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Colaps financiar pentru patronii
pensiunii Villa Verde, din
centrul Iașului! Afacerea este
vândută cu 300.000 de euro
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Un copil de
doar 10 ani și tatăl
său, profesor, au
făcut o descoperire
de senzație
social

5

Povestea aventurii unui copil de doar 10 ani și
a tatălui său, care este profesor! Cei doi au
făcut o descoperire de senzație, în plin câmp,
într-o localitate de lângă orașul Iași. Cezar
Cioran și băiatul său, George, au găsit un
mini-tezaur! Totul a avut loc în localitatea...

actualitate 9
Cum se
A plecat pentru ultima dată din
împarte
sala de judecată! Una dintre cele mai
„cașcavalul” între
iubite judecătoare din Iași s-a stins
șmecherii care au
Un magistrat din Iași a plecat
dintre noi. Judecătorul
simțit cum să facă recent
Alice Mihaela Cașcaval a decedat
afaceri în pandemie! în urmă cu două zile, după o lungă

actualitate 9

luptă cu o boală grea. Colegii din
cadrul Tribunalului Iași deplâng
pierderea acesteia. "Pentru anii în
care a fost alături de noi,
împărțind din optimismul...
Doi parteneri au ajuns să se judece, după ce
ar fi vrut să facă profit pe fondul pandemiei
de COVID-19. Astfel, Florin Balan l-a chemat în
fața instanței pe Alexandru Moisa.
Reclamantul îi cere acestuia din urmă să îi
returneze suma de 84.805 lei...

eveniment 3
Ședință de Consiliu
Județean pentru proiectele
ONG-urilor din județul Iași.
Aleșii instituției vor dezbate
ghidul pentru proiecte sociale

actualitate 8

Cum arătau cartierele din Iași
în urmă cu 70 de ani! Acum, sunt
sufocate de dezvoltatorii imobiliari
O serie de imagini de colecție
cu orașul Iași în perioada
regimului comunist au ieșit
recent la iveală. Imaginile
prezintă dezvoltarea zonelor
din Iași în perioada 1960-1981,
precum și apariția cartierelor
și a fabricilor care au
funcționat în perioada
regimului comunist
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Spitalul mobil de la Le]cani sper\ la
decontare din fonduri europene. Se
a[teapt\ depunerea proiectului prin POIM
Spitalul mobil de la Le]cani ar putea primi
finan]are din fonduri europene. {efii administra]iei
ie[ene sper` s` recupeze cele 13,4 milioane de
euro aloca]i anul trecut pentru unitatea medical`,
\n urma unui proiect cu finan]are european`.
Deocamdat` \ns`, nu a fost depus niciun proiect
pentru recuperarea banilor aloca]i ini]ial. De altfel,
Ministerul Investi]iilor [i Fondurilor Europene a
ar`tat c` pe axa deschis` prin Programul Opera]ional
lnfrastructur` Mare (POIM) 2014-2020, unitatea
de la Le]cani \nc` nu figureaz` la investi]ii. „Pân`
\n prezent, la nivelul Autorit`]ii de Management
pentru Programul Opera]ional lnfrastructur` Mare,
nu a fost depus niciun proiect pentru finan]area
Spitalului mobil COVID-19 de la Le]cani, jude]ul
la[i, \n cadrul apelului de proiecte «Consolidarea
capacit`]ii de gestionare a crizei sanitare COVID19» pentru proiectele de tip B, apel lansat \n
cadrul POIM 2014-2020, Axa prioritar` 9, Obiectiv
Specific 9.1.”, se arat` \n adresa Ministerului.

Fonduri pentru spitalele
Covid. Cum poate fi decontat
spitalul de la Le]cani?
|n ghidul de finan]are se arat` [i cum poate
fi decontat spitalul de la Le]cani [i cum pot fi
recupera]i cei 13,4 milioane de euro investi]i.
„Astfel, solicitan]ii de finan]are vor putea depune
maximum un proiect / beneficiar, investi]iile
urmând a fi destinate unit`]ilor modulare de
terapie intensiv` [i intermediare ata[ate spitalelor
jude]ene de urgen]`/ spitalelor de urgen]` /

institutelor medicale / spitalelor de boli infec]ioase.
Ace[tia vor trebui s` fac` dovada existen]ei
personalului necesar pentru operarea capabilit`]ilor
medicale propuse în proiecte, precum [i a terenului
necesar pentru amplasarea acestora. Dup` ie[irea
din criza cauzat` de virusul SARS-CoV-2, dot`rile
realizate în cadrul proiectelor vor func]iona ca
unit`]i de rezerv` pentru ATI/ Urgen]` timp de
10 ani”, se arat` \n ghidul de finan]are. Spitalul
mobil nu a mai func]ionat \n ultimele 4 luni din
cauza unor nereguli semnalate \n urma licita]iei
suspecte f`cute la presiunea lui Maricel Popa,
fostul [ef al CJ Ia[i.

