Compania de ap`canal deruleaz` mai multe investi]ii de extindere a re]elelor.

|ntr-o perioad` scurt`, zic eu, pân` \n var`, to]i cet`]enii din
T`t`ru[i vor fi racorda]i la sistemul de ap`. Dup` finalizare am
f`cut toate demersurile pentru ob]inerea autoriza]ilor pentru
func]ionare, pe care acum le avem. Motivele pentru care after
school-ul nu a func]ionat pân` acum sunt c` am a[teptat
autoriza]iile, dar [i incertitudinea pandemiei”, a declarat Costel
Iosub, primarul comunei T`t`ru[i.

Capacitatea after school-ului
este de 80 de elevi. Proiectul
a fost implementat pe ascuns

Primarul comunei T`t`ru[i spune
c` after school-ul va fi func]ional
dup` S`rb`torile Pascale
Costel Iosub, primarul comunei T`t`ru[i, spune c` acuza]iile
aduse sunt false [i c` imobilul finalizat \n decembrie 2020 nu
a putut func]iona pân` \n prezent, deoar ece nu a avut toate
autoriza]iile. Copiii din localitate vor putea merge la after school
dup` Pa[te, promite primarul. „V` \n[ela]i! Situa]ia este alta, am
terminat lucr`rile, avem toate autoriza]iile, DSP [i ISU, urmând
s` fie func]ional dup` S`rb`torile Pascale. Este ap` potabil` la
noi \n comun`, informa]ia c` la noi \n localitate nu este ap`
potabil` este fals`, pentru c` re]eaua are ap` potabil`. Avem de
la DSP buletin de analize, au venit cei de la ApaVital, care au
luat probe s`pt`m`na trecut` [i probele sunt bune. Copiii vor
putea s` vin` la after school dup` Pa[te. La toate institu]iile
publice din comun` avem ap`, toate sunt racordate. Sistemul
de alimentare cu ap` este finalizat din decembrie 2020 [i urmeaz`
procedurile de predare c`tre operatorul regional, care este
ApaVital. |n urm` cu o s`pt`mân`, au fost cei de la ApaVital
[i au verificat automatizarea, au verificat pu]urile, pompele. Se
iau probe periodic, iar acum, s`pt`mâna aceasta, vom pune ap`
\n re]ea [i urmeaz` s` facem bran[amentele pentru cet`]eni.

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

Proiectul after school-ului de la T`t`ru[i este unic \n România
prin dimensiune [i construc]ie. |n cei 500 de metri p`tra]i de
care beneficiaz` cl`direa se afl` dou` grupuri sanitare pentru
elevi, unul pentru personal, dou` s`li de clas`, unde pot studia
80 de elevi, fiecare beneficiind de un calculator, o buc`t`rie, o
sal` de mese [i o sal` unde se pot desf`[ura diferite activit`]i.
Elevii comunei T`t`ru[i vor beneficia de o mas` cald`, activit`]i
interactive [i consiliere [colar`, totul gratuit. Scopul acestui proiect
este diminuarea abandonului [colar. „Totul a fost f`cut \n mare
secret, [coala nu a [tiu niciodat` de acest proiect. Noi am aflat
din auzite. Sunt multe nereguli la noi \n comun`, nu este asta
singura. Nu \n]eleg scopul acestui after school, deoarece la noi
\n localitate num`rul copiilor este \n sc`dere. L-au f`cut \n b`taie
de joc, st` \nchis, ap` nu are [i chiar dac` ar avea ap`, \n comun`
nu este canalizare”, a spus Ion Ghiban, fost director al [colii din
comun`. Un after school amplasat \n zona central` a Ia[ului este
un mediu prietenos pentru to]i p`rin]ii activi, unde se pune accent
pe dezvoltare personal`, gândirea liber` [i creativ` a copiilor.
Andreea PåDURESCU

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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GAL Siret-Moldova deruleaz\ un proiect
european `n valoare de 4,8 milioane de
lei pentru integrarea persoanelor
discriminate pe pia]a muncii din Ia[i
Persoanele discriminate, din mediul rural
din Ia[i, vor fi ajutate de c`tre speciali[tii
GAL-ului Siret-Moldova s` \[i g`seasc` un
loc de munc`. Prin proiectul european
„Pun]i peste 7 sate” \n valoare de 4,8
milioane de lei vor fi \nfiin]ate 10 afaceri
\n mediul rural, unde se vor angaja ie[enii
\nscri[i \n programul european
Proiectul „Pun]i peste 7 sate” va fi implementat de GAL (grup
de ac]iune local` -n.r.) Siret-Moldova, Funda]ia Corona, Prim`ria
comunei Cotnari [i {coala Profesional` {tefan cel Mare. Proiectul
este cofinan]at din Fondul Social European prin Programul
Opera]ional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritar` 5- Dezvoltare
local` plasat` sub responsabilitatea comunit`]ii. Obiectivul tematic
9 este promovarea incluziunii sociale, combaterea s`r`ciei [i a
oric`rei forme de discriminare. Scopul proiectului este promovarea
incluziunii sociale, combaterea s`r`ciei [i a oric`rei forme de
discriminare, reducerea num`rului de comunit`]i marginalizate
aflate \n risc de s`r`cie [i excluziune social` din zona rural` [i
ora[e cu o popula]ie de pân` la 20.000 de locuitori. Astfel, vor
fi implementate m`suri integrate pentru 250 de persoane din
comunele arondate GAL-ului Siret-Moldova, servicii sociale pentru
125 de adul]i [i 125 de copii afla]i \n risc de s`r`cie sau excluziune
social`. De asemenea, speciali[tii din cadrul GAL-ului vor oferi
servicii educa]ionale pentru ace[ti copii din zonele rurale s`race,
iar adul]ii vor fi ajuta]i s` \[i g`seasc` un loc de munc` prin
m`suri de sprijin pentru cre[terea gradului de ocupare profesional`,
programe de formare profesional` gratuit`, dar [i \ncurajarea
antreprenoriatului prin subven]ionarea unui num`r de 10 \ntreprinderi
care vor fi \nfiin]ate \n cadrul proiectului.

Proiectul se va derula timp de 24 de luni
[i activit`]ile vor fi implementate \n
perioada 1 aprilie 2021 - 31 martie 2023
Valoarea proiectului este de 4,8 milioane de lei, din care
valoarea eligibil` nerambursabil` din bugetul na]ional este de
196.901 lei. Un al proiect european derulat de GAL-ul SiretMoldova care presupune ca tinerii din mediul rural s` monitorizeze
activitatea prim`riilor din jude] va fi implementat \n acest an.
Valoarea proiectului este de 250.000 de euro [i presupune dezvoltarea

comunit`]ilor rurale prin implicarea tinerilor în activit`]i civice [i
în procesul de luare a deciziilor prin m`suri de responsabilizare.
GAL-urile sunt grupuri de ac]iune local` prin intermediul c`rora
se dezvolt` comunit`]ile din mediul rural. GAL-ul a accesat în
ultimii 2 ani fonduri europene de aproximativ 1 milion de euro.
GAL-urile sunt parteneriate de tip public-privat, cu rol important
în mediul rural, contribuind la dezvoltarea zonei de pe raza
teritoriului de activitate (mai multe comune grupate), având
propriile bugete de finan]are a proiectelor. Cele 12 GAL-uri din
Ia[i sunt GAL Codrii Pa[canilor, GAL Ia[i Sud - Vest, GAL Siret
- Moldova, GAL Microregiunea Belce[ti - Focuri, GAL Stejarul,
GAL Stejarii Argintii, GAL Colinele Ia[ilor, GAL Valea Prutului,
GAL Poiana Vl`dic`i, GAL {tefan cel Mare, GAL Dealurile
Bohotinului.

