www.bzi.ro

stiri@bzi.ro

Anul 21

Pia]a Unirii nr. 11

Num`rul 6892

14

aprilie

2021

3 Lei

16 Pagini

Imagini în premieră cu domeniul lui
Carmen Cumpăt, managerul
Spitalului de Recuperare! Peste
20 de hectare de teren, ascunse
după dealurile din comuna Probota
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Tragedia
unei asistente din
Iași, care zace în
pat după un cumplit
accident rutier de pe
Drumul European!
actualitate 8

În aceste
încăperi, medici
celebri din Iași au
făcut adevărate
minuni cu bolnavii
social

5

O asistentă medicală din Iași a ajuns să se
zbată pentru propria viață pe patul de spital
după un tragic accident rutier care s-a
petrecut pe Drumul European. Colegii care o
cunosc de 30 de ani nu au abandonat-o, ci au
ales să întindă o mână de ajutor

Aceste detalii și mărturii au în prim-plan mari
spitale din orașul Iași! Aici au activat medici
celebri și au fost tratați mii și mii de pacienți!
Interesant este că, în Capitala Moldovei,
Biserica Ortodoxă Română a înființat primele
ospicii, "bolnițe" sau spații destinate tratării
diverselor probleme de sănătate...
social
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Centrele de vaccinare antiCOVID-19 cu AstraZeneca sunt
aproape pustii! Medicii sună
pacienți aflați pe listele de așteptare,
dar se lovesc de refuzul acestora

actualitate 9

Înregistrare telefonică incendiară
cu Sergiu după mega-scandalul iscat de
vânzarea casei cumpărate din donații
După mega-scandalul în care a
fost implicat Sergiu, tăticul
călăreț de la Iași, reporterii „BZI”
au reușit să ia legătura cu el.
Acesta a acceptat să vorbescă
despre decizia pe care a luat-o și
a explicat de ce a făcut asta. Mai
mult decât atât, a spus că s-a
angajat și că și-a cumpărat...
actualitate 9

O fetiță de un an jumătate
a fost snopită în bătaie de tatăl vitreg
pentru că nu a vrut să facă la oliță
Un individ a fost trimis la pușcărie
de judecători, după ce și-a bătut joc
de trei copii. Magistrații din cadrul
Judecătoriei Răducăneni l-au
condamnat pe Vasile Lupu la 3 ani
și 8 luni de temniță, sub acuzațiile
de rele tratamente aplicate
minorilor și lovire sau alte violențe.
La audieri, individul a susținut că,
de fapt, a vrut "să-i educe" pe micuți
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DGA Ia[i a descins `n
Prim\ria Podu Iloaiei!
Func]ionari din
consiliul local sunt
acuza]i de fapte de
corup]ie. Vizat este
Serviciul de Urbanism
Situa]ie exploziv` \ntr-o prim`rie din jude]ul Ia[i. Luni, 12
aprilie 2021, sediul Prim`riei ora[ului Podu Iloaiei a fost c`lcat
de c`tre procurorii Direc]iei Generale Anticorup]ie (DGA) Ia[i.
Ancheta procurorilor ie[eni vizeaz` o serie de fapte petrecute
la Serviciul de Urbanism al Prim`riei ora[ului Podu Iloaiei,
fapte petrecute \n mandatul anterior [i \n care sunt vizate
mai multe persoane. Ancheta se pare c` este una de lung`
durat`, faptele cercetate vizând chiar suspiciuni de luare de
mit` [i emiterea unor autoriza]ii de construire neconforme.
Din informa]iile de]inute de reporterii BUNa ZIUA IA{I, situa]ia
este una extrem de grav`, la mijloc fiind fapte petrecute pe
parcursul mai multor ani.
Anchetatorii DGA Ia[i au venit luni, la ora 9:00 diminea]a,
[i au intrat direct la Serviciul Urbanism, serviciu condus de
Gina Agape. Procurorii au verificat o serie de documente de
la acest serviciu, au ridicat un laptop al Ginei Agape [i i-au
perchezi]ionat acesteia autoturismul. |n plus, vizat` de aceast`
anchet` ar fi [i Roxana Popa, fost` secretar` a Prim`riei din
Podu Iloaiei. Faptele vizeaz` ac]iuni din perioada \n care
Prim`ria a fost condus` de Gabriel Istrate. Ancheta vizeaz`
emiterea unor acte false privind autoriza]ii de construire.
Concret, au fost emise documente neconforme care s-ar fi
suprapus peste alte avize. Totul a ie[it la iveal` dup` ce unii
beneficiari au cerut documentele pentru emiterea avizelor,
lucru care nu mai era posibil. Astfel, oamenii au depus plângeri
ce au ajuns la procurorii DGA Ia[i. Fostul primar al ora[ului
Podu Iloaiei a mai fost implicat \ntr-un scandal de propor]ii
legat de urbanism, \n care a fost implicat un dezvoltator local.
Fostul primar Gabriel Istrate sus]ine c` situa]ia nu este
atât de grav` pe cât pare [i c` oricum nu are nicio implicare.
„Nu [tiu nimic de acest lucru. Cu siguran]` nu s-a \ntâmplat
nimic. Nu mai am treab` cu Prim`ria, eu sunt un simplu
consilier local”, a men]ionat Gabriel Istrate, fostul primar al
ora[ului Podu Iloaiei. Acesta a mai fost luat la ochi de autorit`]i
din cauza unor concedieri abuzive f`cute \n perioada mandatului
s`u [i care s-au r`sfrânt asupra institu]iei.
Pe de alt` parte, Ioan Alexa, actualul primar al ora[ului,
a confirmat cele \ntâmplate la sediul institu]iei, \ns` nu a dorit
s` ofere mai multe detalii. „|nc` din prima zi de mandat leam explicat colegilor din Prim`rie c` nu voi tolera nicio
abatere de la litera legii [i nicio fapt` de corup]ie. Da, au
venit anchetatori la sediul Prim`riei [i au f`cut o serie de
verific`ri. Ancheta este \ns` \n derulare [i nu vreau s` fac
niciun comentariu”, a precizat Ioan Alexa, primarul ora[ului
Podu Iloaiei.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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A[a arat\ lucr\rile pe axa
rutier\ Ia[i - Suceava. 24 de
milioane de euro, alocate `n
2021 pentru cel mai lung
drum din jude]
Lucr`rile la axa rutier` Ia[i
- Suceava vor continua [i
\n aceas` perioad`. Firmele
contractate de Consiliul
Jude]ean Ia[i vor beneficia
de circa 24 de milioane de
euro din bugetul pe anul
2021, pentru a continua
lucr`rile la cel mai lung
sector de drum care
traverseaz` regiunea
|n aceast` perioad` se lucreaz` la
drumurile care fac parte din axa rutier`
Ia[i - Suceava, lucr`ri derulate cu fonduri
europene de consiliile din cele dou` jude]e
ale Moldovei. Lucr`rile pe primele dou`
loturi din jude]ul Ia[i sunt derulate de
asocierea Alpenside SRL - General Trust
Arge[, \n urma unor licita]ii derulate \n
perioada fostei administra]ii a jude]ului. |n
prezent, se lucreaz` \n zonele localit`]ilor
Rediu, Horle[ti, Movileni, Focuri, Belce[ti,
Gropni]a. Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i, a ar`tat [i \n ce constau
actualele lucr`ri. „Lucr`rile pe Axa rutier`
strategic` 1: Ia[i - Suceava continu` în ritm
alert [i conform graficului de execu]ie.
Vorbim de lucr`ri pe loturile 1 [i 2 din
acest sector de drum. |n calcul au fost
luate amenajarea terenului, terasamente,
sistem rutier [i acostamente, scurgerea
apelor, pode]e, poduri, deviere re]ele [i
drumuri laterale”, a men]ionat Costel Alexe,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

Iat` costurile lucr`rilor pe
axa rutier` Ia[i - Suceava
Consiliul Jude]ean Ia[i va aloca \n acest
an circa 120 de milioane de lei (24 de
milioane de euro) pentru continuarea lucr`rilor
pe cele dou` loturi. Lotul 1 din axa rutier`
Ia[i - Suceava prevede lucr`ri pe DJ 282

limit` Ia[i – Rediu – Movileni – Gropni]a
– DJ 281D (29,584 km). Lotul doi prevede
lucr`ri pe DJ 281D de la Coarnele Caprei
– Focuri – Gropni]a [i DJ 281B Coarnele
Caprei – Belce[ti (DJ 281), în lungime de
22,001 km. Valoarea primului lot este de
12,7 milioane de euro, iar al doilea lot are
o valoare de 9.1 milioane de euro. „Anul
acesta vom aloca din buget 119,92 milioane
de lei pentru modernizarea [i reabilitarea
drumurilor jude]ene din jude]ul Ia[i, prin
proiectul cu finan]are din fonduri europene
nerambursabile Regiunea Nord-Est - Axa
rutier` strategic` 1: Ia[i - Suceava”, a mai
precizat Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i.

Scandal dup` scandal pe
axa Ia[i - Suceava
Lucrarea atribuit` asocierii Alpenside
SRL - General Trust a fost derulat` cu
scandal \nc` de la bun \nceput. Cele dou`
societ`]i s-au mi[cat destul de greu, fie din
cauza lipsei utilajelor, fie din cuza lipsei
de personal. Totul a fost f`cut cu largul
concurs al lui Maricel Popa, fostul [ef al

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

Consiliului Jude]ean Ia[i. Acesta s-a folosit
de proiect inclusiv \n campania electoral`
pentru alegerile locale 2020.

Aglomera]ie de firme
pentru lotul 3 din proiectul
derulat de CJ Ia[i
Pentru lotul 3 din axa rutier` Ia[i Suceava, licita]ia este \n continuare \n
derulare. La procedura respectiv`, cu o
valoare de 20 de milioane de euro, au
depus oferte 9 firme [i asocieri de firme.
Procedura pentru lotul 3 (DJ 281 Belce[ti
– Cepleni]a – DN 28B [i DJ 281 de la DN
28B – Scobin]i – Lespezi) are o valoare
de circa 20 de milioane de euro. La mijloc
sunt 40 de kilometri. Ini]ial, contractul a
fost atribuit firmei Eky Route SRL, \ns`
licita]ia a fost contestat` [i totul a fost
reluat. Axa rutier` Ia[i - Suceava are o
lungime de 192 de kilometri, traverseaz`
22 de localit`]i, iar costurile totale ale
proiectului sunt de 103 milioane de euro.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Urme din cel de-Al Doilea R\zboi
Mondial au ap\rut `n jude]ul Ia[i.
Zeci de proiectile au ap\rut la
suprafa]\ `n mai multe localit\]i
Muni]ie provenit` din perioada
celui de-Al Doilea R`zboi
Mondial, descoperit` \n jude]ul
Ia[i. Geni[tii din cadrul ISU Ia[i
au intervenit \n mai multe
localit`]i din jude] pentru a
ridica proiectile provenite din
perioada celui de-Al Doilea
R`zboi Mondial
Urme din perioada celui de-Al Doilea R`zboi
Mondial continu` s` ias` la iveal` din mai multe
comune ale jude]ului Ia[i. |n localit`]i precum
Belce[ti, Victoria, Comarna sau Holboca, au fost
descoperite proiectile de r`zboi din urm` cu circa
8 decenii. Geni[tii din cadrul Inspectoratului
pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i au ridicat
de pe mai multe terenuri proiectile de provenien]`
german` r`mase neexplodate. Toate aceste proiectile
au fost preluate pentru a fi detonate \n condi]ii
de siguran]`.

Muni]ie din Al Doilea R`zboi
Mondial, descoperit` \n jude]
Geni[tii ISU Ia[i au intervenit \n zona comunei
Belce[ti pentru a ridica mai multe proiectile
g`site \n zon`. „Echipa pirotehnic` din cadrul
Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a intervenit
pentru asanarea unei suprafe]e de teren viran
din localitatea Belce[ti. În urma interven]iei au
fost identificate 20 de cartu[e, de calibru 7.62
milimetri, care au fost ridicate, transportate [i
depozitate în vederea distrugerii ulterioare. |n
aceea[i zi, echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului
2 de Pompieri Ia[i a intervenit pentru asanarea
unei suprafe]e de aproximativ 500 de metri p`tra]i
de teren viran, în localitatea Stânca, comuna
Victoria. În urma interven]iei au fost identificate
dou` bombe de arunc`tor, calibru 82 de milimetri,

care au fost ridicate, transportate [i depozitate
în vederea distrugerii ulterioare”, au ar`tat geni[tii
ISU Ia[i.