Asocia]ia Euronest a ratat
o finan]are european`
Proprietarul spitalului este Asocia]ia de
Dezvoltare Intercomunitar` (ADI) Euronest. Acesta
nu este \ns` eligibil pentru finan]are din fonduri
europene pentru unitatea medical`. Cu toate
acestea, Maricel Popa, fostul [ef al CJ Ia[i, a
insistat ca spitalul s` fie luat prin Euronest. |n
plus, licita]ia pentru unitatea medical` a ajuns [i
\n aten]ia procurorilor anticorup]ie. Procedura a
fost influen]at` de Maricel Popa, ceea ce a atras
aten]ia anchetatorilor.

Noi proiecte \n s`n`tate
pentru jude]ul Ia[i prin POIM
Ministerul Investi]iilor [i Fondurilor Europene
arat` \ns` c` la nivelul jude]ului Ia[i au fost depuse

alte proiecte pentru finan]are. „Totodat`, pentru
jude]ul la[i a fost depus un num`r de 9 proiecte,
din care 6 proiecte sunt \n implementare, iar 3
proiecte \n diverse stadii de evaluare/selec]ie. Pe
apelul de proiecte privind consolidarea capacit`]ii
de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru
proiecte de tip A, B [i C, care a fost deschis \n
perioada 15.05 - 30.09.2020, pentru jude]ul la[i au
fost depuse mai multe proiecte”, se arat` \n adresa
Ministerului. Este vorba despre un proiect pentru
dotarea Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” la[i \n
vederea cre[terii capacit`]ii de gestionare \n
contextul epidemiologic generat de virusul SARSCoV-2. De asemenea, a fost luat \n calcul [i un
proiect asem`n`tor la Institutul de Medicin` Legal`.
Ministerul Fondurilor Europene a mai luat \n calcul

[i consolidarea capacit`]ii unit`]ilor sanitare din
jude]ul la[i pentru prevenirea [i combaterea COVID19, având ca solicitant Consiliul Jude]ean la[i. „Pe
apelul de proiecte privind consolidarea capacit`]ii
de gestionare a crizei sanitare COVID-19, redeschis
pentru proiecte de tip B, deschis \n perioada
30.11.2020 - 31.03.2021, la nivelul jude]ului la[i a
fost depus un singur proiect aflat \n etapa de
evaluare, [i anume: Dotarea cu echipamente [i
sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare
de c`tre Spitalul Clinic de Urgen]` «Sf. Spiridon»,
spital suport COVID-19, având ca solicitant Spitalul
Clinic Jude]ean de Urgen]` «Sfântul Spiridon» la[i”,
se mai arat` \n adresa ministerului.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Se `nchiriaz\ locuri de parcare `n Ia[i. Lista zonelor vizate `n cartierele ora[ului
|n cursul zilei de miercuri, 2 iunie 2021,
Prim`ria Ia[i va scoate la \nchiriat mai multe
locuri de parcare \n municipiu. Atunci, vor avea
loc cinci proceduri pentru \nchirierea unor spa]ii
privind parc`rile. Acestea sunt administrate de
c`tre Direc]ia Exploatare Patrimoniu (DEP) [i
vizeaz` \nchirierea locurilor disponibile \n zonele
Frumoasa, Pia]a Unirii, Nicolina sau zona cartierului
T`t`ra[i. |n aceast` perioad`, municipalitatea a
scos la \nchiriat [i alte spa]ii, licita]iile urmând a
se derula atât \n cursul lunii mai, cât [i \n iunie
2021. Toate procedurile sunt derulate prin Serviciul
Administrare Parc`ri al municipalit`]ii. Prim`ria
Ia[i va \nchiria locurile disponibile \n zona cartierelor
Frumoasa, dar [i pe bulevardul }u]ora. Cele dou`