Tinerii din Ia[i care au muncit în
str`in`tate pot înfiin]a afaceri
cu banii de la Uniunea European`
Ie[enii întor[i din diaspora au depus proiecte pentru ob]inerea
finan]`rilor europene cuprinse \ntre 40.000 [i 50.000 de euro.
Tinerii din Ia[i vor s` deschid` cu banii europeni afaceri \n
domeniul zootehnic, fiind depuse 6 proiecte din cele 29 \nregistrate
pe site-ul Agen]iei pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR).
Tinerii fermieri care vor s` ob]in` banii europeni trebuie s`
îndeplineasc` mai multe condi]ii. Potrivit ghidului solicitantului,
tinerii fermieri din diaspora care au absolvit în ultimele 60 de

luni, înaintea depunerii cererii de finan]are, un program de studiu
în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrar`,
respectiv postuniversitar, universitar, preuniversitar, în ]`ri membre
ale Uniunii Europene (UE) sau ]`ri ter]e din UE, pot depune
proiectele pân` la începutul lunii mai 2021.
Raluca COSTIN

SC CREATIVE GREEN SRL
Bârnova, comuna Bârnova, județul Iași,
nr. cad 63159J22/3227/24.12.2020CUI 43493131

ANUNŢ
CERERE DE OFERTĂ
SC CREATIVE GREEN SRL, cu sediul în
Bârnova, comuna Bârnova, județul Iași, nr. cad 63159,
vă invită să transmiteți o propunere financiară
pentru furnizarea de AUTOUTILITARĂ DE
3,5 T CU BENĂ BASCULABILĂ ȘI ROȚI
DUBLE.Termen de depunere a ofertelor: 27.04.2021,
ora 14. Ofertele se depun la adresa de e-mail:
unpicdeverde@gmail.com
Toate detaliile despre caracteristicile tehnice,
contractare, livrare etc. pot fi solicitate la adresa de
e-mail: unpicdeverde@gmail.com

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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Casca virtual\ care te scap\ de alcoolism
[i de r\ul de `n\l]ime! Ie[enii pot primi
tratamentul revolu]ionar cu rezultate
fabuloase. O tân\r\ a reac]ionat dup\ ce
a fost abuzat\ sexual `n copil\rie

Tehnologiile moderne, cele de realitate
virtual`, devin instrumente eficiente \n
tratamentul pacien]ilor cu fobii, adic]ii,
dureri [i recuperare neurocognitiv`.
Marcel Alexandru G`in` este medicul
rezident psihiatru care a aplicat \n Ia[i
aceast` terapie [i care se dovede[te a fi
un real succes

Marcel Alexandru G`in` este medic rezident psihiatru, doctorand
\n anul V la Universitatea de Medicin` [i Farmacie (UMF) din
Ia[i, psihoterapeut integrativ [i un mare \mp`timit al tehnologiei.
Pasiunea s-a transformat \n tem` de cercetare doctoral`, care i-a
adus inclusiv premii importante. De aproximativ patru ani aplic`
\n zona de psihoterapie tehnologia VR (realitate virtual`) pe care
o manipuleaz` la nivel de art` la multe congrese na]ionale [i
interna]ionale. Cu ajutorul unei tehnici bazate pe realitatea virtual`,
terapia pacien]ilor psihiatrici este eficientizat` [i ajut` din multe
puncte de vedere atât \n tratatea fobiilor, adic]iilor, dureri, dar [i,
\ntr-o propor]ie mai redus`, la recuperarea neurocognitiv`. Efectele
acestei tehnici au fost demonstrate de medicina bazat` pe dovezi
\n ultimii ani, dar nu a fost \ns` suficient de mult practicat`. Acest
tip de tratament este implementat la Clinica No Addict din Ia[i.

Realitatea virtual` ofer` r`spunsurile pe
care pacientul dependent sau cu fobii nu le
poate oferi medicului psihiatru
O casc` virtul`, care \n Australia este utilizat` pentru tratarea
demen]ei [i nu numai, se dovede[te eficient` \n cadrul [edin]elor
de psihoterapie, acolo unde rezultatele uimesc medicii. Tehnologia
foarte avansat` reu[e[te s` pun` \n incapacitate creierul s` discearn`
\ntre spa]iul real [i cel virtual. Transpus \ntr-un alt mediu cu
u[urin]`, pacientul \ntâlne[te stimulii care \l conduc c`tre anumite
dependen]e sau frici. „De obicei, ar trebui s` lu`m pacientul [i
s` \l expunem acelor st`ri \n mediul real, dar ar dura mult timp,
plus c` sunt [i al]i stimuli care ne \mpiedic` s` izol`m ceea ce
ne intereseaz`, ceea ce ar \nsemna foarte multe [edin]e, \n loc
de una singur`. E vorba de eficien]a terapeutic`. Putem face
cercetare, pentru c` o persoan` \n mediul real nu o s` suporte
niciodat` de exemplu s` ajung` la o \n`l]ime foarte mare. Tensiunea
arterial`, respira]ia, e foarte u[or s` anexezi acei senzori care \mi
dau un r`spuns clar asupra modului \n care r`spunde organismul
pacientului. E important pentru c` voi [ti cum s` manageriez,
poate c` l-a[ fi inundat pe pacient cu stimuli [i a[ fi f`cut o
gre[eal` terapeutic`. De la distan]` este greu s` \]i dai seama cât
de mult \i este fric` de \n`l]imi de exemplu, cât de atras este de
jocurile de noroc, ni[te \ntreb`ri ale c`ror r`spunsuri \n genere
persoana nu le [tie. Apoi este expunerea \n sens invers fa]` de
cea pentru fobii, pentru adic]ii. El spune c` nu are o problem`
cu alcoolul, dar prin expunerea \n casca virtual` are un r`spuns
incredibil, \ncepe s` transpire, s` \i bat` inima foarte tare, mai
ad`ug`m ni[te senzori [i el este practic speriat de propria sa
reac]ie, dup` care facem [edin]a de psihoterapie propriu-zis` de
40 de minute \n care consolid`m acea stare, \l \nv`]`m ca de data
asta s` nu mai fug` de senza]ie, ci s` o \mbr`]i[eze, pentru a nu
ap`rea rec`derea”, a explicat asistent universitar Marcel Alexandru
G`in`, medic rezident psihiatru.

face un progres \n terapie. „Trebuie s` \i creezi un mediu confortabil.
Am avut un pacient cu fric` de \n`l]ime, care \n momentul tarapiei
a scos casca [i a aruncat-o, [i nici nu era \ntr-un mediu periculos
virtual, pur [i simplu se uita pe un geam. Croim o psihoterapie
individualizat` cu rezultate standard, care duc la o finalitate cu
ajutorul acestei tehnici. Nu mai spui pacientului «imagineaz`-]i c`
stai pe acoperi[ul unui bloc» sau «imagineaz`-]i c` deschizi o sticl`
de bere», e una s` \]i imaginezi [i alta s` o faci. Dac` 97 la sut`
din stimuli sunt vizuali, cu ajutorul c`[tii se va raporta mai u[or
la acea lume. Impresionante sunt cazurile pacien]ilor cu arsuri
care atunci când aveau bandajul schimbat, pentru c` deveneau
toleran]i dup` un timp la morfin` [i tot sim]eau durerea, \n ultimii
6 ani aproximativ se utilizeaz` casca virtual`. Acei medici i-au pus
pe pacien]i s` se plimbe \ntr-o p`dure \n care ninge, cu ajutorul
tehnologiei. La unii dintre ei nu era necesar` nicio doz` de
analgezic, simplul fapt c` ei nu se mai concentrau asupra a ceea
ce face asistenta, senza]ia oferit` de realitatea virtual` era suficient`
s` permit` finalizare procedurii f`r` interven]ie”, a mai precizat
Marcel G`in`.

din copil`rie legat` de unchiul s`u, care a abuzat-o sexual [i
despre care nu a sim]it nevoia s` \mi spun`, \n ciuda discu]iilor
repetate. Era deta[at` ca orice om traumatizat de acea experien]`
dureroas`. Expus` cu ajutorul c`[tii la un mediu relaxant, am
observat c` a luat o pozi]ie ciudat`, cea a fetusului [i \[i strângea
picioarele cu putere [i lucrul acesta m-a determinat s` deschid
discu]ia. A izbucnit \n lacrimi [i a declarat c` nu a mai spus
nim`nui, era problema pe care nu o con[tientiza [i care nu credea
c` are efect asupra ei, de[i tocmai acea durere a adus-o la
dependen]`”, a povestit asistentul universitar.