Interven]ie \n comuna
Comarna, din jude]ul Ia[i
Muni]ie din perioada celui de-Al Doilea R`zboi
Mondial a fost g`sit` [i \n zona comunei Comarna,
unde angaja]ii ISU au ridicat alte proiectile de
provenien]` cel mai probabil german`. „În data
de 10 aprilie 2021, echipa pirotehnic` din cadrul
Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a intervenit
pentru asanarea unei suprafe]e de aproximativ 300
de metri p`tra]i de teren împ`durit pe raza localit`]ii
Osoi, P`durea Osoi-Comarna, comuna Comarna.
În urma interven]iei a fost identificat un proiectil
perforant de calibru 100 de milimetri, care a fost
ridicat, transportat [i depozitat în vederea distrugerii
ulterioare”, au men]ionat geni[tii ISU Ia[i. Jude]ul
Ia[i a fost scena unei b`t`lii sângeroase \ntre
armata sovietic` [i cea româno-german` \n perioada
celui de-Al Doilea R`zboi Mondial.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Societaţilor
Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006,
Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator
judiciar al societăţii debitoare GRUP FOREST S.R.L, desemnat
prin Încheierea nr. 141/19.10.2018, pronunțată de instanțaTribunalulului
Iași, Secţia a II - a Civilă - Faliment, în dosarul nr. 5984/99/2018
(nr. în format vechi: 322/2018), în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data de 19.04.2021,
ora 15:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru
valorificarea următoarelor active mobile, proprietatea debitoarei:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără
TVA)
Motocultivator FERRARI 340 POWER SAFE
395,38
Motoprășitoare HS016
68,28
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
În cazul în care la licitaţia din 19.04.2021, nu se va reuși
valorificarea tuturor activelor mobile aparţinând debitoarei, se
vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 26.04.2021,
06.05.2021, respectiv 10.05.2021, ora 15:00, la sediul lichidatorului

Muni]ie de r`zboi, descoperit`
\n zona metropolitan` Ia[i
|n plus, geni[tii ISU au ajuns [i \n zona
metropolitan` a Ia[ului pentru a ridica alte
elemente de muni]ie din perioada celui de-Al
Doilea R`zboi Mondial. „În data de 10 aprilie
2021, echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului
2 de Pompieri Ia[i a intervenit pentru asanarea
unei suprafe]e aproximative de 300 de metri
p`tra]i de teren viran din localitatea Dancu,
comuna Holboca. În urma interven]iei au fost
identificate 6 bombe de arunc`tor, calibru de
120 de milimetri, care au fost ridicate, transportate
[i depozitate în vederea distrugerii ulterioare. În
data de 10 aprilie 2021, echipa pirotehnic` din
cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a
intervenit pentru asanarea unei suprafe]e de
aproximativ 200 de metri p`tr`]i de teren împ`durit
de pe raza localit`]ii Horle[ti, comuna Rediu. În
urma interven]iei au fost identificate un proiectil
exploziv de calibru 75 de milimetri [i o grenad`
antitanc R.P.G. 40, care au fost ridicate, transportate

judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce
urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 18.04.2021,
25.04.2021, 05.05.2021, respectiv 09.05.2021 ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art. 91, alin.
1, din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Documentația de participare la licitație, respectiv garanția de
participare la licitație vor fi depuse cu cel mult 1 (una) zi lucrătoare
înainte de data ședințelor de licitație. Modalitatea de valorificare
a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform
Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor
din data de 09.12.2020.Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din
preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 09.12.2020.Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de
pornire a licitației, pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi
depusă în contul de lichidare al debitoarei nr:
RO24BUCU1032235341756RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași.
Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data
plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,
iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării

[i depozitate în vederea distrugerii ulterioare”,
au mai ar`tat geni[tii ISU Ia[i.

Proiectile, g`site
\n municipiul Ia[i
Proiectile de r`zboi au fost descoperite \n
ultima perioad` \n mai multe zone din jude]. O
astfel de interven]ie a geni[tilor ISU a vizat Târgu
Frumos, zona \n care, \n vara lui 1944, a avut
loc un conflict militar de propor]ii. Geni[tii au
intervenit recent [i \n municipiul Ia[i. „|n aceea[i
zi, echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului
2 de Pompieri Ia[i a intervenit pentru asanarea
unei suprafe]e de aproximativ 500 de metri p`tra]i
de teren împ`durit, în municipiu, pe strada
Podgoriilor. În urma interven]iei a fost identificat
un proiectil exploziv de calibru 105 milimetri,
care a fost ridicat, transportat [i depozitat în
vederea distrugerii ulterioare”, au mai spus cei
de la ISU Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit
pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi prezentarea
activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona
caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia
şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest
sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile
suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile este obligatorie pentru
participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară
în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare
a licitaţiei, precum şi descrierea activelor mobile supuse procedurii
de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate
fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi
au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind
condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului
de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul
lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,deschis
la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe
site-ul lichidatorului judicia: www.lrj.ro,la telefon: 0733.683.702,
0724.332.099,mail: vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.

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

SOCIAL

Miercuri, 14 aprilie

4

Centrele de vaccinare anti-COVID-19 cu
AstraZeneca sunt aproape pustii! Medicii
sun\ pacien]i afla]i pe listele de a[teptare,
dar se lovesc de refuzul acestora
|n jude]ul Ia[i erau ieri, 13 aprilie 2021, peste 3.000 de locuri
libere \n centrele de vaccinare anti-COVID-19. Aproximativ 1.000
de locuri se reg`seau la trei puncte de vaccinare cu AstraZeneca
din comunele: Voine[ti, Vl`deni [i }ib`nes]i. La Voine[ti, Centrul
de Zi pentru Copii „Ioanid Romanescu” a devenit centru de
vaccinare, iar pân` luni, pe 12 aprilie 2021, nu s-au efectuat
vaccin`ri anti-COVID-19, chiar dac` s-au f`cut program`ri pe lista
de a[teptare. Localnicii s-au a[teptat ca la centru s` fie aduse
doze de vaccin Moderna sau Pfizer, dar dup` ce au v`zut efectele
adverse posibile dup` administrarea cu serul AstraZeneca, au
renun]at. „I-am grupat dup`-amiaz` (n.r.- 13 aprilie 2021) [i o s`
\ncerc`m s` \i vaccin`m grupat. O s` \i contact`m pe cei care
sunt pe listele de a[teptare [i s` \i inform`m c` vaccin`m cu
AstraZeneca [i dac` vor fi mai mul]i o s` fie activitate atât dup`amiaz`, cât [i diminea]`. Mul]i se tem [i, când aud c` e AstraZeneca,
se retrag [i se programeaz` la centrele unde se administreaz`
Pfizer. Cel mai des suntem \ntreba]i ce vaccin avem. Pentru ast`zi
am avut doi pacien]i care [i-au anulat programarea [i au plecat
\n alt` parte, unde se administreaz` Pfizer, [i ceilal]i care s-au
programat mai demult pentru vaccinare aici la centru, crezând
c` va fi Moderna, au aflat acum c` este de fapt AstraZeneca [i
s-au retras, au plecat. S-a trimis de la DSP c` centrelele pot primi
pacien]ii f`r` ca ace[tia s` se programeze pe platform`”, a spus
dr. Maria Dedu, coordonatoarea centrului de vaccinare anti-COVID19 din comuna Voine[ti, jude]ul Ia[i.

Centrul de vaccinare st` mai mult \nchis.
Unii localnici au renun]at când au aflat c`
vor fi imuniza]i cu serul AstraZeneca
Pe platform` erau ieri, 13 aprilie 2021, la ora 16:00, 477 de
locuri libere \n centrul de vaccinare din localitatea Voine[ti. Fiind
deschis doar cu o zi \nainte, cei care s-au programat anterior pe
listele de a[teptare s-au retras când au aflat c` se administreaz`
serul AstraZeneca. |n ziua deschiderii s-au vaccinat patru persoane,
iar dou` au anulat programarea. A doua zi erau programa]i dup`amiaz` 12 pacien]i, dintre care 8 sunt din municipiul Ia[i. Cei
care sunt mai pu]ini sceptici cu privire la vaccinarea cu acest ser
r`mân persoanele cu vârst` de pân` la 45 de ani. „Vrem s` facem
vaccinul \mpotriva coronavirus. Am \ntrebat-o pe doamna doctor
[i a spus c` ne anun]` dac` se deschide. Acum c` avem [i noi,
vom merge s` ne vaccin`m. Ne temem mai tare de virus, vrem
s` sc`p`m odat` de pandemie. Sunt care au mers la Ia[i [i s-au
vaccinat. Au alte boli [i au vrut s` fie proteja]i. Nu ne temem
de vaccin, mai tare ne este fric` de virus”, a spus o localnic`
din Voine[ti.

spun, sunt mai multe complica]ii de care suf`r [i mi-e team`.
Acum vin de la medicul de familie, dar nu l-am \ntrebat de vaccin,
pentru c` nu m` intereseaz`. Dac` o s` \mi zic` mie c` trebuie
s` \l fac, o s` m` vaccinez”, a mai povestit o localnic` din comuna
Voine[ti.
„Am probleme [i \mi e team` de vaccinul `sta. |mi fac vaccinul
\mpotriva gripei \n fiecare an, dar când v`d ce spun despre
vaccinurile astea, mai tare m` sperie. A[a e omul, aude ba una,
ba alta. M-a anun]at doamna doctor de vaccin, dar nu am dorit
\nc` s` m` vaccinez. Nu pot spune c` a[ alege alt vaccin, a[tept
s` \mi iau tratamentul [i dup` s` v`d ce o s` fac”, a mai precizat
o femeie din localitatea Voine[ti.
La centrul de vaccinare din comuna Vl`deni, jude]ul Ia[i, erau
pe 13 aprilie 2021, 458 de locuri libere. Din frica de a nu avea
reac]ii adverse, oamenii s-au retras de pe liste, iar centrul a r`mas
f`r` activitate \n ultimele zile. {i acolo, localnicii sper` c` un alt
vaccin va fi pus la dispozi]ie. „Zilele acestea v`d c` nu au mai
fost pacien]i programa]i. Din ce [tiu, ieri [i ast`zi nu au mai fost
pacien]i. Fiind AstraZeneca, s-au retras [i nu s-au mai programat.
Nu mai au activitate aceste centre [i e p`cat. Reac]ii adverse nu
au fost, medicii vin când au program`ri. Nu era deschis diminea]`
centrul, când am trecut”, a declarat C`t`lin Br\nzanu, primarul
comunei Vl`deni, jude]ul Ia[i.
|n comuna }ib`ne[ti, jude]ul Ia[i, de când s-a deschis un flux
de vaccinare anti-COVID-19 cu AstraZeneca, au fost situa]ii diferite
de la o perioad` la alta \n func]ie de discu]iile [i m`surile publice
luate la nivel na]ional. Num`rul de locuri disponibile pe zi a
crescut de la o capacitate de 60 la 90, astfel \ncât ieri, 13 aprilie,
erau 455 de locuri libere. Totodat` au \nceput [i administr`rile
celei de-a doua doze. „A crescut capacitatea zilnic` de vaccinare.
Nu avem 90 de locuri ocupate, ast`zi am avut 20 de program`ri.
Nu sunt oameni care se retrag, \n schimb nu mai sunt program`ri
noi. |ncepând cu aceast` s`pt`mân`, de când se efectueaz` [i
rapelul, \i \ntâlnim pe cei care au primit prima doz` [i putem
avea un feedback din partea lor. Doar dou` persoane dintre cele
vaccinate cu prima doz` de AstraZeneca au spus c` au sim]it o
stare de mole[eal` dup` administrare, \n rest nu au fost probleme,
efecte adverse importante. Niciunul dintre cei vaccina]i cu prima
doz` nu s-a infectat cu coronavirus”, a spus dr. Ana-Maria Zl`vog,
coordonatorul centrului de vaccinare din comuna }ib`ne[ti, jude]ul
Ia[i.