proceduri vor avea loc \n cursul dimine]ii de 2
iunie 2021, conform oficialilor municipalit`]ii. „Prima
licita]ie va avea loc la ora 10:00 [i are ca scop
închirierea unui loc de parcare, având nr. 15,
situat în parcarea de re[edin]` din strada Frumoasa,
nr. 4. Drept de participare la licita]ie au locatarii
blocurilor 654, 914 [i 918. A doua licita]ie se va
desf`[ura la ora 10:30 [i va viza închirierea unui
loc de parcare, cu nr. 13, situat în parcarea de
re[edin]` din bulevardul }u]ora, nr. 7. Drept de
participare la licita]ie au locatarii blocurilor A1,
E3 [i G1”, au men]ionat reprezentan]ii municipalit`]ii
ie[ene. |n plus, prin DEP, municipalitatea caut`
clien]i [i pentru parc`rile amenajate \n zone precum
Pia]a Unirii sau cartierul Nicolina. „A treia licita]ie

va avea loc la ora 11:00 [i vizeaz` închirierea unui
loc de parcare, cu nr. 16, situat în parcarea de
re[edin]` din Pia]a Unirii, nr. 2. Drept de participare
la licita]ie au locatarii blocului 2. Urm`toarea
licita]ie va avea loc la ora 12:00 [i va viza închirierea
unui loc de parcare, cu nr. 21, situat în parcarea
de re[edin]` din {oseaua Nicolina, nr. 14. Drept
de participare la licita]ie au locatarii blocurilor
939, 941, 943, 945 [i 953”, au mai spus cei de la
Prim`ria Ia[i. Reprezentan]ii municipalit`]ii au
men]ionat c` ultima licita]ie din 2 iunie 2021 va
avea loc la ora 13:00. Prin aceast` licita]ie se
dore[te închirierea a trei locuri de parcare, cu
nr. 1, 3 [i 19. Toate acestea sunt situate în parcarea
de re[edin]` din strada Vasile Lupu, nr. 116. Drept
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de participare la licita]ie au locatarii din blocurile
A3 [i C2. Procedurile se vor desf`[ura prin aplica]iile
de telefonie mobil`, procedur` impus` de anul
trecut, de la izbucnirea pandemiei de COVID-19.
„Toate licita]iile se vor desf`[ura prin intermediul
aplica]iei WhatsApp. Data limit` de depunere a
dosarelor este 27 mai, ora 13:00. Înscrierea se
face pentru un loc de parcare/participant”, au mai
men]ionat reprezentan]ii municipalit`]ii ie[ene. |n
prima parte a anului 2021, municipalitatea a reu[it
s` colecteze câteva sute de mii de euro din
\nchirierea locurilor de parcare. Suma colectat`
de pe urma locurilor de parcare a fost mai mare
fa]` de perioada similar` a anului 2020.
Vlad ROTARU
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{edin]\ de Consiliu Jude]ean
pentru proiectele ONG-urilor
din jude]ul Ia[i. Ale[ii
institu]iei vor dezbate ghidul
pentru proiecte sociale
Ale[ii jude]ului Ia[i se vor \ntâlni \ntr-o
nou` [edin]` de Consiliu Jude]ean la
finalul acestei s`pt`mâni. Consilierii vor
discuta despre finan]area proiectelor
demarate de organiza]iile
neguvernamentale. CJ va aloca circa 1
milion de lei pentru astfel de proiecte
Consilierii jude]eni se vor întruni vineri, 21 mai 2021, cu
\ncepere de la ora 10:00, într-o nou` [edin]` extraordinar`. Ale[ii
jude]ului Ia[i vor discuta prin intermediul aplica]iei online de
videoconferin]`. Consilierii jude]eni se vor pune de acord asupra
ghidului de finan]are pentru proiectele organiza]iilor neguvernamentale
(ONG) care vor fi depuse \n baza Legii 350/2005, privind proiectele
sociale. Propunerea de buget cuprinde [i alte proiecte importante
la nivelul jude]ului Ia[i. Ghidul are 13 anexe la proiect [i mai
multe capitole legate de finan]are, durata de implementare a
proiectelor [i alte obiective ce ]in de domeniul social. Ale[ii
jude]ului se vor \ntâlni ulterior [i \ntr-o [edin]` ordinar` pe luna
\n curs. Astfel, [edin]a ordinar` a institu]iei va avea loc \n cursul
s`pt`mânii viitoare, \n data de 26 mai 2021.