Psihoterapia este individualizat` pentru
fiecare caz \n parte cu ajutorul tehnicii de
realitate virtual`

Tehnica de realitate virtual` este aplicat` cu succes \ntr-o
industrie cu 500 de miliarde de dolari anul trecut, cea a jocurilor
de noroc. Medicii sunt \ns` \nver[una]i de faptul c` tehnologia
nu va mai fi folosit` pentru a vindeca pacientul, ci pentru a
transforma persoanele s`n`toase \n pacien]i. Un semnal de alarm`
a fost dat de medicii care cred c` astfel adic]iile vor fi mult mai
Traume ascunse din copil`rie [i
greu de \nvins, pe m`sur` ce, din intimitatea casei sale, oricine
dependen]e care nu sunt con[tientizate
se poate transpune virtual \ntr-un cazino, dar pierde de fapt bani
sunt scoase la iveal`
reali. „Problema e c` facem pa[i foarte, foarte \nce]i. Alte companii
Multe succese au fost \nregistrate \n tratarea fobiilor. Persoane care se ocup` de zona de jocuri de noroc aplic` deja posibilitatea
care nu urcau \n lift, dup` câteva sedin]e cu casca de realitate realit`]ii virtuale mai presus de telefon, [i anume c`[ti care \]i
virtual`, reu[eau s` \[i \nving` frica. Asta pentru c` ini]ial pacientul permit s` fii acolo, \n cazino. Felul \n care folosim noi realitatea
a fost expus fobiei sale \ntr-un mediu sigur, ceea ce a ajutat virtual` [i pe care o folosesc \n cercetarea doctoral` este legat`
creierul s` dep`[easc` obstacolul [i \n realitate. De asemenea, \n special de expunere, care se bazeaz` pe extinc]ia unui stimul.
rec`derea nea[teptat` \ntr-o adic]ie care a disp`rut \n urm` cu Dac` ave]i o fric` de ceva, cel mai facil mod prin care v` ve]i
mul]i ani poate fi \mpiedicat`. Cu ajutorul expunerii la diferite obi[nui creierul cu acel lucru este expunerea, este valabil \n
situa]ii, pacientul pre\ntâmpin` starea respectiv`, discut` despre tratarea fobiilor.
Expunerea gradat` se face \ntr-o manier` individualizat` \n
asta cu medicul [i \[i \n]elege vulnerabilitatea, con[tientizeaz` c`
are o problem`. |n acest mod \[i creeaz` o strategie \nainte de func]ie de ce anume consider` pacientul important, \ntr-un fel care
a fi expus unor stimuli care \l pot face din nou dependent. „Pe s` nu \l sperie, [i acest lucru este foarte important, ca s` p`str`m
durerea de membru fantom` a fost cea mai interesant` situa]ie angajarea lui, pentru c` realitatea este destul de \nsp`imânt`toare
\ntâlnit` de mine. Aceste cazuri sunt foarte rare. Dup` ce o \n astfel de cazuri. Totu[i, trebuie s` \l pun` \ntr-o zon` de
persoan` sufer` un accident grav [i nu mai are mâna sau un dificultate, astfel \ncât lucrurile s` se fac` treptat. |n adic]ii este
Tehnologia modern` utilizat` [i pentru a
picior, dar o doare \n vârful degetului pe care nu \l mai are, este inversul expunerii din fobii, pentru c` dac` atunci când o persoan`
ajuta pacien]ii cu arsuri
vorba de proiec]ia cotical`, creierul \nlocuie[te cu durere acea are fric` de \n`l]ime trebuie convins` s` se expun`, atunci când
Peste 6.400 de cadre de expunere \n realitatea virtual` au fost
senza]ie, ca s` aib` un feedback de la acel membru. Prin soft, a o persoan` are o dependen]`, ea tânje[te dup` substan]a respectiv`.
identificate de c`tre asistentul universitar Marcel G`in` \n analiza
fost diluat` din ce \n ce mai mult imaginea mâinii drepte, pân` Astfel de pacien]i \i intern`m [i ne a[tept`m c` acel compartament
sa asupra acestei tehnici. Sedin]ele de psihoterapie debuteaz`
când, dup` mai multe [edin]e succesive, mâna disp`ruse aproape va disp`rea ca prin minune, dar nu se \ntâmpl` acest lucru, vor
normal, dup` ce \[i face o imagine despre problema pacientului.
cu totul, dar senza]ia de control a r`mas. Sunt rezultate care m- rec`dea pentru c` au o dificulte s` \mpiedice stimulul s` devin`
Apoi, este expus \ntr-un mediu pl`cut. Este un instrument folosit
au speriat. Te duce \n alte locuri, descoperi lucruri contadictorii. comportament”, \ncheie medicul rezident psihiatru.
\n câteva momente-cheie, când medicul simte c` pacientul poate
Alexandra ABONICESEI
La o pacient`, consumul era de fapt explicat de o experien]`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Bomb\ detonat\ la spitalul mobil de la
Le]cani. Bolnavii vor fi interna]i pe
semn\tura proprietarului `n
containerele improvizate! S-a l\sat cu
o amend\ uria[\ dup\ licita]ia aranjat\

Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar`
(ADI) Euronest este bun` de plat` dup`
licita]ia cu scandal pentru spitalul mobil
de la Le]cani. Inspectorii Cur]ii de
Conturi Ia[i au scos la iveal` o sumedenie
de nereguli \n urma licita]iei derulate
cu scandal [i a achizi]iei unit`]ii mobile
sub umbrela lui Maricel Popa. Inspectorii
au amendat Asocia]ia Euronest cu 60
de mii de lei \n uma neregulilor
constatate. Alina Popa, directorul Euronest,
a contestat \ns` \n instan]` amenda
\ncasat` de la Curtea de Conturi, sperând
s` scape basma curat`. Magistra]ii de
la Judec`toria Ia[i au decis \ns` c`
Euronest este bun` de plat` [i c` nu
se justific` ac]iunea acestora.

Amend` pentru
combina]iile de
la spitalul mobil
din Le]cani!
Euronest a contestat amenda de la
Curtea de Conturi dat` \n vara anului
2020. Inspectorii Cur]ii au constatat mai
multe nereguli, inclusiv trucarea licita]iei,
contractul fiind adjudecat de firma turc`
SDI Global LLC pentru 13,4 milioane
de euro. De[i Euronest a contestat
amenda, asocia]ia nu a avut câ[tig de

cauz`. „În temeiul dispozi]iilor art. 200
alin. (4) C. proc. civ., anuleaz` cererea
de chemare în judecat` formulat` de
petenta Asocia]ia de Dezvoltare
Intercomunitar` Euronest, în contradictoriu
cu intimata Curtea de Conturi, pentru
nerespectarea dispozi]iilor art. 194-197
C. proc. civ”, se arat` \n decizia
magista]ilor de la Judec`toria Ia[i.
Euronest a avut dreptul la o cerere de
reexaminare, \ns` magistra]ii au respins
ulterior [i aceast` solicitare celor de
la Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar`
Euronest. Astfel, reprezentan]ii Euronest
sunt buni de plat` [i trebuie s` scoat`
din buzunar cei 60 de mii de lei (12
mii de euro) pentru a pl`ti amenda
dat` de Curtea de Conturi.

Spitalul se redeschide
pe semn`tura
directorului Alina Popa
de la Euronest
{efii administra]iei jude]ene [i p`r]ile
implicate \n domeniul medical s-au \ntâlnit
recent pentru a discuta despre redeschiderea
spitalului de la Le]cani dup` circa 3 luni
de pauz`. Unitatea medical` nu a fost
redeschis` pentru internarea bolnavilor
de COVID-19 [i din cuza lipsei verific`rilor

instala]iilor electrice [i a celor termice.
Euronest nu a reu[it s` g`seasc` nicio
firm` care s` verifice instala]iile din
containerele respective, astfel \ncât
autorit`]ile nu au vrut s`-[i asume
redeschiderea spitalului. |n aceste condi]ii,
Alina Popa, directorul Euronest, a sus]inut
la ultima \ntâlnire a oficialilor c` \[i
asum` pe semn`tur` redeschiderea
spitalului pân` la g`sirea unei firme
dispuse s` fac` verific`rile respective.
{efii jude]ului [i ai Spitalului de Boli

Infec]ioase „Sf. Parascheva”, \n acord
cu cei de la Euronest, au decis s`
redeschid` unitatea medical`.