Unele persoane au fost diagnosticate
cu tromboz` dup` ce
s-au vaccinat cu AstraZeneca
În urma apari]iei unor cazuri nea[teptate de evenimente
tromboembolice, în mai multe ]`ri s-a decis s` se suspende temporar
utilizarea vaccinului AstraZeneca în a[teptarea unui aviz din partea
Agen]iei Europene pentru Medicamente. Tipul de tromboz` care
îngrijoreaz` în mod deosebit autorit`]ile sanitare din mai multe
]`ri, \n special \n Germania [i Fran]a, în contextul vaccin`rii cu
AstraZeneca, este tromboza venoas` cerebral`. Numit` [i flebit`
sau tromboflebit`, tromboza venoas` este cauzat` de formarea unui
cheag de sânge într-o ven`, blocând par]ial sau complet trecerea
sângelui. Tromboza venoas` afecteaza în principal picioarele. Când
implic` o ven` profund` (cu diametru mare), aceast` boal` este
grav`, iar embolia pulmonar` poate duce la moarte. Unii oameni
sunt mai expu[i riscului, în special cei cu mobilitatea redus` foarte
mult (paralizie, gips, oameni în pat pentru câteva zile etc.). Acesta
este [i cazul anumitor categorii de persoane: cu vârsta peste 75
de ani, care au avut deja probleme cu tromboza sau varicele, care
sufer` de obezitate, cancer, insuficien]` cardiac` sau respiratorie
sever`, boli inflamatorii cronice (lupus, poliartrita) sau fum`tori.
Exist` dou` situa]ii predispozante principale, care sunt insuficien]a
venoas` [i hipercoagulabilitatea sângelui, care favorizeaz` formarea
unui cheag prin dezechilibrul sistemului sanguin. Se poate datora
unei predispozi]ii genetice sau poate ap`rea în anumite contexte.
Alexandra ABONICESEI

Localnic`: „Nu vreau s` m` vaccinez.
Sunt mai multe complica]ii
de care suf`r [i mi-e team`”
Al]i localnici nici nu se gândesc s` accepte s` se vaccineze.
Ba mai mult, nici nu sunt \nc` foarte convin[i de faptul c` exist`
acest coronavirus. Mai sunt \ns` cei care nu doresc s` se vaccineze
cu AstraZeneca, dar ar dori s` se imunizeze cu un alt ser, precum
Pfizer sau Moderna. „Nu vreau s` m` vaccinez. Sincer s` v`
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ân aceste `nc\peri, medici celebri din Ia[i
au f\cut adev\rate minuni cu bolnavii [i
au dus peste hotare faima medicinei
române[ti! Felul `n care-i tratau [i-i
vindecau pe pacien]i este de neimaginat
Aceste detalii [i m`rturii au \n
prim-plan mari spitale din
ora[ul Ia[i! Aici au activat
medici celebri [i au fost trata]i
mii [i mii de pacien]i!
Interesant este c`, \n Capitala
Moldovei, Biserica Ortodox`
Român` a înfiin]at primele
ospicii, „bolni]e” sau spa]ii
destinate trat`rii diverselor
probleme de s`n`tate, pe
lâng` m`n`stiri [i biserici
celebre. Astfel, Spitalul
„Sfântul Spiridon” din Ia[i este
fondat \n 1757. De asemenea,
pentru a ]ine pasul cu
medicina occidental`,
domnitorul Alexandru Su]u a
construit Spitalul de la Socola,
a[ezat \n vecin`tatea
m`n`stirii cu acela[i nume, la
1892. {i la M`n`stirea „Sfin]ii
Trei Ierarhi”, ctitorit` de
marele domnitor Vasile Lupu
(\ntre anii 1637-1639),
m`icu]ele tratau bolnavi la
„Trisfetite” dup` a doua
jum`tate a secolului al XVII-lea
|n Capitala Moldovei, ora[ul Ia[i, pe lâng`
m`n`stiri [i biserici celebre, au fost fondate
primele ospicii, „bolni]e” sau spa]ii destinate trat`rii
diverselor probleme de s`n`tate. Exemplu clasic
\n acest sens este chiar Spitalul „Sfântul Spiridon”
din Ia[i, deschis la 1757 pe lâng` l`ca[ul de cult
cu acela[i nume. La M`n`stirea „Sfin]ii Trei
Ierarhi”, ctitorit` de marele domnitor Vasile Lupu
(\ntre anii 1637-1639), m`icu]ele tratau bolnavi la
„Trisfetite” dup` a doua jum`tate a secolului al
XVII-lea. Nu trebuie uitat nici de faptul c`, pentru
a ]ine pasul cu medicina occidental`, domnitorul
Alexandru Su]u a propus construirea a dou`
spitale moderne \n România, unul la Ia[i [i altul
la Bucure[ti. |n 1892 a fost construit Spitalul de
la Socola (pe baze existente), a[ezat \n vecin`tatea
m`n`stirii cu acela[i nume. Pe de alt` parte, [i
la m`n`stiri precum Golia, Galata sau Cet`]uia
se ofereau o serie de \ngrijiri [i „oblojiri” a
oamenilor suferinzi cu diverse afec]iuni.

„Boli, epidemii [i asisten]`
medical` \n Moldova,
1700-1831”
Pe acest plan, cercet`torul Institutului de
Istorie „A.D. Xenopol” din Ia[i, Sorin Grigoru]`,
public` (plecând de la teza sa de doctorat),
lucrarea intitulat` sugestiv „Boli, epidemii [i
asisten]` medical` \n Moldova, 1700-1831”, ap`rut`
\n 2017 la Editura „Universit`]ii Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i. Aici, dr. Valentin Arapu face o
analiz` a valoroasei lucr`ri. Istoricul Sorin Grigoru]`,
\n primul capitol, intitulat „Boli [i epidemii în

Moldova”, analizeaz`: bolile endemice, bolile
epidemice - v`rsatul, frigurile, sifilisul, ciuma
ab`tut` asupra Moldovei. |n cel de-al doilea
capitol, care are titlul „Continuitate [i schimbare.
Asisten]` medical` în Moldova veacului al XVIIIlea”, autorul a investigat în detaliu activitatea
acelor practicieni care pot fi considera]i premerg`tori
ai medicinei [tiin]ifice: b`rbierii [i chirurgii, în
privin]a ultimilor aplicând metoda studiului de
caz prin descrierea activit`]ii chirurgului Johann
Benedict Lochmann. În cadrul asisten]ei medicale
din Moldova, un rol important era atribuit
farmaciilor [i farmaci[tilor.

O component` a sistemului
sanitar, atestat` documentar în
Moldova din prima jum`tate a
secolului al XVII-lea, a fost
breasla cioclilor
Cercet`torul [i istoricul Sorin Grigoru]` arat`
c`, o component` a sistemului sanitar, atestat`
documentar în Moldova din prima jum`tate a
secolului al XVII-lea, a fost breasla cioclilor, rolul
acesteia sporind în vremea epidemiilor de cium`.
Astfel, pe de o parte, cioclii îndeplineau o func]ie
sanitar` important` prin îngroparea mor]ilor, a
s`racilor, a str`inilor ce mureau în târg. Ei nu
trebuiau s` ]in` cont de starea material` a
r`posatului, îngropându-i pe to]i oamenii, „ori
bogat, ori s`rac”, care mureau în ora[, excep]ie
de la aceast` regul` f`ceau ]iganii [i cei din
afara ora[ului. Atribu]iile cioclilor sporeau în
timpul epidemiilor de cium`, „ei îndeplinind [i
rolul de cercet`tori ai bolnavilor”, adic` „o
identificare a lor spre izolarea ulterioar`, decât
o eventual` îngrijire”, aceasta mai alea pentru
c` membrii breslei cioclilor nu aveau nici cele
mai mici cuno[tin]e medicale, ei fiind simpli
me[te[ugari.

Activitatea profesional` [i
evolu]ia social` a
medicilor din Moldova

Petru Depasta, a fost un om al timpului s`u,
încadrându-se în rândul „noii boierimi” ie[ene.
C`s`torindu-se cu Ecaterina Ruset în vara anului
1762, doctorul Dracache Depasta a de]inut cu
timpul dreg`toriile de mare sp`tar (1777),
de mare vornic (1785-1796) [i de mare logofat
al }`rii de Sus (1796-1803). La începutul carierei
sale, doctorul Dracache a colaborat cu spitalul
„Sfântul Spiridon”. Doctorul Fotache [i-a desf`[urat
activitatea profesional` la Curtea lui Grigore al
III-lea Ghica. În func]ia de medic al Cur]ii
Domne[ti primea o retribu]ie lunar` de 50 de
lei. Concomitent, doctorul Fotache se ocupa [i
de tratarea bolnavilor de la Spitalul „Sfântul
Spiridon” [i de administrarea „spi]eriei” din incinta
a[ez`mântului ie[ean. Eustathius Athanasius Rolla
a fost un medic de origine greac` care în anul
1795 a venit în Moldova. La 1 mai 1809, în
calitatea sa de „doctor al ora[ului Ia[i”, acesta
se mai ocupa de tratarea boierilor din apropierea
Ia[ilor, de controlul în vederea deschiderii unor
noi farmacii, de evaluarea competen]elor profesionale
ale anumitor „spi]eri” [i moa[e. Pentru prestarea
serviciilor medicale, doctorul Rolla primea un
salariu anual de 5.400 de lei [i 500 de lei pentru
„chiria casei lui”.

Asisten]a medical` public`.
Bolni]ele m`n`stire[ti [i
Spitalului „Sfântul Spiridon”
din Ia[i
Mai departe, istoricul vorbe[te despre „Asisten]a
medical` public`. Bolni]e [i spitale”, dedicat
„bolni]elor” m`n`stire[ti [i Spitalului „Sfântul
Spiridon” din Ia[i. Autorul consider` c` originile
îngrijirii medicale în Moldova „par a coborî pân`
spre începutul veacului al XVII-lea”, anume atunci
fiind atestate în Ia[i [i Suceava dou` a[ez`minte
laice menite s`-i ad`posteasc` [i îngrijeasc` pe
cei suferinzi [i lipsi]i de sprijinul familiei. În
„bolni]ele” de pe lâng` m`n`stirile Putna, Golia
[i Neam] erau îngriji]i suferinzii din cadrul
„ob[tilor monahale, afecta]i de suferin]e fizice [i
de povara anilor, [i mai pu]in mirenilor”.

Istoricul se apleac` [i asupra medicilor din
Moldova. Aici sunt analizate în acest sens trei
„Azilul de aliena]i” de
studii de caz care-i au în centrul preocup`rilor
lâng` M`n`stirea Socola
autorului pe doctorii Dracache Depasta, dr.
|n 1905 s-a înfiin]at, lâng` M`n`stirea Socola,
Fotache [i Eustathius Athanasius Rolla. Doctorul
Dracache Depasta, probabilul fiu al doctorului „Azilul de aliena]i”, sub conducerea doctorului
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Alexandru Br`escu. Atunci a devenit necesar`
construirea de pavilioane pentru bolnavi [i cl`diri
cu rol administrativ. Chiliile fostei m`n`stiri erau
vechi [i improprii, au mai fost folosite \n scop
medical, a[a c` au fost d`râmate [i ref`cute dup`
trebuin]ele clinicii [i ale spitalului. Mai departe,
tot la Ia[i, domnitorul Constantin Cehan Racovi]`
a întemeiat în 1757 Spitalul „Sfântul Spiridon”,
pe lâng` m`n`stirea cu acela[i nume. „S-au pus
la cale ca s` se fac` spital la m`n`stirea ce din
nou s-a zidit aicea în ora[ul Ia[ilor, a Sfântului
Spiridon, pentru folosul str`inilor slabi [i neputincio[i,
c`ci porunca zice s` prime[ti pe str`in, s` îmbraci
pe cei goi [i s` cercetezi pe cei bolnavi”, se
precizeaz` în hrisov. În primii ani, spitalul avea
30 de paturi. Astfel, de sute de ani, bisericile si
m`n`stirile au reprezentat adev`rate centre pe
lâng` care s-au dezvoltat [i spitale (bolni]e) pentru
alinarea celor suferinzi.

Conceptul Spiridoniei:
„bolnavul trebuie vindecat,
dar [i alinat”
Aici, domnitorul Grigore Ghica este cel care
stabile[te pentru întâia dat` normele dup` care
trebuia asigurat` asisten]a medical`, acestea fiind
stipulate într-un hrisov domnesc, dat la 13 iunie
1765: terminarea saloanelor pentru bolnavi, cu o
capacitate de 40 de locuri, func]ionarea în
permanen]` a farmaciei spitalului, înzestrarea
spitalului cu ci[mele, retribu]ia medicului-[ef, este
introdus` func]ia de medic subaltern (secundar),
este dublat` func]ia de gerah. Spi]erul (farmacistul)
devine salariat ca [i ceilal]i, dar „angajat pe via]`
cu toate materialele lui [i are obliga]ia s` dea
medicamente de calitate, în pre]ul de cost care
îi va fi achitat de c`tre Epitropie”. Rudimentarele
interven]ii chirurgicale de la sfâr[itul secolului
al XVIII-lea se f`ceau în condi]ii extreme. Alcoolul
era unica substan]` folosit` pentru anesteziere.
Bolile inventariate la acea dat` de doftorii Epitropiei
erau tuse, dureri de gur` [i de din]i, de ochi
[i de urechi, iar tratamentele se f`ceau pe baz`
de plante. Primul doctor al Epitropiei, în în]elesul
actual al cuvântului, a fost danezul Iohan Goldzric
Herlitz, care a murit îns` de friguri, l`sând
neaplicat un proiect modern de organizare a
activit`]ii medicale.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Ghidul programului Casa Verde
Fotovoltaice a fost modificat. Ie[enii pot
s\-[i schimbe instalatorul care monteaz\
panourile fotovoltaice `n baza unei cereri
Ie[enii cu proiectele aprobate \n
programul Casa Verde Fotovoltaice pot s`
se transfere la un alt instalator doar \n
baza unei cereri. Ace[tia au mai mult timp
la dispozi]ie s` implementeze proiectele,
astfel c` vor putea instala panourile
fotovoltaice pe locuin]ele din mediul rural
timp de 12 luni de la semnarea
contractelor de finan]are
Ie[enii \[i pot schimba instalatorul care monteaz` panourile
fotovoltaice dac` depun o cerere la Administra]ia Fondului pentru
Mediu (AFM). Astfel, prin modific`rile [i complet`rile aduse
ghidului de finan]are al programului Casa Verde Fotovoltaice,
persoana fizic` c`reia i-a fost aprobat` cererea de finan]are poate
s` se transfere de la un instalator validat în cadrul programului
la un alt instalator validat. Transferul solicitantului aprobat/beneficiarului
final se poate realiza dup` ob]inerea acordului de la instalatorii
viza]i, cel prin intermediul c`ruia a fost înscris` persoana fizic`
[i cel la care se dore[te transferul, în baza unei cereri motivate,
supus` aprob`rii AFM. Cererea trebuie s` cuprind` acordurile

reprezentan]ilor legali/împuternici]ilor celor doi instalatori implica]i
în procesul de transfer, respectiv a instalatorului validat de la
care se transfer` beneficiarul final [i a instalatorului validat la
care se transfer` beneficiarul final. Cererea se va transmite de
c`tre solicitantul aprobat/beneficiarul final prin intermediul po[tei
electronice la adresa responsabilului de proiect. |n cazul în care
acordurile din cerere sunt semnate de împuternici]i, se vor
transmite inclusiv împuternicirile notariale [i copiile dup` c`r]ile
de identitate ale împuternici]ilor.

Ie[enii accepta]i \n programul Casa Verde
Fotovoltaice trebuie s` respecte o serie de
reguli pentru montarea panourilor
|n urma analizei cererii solicitantului aprobat/beneficiarului
final, aprobarea ori respingerea transferului va fi comunicat` de
Autoritate, prin po[ta electronic`, atât solicitantului, cât [i instalatorilor
implica]i. Odat` cu comunicarea aprob`rii, AFM va transmite
instalatorului validat la care se transfer` beneficiarul final [i
creden]ialele care-i vor permite acestuia s` vizualizeze documentele
dosarului solicitantului. Dosarul solicitantului/beneficiarului final,
în format fizic, va fi transmis de instalatorul ini]ial, prin intermediul
serviciilor po[tale/de curierat, c`tre instalatorul cu care s-a optat
continuarea implement`rii proiectului, în termen de 15 zile de la
primirea comunic`rii de aprobare. Instalatorului cu care s-a optat
continuarea implement`rii proiectului i se va acorda dreptul de
vizualizare a documentelor înc`rcate în vederea realiz`rii conformit`]ii
documentelor. Acesta va confirma Autorit`]ii, prin intermediul
po[tei electronice (adresa de e-mail a responsabilului de proiect)
preluarea dosarului, în format fizic, precum [i rezultatul efectu`rii
conformit`]ii documentelor, în termen de maximum 20 de zile de
la primirea aprob`rii transferului.
Numai în condi]iile confirm`rii de preluare a dosarului [i a
realiz`rii conformit`]ii de c`tre instalatorul cu care s-a optat
continuarea implement`rii proiectului, Autoritatea va efectua
transferul în aplica]ia informatic` a dosarului solicitantului
aprobat/beneficiarului final [i va acorda dreptul de operare a
datelor de care beneficiaz` acesta.

Ie[enii au mai mult timp la dispozi]ie s`
monteze panourile fotovoltaice

ANUN}
„EuroBusiness LRJ” SPRL în calitate de lichidator judiciar
al debitorului SC FASHION & GLAMOUR STYLE SRL astfel
desemnat de Tribunalul Iași în dosarul nr.940/99/2021 (nr. format
vechi 35/2021), prin prezenta, notifică faptul că prin Sentința
civilă nr. 217/30.03.2021, împotriva debitoarei SC FASHION &
GLAMOUR STYLE SRL, cu sediul în Sat Holboca, Com. Holboca,
Calea Cristești, nr. 35, magazie, Judet Iaşi, înregistrată în
Registrul Comerţului cu nr. J22/1479/2013, CUI: 32180228, s-a
deschis procedura simplificată a insolvenţei reglementată de
Legea nr.85/2014. Termenul de înregistrare a creanţelor este
14.05.2021. Termenul de întocmire a tabelului preliminar este
24.05.2021. Depunerea eventualelor contestaţii împotriva
tabelului preliminar al creanţelor se va face în 7 zile de la
publicarea Tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă. Termenul pentru publicarea tabelului definitiv de
creanţe este la 17.06.2021. Prima Adunare a creditorilor va avea
loc in data de 28.05.2021, ora 12:00, la sediul lichidatorului
judiciar, situate în mun. Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, jud. Iaşi, având
ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, si al preşedintelui
acestuia, desemnarea/confirmarea lichidatorului judiciar şi
stabilirea remuneraţiei acestuia Creditorii interesaţi pot depune
declaraţii de creanţă, în dublu exemplar, la dosarul de insolvenţă
nr. 940/99/2021.

De asemenea, potrivit noului ghid, ie[enii au mai mult timp
la dispozi]ie s` implementeze proiectele, astfel c` vor putea instala
panourile fotovoltaice pe locuin]ele din mediul rural timp de 12
luni de la semnarea contractelor de finan]are. Potrivit noilor
prevederi, este permis` modificarea amplasamentului prin montarea
panourilor în incinta propriet`]ii, indiferent de loc (dac` a solicitat
montarea pe cl`dire [i dore[te montarea pe alt` cl`dire, dac` a
solicitat montarea pe cl`dire [i dore[te montarea pe teren). Cererile
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de decontare se depun exclusiv online prin intermediul e-mailului/aplica]iei informatice. Beneficiarii [i instalatorii valida]i au
obliga]ia de p`strare/arhivare a documentelor pe perioada de
valabilitate a contractelor încheiate cu AFM. |n anul 2020, au fost
depuse din Ia[i 52 de cereri, dar numai jum`tate dintre cei care
au depus dosarele la AFM au fost eligibili la finan]are. Ajutorul
acordat de la bugetul de stat este de 20.000 de lei.

Ie[enii au investit 768.000 de euro
\n panourile montate pe
locuin]ele din mediul rural
Interesul pentru programul destinat achizi]iei de panouri
fotovoltaice a fost mare din partea ie[enilor. |n perioada 20152018 au fost finan]ate 128 de dosare depuse de c`tre ie[eni la
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului (APM) Ia[i. Beneficiarii acestor
fonduri de la stat au primit 6.000 de lei pentru fiecare proiect
aprobat. Cu banii ob]inu]i [i-au montat pe locuin]e panouri
fotovoltaice cu ajutorul c`rora reu[esc s` economiseasc` energie
electric`. Unul dintre ie[enii care a accesat banii prin intermediul
programului „Casa Verde”, actualul „Casa Verde Fotovoltaice”,
este Aurel Barsaniuc, din comuna Aroneanu. Ie[eanul spune c`
are costuri mai mici la factura de energie electric` datorit`
panourilor fotovoltaice montate pe acoperi[ul casei. Pentru anul
2021 nu a fost stabilit` perioada de depunere a cererilor de
finan]are în acest program cu tradi]ie.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Compania de Transport Public preg\te[te un
nou contract pentru cur\]enia din autobuze
[i tramvaie! Firma câ[tig\toare va primi
570.000 de euro de la autoritatea ie[ean\
CTP Ia[i SA aloc` o sum` important`
pentru asigurarea serviciilor de cur`]enie
din mijloacele de transport. Pân` acum,
contractul se desf`[ura cu societatea CFI
Solution SRL. Comisia de evaluare va
alege oferta furnizorilor cu pre]ul cel mai
mic
Compania de Transport Public (CTP) Ia[i preg`te[te noi
achizi]ii. Astfel, pe data de 12.05.2021, este programat` o nou`
licita]ie pentru asigurarea serviciilor de cur`]enie [i igienizare.
Valoarea estimat` a contractului este de 2.857.155 lei, f`r` TVA,
aproape 570.000 de euro. |n dotarea CTP se afl` 146 de autobuze,
10 microbuze [i 120 de tramvaie. „Zilnic, entitatea contractant`
\[i desf`[oar` activitatea de transport public de persoane la 9
capete de linie (Rond Dacia, Rond Copou, Rond Canta, Rond
Dancu, Rond CUG Selgros, Rond CUG Tehnopolis, Rond Bucium,
Rond T`t`ra[i Nord [i Rond T`t`ra[i Sud). De luni pân` duminic`,
\n ronduri se vor executa urm`toarele opera]iuni de cur`]enie \n
tramvaiele [i autobuzele Companiei de Transport Public: cur`]area
de[eurilor macro din spa]iul c`l`tori, aspirarea/m`turarea [i sp`larea

sc`rilor [i pardoselilor, [tergerea de praf a chederelor [i a barelor
de sus]inere, cur`]area petelor accidentale de pe scaune [i suprefe]e
vitrate”, se arat` \n caietul de sarcini.

Contractul cu firma de cur`]enie
se va desf`[ura
pe o perioad` de 12 luni
Comisia de evaluare va alege oferta furnizorilor de servicii
cu pre]ul cel mai mic. Contractul se va derula pe o perioad` de
1 an. Serviciile fac referire [i la sp`larea exterioar` a autobuzelor
[i tramvaielor. „Modalitatea de sp`lare exterioar` a autobuzelor
se va efectua \n dou` puncte de lucru, Garaj Tudor Vladimirescu
[i CUG Selgros, prin intermediul unui sistem de sp`lare exterioar`
automatizat - tip tunel, asigurat de c`tre ofertant. |n cadrul
sistemului de sp`lare exterioar`, se vor efectua urm`toarele
opera]iuni: presp`lare, sp`lare cu produse / emolien]i ce vor
degresa / \ndep`rta murd`ria acumulat` \n timpul exercit`rii
serviciilor de transport, sp`lare ro]i, cl`tire, uscare”, se mai arat`
\n documenta]ia procedurii. De precizat c`, \n edi]iile trecute ale
„BZI”, s-a prezentat cazul \n care firma de cur`]enie CFI Solution
asigura servicii de cur`]enie de mântuial` \n mijloacele de transport
public din Ia[i.

Compania de Transport Public
a semnat contractul
pentru furnizarea unei autoutilitare
\n valoare de 130.000 de euro
Totodat`, CTP a finalizat licita]ia privind achizi]ia unei autoutilitare
pentru lucr`rile de interven]ii. Procedura a avut ini]ial o prevedere
bugetar` de 633.165 lei, f`r` TVA, aproximativ 130.000 de euro.
La licita]ie a fost depus` o singur` ofert`, din partea societ`]ii
Gr`dinariu Import Export SRL, cu sediul social \n Bucure[ti, care
a fost declarat` [i câ[tig`toare. Valorea final` a contractului este
de 633.000 lei, cu 165 de lei mai pu]in fa]` de estimarea autorit`]ii
contractante. Firma este condus` de Andrei C`lin Gr`dinariu.
Autoutilitara trebuie s` fie dotat` cu cabin` dubl`, cu o capacitate
de 5<1 locuri, de culoare portocaliu. Specifica]iile tehnice ale
autoutilitarei con]in: greutate total` omologat` de 18.000 kilograme,
greutate total` omologat` ansamblu tractor: 28.000 kg, sarcin`
util` - 8.500 kg (dup` carosare), sarcin` tehnic` omologat` pe
axa fa]`: peste 7.500 kg, sarcin` tehnic` omologat` pe axa fa]`:
7.500 kg, sarcin` tehnic` omologat` pe axa spate: 11.500 kg,
sarcin` remorc`: 16.500 kg, trac]iune 4x4, rezervor de combustibil
cu o capacitate de 100 - 120 litri (motorin`) etc. Achizi]ia este
necesar` pentru interven]iile de pe traseele destinate tramvaielor.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Domeniul lui Carmen Cump\t, managerul Spitalului de Recuperare!

Peste 20 de hectare de teren, ascunse
dup\ dealurile din comuna Probota.
A primit subven]ii de la bugetul
de stat, dar afacerea este pe pierderi
Managerul Spitalului Clinic de
Recuperare Ia[i desf`[oar`
activit`]i \n agricultur`, care
beneficiaz` [i de subven]ii de
la stat. Pepiniera format` din
20 de hectare este
administrat` de Petru Cump`t,
so]ul lui Carmen Cump`t.
Afaceristul a refuzat s`
vorbeasc` despre afacerea de
familie, care nu a raportat o
situa]ie financiar` fericit`
Averea lui Carmen Cump`t, managerul Spitalului
Clinic de Recuperare Ia[i, are o alt` dimensiune
\n momentul \n care sunt verificate afacerile
so]ului, Petru Cump`t. |n declara]ia de avere a
managerului apar doar bunurile \nregistrate pe
persoan` fizic`. |n schimb, afacerile importante
sunt ascunse prin societatea Pomicultura IND
SRL, condus` de Petru Cump`t. Reporterii „BZI”
au identificat c`, prin societatea amintit`, este
administrat` o pepinier` de puie]i \ntins` pe o
suprafa]` de 20 de hectare de teren agricol, situat`
\n satul Perieni, comuna Probota, jude]ul Ia[i.
Traseul spre pepinier` este imposibil de traversat
atunci când condi]iile meteorologice sunt nefavorabile.
Drumurile de p`mânt sunt impracticabile. Spre
pepiniera familiei Cump`t se poate alege [i un
traseu prin comuna Vl`deni. |n cursul zilei de
ieri, la baza societ`]ii Pomicultura IND erau
sta]ionate mai multe utilaje (tractoare). Reporterii

„BZI” l-au \ntâlnit [i pe Petru Cump`t, care a
refuzat s` ofere detalii despre afacerea desf`[urat`.
„Este o afacere privat`. De ce fotografia]i?”, a
spus afaceristul, dup` ce a coborât de la volanul
unui autoturism de teren marca Ford. De precizat
c` Spitalul de Recuperare din Ia[i condus de
Carmen Cump`t a fost implicat \n mai multe
scandaluri.