Dezastru pe linie
la spitalul mobil
de la Le]cani
Licita]ia pentru achizi]ia spitalului
mobil a fost derulat` cu scandal de la
bun \nceput. Echipamentele medicale
nu au fost pe deplin conforme cu

normativele Uniunii Europene. |n plus,
frigul a p`truns \n containerele de
milioane de euro, ceea ce a dus la
\nchiderea unit`]ii. {i Corpul de Control
al Ministerului S`n`t`]ii a scos la iveal`
zeci de nereguli la spitalul mobil, \n
vreme ce procurorii anticorup]ie au
ridicat mai multe documente referitoare
la achizi]ia unit`]ii. La Le]cani au fost
interna]i circa 350 de bolnavi \n s`pt`mânile
\n care spitalul mobil a fost func]ional.
Vlad ROTARU

Cel mai mare scandal iscat \ntre interlopii din Ia[i a fost
aplanat dup` ce unul dintre fra]ii Corduneanu [i-a cerut
iertare public: „A intervenit cine a intervenit [i \mi cer scuze”
Un scandal iscat \ntre
clanul Corduneanu [i
nepo]ii lui Cosmos
T`nase s-a terminat
brusc dup` ce unul
dintre fra]ii Corduneanu
[i-a cerut scuze public
Smardoi, bombardieri, s`ge]i,
locotenen]i [i tot tacâmul, din asta se
alc`tuie[te mafia la Ia[i. O mafie demn`
de „Cascadorii râsului”, o mafie din
care lipsesc mafio]ii. O mân` de poli]i[tii
din Ia[i au reu[it s` impun` respect
[i s` stea pe capul bombardierilor la
orice mi[care. Se pare c` strategia
„gaborilor” de a sta mereu pe capul
celor ce se autointituleaz` „interlopi”
func]ioneaz` de minune. Interlopii au
devenit b`ie]i cumin]i, c` e greu s` tot
cad` la pu[c`rie, mai ales \n pandemie.
Lumea \n care se \nvârt aceste personaje
este una cât se poate de pestri]`. Dac`
odinioar` interlopii puteau fi considera]i
mafio]i pentru c` ajungeau s` controleze
mase \ntregi de oameni \n ]ar` sau \n

ci mai degrab` despre chestii spirituale,
despre teritorii de influen]`. Familia
T`nase num`r` mai mul]i membri, iar
cel mai cunoscut dintre ei este Cosmos
T`nase, un interlop din garda veche,
care a f`cut cuno[tin]` cu palma justi]iei,
iar de scandaluri \n strad` nu a stat
departe. Acum, nepo]ii lui Cosmos sunt
cei mai vocali din familie. Jean Br`ileanu
[i fratele s`u, Constantin Vandam, sau luat \n repetate rânduri pe re]elele
de socializare de fra]ii Corduneanu.
Jean [i Vandam i-au f`cut pe Corduneni
Conflict aprins \ntre
\n toate felurile, iar cei din urm` nu
dou` familii de
au stat cu mâinile \n sân. Dup` ce sinterlopi, pe Facebook
au \njurat ca la u[a cortului \n ultimii
|n ultima vreme, mul]umit` re]elelor ani [i s-au amenin]at cât s-a putut de
de socializare, r`zboaiele sângeroase mult, ceva pare c` s-a \ntâmplat.
de care mai to]i interlopii vorbeau nu
De câteva s`pt`mâni, printre
mai exist`. Drept este c` pentru interlopi bombardieri [i interlopi circul` un
b`t`liile date \n online sunt cât se poate filmule] destul de controversat. Vasilic`
de productive. De ce? Este foarte simplu. Corduneanu, unul dintre fra]ii Corduneanu,
S` \ncepem cu un exemplu clar. Familia s-a filmat \n timp ce \[i cere scuze
Corduneanu [i Familia T`nase. Cele public pentru c` l-a \njurat pe Ulise,
dou` familii sunt de ani \ntregi rivale. tat`l fra]ilor Jean [i Vandam. Ulise a
Ce au de \mp`r]it este greu de spus. decedat \n urm` cu câ]iva ani, iar de
Nu este vorba despre lucruri materiale, la moartea acestuia, fra]ii Corduneanu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

str`in`tate, acum majoritatea interlopilor
tr`iesc modest. Modestia „bombardierilor”
nu este niciodat` afi[at`. Ma[inile trebuie
s` fie de lux, dac` se poate BMW sau
Mercedes, dac` vorbim despre cele
\mprumutate. Dac` vorbim strict de
lumea interlop` din Ia[i, nu prea avem
pe cine aduce \n discu]ie. Exist` totu[i
câteva nume cunoscute \n ]ar` [i \n
str`in`tate, nume pe care unii se fereau
acum câ]iva ani s` le rosteasc`.

nu au ezitat s`-i ating` pe cei doi fra]i
\n punctul sensibil. Mai precis, Vasilic`
s-a filmat \n timp ce a vorbit urât despre
Ulise [i i-a amenin]at pe cei doi fra]i.
Replica venit` de la Jean [i Vandam
nu a \ntârziat s` apar` [i a urmat un
lung [ir de videoclipuri \n care ambele
familii se atacau reciproc. Totul s-a
\ncheiat, dup` cum spuneam [i \n
rândurile de mai sus, dup` ce Vasilic`
Corduneanu [i-a cerut scuze de la Jean
[i de la Vandam. „Vreau s`-mi cer
scuze pentru c` am vorbit urât despre
Ulise. {tie lumea la ce m` refer. A
intervenit cine a intervenit din Ia[i [i
vrem s` fie pace. Nu vrem altele, de
aceea \mi cer scuze”, a spus Vasilic`
\ntr-un live f`cut pe Facebook.

„Scuzele au fost
acceptate. Noi suntem
orgolio[i [i pentru
familie mergem pân` \n
pânzele albe”
La scurt timp dup` ce a fost postat
videoclipul, familia rival` a postat un
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

videoclip \n care spuneau c` au acceptat
scuzele venite din partea lui Vasilic`
Corduneanu.
Conflictul dintre cele dou` familii
se pare c` s-a stins pentru un moment,
\ns` oricând s-ar putea aprinde. „Scuzele
au fost acceptate. Noi suntem foarte
orgolio[i, dar securea r`zboiului a fost
\ngropat`. Noi pentru familie mergem
pân` \n pânzele albe”, se arat` \ntr-un
videoclip filmat de apropia]ii lui Vandam
Constantin. |n mediul online, au fost
reac]ii diverse. Mul]i nu au \n]eles
reac]ia Cordunenilor, de a l`sa capul
\n jos. Unul dintre cei mai vocali dintre
fra]ii Corduneanu este Adrian. El a
filmat mai multe videoclipuri \n care \i
\njura [i amenin]a pe nepo]ii lui Cosmos
T`nase. Scuzele cerute public de c`tre
fratele lui Adrian nu au fost chiar u[or
de \n]eles, având \n vedere atitudinea
lui Adrian. Scandaluri \ntre interlopi [i
bombardieri cu siguran]` vor mai fi,
dar atât timp cât acestea se desf`[oar`
online, totul este bine.
Sorin PAVELESCU
stiri@bzi.ro
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf`: mobil`, mut`ri
(manipulan]i), electrocasnice, etc.
Pre] negociabil, avantajos.
Amabilitate [i seriozitate. Tel:
0753.634.902.
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

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

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

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

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
sudor(OL)< muncitor necalificat.
Rela]ii suplimentare la telefon:
0232/230113, 0744614180.

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.

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

Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.

Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).

Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.

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.

Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
SC angajeaz` inginer service
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
cu/f`r` experien]`, permis
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
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.

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.
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.

Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.

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.

Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.

Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.

Agent de turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.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.

Agent de vânz`ri,studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL.
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
Agent de vânz`ri, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
INTERFOOD PROCESSING SRL.
Rela]ii la: 0751888511,
dan@mado.ro.
Agent dezinfec]ie, deratizare,
dezinsec]ie, studii liceale
agricole, f`r` experien]`
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner ansamblor articole
din textile,8 clase, experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
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SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i de auz [i vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, Delivery distribu]ie, s`
de]in` biciclet` sau ma[in`, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.
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.
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, scoal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Electromecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro.
Femeie de serviciu, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu. studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.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, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EXQUISITE
SRL. Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.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.
Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inc`rc`tor desc`rc`tor, f`r`
studii [i experien]` precizate,
IRAL TRADING SRL. Rela]ii la:
0723536827;
moldova_general@yahoo.com.
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 construc]ii CCIA, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.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.