Petru Cump`t a primit
subven]ii de la Agen]ia de Pl`]i
[i Interven]ie pentru
Agricultur`
Familia Cump`t a beneficiat [i de subven]ii
din partea Agen]iei de Pl`]i [i Interven]ie pentru
Agricultur` (APIA) Centrul jude]ean Ia[i. Astfel,
\n 2019 a \ncasat suma de 43.459 lei, iar \n 2020
suma de 42.591 lei. Din afacerea cu puie]i, Petru
Cump`t a declarat un venit anual de doar 17.352
lei. Terenurile au fost cump`rate de la diver[i
proprietari \n anul 2014, la 6 ani de la numirea
lui Carmen Cump`t la conducerea spitalului.
Valoarea terenului agricol ajunge la 120.000 euro.
Pe terenul men]ionat este edificat` [i o cl`dire
cu o suprafa]` de 443 mp, ce dateaz` din anul
1980. Parterul cl`dirii este format din 7 camere
cu o suprafa]` util` de 395 metri p`tra]i. O bun`
parte din proprietate a fost cump`rat` de la fostul
proprietar, un anumit Daniel Vr`nescu. |n 2018,
Petru Cump`t tranzac]ioneaz` alte 3,5 hectare de
teren agricol. Proprietar era societatea Star Farm
SRL, cu sediul \n jude]ul Bra[ov, redenumit` Bak
Iasiland SCS, controlat` de un grup de afaceri[ti
danezi. Firma este cunoscut` ca de]in`toare a

multor suprafe]e de teren \n jude]ul Ia[i. De
precizat c`, societatea Pomicultura IND SRL a
declarat oficial c` este pe pierderi, cu aproape
100.000 lei \n 2020, de[i vânz`rile au fost similare
cu cele din 2019, de aproximativ 500.000 lei. |n
firm` sunt identificate active imobilizate \n valoare
de 650.000 de euro.

Vila familiei Cump`t a fost
construit` la intrarea \n
comuna Rediu
|n anul 2008, chiar \n anul \n care a fost
numit` la conducerea spitalului, Carmen Cump`t
a f`cut recep]ia la vila construit` \n satul Breazu,

comuna Rediu, jude]ul Ia[i. Terenul de 1.032
metri p`tra]i a fost achizi]ionat \n anul 2004. Vila
are o suprafa]` de 300 de metri p`tra]i, cu un
regim de \n`l]ime D<P<1E. Imobilul este amplasat
lâng` Biserica „Na[terea Maicii Domnului”. Cl`direa
are trei balcoane [i este supravegheat` de un
sistem video. |n declara]ia de avere, Carmen
Cump`t a bifat la rubrica datorii credite bancare
\n valoare de 50.000 lei. La capitolele economii
apare cu suma de 63.508 lei. Totodat`, a justificat
suma de 18.900 lei, reprezentând o burs` doctoral`
ob]inut` de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i.
Ciprian BOARU

Tragedia unei asistente din Ia[i, care zace `n pat dup\ un cumplit accident
rutier de pe Drumul European! Abia [i-a pronun]at numele cu ocazia zilei
de na[tere. Medicii din spitale contribuie financiar \n fiecare lun\
Pe Marcela Danc`, colegii din Spitalul C.F.
Ia[i o cunosc de peste 30 de ani, de când s-a
dedicat meseriei de asistent medical. Calm` [i
altruist`, ie[eanca le-a s`rit \n ajutor ori de câte
ori ceilal]i, pacien]i sau colegi, au avut nevoie.
Nimeni nu s-a a[teptat c` \ntr-o diminea]` nu va
mai ajunge la serviciu. Cu to]ii au a[teptat-o, iar
atunci când nu au mai primit nicio veste, au
\ncercat s` o contacteze. Vestea a venit ca un
[oc. Marcela Danc`, \n drumul ei gr`bit spre
spital, locul pe care \l considera a doua cas`, a
fost grav accidentat` [i a ajuns \n com` la un
alt spital. Din acel moment, cadrele medicale de
la Spitalul C.F. Ia[i s-au decis s` contribuie
financiar pentru recuperarea asistentei.

Peste 30 de cadre medicale de
la Spitalul C.F. Ia[i doneaz`
lunar pentru a ajuta o coleg`
greu \ncercat` de via]`
|ntr-o sâmb`t` diminea]`, pe 30 ianuarie 2021,
în jurul orei 6:00, asistentul medical Marcela
Danc` se \ndrepta spre locul de munc`, dar a
fost surprins` [i accidentat` de un autoturism pe
Drumul European 583, pe raza localit`]ii Le]cani,
din jude]ul Ia[i. Victima a fost preluat` de un

echipaj de Terapie Intensiv` Mobil`. Se afla \n
Marcela Danc` are nevoie de o
com` cu multiple politraumatisme. Acesteia i srecuperare lung`. Colegii
a f`cut intuba]ia orotraheal` [i a fost ventilat`
asistentei medicale sper` c` o
mecanic. A ajuns în stare grav` în UPU la Spitalul
vor avea din nou printre ei
„Sf. Spiridon”, iar dup` evaluare a fost transportat`
Dup` ce a fost externat` de la Spitalul de
la Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i. Acolo a
Neuroghirurgie
din Ia[i, Marcela Danc` a mers
stat \n com` pentru aproximativ dou` s`pt`mâni,
iar pe data de 6 martie 2021 a fost externat` de la Spitalul Municipal Roman pentru recuperare
neuromotorie.
Va
avea nevoie de mult` recuperare
la unitatea medical`. Politraumatism, contuzii
cerebrale multiple, hemiparez` dreapta, atelectazie [i de aceea va ajunge la un centru, unde va putea
fi
ajutat`
\n
acest
sens.
Colegii nici nu se gândesc
pulmonar` stânga, sunt doar câteva dintre
diagnosticele de externare ale asistentei medicale. s` renun]e la sprijinul financiar [i cred \ntr-o
minune.
„Când
m-am
angajat
eu, \n anul 1994,
„Lucra la Clinica Medical`, acolo unde din aprilie
2021 sunt interna]i pacien]i COVID-19. Am \nceput ea lucra deja aici. Are peste 30 de ani de carier`.
Este
o
fire
foarte
calm`,
foarte
sufletist`, dac`
s` sun`m \n acea zi dup` ce au trecut câteva
ore [i am \nceput s` ne \ngrijor`m. Am aflat ce aveai nevoie de ajutor, nu te refuza, era [i sensibil`,
altruist`.
A
sc`pat
cu
via]`,
dar
are nevoie de
s-a \ntâmplat. Era \n stare foarte grav` la Spitalul
de Neurochirurgie, avea sond` nazo-gastric` [i ajutor, are nevoie de perfuzii, de pamper[i, de
tratament
de
recuperare,
care
nu
se
va face decât
nu se putea mi[ca. Colegele sale s-au mobilizat
[i s-au gândit c` de multe ori e[ti bun doar cât \n timp. Categoric noi nu [tim dac` se va recupera,
dar
ne-am
bucurat
când
am
v`zut
un
clip video
lucrezi, dup` aceea, dac` se \ntâmpl` ceva [i nu
mai po]i, e[ti uitat. A fost o persoan` deosebit` cu ea de ziua ei, acum la \nceputul lunii aprilie,
când
a
\mplinit
50
de
ani,
iar
cu
un
tort,
colegii
[i de aceea a fost [i a[a o mobilizare din partea
atâtor oameni. Ne a[tept`m la o minune de la de la Spitalul Municipal Roman i-au cântat «La
mul]i
ani».
La
final
au
\ntrebat-o
cum
o
cheam`,
Dumnezeu, ne gândim c` oricare dintre noi puteam
ajunge \n locul ei”, a declarat Antonela Butnaru, iar ea a r`spuns stins «Gina», noi a[a \i spunem
de mul]i ani. De aceea sper`m c` se va recupera
asistent medical la Spitalul C.F. din Ia[i.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

neuromotoriu [i neurologic. Acum \[i mi[c` bra]ele
[i picioarele, dar \nc` nu a f`cut primii pa[i. Pe
lâng` implicarea financiar`, noi ne rug`m [i pentru
ca ea s` se recupereze [i s` revin` din nou
printre noi”, a povestit Lenu]a Dediu, asistent
medical la Spitalul C.F. Ia[i.

|n ziua producerii accidentului,
Marcela Danc` se gr`bea s`
ajung` la pacien]ii COVID-19
pe care \i \ngrijea zilnic
Marcela Danc` este membr` a Sindicatului
Sanitas Ia[i de zeci de ani. Pe lâng` sumele
strânse de colectivul de la Spitalul C.F. Ia[i, iau s`rit \n ajutor [i colegii de la sindicat. To]i
sunt profund afecta]i de cele \ntâmplate [i, mai
mult, se simt \ndurera]i [i frustra]i de faptul c`
nu pot face mai mult de atât. „Din fondurile
noastre, periodic oferim ni[te sume de bani pentru
a o ajuta s` primeasc` \ngrijirile necesare. Este
foarte trist ceea ce s-a \ntâmplat. |n acea zi se
\ndrepta c`tre pacien]ii COVID-19. Ceea ce s-a
\ntâmplat o va marca acum pe via]`”, a spus
Iulian Cozianu, pre[edintele Sindicatului Sanitas,
Filiala Ia[i.
Alexandra ABONICESEI
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O feti]\ de un an jum\tate a fost snopit\ `n
b\taie de tat\l vitreg pentru c\ nu a vrut s\
fac\ la oli]\. I-a l\sat urme adânci cu
o varg\. Nu a fost singurul copil b\tut
Un individ a fost trimis la
pu[c`rie de judec`tori, dup`
ce [i-a b`tut joc de trei copii.
Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei R`duc`neni l-au
condamnat pe Vasile Lupu la 3
ani [i 8 luni de temni]`, sub
acuza]iile de rele tratamente
aplicate minorilor [i lovire sau
alte violen]e. La audieri,
individul a sus]inut c`, de fapt,
a vrut „s`-i educe” pe micu]i
Caz incredibil la Ia[i! Trei copila[i din jude]ul
Ia[i au trecut prin clipe de groaz`, din cauza
individului! Acesta \i b`tea constant [i, \n ciuda
vârstelor fragede, \i obliga s` mearg` la munc`,
pentru a-i putea cump`ra lui de b`ut! Mai mult,
o feti]` de un an [i jum`tate a fost b`tut` cu
varga pentru c` nu a vrut s` fac` la „oli]`”!
Dup` ce ororile au ie[it la iveal`, suspectul
a fost pedepsit de judec`torii ie[eni. Astfel,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei R`duc`neni lau condamnat recent pe Vasile Lupu la pedeapsa
rezultant` de 3 ani [i 8 luni de pu[c`rie, pentru
rele tratamente aplicate minorilor [i lovire sau
alte violen]e. |n plus, individul a fost obligat s`
le achite desp`gubiri micu]ilor. „Instan]a admite
în parte ac]iunea formulat` de c`tre persoanele
v`t`mate Andrei A., Vl`du] A. [i Andreea N.
Oblig` inculpatul s` le achite acestora câte 10.000
de lei fiec`ruia, cu titlu de desp`gubiri civile”,
au precizat judec`torii. Sentin]a nu este definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Vasile Lupu, acuzat
c` \i chinuia pe cei 3 copii
Pe 19 septembrie 2019, procurorii l-au trimis
în judecat` pe Vasile Lupu (41 de ani), pentru
rele tratamente aplicate minorilor [i violen]` în
familie. Potrivit anchetatorilor, ie[eanul i-a agresat

în mod repetat, fizic [i verbal, pe copiii, de 8 [i
11 ani, ai concubinei sale. Minorii au fost lovi]i
aproape în fiecare s`pt`mân` cu palmele, cu
cureaua sau cu b`]ul de c`tre individ. Practic,
micu]ii erau teroriza]i, motiv pentru care unul
dintre ei a [i fugit de acas`, mergând s` locuiasc`
la sora sa. Totodat`, minorul Andrei A. a fugit
de mai multe ori de acas` [i a dormit la diferite
persoane, revenind dup` câteva zile.
„Minorii au asistat la mai multe acte de
violen]` fizic` exercitate de c`tre inculpat asupra
mamei lor. De asemenea, inculpatul obi[nuia s`
îi oblige s` presteze diverse activit`]i gospod`re[ti,
nepermi]ându-le s` participe la activit`]i specifice
vârstei lor”, au spus anchetatorii ie[eni. Conform
acestora, în perioada ianuarie - martie 2019, Vasile
Lupu a agresat-o fizic [i verbal, de mai multe
ori, [i pe nepoata concubinei sale, Andreea N.,
o feti]` de numai 1 an [i 5 luni. Feti]a fusese
l`sat` în grija acestora de c`tre mama sa, I.N.,
care a plecat la munc` în municipiul Bucure[ti.
Procurorii au mai afirmat c` individul a lovit-o
pe feti]` în mod repetat, cu palmele [i cu o varg`,
pe motiv c` plângea sau c` nu-[i f`cea nevoile
fiziologice la oli]`.

Micu]ii au povestit cu
lacrimi \n ochi cum
erau maltrata]i: trimi[i prin
vecini la furat de vin!
În urm` cu aproximativ 6 ani, M.L.A., o
femeie care are doi copii, a început o rela]ie de
concubinaj cu Vasile Lupu. Cei doi [i copiii femeii
au locuit în casa individului. Cei doi minori au
fost agresa]i fizic [i verbal în mod repetat de
c`tre individ, el obi[nuind s` consume în mod
frecvent b`uturi alcoolice. La audieri, micu]ii au
povestit c` au fost b`tu]i de multe ori cu varga
în zona spatelui [i a fundului, peste mâini [i
peste picioare, f`r` vreun motiv. „Am mai fost
lovi]i [i cu cureaua, cu palmele, aproape în fiecare
s`pt`mân`. Am v`zut deseori cum Vasile o b`tea
pe mama noastr`. În vara anului 2018, el m-a

trimis de dou` ori la locuin]a unui vecin, pentru
a fura vin. M-a amenin]at c` m` bate dac` nu
fac acel lucru!”, a povestit unul dintre micu]i.
Totodat`, fratele acestuia a spus c` i-a povestit
înv`]`toarei sale c` a fost b`tut de concubinul
mamei, dup` ce aceasta, v`zându-l vân`t, l-a
întrebat ce a p`]it. B`ie]elul a fost dus la cabinetul
medicului de familie, unde a fost examinat [i a
povestit c` a fost agresat. Atunci a fost sesizat
Serviciul de Asisten]` Social` din cadrul Prim`riei
Dolhe[ti, care a sesizat Poli]ia.

Feti]a, lovit` f`r` mil`
cu varga de c`tre agresor
Oamenii legii au mai ar`tat c`, din declara]iile
martorilor, reiese c` Vasile Lupu obi[nuia s` o
bat` [i pe feti]a de 1 an [i 5 luni. |n ianuarie
2019, I.N., sora mai mare a minorilor Andrei [i
Vl`du] A., a plecat s` munceasc` în Bucure[ti.
Aceasta a l`sat-o pe fiica sa în grija m`tu[ii [i a
concubinului ei. „În perioada în care minora A.N.
s-a aflat la domiciliul inculpatului, acesta a lovito de mai multe ori cu palmele [i cu varga în
zona fundului [i a tras-o de p`r, întrucât nu î[i
f`cea nevoile fiziologice la oli]` sau pentru c`
plângea”, au spus anchetatorii ie[eni.

Cel care le-a povestit anchetatorilor acest lucru
a fost tocmai unul dintre fiii concubinei. Andrei
A. le-a spus procurorilor c` nu poate spune exact
de câte ori a b`tut-o Vasile Lupu pe feti]`, dar
cu siguran]` acest lucru s-a întâmplat de mai mult
de 10 ori. Spusele copilului au fost înt`rite tocmai
de concubina individului, care a confirmat c` feti]a
era agresat` fizic aproape zilnic. La audieri, Vasile
Lupu a recunoscut faptele comise, acesta sperând
c`, astfel, va primi o pedeaps` mai blând`. „I-am
agresat de mai multe ori pe minorii Andrei [i
Vl`du] A. I-am lovit pe ace[tia cu palmele sau cu
b`]ul. Am f`cut acest lucru pentru a le oferi o
bun` educa]ie, nu din r`utate. |n perioada ianuarie
- februarie 2019, am lovit-o de mai multe ori, cu
un b`] [i cu palmele, pe minora A.N. Am f`cut
acest lucru pentru a o înv`]a s` î[i fac` nevoile
fiziologice la oli]`. Am b`tut-o pe aceasta cu varga
vreo 4 zile la rând, în februarie 2019. De fiecare
dat` o loveam de câte dou` ori, dup` care aceasta
î[i lua oli]a singur`. Nu consider c` am gre[it,
cred c`, în acest fel, i-am educat”, a afirmat Vasile
Lupu \n fa]a magistra]ilor. De remarcat este faptul
c`, de-a lungul timpului, astfel de cazuri [ocante,
\n care minorii au fost maltrata]i, au mai fost
sesizate \n jude]ul Ia[i.
Ciprian NEDELCU

~nregistrare telefonic\ incendiar\ cu Sergiu, t\ticul c\l\re] de la Ia[i,
dup\ mega-scandalul iscat de vânzarea casei cump\rate din dona]ii.
Ce zice despre C\t\lin Moro[anu, vedeta care i-a fost al\turi
Dup` mega-scandalul iscat dup` ce Sergiu
Ciobotariu, t`ticul c`l`re] de la Ia[i [i-a vândut
casa cump`rat` din dona]iile strânse, reporterii
„BZI” au reu[it s` ia leg`tura cu el. Contactat
telefonic de c`tre reporterii „BZI”, Sergiu Ciobotariu
a recunoscut c` a vândut casa luat` din dona]iile
oamenilor. „Eu sunt la munc` acum, lucrez la
Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primito ini]ial, pentru c` nu m` mai puteam descurca
acolo. Am dat-o cu aceea[i sum` cu care am
luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o
alt` cas`, pe Cicoarei, [i mi-am ajutat [i fra]ii cu
restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste
20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu
m` puteam descurca acolo unde eram ini]ial”, a
spus Sergiu Ciobotariu. El a mai precizat c` a
avut [i probleme cu legea pentru c` s-a urcat
f`r` permis la volan. „M-a prins Poli]ia de dou`
ori la volan f`r` permis, nu aveam cu ce s` m`
deplasez, era foarte greu”, a mai completat Sergiu
Ciobotariu, t`ticul c`l`re].

Sergiu Ciobotariu s-a mutat
pentru c` Poli]ia a deschis
dosare penale pe numele lui?
El s-a ales cu dou` dosare penale pentru asta
[i a povestit c` [i-a vândut ma[ina pe care o
cump`rase pentru a nu mai fi tentat s` se urce
la volan din nou. „Ini]ial, \mi luasem un Golf 4
[i nu aveam permis. M-a prins Poli]ia [i mi-a
f`cut dosar, de asta am [i plecat de acolo. Am
vrut s` m` \nscriu la [coala de [oferi, numai c`
m-au prins la volan cu o zi \nainte de a m`
\nscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani s`
m` \nscriu la [coala de [oferi. Am [i dat ma[ina,
ca s` nu mai fiu tentat s` urc iar`[i la volan”,
a completat t`ticul c`l`re] de la Ia[i. Despre casa
cump`rat` recent, Sergiu a spus c` este pe placul
s`u. „Mi-am luat casa prin zona Cicoarei, am
condi]ii bune, am baie, dou` dormitoare, hol,
buc`t`rie. |nc` nu este ap` tras` acolo, trebuie
tras`. Nu m-a obligat nimeni s` vând casa, am

primit to]i banii corect. Pentru casa cealalt` am
f`cut un contract de \nchiriere pe 5 ani, iar, dup`
perioada aceasta, el devine proprietar”, a mai
spus Sergiu. Despre familia lui, Sergiu spune c`
este bine. „So]ia [i copiii sunt bine. B`ie]elul a
f`cut deja un an. So]ia e acas`, st` cu copiii”, a
mai spus tân`rul. Despre rela]ia lui cu C`t`lin
Moro[anu, omul care s-a implicat \n campania
de strângere de fonduri, nu a spus prea multe.”
Cu C`t`lin (Moro[anu) am vorbit doar atunci
când am vândut casa. El mi-a spus c` dac` nu
m` pot descurca acolo, s` m` mut”, a declarat
t`ticul c`l`re] din Ia[i.

Cum s-a schimbat
via]a lui Sergiu Ciobotariu,
t`ticul c`l`re]
V` reamintim c` via]a lui Sergiu Ciobotariu,
t`ticul c`l`re] de la Ia[i, s-a schimbat mult, poate
mult prea mult \n ultimul an. Din ghetou a ajuns
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s` locuiasc` \ntr-o cas` dintr-un cartier bun, \ns`
nu a durat prea mult povestea frumoas`. A vândut
casa [i s-a mutat din nou \n ghetou. Unde st`tea
ini]ial, Sergiu [i-a ridicat o mic` locuin]` de câ]iva
metri p`tra]i, dar nu a reu[it s` o termine. Casa
este netencuit`, acoperi[ul nu este terminat [i
nu are ap`, lumin` sau gaz. Când reporterii „BZI”
au mers \n zon`, rromii au reac]ionat agresiv [i
nu au vrut s` sufle o vorb` despre Sergiu. Vecini
mai \ndep`rta]i au spus c` \l v`d c` vine \n zon`
cum venea \nainte s`-l cunoasc` o ]ar` \ntreag`.
„L-am mai v`zut pe aici. Nu [tiu ce face, cred
c` tot cu c`ratul se ocup`. A fost o vreme când
veneau pe aici ma[ini faine. Nu [tiu”, a spus un
vecin de-al lui Sergiu. Trebuie precizat c` locuin]a
\n care ar sta acum Sergiu [i familia lui a fost
\nceput` imediat dup` ce povestea lui Sergiu a
ajuns public`. El spunea la vremea respectiv` c`
va construi o c`su]` mic` pentru un frate de-al
s`u.
Drago[ SAVIN
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCå
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.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.
Agent 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.
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
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 asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
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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.
Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician, 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.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
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.

precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

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.

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

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

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

Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.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.

Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
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.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
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:
0746295847;
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.

Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

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.

Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.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.

Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC S.R.L. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.

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

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.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.

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

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

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

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]` 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.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.

Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
Leg`tor manual, studii medii,
WOODEN&ROOFING SRL.
calificare, TYALY SRL. Rela]ii la:
Rela]ii la: 0742129778;
Inginer mecanic, studii
0744540663;
0721409622; 0772169364;
superioare, f`r` experien]`
irina.atudorei@gmail.com.
adi_bvtyaly@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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:
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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.

office@das-instalatii.ro.

comercial@automatic.ro.

service@das-instalatii.ro.

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

Sudor, [coal` 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.

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.

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

Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

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

Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.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.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
{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;

Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.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.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;

Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Vopsitor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.

Tehnician constructor, studii
tehnice, f`r` experien]`
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

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

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

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

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

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

LICITA}II
LIA-ALEX S.R.L. prin lichidator
judiciar ARGO IPURL \n dosar nr.

7349/99/2018 (394/2018)–
Tribunalul Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` de vânzare, cu
strigare \n temeiul Legii 85/2006
pentru proprietate imobiliar`,
intabulat` par]ial, cu denumirea
Funda]ie turnat`- „Ferma vaci
carne” situat` în localitatea
Cilibiu, nr.cadastral 60337,com.
Golaesti, jud. Ia[i, compus` din:
Infrastructura aferent` construc]ii,
compus` din : -funda]ie turnat`,
finalizat` pentru construire Grajd
vaci carne, cu suprafa]`
construit` la sol de 1.165,90 mp;
-funda]ie turnat`, finalizat` pentru
construire Filtru sanitar +
buc`t`rie, cu suprafa]a
construit` la sol de 245,70 mp; funda]ie turnat`, finalizat` pentru
construire Bazin stocare dejec]ii,
cu suprafa]a construit` la sol de
301,70 mp ; Teren: Suprafa]a
total` 6.400 mp. de 2.180,76
euro f`r` TVA. Licita]iile vor avea
loc \n datele de 27.04.2021,
04.05.2021 [i 11.05.2021 ora
13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, b-dul.Chimiei,
nr.2, bl.C1, Spa]iu comercial 3,
Birou 3, Jud.Ia[i. Persoan` ce
pretinde vreun drept asupra
bunului scos la vânzare, este
obligat` s` f`c` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept
pân` \n ziua anterioar` datei
licita]iei, ora 16.00. Orice
informa]ie suplimentar` se poate
ob]ine de la lichidatorul judiciar la
telefon 0744 787 274. Lichidator
judiciar, ARGO IPURL, prin
asociat Nechifor Oana Maria.

CONDOLEAN}E

U

Spirit binecuvântat,
dedicat total enorIA{ILOR
(sic!), preotul-prieten
special, Dumitru MERTICARIU, a
însufle]it, timp de decenii, cu har
[i generozitate, Ia[ii artelor de
reflec]ie cre[tin`. Editura
Junimea [i Revista Scriptor
transmit adânci condolean]e
familiei. Domnul s` îl odihneasc`
în parohia eternit`]ii!

Mii de profesori din Ia[i se revolt\! Ce se `ntâmpl\ cu drepturile
salariale ale cadrelor didactice! Doar un judec\tor va rezolva problema!
Judec`torii ie[eni sunt asalta]i de cereri depuse de membrii
sindicali[tilor din \nv`]`mânt. |n ultimele s`pt`mâni, mii de membri
ai Uniunii Sindicatelor Libere din |nv`]`mântul Preuniversitar
(USLIP) Ia[i au apelat la magistra]i. Sindicali[tii \[i solicit`, practic,
drepturile salariale, \n instan]`.
Astfel, \n ultima perioad`, mai multe institu]ii de \nv`]`mânt
din jude] au fost ac]ionate \n judecat`. Unii dintre membrii USLIP
le solicit` magistra]ilor din cadrul Tribunalului Ia[i s` oblige
institu]iile respective la acordarea voucherelor de vacan]`. Pe de
alt` parte, cadrele didactice cer \n instan]` ca salariile s` le fie
calculate \n mod corect [i s` le fie acordate toate drepturile. |n
plus, exist` unele litigii referitoare la decontarea transportului
pentru profesorii care „fac naveta” de acas`, pân` la [coal` [i
\napoi.
Colegiul Na]ional „Garabet Ibr`ileanu”, {coala General` „Elena
Cuza”, Gr`dini]a cu Program Prelungit Hârl`u, {coala Gimnazial`
„Ion Creang`” Târgu Frumos, {coala Gimnazial` „Otilia Cazimir”,
{coala Gimnazial` „Petru Rare[„ Hârl`u, {coala Gimnazial` „Ion
Neculce” [i Gr`dini]a cu Program Prelungit „Sfântul Sava” sunt
doar câteva dintre institu]iile de \nv`]`mânt din jude]ul Ia[i care
au fost date \n judecat` de c`tre membrii USLIP pentru acordarea
voucherelor de vacan]`.