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 SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.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,
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.ro.

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

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.

Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

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, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, FLAMARION SRL.
Rela]ii la: 0744540663;
flamarion_iasi@yahoo.com.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, TYALY SRL. Rela]ii la:
0744540663;
adi_bvtyaly@yahoo.com.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.

office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Macaragiu pentru macarale,
[coala profesional` atestat
ISCIR, f`r` experien]` precizat`,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
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.
Manipulant marf`, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ELECTRO B.P SRL.
Rela]ii la: 0756813198;
maticbp@gmail.com.
Manipulant marf`, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, EHS-PREVENTION
SRL. Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
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
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitori necalifica]i \n gr`din`rit
[i horticultur`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, HVIN
CHIONE GROUP SRL. Rela]ii la:
077028359.

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:
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
0746295847;
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.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`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
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.
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Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

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

Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.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.
Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,
experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.
Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.

Tehnician constructor, studii
tehnice, f`r` experien]`
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.

MEDIU
S.C. SAFE WHEELS INVEST
S.R.L. titular al PUZ- Construire
imobil pentru servicii profesionale
[i func]iuni comerciale, amplasat
în Jude]ul Ia[i, str.Radu Mihai,
nr.3, num`r cadastral-164513,
anun]` publicul interesat asupra
deciziei etapei de \ncadrare –
proiectul de plan/program nu are
efecte semnificative asupra
mediului, nu necesit` evaluare de
mediu, urmând a fi supus
procedurii de adoptare f`r` aviz
de mediu. Observa]iile publicului
cu privire la decizia etapei de
\ncadrare se primesc la sediul
APM Ia[i– Calea Chi[in`ului nr.
43, \n zilele de luni-joi (orele
8:00- 16.30) [i vineri (orele 8:0014:00), \n termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.

NOTIFICåRI

Prin Sentin]a civil` nr. 261 din
13.04.2021 a Tribunalului Ia[i,
Sudor, [coal` profesional`/curs
Sec]ia II Civil`, s-a aprobat
calificare, f`r` experien]`
deschiderea procedurii
Turnator formator, f`r` studii [i
precizat` DAS SERVICE SRL.
simplificate a insolven]ei [i
experien]` precizate, RANCON
Rela]ii la:0232/230637;
intrarea \n faliment a debitorului
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
0232/262800; 0744275627;
SC” MOLD NIV,, SRL \nregistrat
service@das-instalatii.ro.
rancon93@yahoo.com.
\n Registrul Comer]ului sub nr.
Sudor, studii medii, curs
Vânz`tor, studii medii,f`r`
J22/968/2005, CUI 17445666 cu
calificare, f`r` experien]`
experien]` precizat`, DREI FOR
sediul \n sat Paun, com.
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
Barnova, jud. Ia[i. \n temeiul art.
0232.230637; 0232.262800;
145 din Legea 85/2014 \n
Zidar,
f`r`
studii
[i
experien]`
office@das-instalatii.ro.
calitate
de lichidator judiciar
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
desemnat CII HOTEA MARIA
Sudor, studii medi; cu experien]`
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
LILY cu nr. Matricol \n Tabloul
iasidor_construct@yahoo.com.
min. 3 ani, GREENFIBER
UNPIR ROF I -1305 , CIF
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
19510469, cu sediul \n Ia[i, b-dul
L`c`tu[ confec]ii metalice,
0332/411852; 0332/411853;
Prim`verii nr.13 bl. D1-A, et.1,
[coal`
profesional`/
curs
0735606866;
ap.6. Conform art.74 din Legea
calificat, f`r` experien]`
office@greenfiber.ro.
insolven]ei, \n termen de 10 zile
precizat`, DAS SERVICE SRL.
de la deschiderea procedurii,
T`ietor accesorii confec]ii, 8
Rela]ii la: 0232/230637;
debitorul v` pune la dispozi]ia
clase, experien]` 5 ani,
0232/262800; 0744275627;
lichidatorului judiciar toate actele
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii service@das-instalatii.ro.
[i informa]iile prev`zute de art.67
la: 0771623993;
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
alin.1,litra b) -f din Legea
gabi.grecu@yahoo.com.
medii,calificare, f`r` experien]`
nr,85/2014., precum [i
Tâmplar, scoal` profesional`/
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
infoma]iile cu privire la activitatea
curs calificare, f`r` experien]`
0232/230637; 0232/262800;
[i averea debitoarei, lista
precizat`, DAS SERVICE SRL.
0744275627; service@dascuprinzând pla]ile efectuate \n
instalatii.ro.
Rela]ii la: 0232/230637;
ultimele 6 luni anterioare
0232/262800; 0744275627;
deschiderii
procedurii [i
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
service@das-instalatii.ro.
transferurile patrimoniale
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
efectuate
\n
cei 2 ani anteriori
Tâmplar universal, studii medii,
INVEST SRL. Rela]ii la:
deschiderii procedurii.- Fixeaz`
experien]` 1 an, DIANA MINI
0747168057;
termenul
limit`
pentru depunerea
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
contact@automatic.ro.
cererilor de admitere a crean]elor
la 28.05.2021 - Fixeaz` termenul
Tâmplar universal, f`r` studii [i
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
limit` pentru verificarea
experien]` precizat`, N.S.B.
f`r` experien]` precizat`,
crean]elor, \ntocmirea [i
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
publicarea tabelului preliminar al
Rela]ii la: 0720686642;
0232/247751;
crean]elor la data de 07.06.2021,
nsb.office@gmail.com.
office@exguisite.ro.
-Fixeaz` termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor la
data 30.06.2021 - |n temeiul
art.97din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a
insolven]ei [i de insolven]`
stabile[te \n sarcina lichidatorului
judiciar obliga]ia de a depune la
dosar un raport asupra cauzelor
[i \mprejur`rilor care au dus la
apari]ia st`rii de insolven]` a
debitoarei, cu men]iunea
persoanelor c`rora le-ar fi
imputat` [i a existen]ei
premiselor angaj`rii r`spunderii
acestora \n condi]iile art.169
pân` la data de 24.05.2021, Fixeaz` [edin]a adun`rii
creditorilor la data de 14.04.2021
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ora 10.00 la sediul lichidatorului
judiciar [i convoac` creditorii
debitoarei, prilej cu care se va
pune \n discu]ie. - confirmarea
desemn`rii acestuia [i onorariul
provizoriu, - precum [i alte
aspecte legate de derularea
procedurii. -Fixeaz` termen
pentru continuarea procedurii
21.09.2021 ora 9.00.
Moldrom Insolvency IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al
SC FAMILY FACTORY SRL,
desemnat de Tribunalul Ia[i în
dosarul nr. 937/99/2021
(34/2021) prin prezenta notific`
celor interesa]i faptul c` prin
hotãrârea nr.265/14.04.2021
împotriva debitorului SC FAMILY
FACTORY SRL cu sediul social în
Ia[i, str.Prof. Ion Inculet nr.4,
camera 1, bl.676, sc.B, et.3,
ap.13, Jud. Ia[i, Num`r de
ordine în Registrul Comer]ului:
J22/2203/2016; C.U.I :
36614800, s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei.
Termenul pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului este
28.05.2021. Termenul pentru
întocmirea tabelului preliminar
este de 07.06.2021. Termenul
pentru definitivarea [i depunerea
tabelului definitiv al crean]elor
este de 02.07.2021, iar termen
pentru examinarea stadiului
procedurii s-a fixat la data
08.09.2021. Creditorii interesa]i
pot depune declara]ii de crean]`,
în dublu exemplar la dosarul
937/99/2021 (34/2021) [i la
sediul lichidatorului judiciar.

CONDOLEAN}E

U

Florin [i Claudiu
Asimionesei sunt al`turi
de Modoranu Florin, \n
aceste momente cumplite
pricinuite de moartea mamei,
Modoranu Eugenia. Dumnezeu
s` o ierte [i s` o odihneasc` \n
pace! Sincere condolean]e
familiei \ndoliate!

U

Colegii de la
departamentul
contabilitate sunt al`turi
de colegul lor, Modoranu Florin,
[i \i transmit gânduri de alinare [i
întreaga compasiune în aceste
momente grele, cauzate de
pierderea mamei, Modoranu
Eugenia. Dumnezeu s` o ]in[ la
lumin`!