Pe de alt` parte, institu]ii precum Liceul Tehnologic „Dimitrie
Leonida”, Clubul Sportiv {colar „Unirea” sau Gr`dini]a cu Program
Prelungit nr. 8 au fost ac]ionate \n instan]` de profesorii ie[eni
pentru calculul corect al lefurilor.
Contactat telefonic de reporterii „BZI”, liderul sindicatului
USLIP Ia[i a explicat c`, \ntr-adev`r, num`rul dosarelor depuse
la instan]ele de judecat` a crescut \n ultima perioad`. „|n ceea
ce prive[te litigiile, noi avem acum pe rol 3 categorii de spe]e:
unele legate de vouchere, privind diferen]ele de calcul corect al
salariilor - m` refer aici la faptul c` orele de dirigen]ie [i grada]ia
de merit sunt calculate gre[it, \n detrimentul oamenilor, bine\n]eles,
dar [i spe]e legate de plata aferent` concediilor [i a normei de
hran`. |n ceea ce prive[te voucherele, avem implicate toate unit`]ile
din jude]. Pentru c` este vorba despre o documenta]ie mai
laborioas`, litigiile referitoare la diferen]ele de calcul al salariilor
sunt \n num`r de aproximativ 40 la aceast` or`. Noi avem
aproximativ 8.700 de membri de sindicat. Noi, \n principiu, ac]ion`m
\n judecat` pentru toat` lumea, numai c`, \n anumite situa]ii,
documenta]ia pentru aceste litigii presupune perioade mai lungi
de timp. De la nivel central, neacordarea acestor drepturi a fost
motivat` de lipsa fondurilor [i prin acea ordonan]` privind
«\nghe]area» salariilor bugetarilor”, a declarat ieri Laviniu L`cust`.

Acesta a ad`ugat c`, referitor la decontarea transportului cadrelor
didactice care „fac naveta”, situa]ia este mult mai bun`. „Exist` [i
astfel de litigii, dar, \n general, prim`riile [i-au respectat obliga]iile.
Pot spune cu certitudine c` salariile cadrelor didactice sunt cele
mai mici din zona bugetar`. Media, la noi, este de aproximativ
2.900 de lei - salariul net! Ajungem, \n anumite situa]ii, s` nu ne
putem compara nici m`car cu un [ofer sau cu oameni de serviciu
din anumite prim`rii!”, a \ncheiat liderul USLIP Ia[i. Amintim c`,
de-a lungul timpului, cadrele didactice din Ia[i au participat la
diverse forme de proteste, dup` ce drepturile nu le-au fost acordate.
Ciprian NEDELCU

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Universitatea de Agronomie din Ia[i
organizeaz\ activit\]i speciale pentru
elevi, în aer liber. Ace[tia au ocazia
s\ viziteze planta]iile de pomi fructiferi
Universitatea de Agronomie din Ia[i
anun]` disponibilitatea fa]` de
colabor`rile cu unit`]ile [colare prin
organizarea de activit`]i în aer liber, atât
pentru [colari, cât [i pentru pre[colari.
Institu]ia [i-a propus s` ofere posibilitatea
de a vizita Sta]iunea Didactic` „Ferma
Adamachi”
Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
(USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i î[i anun]` disponibilitatea
fa]` de colabor`rile cu unit`]ile [colare prin organizarea de activit`]i
în aer liber, atât pentru [colari, cât [i pentru pre[colari. Astfel,
Universitatea [i-a propus s` ofere posibilitatea de a vizita Sta]iunea
Didactic` „Ferma Adamachi” unde, pe o suprafa]` de aproape 30
de hectare, elevii pot admira planta]iile de pomi fructiferi, vi]`de-vie, serele legumicole. Ei pot participa la prelev`ri ale probelor
de sol realizate cu ajutorul ATV-ului [i vor putea aprecia cercet`rile
realizate în cadrul serelor floricole, dar [i echipamente folosite
în agricultura performant`.

Copiii au posibilitatea s` înve]e despre
legume, s` planteze r`saduri,
s` viziteze serele didactice,
livezile [i planta]iile de vi]`-de-vie
De asemenea, copiii au posibilitatea s` înve]e despre legume,
s` planteze r`saduri, s` viziteze serele didactice, livezile [i planta]iile
de vi]`-de-vie din Ferma „Vasile Adamachi”. „Preciz`m c` solicit`rile
din partea unit`]ilor de înv`]`mânt din Ia[i au ap`rut deja, una
dintre cele mai interesante fiind reprezentat` de dorin]a elevilor de
a planta pomi fructiferi”, arat` oficialii institu]iei. USAMV Ia[i va

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei:
AMUR GRUP S.A., astfel desemnat prin Sentinţa Civilă
nr.1475/10.09.2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a–II–a
Civilă-Faliment, în dosarul nr.11369/99/2012(format vechi:841/2012),
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat
cu prevederile Codului Procedură Civilă, organizează licitaţie
publică competitivă, cu strigare, în ziua de 26.04.2021, ora 15:00,
pentru valorificarea următoarelor active mobile:
Denumirea activului:; Preț de pornire a licitației (EUR, fără
TVA)
Linie PVC Elumatec
1.681,20
Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 208 CDI
937,50
Autoturism Fiat Ulysse
189,75
Autoutilitară Renault Kangoo 1.5 DCI
398,25
Autoturism OPEL ASTRA
150,00
Prețurile nu conțin TVA. În cazul în care la licitaţia din data
de 26.04.2021, nu se va reuşi valorificarea activelor mobile,
aparţinând debitoarei, se va proceda la organizarea de noi licitaţii,
în aceleaşi condiţii în data de 10.05.2021, 24.05.2021, respectiv
07.06.2021, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase
la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până cel târziu la data de 25.04.2021, 09.05.2021,
23.05.2021, respectiv 06.06.2021, ora 12:00, la sediul lichidatorului
judiciar. În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr.
85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau
lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de
orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi
de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de
valorificare a activelor este licitaţie publică, competitivă, cu
strigare, în conform hotărârilor adoptate de Adunarea Creditorilor
în şedinţa din data de 26.01.2021. Pasul de licitaţie stabilit este

organiza „Zilele Por]ilor Deschise” pe 28 [i 29 aprilie, eveniment
dedicat liceenilor care doresc s` devin` studen]i la Agronomie.
Tinerii vor avea astfel posibilitatea vizion`rii de clipuri cu loca]iile
principale, biblioteca, amfiteatrele, laboratoarele, serele, Institutul de
Cercet`ri pentru Agricultur` [i Mediu (ICAM), dar [i a Spitalului
veterinar, a camerelor de c`min, a cantinei [i a bazei sportive. De
asemenea, cei care doresc, vor avea posibilitatea de a beneficia de
asisten]` on-line cu întreb`ri [i r`spunsuri live de la studen]i [i
profesori. Scopul principal al evenimentului este ca elevii s` î[i poat`
creiona, din on-line, o idee despre cum va ar`ta via]a de student
la USAMV Ia[i, condi]iile de studiu, de cazare, dar [i de practic`.
Evenimentele sunt organizate împreun` cu Liga Studen]ilor Agronomi
[i Veterinari, iar participarea la toate activit`]ile este gratuit`.

Universitatea de Agronomie, partenerul
institu]ional al cunoscutei emisiuni \n
domeniu „România v`zut` din Tractor”
Pe de alt` parte, Universitatea de Agronomie este [i partenerul
institu]ional al cunoscutei emisiuni \n domeniu „România v`zut`
din Tractor”- ini]iativ` unic` la nivel na]ional. Deoarece în sezonul
trei vor fi traversate jude]ele din Estul ]`rii, USAMV Ia[i a recomandat
ferme reprezentative din zona Moldovei, de unde vor fi oferite
exemple de bun` practic` ale tinerilor care au crezut în agricultur`
- ca domeniu esen]ial, au investit [i au pove[ti de succes pe care
s` le împ`rt`[easc`. Tot la institu]ia de înv`]`mânt superior ie[ean`
vor fi trase concluziile celui de-al treilea sezon de c`l`torii al
realizatorilor. De men]ionat c` Patricia Pop este jurnalist, storyteller
expert, realizator - prezentator al emisiunii „România v`zut` din
Tractor” [i prima persoan` care traverseaz` România la volanul
unui tractor. „Sprijinim aceast` ini]iativ` unic`, pentru c` Agricultura
este cel mai important motor al economiei române[ti, agricultura
este cea mai important` industrie din lume. Împreun` ne dorim

s` promov`m valorile adev`rate, s` facem cunoscute pove[tile de
succes, s` vedem solu]ii, idei, investi]ii inteligente [i, bineîn]eles,
s` cunoa[tem oamenii harnici [i valoro[i care stau în spatele
pove[tilor de succes. Sunt sigur c` pe parcursul c`l`toriei, de la
Tulcea la Br`ila [i str`b`tând cele opt jude]e ale Moldovei, vor fi
experien]e minunate, iar la final, la USAMV Ia[i, se vor putea trage
concluziile acestei lungi [i frumoase c`l`torii. Mult succes Patriciei
Pop, mult succes echipei, drum bun pe parcursul c`l`toriei, iar
tuturor fermierilor le dorim recolt` bogat`”, a declarat [i conf. univ.
Dr. Denis }opa, decanul Facult`]ii de Agricultur` a USAMV Ia[i.
Valentin HU}ANU

de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului
de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data
de 26.01.2021. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi
înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea
tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare
al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de
10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte,
sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei nr.:
RO77BRDE240SV28493142400, deschis la BRD-GSG S.A. În cazul
câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar
se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei
de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie
publică. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de
luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar. Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona
caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestora
şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în
acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile reprezintă o
condiție obligatorie pentru participarea la licitații.Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică
şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activelor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on - line de la lichidatorul
judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului
de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 397,50 lei, TVA
inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ
S.P.R.L., nr. RO93 BUCU 1031 2159 4989 2RON, deschis la Alpha
Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro,
la tel: 0733/683.702, 0724.332.099, mail: vanzari@lrj.ro,
mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.
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Tân\rul ie[ean pasionat de vitez\ care reu[e[te
s\ impresioneze la 13 ani cu talentul s\u!

Tudor Tudurachi particip\ la cele mai mari
turnee de carting la juniori din Italia! Echipa
lui Fernando Alonso a observat
calit\]ile pilotului din Ia[i!
Un tân`r ie[ean este pasionat de carting
[i, \n urm` cu trei zile, a câ[tigat Cupa
României la acest sport. De altfel,
cartingul este un sport costisitor, iar
adolescentul Tudor Tudurachi este \n
c`utarea unui nou sponsor. Visul cel
mare al ie[eanului este s` ajung` \n
Formula 1 [i s` câ[tige cele mai
importante turnee. Tudor este nevoit s`
fac` naveta la Bac`u pentru a se
antrena, deoarece, \n Ia[i, nu exist` o
astfel de pist`, pentru carting
Un adolescent ie[ean pasionat de vitez` reu[e[te s` impresioneze
la numai 13 ani cu talentul pe care \l are! Tudor Tudurachi
particip` la cele mai mari turnee de carting la juniori din Italia!
La aceste evenimente, ie[eanul a fost observat de echipa marelui
campion Fernando Alonso, care a observat calit`]ile pilotului.
Pasiunea pentru ma[ini a \nceput la vârsta de 2 ani, când Tudor
se juca mereu cu ma[inu]ele. Aceast` pasiune se trage din familie,
bunicul lui fiind un pasionat al automobilismului.
Adolescentul poveste[te c` era foarte atent când tat`l sau
mama lui conduceau, acesta atr`gându-le aten]ia dac` mergeau
prea repede sau când s` frâneze. |nainte s` \mplineasc` vârsta
de 9 ani, tân`rul sportiv le-a spus p`rin]ilor c` vrea s` practice
cartingul. La \nceput, mama lui Tudor, Melania Tudurachi, nu a
fost de acord cu acest lucru, dar dorin]a tân`rului sportiv era
prea mare. Drept urmare, chiar \n ziua \n care Tudor Tudurachi
a \mplinit 9 ani, p`rin]ii i-au facut cadou câteva [edin]e de carting.

Adolescentul ie[ean vrea s` ajung` la
nivelul fostului campion
mondial Ayrton Senna
Cursurile de carting au durat aproximativ 3 luni. |nc` de la
primele [edin]e, antrenorul clubului Bor]ov Racing Team Bac`u
i-a observat talentul de a [ofa. Visul cel mare al adolescentului
este de a ajunge \n Formula 1, precum idolul s`u, fostul campion
mondial Ayrton Senna.
„Practic acest sport cu pasiune de la vârsta de 9 ani. Am
\nceput s` fac performan]` [i visul meu este s` ajung \n Formula
1 sau \n Formula 2. De mic eram pasionat de ma[ini, m` jucam
cu ma[inu]ele [i asta m-a determinat s` practic acest sport. Când
mergeam cu ma[ina spre Bucure[ti, eu \l ghidam pe tat`l meu:
\i spuneam s` pun` frân`, s` fac` dreapta sau stânga... Fac
antrenamentele cu pasiune [i nu simt când trec orele. Abia am
reu[it s` am o condi]ie fizic` bun` [i \ncerc s` evoluez, ca s`
pot fi din ce \n ce mai bun. Am un antrenor personal cu care
fac câte 3 antrenamente pe s`pt`mân` [i lucrez la condi]ia fizic`
la sal`. Când conduc, simt c` sunt doar eu [i cartul [i pot spune
c` face parte din mine. Emo]ii am avut mereu [i \nc` am. De
exemplu, la Cupa României, \n turul al [aselea sau al [aptelea,
deja \mi tremurau mâinile [i picioarele. La acest concurs au fost
14 tururi [i turul de formare [i de când am \nceput am fost
numai pe primul loc”, spune Tudor Tudurachi.

Care au fost cele mai grele momente din
cariera sa [i cât de costisitor este cartingul
|n cei 4 ani de când face carting la cel mai \nalt nivel, Tudor
Tudurachi a trecut [i prin momente dificile. Un prim incident a
fost chiar la primul eveniment, când, \n timpul cursei, unul dintre
adversari a urcat cu cartul pe vehiculul s`u. Din fericire, tân`rul
ie[ean nu a fost accidentat, dar s-a ales cu o sperietur` zdrav`n`.

Pe de alt` parte, \n timpul unui turneu din Italia, Tudor a
avut mari probleme cu cartul. |n man[a de calficare s-a clasat
pe locul al cincilea, iar la \nceperea cursei, vehiculul nu a mai
pornit. Totu[i, p`rin]ii s`i i-au fost mereu al`turi [i acest lucru
l-a ajutat foarte mult pe micu]ul pilot. „Cartingul este un sport
foarte costisitor, de aceea este de dorit s` fie g`si]i sponsori.
Echipamentele sunt costisitoare, sunt foarte multe consumabile.
Participarea la curse se pl`te[te. Un costum omologat poate s`
ajung` [i la 200-300 de euro, chiar [i mai mult, dac` este
personalizat. Costumele de calitate ajung la peste 400 de euro.
Conteaz` foarte mult s` aib` un combinezon care s` \l protejeze
\n cazul unui accident. Echipamentul [i cartul sunt ale noastre,
nu sunt \nchiriate”, spune mama ie[eanului, Melania Tudurachi.

Palmaresul ie[eanului Tudor Tudurachi
|n pu]inul timp de când practic` acest sport, Tudor a reu[it
s` strâng` câteva premii importante. De la an la an, tân`rul ie[ean
evolueaz` [i acest lucru se observ` la concursuri. La primul
concurs la care a participat, ie[eanul a ie[it doar pe locul al
patrulea din 5 participan]i. |n anul 2017, el a participat la alte
dou` turnee, unde a reu[it s` se claseze pe locul al treilea la
Cupa României [i s` ias` vicecampion na]ional la clasa Mini. Un
an mai târziu, adolescentul a \nceput s` participe [i la turnee
interna]ionale. |n Italia a fost primul concurs la care a participat.
Astfel, ie[eanul a luat locul al treilea la concursul regional
Castelletto. |n acela[i an, Tudor a ob]inut locul al doilea la Cupa
României. |n 2019, tân`rul sportiv s-a axat pe turneele din Italia.
La Jesolo, ie[eanul s-a clasat pe locul al patrulea. Iar cel mai
important turneu din anul 2019 a fost Rok Cup, unde au participat
sute de copii din toate p`r]ile lumii. Din cauza num`rului mare
de participan]i s-au f`cut dou` grupe (A [i B). Tudor a participat
\n Grupa B.
La acest turneu au participat copiii unor mari pilo]i din Formula
1, care au beneficiat de cele mai bune echipamente. Cu toate
acestea, Tudor a reu[it s` se claseze pe primul loc. Dup` aceste
rezultate senza]ionale, tân`rul ie[ean s-a \ntors \n ]ar` pentru a
participa la alte dou` concursuri. Primul a fost \n anul 2020, unde
a ie[it vicecampion na]ional. De asemenea, \n urm` cu 3 zile,
Tudor Tudurachi s-a clasat pe primul loc la Cupa României. Toate
aceste rezultate nu au fost trecute neobservate, iar Tudor este
printre primii pilo]i din România care merg cu echipament furnizat
de echipa campionului de Formula 1 Fernando Alonso. De altfel,
membrii echipei lui Alonso l-au observat pe Tudor [i au decis
ca tân`rul ie[ean s` beneficieze de cele mai bune echipamente.
Alexandru IFRIM
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Bursa bârfelor

}oale scumpe din banii de pe combina]ii!
Iat` dovada \n fotografie

Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o enforma]ie
tare despre o madam` de pe la noi din târg prins` \n ofsaid cu
ni[te chestiu]e amuzante. Cic` madama cu pricina a pus ni[te
lovele la te[cherea de pe urma combina]iilor eronate de la spetalul
mobil din Le]caia. Madama Alinu]a Pompa, [`fu]a de la Eurovest,
[i-a cam f`cut plinul dup` tot spitalul `sta [i panarama din ultimul
an. Dup` cum se poate vedea limpede, madama poart` la ea o
e[arf` de aia Burberii, de aia scump` cu spume, de care purta
[i Adi]u N`st`sel când s-a f`cut c` se \mpu[c` s` nu ajung` cumva
la bul`u. Unde mai pui c` madama are lâng` ea [i o po[etu]` de
aia [mecher`, care cost` multi[or. Ei bine, madama Alinu]a nu sa dat \n l`turi de a purta chestii de astea. Doar a mers strun`
afacerea pe axa cu Ar`g`zel Pompa [i turcale]ii ei favori]i. Cine
[tie ce boarfe [i-a mai luat \n ultima vreme de la biznisul `la care
a mers strun` [i nu s-a prins nimeni de nicio culoare! S` sti]i c`
\n vreme ce ea poart` boarfe scumpe, b`rbat`-su, Dorinel, proful
de la oniversitatea din Copou, venea cu \nc`l]`mintea rupt` la ore!

Iat` unde bag` primul salariu cel mai
puturos [ef din Ia[i!
Babetele cele hâtre continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
chestiu]` despre un b`jet de prin târg care de când s-a instalat
pe func]ie o bate \n cap mai ceva ca frec`torii de ment`. Ei bine,
cic` b`jetul cu pricina a primit dispozi]ie s` vin` la pu[culi]a
partidului care l-a f`cut mare [i \n special a protectorului lui, c`
\s vremuri grele. Cic` Fane Târtase, subprefeciul pus de usereu
plusache a primit dispozi]ie de la sinatoriul Mariusic` Brobodea
s` doneze o parte din primul lui salariu la pu[culi]a `stuia. C`
doar el a fost `la care a insistat pentru el, c` l-a pus la prefeciur`
[i i-a dat avânt \n carier`. Cam nasol moment pentru Fane, s`racul
b`jet care nu mai are [i alt salariu \n afar` de suta de lei pe care
o tot sc`pa Brobodea când plimba hârtiile la partid. Poate [i de
aia nu prea iese din biroul lui. S`racul Fane, unde a nimerit!

Declara]ie de dragoste \n cerc restrâns.
Totul a fost spus la b`utur`
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
una scurt` despre un alt personaj obosit de pe lâng` târg, un
b`jet agiuns \ntâmpl`tor pe func]ie [i care s-a v`zut cu sacii \n
c`ru]`. Cic` bremarele de la Rediu, Cipiric` Grosieru, zice c`
brem`ria e a doua lui nevast`, c` el munce[te de numa-numa [i
c` [i prima lui fumeie e sup`rat` pe treaba asta. V` da]i seama,
dragi cetetori, Cât munce[te omul `sta, câte combina]ii trebuie s`
fac` el, ca s` fie fericit` [i nevasta actual` [i cealalt` nevast`,
adic` brem`ria! Gogâld`ul nu mai poate de atâta munc` [i de
atâtea afaceri [i combina]ii, c` trebuie s` mul]umeasc` ambele
neveste. Iat` ce mai poate debita omul când scap` la câte un
pahar f`r` s` mai ]in` cont de toate cele.
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Un tân\r teribilist a urcat
b\ut [i f\r\ permis la
volanul unui bolid de lux,
[ofând pe str\zile din Ia[i!
Ma[ina `i apar]ine surorii
sale! La audieri, el a
recunoscut totul, dar acest
fapt nu l-a ajutat prea mult!
Judec`torii ie[eni au pedepsit un tân`r
care a fost prins b`ut [i f`r` permis la
volanul unui bolid de lux. Magistra]ii din
cadrul Judec`toriei R`duc`neni l-au
condamnat pe Gheorghi]` Bozianu la 1 an
de \nchisoare [i la plata unei amenzi
penale de 1.800 de lei. La audieri, tân`rul
de 28 de ani a recunoscut comiterea
faptelor

Un tân`r de 28 de ani a fost pedepsit dup` ce a fost acuzat c`
a urcat b`ut [i f`r` permis la volanul unui bolid de lux! |n urma
incidentului, la audieri, ie[eanul a recunoscut totul, dar acest fapt nu
l-a ajutat prea mult! Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei R`duc`neni
l-au condamnat recent pe Gheorghi]` Bozianu la 1 an de \nchisoare,
precum [i la plata unei amenzi penale de 1.800 de lei, pentru
conducerea unui vehicul f`r` permis [i, respectiv, conducere sub
influen]a alcoolului. De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.

Gheorghi]` Bozianu, acuzat c` a [ofat b`ut
[i f`r` permis pe str`zile din jude]ul Ia[i
Procesul lui Gheorghi]` Bozianu a \nceput pe 15 mai 2020. Atunci,
procurorii ie[eni l-au trimis \n judecat` pe tân`rul de 28 de ani sub

acuza]iile de conducere f`r` permis [i sub influen]a b`uturilor alcoolice.
„|n seara zilei de 4 iulie 2019, inculpatul a condus pe drumul public
autoturismul Mercedes-Benz, f`r` a avea permis [i având o îmbiba]ie
alcoolic` de peste 0,80g/l alcool pur în sânge”, au men]ionat anchetatorii
ie[eni.
Ace[tia au ad`ugat c`, \n ziua respectiv`, la ora 21:41, un echipaj
format dintr-un agent din cadrul Sec]iei V de Poli]ie Rural` R`duc`neni
[i un jandarm din cadrul GJSI R`duc`neni, în timp ce se afla în
serviciul de patrulare pe DJ 244F Bohotin, a oprit pentru control
autoturismul Mercedes-Benz la volanul c`ruia a fost identificat
Gheorghi]` Bozianu. „La solicitarea poli]i[tilor de a prezenta documentele
personale [i cele ale autoturismului, inculpatul a declarat c` nu are
niciun document, precizând, totodat`, c` nu are permis de conducere,
iar autoturismul \i apar]ine surorii sale”, au subliniat procurorii.

A recunoscut totul la audieri, dar
magistra]ii ie[eni nu l-au iertat
Mai apoi, oamenii l-au testat pe Gheorghi]` Bozianu, pentru a
vedea dac` acesta a consumat sau nu b`uturi alcoolice. „Deoarece
emana halen` alcoolic` [i a recunoscut c` a consumat alcool, inculpatul
a fost dus la Serviciul Rutier Ia[i, unde a fost testat cu alcooltestul,
rezultând o alcoolemie de 0,45 mg/l în aerul expirat la ora 22:17.
Ulterior, inculpatul a fost dus la spital, unde i-au fost prelevate dou`
probe de sânge. Conform buletinului de analiz` toxicologic`, la ora
22:43, inculpatul avea o alcoolemie de 1,02 grame la mie, iar, la ora
23:43, avea o alcoolemie de 0,89 grame la mie.
În cauz` nu a putut fi efectuat` o expertiz` de estimare retroactiv`
a alcoolemiei, astfel cum rezult` din adresa de pe 16 august 2019
emis` de IML Ia[i. Conform acesteia, pentru a se putea efectua
expertiza, ingestia de alcool trebuie s` fi încetat cu cel pu]in 45 de
minute înainte de evenimentul rutier în cazul în care stomacul nu
are con]inut alimentar sau cu cel pu]in 90 de minute în cazul unui
stomac plin. Din declara]iile inculpatului, rezult` c` acesta a mâncat
în jurul orei 12:00, a terminat de consumat b`uturi alcoolice în jurul
orei 21:20 [i evenimentul rutier a avut loc la ora 21:40”, au mai
sus]inut anchetatorii ie[eni.
În timpul judec`rii procesului penal, tân`rul nu s-a prezentat în
fa]a instan]ei, el fiind plecat la munc` în Italia, f`r` a se cunoa[te
unde domiciliaz` sau când va reveni în ]ar`. Totu[i, \n etapa urm`ririi
penale, el a recunoscut comiterea celor dou` infrac]iuni, respectiv c`
a urcat b`ut [i f`r` permis la volanul unui bolid de lux.
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