U

Colectivul cotidianului BZI
este al`turi de colegul lor,
Modoranu Florin, în
aceste momente grele, cauzate
de pierderea mamei, Modoranu
Eugenia. Sincere condolean]e
familiei îndurerate!

U

Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi” Ia[i, î[i
ia la revedere de la unul
dintre mai[trii instructori
remarcabili care le-a \nsuflat
elevilor dragostea pentru {coala
de arte [i meserii, Iura[cu
Neculai. Ne vom aminti mereu cu
respect de erudi]ia domniei sale.
Dumnezeu s`-l odihneasc` \n
pace!
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Performan]\ unic\! Trei studen]i
din Ia[i au ajuns la Moscova,
Federa]ia Rus\! Ace[tia sunt
printre cei mai buni din Europa

Trei studen]i de la Facultatea
de Informatic` a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i,
anume Robert Antohi, George
Smoc [i Radu Andrei Apetrii
particip`, în perioada 17 - 24
aprilie 2021, on-line, la tab`ra
de preg`tire pentru
concursurile de programare
ICPC de la Moscova - Spring
Training

pe podium, locul 3, între echipele de divizia B.
Rezultatele
se
pot
urm`ri
aici:
http://prefinals2021.workshops.it-edu.mipt.ru/.
Pentru participare, studen]ii au fost sus]inuti ca
[i la particip`rile anterioare de partenerul „Mambu”
[i logistic de Asocia]ia Român` de Lingvistic`
Computa]ional`.

Studen]ii Robert Antohi, George Smoc [i
Radu Andrei Apetrii (team UAIC - RoRaGe)
particip`, în perioada 17 - 24 aprilie 2021, online,
la tab`ra de preg`tire pentru concursurile de
programare ICPC de la Moscova (Federa]ia Rus`)
- Spring Training. În cadrul taberei, echipa care
reprezint` Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) va participa la 7 concursuri al`turi de
echipele calificate la finala mondial` a ICPC
(divizia A) [i echipe care se antreneaz` pentru
sub-regionale (divizia B). Regiunea din care face
parte „Cuza” este Sud-Est European` sau SEERC,
Concursul final fiind programat pentru luna mai
2021. Dup` primele trei zile ale taberei, echipa
UAIC se afl` pe pozi]ia 24 din 40 echipe în total
la upsolving = rezolvarea problemelor dup`
concursuri, cursuri [i explicatii, iar la ultimul
test, de s`pt`mâna aceasta, au reu[it clasificarea

De reamintit c`, la finele anului 2020, alte
rezultate meritorii au fost \nregistrate de echipele
Universit`]ii „Cuza” din Ia[i la tab`ra on-line de
algoritmic` [i programare de la Moscova, Federa]ia
Rus`. Echipele InfinityWar [i Lynx (Facultatea
de Informatic`) au participat on-line, între 28
noiembrie [i 5 decembrie 2020, la tab`ra organizat`
de Moscow Workshops în colaborare cu Moscow
Institute of Physics and Technology - MIPT [i
ITMO University. Pe clasamentul cumulat al
concursurilor, echipele de la „Cuza” ocup` pozi]iile
4 [i 11 între cele 27 de echipe de la Divizia B.
La upsolving, adic` rezolvarea problemelor dup`
concursuri folosind indica]iile de la cursuri, au
ob]inut pozi]iile 3 [i 14 dintre 93 echipe pe
clasamentul comun al diviziilor A si B, rezolvând
problemele de la ambele divizii, în total 74 [i,
respectiv, 62 probleme.

Rezultate meritorii ale
echipelor Universit`]ii „Cuza”
la tab`ra on-line de algoritmic`
[i programare de la Moscova,
derulat` la finele anului 2020

Echipa a fost selectat` în
februarie 2020, dup` 4
concursuri individuale. |n
aprilie 2020 ar fi trebuit s`
participe la tab`ra de
prim`var` la Moscova
|n acest context, colectivele de la Universitatea
„Cuza” din Ia[i au fost sus]inute tot de „Mambu”.
Din UAIC InfinityWar au f`cut parte: Sebastian
Ciobanu anul 3, Vlad Teodorescu an 2, Alexandru
Oloieri din anul 3.
Echipa a fost selectat` în februarie 2020,
dup` 4 concursuri individuale, iar în aprilie 2020

ar fi trebuit s` participe la tab`ra de prim`var`
la Moscova. Chiar dac` toate preg`tirile erau
f`cute, inclusiv biletele de avion cump`rate,
restric]iile de circula]ie nu au permis deplasarea
fizic` [i a fost amânat` pentru toamn`. În final,
participarea a fost posibil` în toamna lui 2020,
doar on-line, la Moscova. Pe de alt` parte, din
echipa UAIC-Lynx au f`cut parte Andrei Arhire
an 2, Iulian Oleniuc anul 1, R`zvan Panaite anul
1. În final, participarea a fost posibil` în toamn`
doar on-line, iar echipa s-a ridicat la nivelul
a[tept`rilor.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Implicarea lui Vasile Alecsandri în via]a politic` a secolului al
XIX-lea [i rolul s`u în realizarea Unirii de la 1859, la Muzeul
„Mihail Sadoveanu” din Ia[i
Muzeul Na]ional al Literaturii
Române Ia[i organizeaz`, pe
parcursul anului 2021,
„Bicentenarul Alecsandri: 200 de
ani de la na[terea scriitorului [i
diplomatului Vasile Alecsandri”.
Totul este completat de
„Prelec]iunile Junimii”, cu [edin]a
a XXIX-a din Seria nou`, avându-l
ca invitat pe prof. univ. dr. Mihai
Cojocariu, care va vorbi publicului
despre implicarea lui Vasile
Alecsandri în via]a politic` a
secolului al XIX-lea, în primul rând
despre rolul s`u în realizarea Unirii
de la 1859
Muzeul Na]ional al Literaturii Române (MNLR)
Ia[i organizeaz`, pe parcursul anului 2021, o
serie de activit`]i (expozi]ii, concursuri, conferin]e,
întâlniri [i apari]ii editoriale) ce marcheaz`
„Bicentenarul Vasile Alecsandri: 200 de ani de
la na[terea scriitorului [i diplomatului Vasile
Alecsandri”, de]in`torul primului premiu interna]ional
pentru literatura român`. „Prelec]iunile Junimii”
vin în completarea acestora, cu [edin]a a XXIXa din Seria nou`, avându-l ca invitat pe prof.
univ. dr. Mihai Cojocariu, care va vorbi publicului
despre implicarea lui Vasile Alecsandri în via]a

politic` a secolului al XIX-lea, în primul rând
despre rolul s`u în realizarea Unirii de la 1859.

Ac]iunea este practica vechii
Junimi, care s-a bucurat de
mult succes, cea a
„prelec]iunilor populare” conferin]e pe teme diverse
]inute la Universitatea ie[ean`
Ducând mai departe o practic` a vechii Junimi,
care s-a bucurat de mult succes, cea a „prelec]iunilor
populare” - conferin]e pe teme diverse ]inute la
Universitatea ie[ean`, Muzeul Na]ional al Literaturii
Române Ia[i în parteneriat cu Asocia]ia „Patrimoniu
pentru comunitate” Ia[i invit` publicul avizat
miercuri (ast`zi), 21 aprilie 2021, la Muzeul
„Mihail Sadoveanu”, începând cu ora 15:30. Mihai
Cojocariu, invitatul [edin]ei a XXIX-a a Seriei noi
din „Prelec]iunile Junimii”, este profesor la
Facultatea de Istorie din cadrul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, având
ca domenii de competen]` istoria modern`,
istoriografia, geografia istoric`, autor al unor
lucr`ri de specialitate privind istoria secolului al
XIX-lea, laureat al premiului „Mihail Kog`lniceanu”
al Academiei Române. Evenimentul va fi precedat

de o Laudatio sus]inut` de conf. univ. dr. Cristian
Ploscaru de la Facultatea de Istorie a UAIC.

Evenimentul se va desf`[ura
cu respectarea strict` a
regulilor de prevenire [i
combatere a pandemiei de
COVID-19
Astfel, cei interesa]i s` participe la prelec]iunea
„Vasile Alecsandri. Unionistul”, ce va avea loc
miercuri, 21 aprilie 2021, ora 15:30, sunt ruga]i
s` se programeze la adresa de e-mail:

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

programe.mnlri@gmail.com în cursul acestei zile,
pân` la ora 17:00. Intrarea este liber`, iar num`rul
de locuri disponibile este limitat la 15. Evenimentul
se va desf`[ura cu respectarea strict` a regulilor
de prevenire [i combatere a pandemiei de COVID19: triaj observa]ional, termoscanare, dezinfectare,
purtarea corect` a m`[tii de protec]ie, respectarea
distan]`rii fizice. De reamintit c`, deja, MNLR,
a derulat alte evenimente ce l-au avut \n primplan pe marele Vasile Alecsandri, personalitatea
[i dimensiunea sa de enciclopedist.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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R\zvan Burleanu d\ un
adev\rat tun financiar odat\
cu numirea în Consiliul FIFA.
Pre[edintele FRF, pl\tit
rege[te

R`zvan Burleanu, pre[edintele FRF, a primit un mandat de
patru ani în Consiliul FIFA, o entitate non-executiv`, cu rol
strategic. Oficialul român va încasa 250.000 de dolari, aproximativ
210.000 de euro anual în noua sa pozi]ie.
Consiliul FIFA este condus de pre[edintele forului mondial,
Gianni Infantino, [i este alc`tuit din 37 de reprezentan]i ai
confedera]iilor continentale. Numirea lui R`zvan Burleanu este o
premier` pentru România, de la afilierea FRF la FIFA în 1923
pân` azi.

R`zvan Burleanu, pre[edintele FRF,
pl`tit rege[te de FIFA
Burleanu î[i va lua noul rol „în primire” pe 20 aprilie. Astfel,
pân` în 2025, pre[edintele Federa]iei Române de Fotbal va r`mâne
în Consiliul FIFA indiferent de rezultatul alegerilor pentru conducerea
FRF de anul viitor. Pe lâng` cei 210.000 de euro pe care-i va
încasa în fiecare an, oficialul român va primi o diurn` de 700 de
euro pentru fiecare deplasare în str`in`tate, potrivit insidethegames.biz.

În plus, odat` cu numirea în Cosiliul FIFA, R`zvan Burleanu
va face parte [i din Comitetul Executiv al UEFA. În decembrie
2020, când [i-a depus candidatura, pre[edintele FRF spunea c`
postul din cadrul forului mondial este o recunoa[tere a credibilit`]ii
de care se bucur` FRF pe plan extern. „Acest pas ne va ajuta
foarte mult ca federa]ie sportiv`, pentru c` se vede în acest
moment credibilitatea noastr` la nivel interna]ional. Acum depinde
de noi ca toate aceste atribute s` le putem transforma într-o
valoare de asociere a Federa]iei Române de Fotbal cu partenerii
s`i”, a declarat R`zvan Burleanu.
R`zvan Burleanu conduce din 2017 grupul de lucru UEFAUniunea European`, iar anul trecut a fost numit de UEFA în
grupul de lucru dedicat strategiei comerciale pentru competi]iile
la nivel de echipe na]ionale. Este din 2019 pre[edintele Comisiei
Media UEFA, func]ie în care a fost numit dup` activitatea de
prim-vicepre[edinte al Comisiei de Marketing UEFA.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

˝ncep emo]iile pentru
Larisa Iordache!
Cum se poate
califica gimnasta
la JO de la Tokyo

Larisa Iordache (24 de ani) se poate califica în aceast`
s`pt`mân` la Jocurile Olimpice de la Tokyo. România are pân`
acum doar doi reprezentan]i califica]i: Maria Holbur` [i Marian
Dr`gulescu.
Miercuri debuteaz` în ora[ul elve]ian Basel o nou` edi]ie
a Campionatelor Europene de gimnastic`, edi]ie care reprezint`
[i criteriu de calificare la Jocurile Olimpice programate în
perioada 23 iulie - 8 august. Pentru a deveni a doua gimnast`
din România prezent` la Tokyo, Larisa trebuie s` încheie pe
primele dou` locuri la individual compus, dintre sportivele care
nu au ob]inut înc` dreptul de participare la competi]ia din
Japonia.
Potrivit site-ului oficial al FR de Gimanstic`, Larisa Iordache,
Antonia Du]` [i Maria Ceplinschi vor concura în calific`ri pe
21 aprilie (în prima [i în ultima subdiviziune), iar Marian
Dr`gulescu, Andrei Muntean [i Emilian Neagu, pe 22 aprilie
(în prima [i a doua subdiviziune).

Antrenorul Cristian Moldovan: „Larisa
Iordache este foarte bine preg`tit`”
Fran]a, Rusia, Olanda, Belgia, Italia, Spania, Marea Britanie
[i Germania sunt calificate deja cu echipele la Jocurile Olimpice,
astfel c` nicio reprezentant` din aceste ]`ri nu intr` în b`t`lia
pentru cele dou` locuri.
„Larisa este foarte bine preg`tit`, este încrez`toare în
for]ele ei [i sper`m s` ne atingem obiectivul. Este într-adev`r
o presiune pe umerii ei, pentru c` ea e obi[nuit` cu rezultate,
lumea s-a obi[nuit ca ea s` fac` rezultate peste tot pe unde
merge, dar am reu[it s` gestion`m bine presiunea [i s` ajungem
acolo unde ne dorim”, a declarat Cristian Moldovan, antrenorul
Larisei Iordache.

Larisa Iordache a cucerit medalia
de aur la Europenele din Turcia
De[i au fost înscri[i printre participan]ii la Campionatele
Europene, nu au mai f`cut deplasarea Ioana St`nciulescu,
Silviana Sfiringu, R`zvan Marc (din cauza unor probleme
medicale), Maria Holbur` [i Eduard Gavril` (insuficient preg`ti]i
pentru nivelul concursului), mai scrie site-ul forului român de
gimnastic`.
În 2020, Larisa Iordache a încheiat Europenele din Turcia
cu un bilan] de patru medalii, dou` de aur la bârn` [i sol,
dou` de argint, cu echipa [i la s`rituri. În total, România,
condus` de Nicolae Forminte, a cucerit la Mersin cinci medalii
la senioare, argint în competi]ia pe echipe, aur prin Larisa
Iordache la bârn` [i sol, argint prin Larisa Iordache la s`rituri
[i o nou` medalie de argint, la bârn`, prin Silviana Sfiringu.

www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume
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Afaceristul Bogdan Solcanu love[te din nou!

Bursa bârfelor

Crisbo Company SRL
c\pu[eaz\ prim\riile din
jude]ul Ia[i. Re]ea de muls
fonduri destinate moderniz\rii
iluminatului public

Puliticianul din târg care a reu[it
s` \i inerveze pân` [i pe
sus]in`torii lui de pe feisbuci!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una nou` despre acela[i traseist al pulitichiei de Bahlui, M`riusic`
Brobodea. Individul tot \ncearc` s` ob]in` capital ielectoral prin
diverse post`ri pe feisbuci, respectiv c` le d` doamnelor [i
domni[oarelor flori de 8 Martie, ba c` st` pe o motoret`, ba c`
e la cules de zambile, tot felul de penibilit`]i. Mai nou \ns`,
internau]ii au \nceput s` se prind` de vr`jeala ieftin` a lui Brobodea
[i au \nceput s` \l apostrofeze pe propria lui pagin`. Oamenii au
\nceput, astfel, s` \i spun` lui Brobodea c` nu face altceva decât
s` taie frunze la câini, c` e mai interesat de ce posteaz` el pe
feisbuci zilnic decât de problemele târgove]ilor [i c`, acum, d` \n
partidul din care a plecat, de[i \nc` are poze care amintesc de
acea perioad`. Asta le demonstreaz` babetelor cele hâtre c` lupul
\[i schimb` p`rul, dar n`ravul - ba!

Un [`f cu epole]i, \n joc de glezne!
E preg`tit s` decarteze t`t!
|n continuarea rubricu]ei, babetele cele hâtre v` prezint` una
despre un nene, [`f de pren geandarmerie. Cic` pe la enstetu]ia
cu pricina, nenea aista, c`ruia nu \i d`m numele, ca s` nu \i trag`
suptalternii cu ca[cheta-n cap, e preg`tit s` decarteze t`t. Gurile
rele spun c`, dup` perchezi]iile f`cute de ne[te cet`]eni de la
bucale, s-a cam \ngro[at gluma pe la geandarmerie. Mai mult,
acu’, cic` unul dintre [`fi a \nceput s` toarne t`t [i o fost foarte
amabil. |n plus, cic` nenea aista ]âne leg`tura cu un personagiu
de la bucale [i spune c` el n-o f`cut nica [i c`, dac` trebuie, el
d` t`t pe goarn` [i se jur` c` n-are nica de ascuns. De fapt,
babetele bârfitoare cred c` el se comport` a[a [i pare foarte amabil
de team` s` nu-[i piard` sc`unelul moale [i pufos. Dar s-o vedea
ce se va petrece \n continuare!

Bogdan Solcanu, fiul fostului senator PSD Ioan Solcanu, continu`
s` fac` afaceri cu prim`riile din ]ar`, dar [i din jude]ul Ia[i. Afaceristul
a f`cut o mic` avere din asigurarea documenta]iilor pentru prim`riile
care accesau fonduri de la Administra]ia pentru Fondul de Mediu
(AFM), privind extinderea iluminatului public din localit`]i. Numai \n
anul 2020, \n plin` pandemie, firma lui Bogdan Solcanu a primit prin
\ncredin]are direct` peste 300 de contracte, \n valoare de aproximativ
1 milion de euro. Bogdan Solcanu face parte dintr-un angrenaj financiar
mult mai elaborat. Spre exemplu, Integra Business Consulting, firm`
controlat` de Relu Fenechiu, fost deputat condamnat la \nchisoare
pentru acte de corup]ie, asigura consultan]a pentru accesarea fondurilor
AFM. |n a doua etap` ap`rea Crisbo Company SRL, care realiza
proiectarea. |n ultima etap`, cea de execu]ie, contractele erau câ[tigate
de Urbioled SRL, condus` de Ana Maria Ciot\r, iubita lui Solcanu.
Aceast` re]et` inventat` de trioul Fenechiu - Solcanu - Ciot\r a
func]ionat la nivel na]ional. Pe scurt, Bogdan Solcanu preg`te[te cu
dedica]ie caietul de sarcini care va \nso]i licita]iile. A[adar, Urbioled
se prezint` la proceduri [i câ[tig` garantat. Aceea[i schem` se
preg`te[te [i \n comuna Pope[ti, din jude]ul Ia[i.

Pe data de 05.05.2021, Prim`ria comunei Pope[ti, jude]ul Ia[i,
preg`te[te licita]ia pentru modernizarea iluminatului public din localitate.

La final de rubricu]`, babele v` mai zic dou` vorbe despre o
femeie de prin Târg pe nume Ilenu]a Motan. Ea este reprezentanta
]iganilor de prin zon`, iar \n ultima vreme de numele ei s-au legat
mai multe scandaluri. Acum ceva timp, babele v` spuneau c`
Ilenu]a s-a apucat de tunat. Nu v` gândi]i c` tuneaz` ma[ini \n
vreun garaj sau ceva de genul, c` nu este chiar a[a. Poate o fi
pasionat` [i de asta, dar pentru \nceput s-a tunat pe ea. Recent
[i-a pus botox prin buze, iar de câteva zile cic` [i-a pus extensii
pe la p`r. Doamne fere[te! Este treaba ei, nu a noastr`, dar am
zis s` v` povestim c` sunt unii care se pr`p`desc de râs din
cauza asta. Unii zic c` [i-a pus p`r de cal, nu de alta, dar a[a
arat`. Deh, acum [ti]i voi cum e, fiecare cu gusturile lui! Hai,
s`n`tate!

GRAFIC BETA TRUST
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

Crisbo Company SRL, societatea
controlat` de Bogdan Solcanu, câ[tig`
contracte pentru asigurarea serviciilor de
proiectare [i asisten]` tehnic` pentru
modernizarea iluminatului public din
jude]ul Ia[i [i din ]ar`. Documenta]ia este
\ntocmit` cu dedica]ie pentru ofertele
depuse de Urbioled SRL, societatea
condus` de iubita lui Solcanu

Crisbo Company a preg`tit caietul de
sarcini pentru licita]ia din comuna Pope[ti

Dup` botox au urmat extensiile
cu p`r de cal. Când o s-o vede]i
pe strad`, o lua]i la galop!
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Valoarea estimat` a contractului este de 858.336 lei, f`r` TVA, aproape
100.000 de euro. {i \n aceast` situa]ie, Bogdan Solcanu a primit
contractul pentru asigurarea serviciilor de proiectare [i asisten]`
tehnic` \n valoare de 34.000 de lei, f`r` TVA, pe data de 20.10.2020.
Cel mai probabil, Urbioled SRL nu va rata licita]ia pentru c` \n caietul
de sarcini sunt condi]ii care se potrivesc m`nu[` cu ofertele depuse
[i cu alte ocazii.
Spre exemplu, una dintre condi]ii f`cea referire la faptul c`
ledurile trebuie s` aib` un grad de protec]ie de minimum IP66. În
traducere, aceast` condi]ie arat` c` respectivul corp de iluminat poate
fi scufundat în ap` timp de 40 de minute [i s` nu prezinte defec]iuni.
Totodat`, ledurile trebuiau s` aib` o rezisten]` la impact de IK10.
Asta înseamn` c` respectivul corp trebuie s` reziste la un impact cu
un alt obiect cu o mas` de 40 de kilograme. Condi]iile sunt aberante,
dar pot fi respectate scriptic doar de ofertele Urbioled. Firma executant`
trebuie s` monteze 700 de aparate de iluminat 22W [i un aparat de
iluminat 40 W echipat cu panou fotovoltaic.

Primarul liberal din comuna Pope[ti
spune c` nu a auzit de
Bogdan Solcanu sau de Relu Fenechiu
Contactat telefonic, Vasile Lupu, primarul PNL al comunei Pope[ti,
a precizat c` nu cunoa[te detalii despre firmele men]ionate [i nici
despre implicarea lui Relu Fenechiu. „Pe mine m` intereseaz` s` se
fac` treab` \n comun`. Cofinan]area Prim`riei a fost de 100.000 de
lei. Noi am luat banii de la Fondul de Mediu. Nu [tiu nimic din
toate astea”, a spus primarul comunei Pope[ti. Apelat telefonic \n mai
multe rânduri, Bogdan Solcanu nu a r`spuns pentru a oferi un punct
de vedere. De precizat c` intrarea \n institu]iile publice ale societ`]ii
Urbioled a fost intermediat` [i de Telekom România. |n 2018, cele
dou` entit`]i erau competitori direc]i la licita]iile pentru modernizarea
iluminatului. |n 2019, Telekom vindea c`tre Urbioled un spa]iu
ultracentral din Ia[i, de pe strada Gavriil Musicescu. Urbioled avea
nevoie de spa]iu, condi]ie impus` de un program european accesat.
De[i la licita]ie a depus o ofert` mai mic`, Telekom nu a luat \n
considerare oferta mai bun` [i a semnat cu Ana Maria Ciot\r. Acesta
este punctul \n care rela]ia dintre cele dou` societ`]i devine oficial`.
Au mers \mpreun` la licita]iile din ]ar`, Urbioled \n calitate de membru
\n asociere, lider de proiect fiind Telekom România. |n realitate,
Urbioled \ncasa [i 95 la sut` din valoarea contractului, \n calitate de
executant.

Juc`ria lui Bogdan Solcanu s-a stricat
la licita]ia din comuna Strunga
|ns` nu to]i primarii din jude]ul Ia[i au organizat licita]iile cu
ochii \nchi[i. Comuna Strunga, jude]ul Ia[i, la fel ca alte prim`rii din
]ar`, a primit finan]are de la AFM. Dup` finalizarea proiect`rii, primarul
din localitate a scos la licita]ie lucr`rile de modernizare a iluminatului
public. Procedura cu prevedere bugetar` de 450.832 lei, f`r` TVA,
aproape 100.000 de euro, era programat` pe data de 24.03.2021. Dar,
primarul Sorin Laz`r a anulat licita]ia, pentru c` a g`sit nereguli \n
caietul de sarcini, care restric]ionau participarea firmelor. Din banii
de la AFM, comuna Strunga urma s` beneficieze de 43 de aparate
de iluminat 53W, 295 de aparate de iluminat - 22W [i dou` aparate
de iluminat echipate cu panou fotovoltaic de 22 W.

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