Proiectele ONG \n [edin]a de CJ Ia[i
Plenul CJ Ia[i va discuta despre proiectele ONG-urilor locale,
la mijloc fiind finan]`ri de 1 milion de lei. Recent, autorit`]ile
jude]ene [i reprezentan]ii organiza]iilor s-au pus de acord asupra
ghidului de finan]are pentru proiectele care stau la baza Legii
350/2005. De altfel, reprezentan]ii CJ au [i ar`tat \n ce va consta
[edin]a de plen. „Pe ordinea de zi sunt dou` proiecte de hot`râre
ce vor fi discutate de plenul Consiliului Jude]ean Ia[i. Astfel, se
va discuta despre aprobarea ghidului de finan]are [i a formularelor
necesare în vederea acord`rii de finan]`ri nerambursabile pentru
proiecte ale organiza]iilor neguvernamentale. Acestea se vor aloca
din bugetul jude]ului Ia[i pentru activit`]i nonprofit de interes
jude]ean conform prevederilor Legii nr. 350/2005. Este vorba
despre legea privind regimul finan]`rilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activit`]i nonprofit de interes general”, au
men]ionat reprezentan]ii CJ Ia[i.

Publica]ie de vânzare
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Paul şi Tati
SRL, Iaşi, Str.Bucium, nr.23, jud.Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică următoarele
active imobile:
Lot 1 – teren extravilan, categorie curţi-construcţii, supafaţă
300mp, nr cadastral 5800, CF 39252, situat în Iaşi, zona Bucium.
Lot 2 –imobil înscris în CF 39252 situat în Iaşi, zona Bucium
compus dinteren extravilan, categorie curţi-construcţii, suprafaţă
650mp (reali măsuraţi 649,61mp), nr cadastral 5799 şi construcţie,
nr cadastral 5799- C1 compusă din: parter cu a.u 119,66mp, et 1
cu a.u. 119,78mp, mansardă cu a.u. 119,46mp.
Faţă de extrasul de carte funciară există modificări ce nu
sunt înregistrate. La inspecţie s-a constatat că cladirea are
regim de înălţime S (demisol s.u.21,00mp)+P+1E+M. Proprietatea
dispune de energie electrică, gaz, apă din puţ forat cu hidrofor
şi fosa aflată pe proprietatea vecină. Clădirea nu este finalizată.
Gradul de finalizare este de 79%.
Preţ: 486.000 lei.
Licitaţiile vor avea loc la data de 27.05.2021, 10.06.2021 și
24.06.2021 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi putând participa
orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va
conţine:
- cerere de participare la licitaţie;

Poli]i[tii continu\ s\
fac\ verific\ri legate
de regulile impuse `n
pandemie. Mai multe
societ\]i comerciale
au fost vizitate
Poli]i[tii au desf`[urat noi ac]iuni \n jude]ul Ia[i pentru
verificarea modului de respectare a m`surilor impuse în scopul
limit`rii pandemiei de COVID-19. Astfel, poli]i[tii, împreun`
cu reprezentan]i ai celorlalte institu]ii cu atribu]ii în domeniu,
au ac]ionat \n tot jude]ul, verific`rile vizând, în special,
obiectivele supuse restric]iilor [i zonele cu risc epidemiologic
ridicat. În acest context, poli]i[tii au verificat 29 de societ`]i
comerciale [i 294 de obiective [i locuri de interes, fiind
legitimate 822 de persoane. Poli]i[tii [i celelalte institu]ii cu
atribu]ii în domeniu se vor afla în continuare la datorie pentru
a verifica modul în care sunt respectate m`surile legale stabilite
la nivel na]ional pentru prevenirea [i combaterea r`spândirii
îmboln`virilor provocate de virusul COVID-19

Controalele vor continua \n perioada
urm`toare \n tot jude]ul Ia[i

Investi]ii \n domeniul social din jude]ul Ia[i
|n [edin]a de CJ Ia[i se va stabili [i programul pentru acordarea
de finan]`ri, program care include toate detaliile ce stau la baza
acestor activit`]i de ordin social. „Consilierii vor mai discuta [i
despre aprobarea programului pentru acordarea de finan]`ri
nerambursabile în anul 2021 din bugetul propriu al jude]ului Ia[i
pentru activit`]i nonprofit de interes jude]ean. Sunt proiecte conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finan]`rilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit`]i nonprofit
de interes general, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare”, au
mai spus cei de la CJ Ia[i. {i la nivelul Consiliului Local Ia[i au
avut loc dezbateri similare. Consiliul Local Ia[i a avizat recent
proiectul de buget, proiect care include [i finan]`ri pentru ONGurile din ora[. Mai multe condi]ii din ghid au fost schimbate
pentru a veni în sprijinul organiza]iilor neguvernamentale care
deruleaz` proiecte pentru comunitate.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Poli]i[tii au f`cut [i vor mai face controale \n toate zonele
din jude]. Reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ)
Ia[i au transmis câteva recomand`ri care trebuie respectate \n
perioada aceasta. „Recomand`m cet`]enilor s` respecte m`surile
de protec]ie sanitar` [i de distan]are fizic` pentru a-[i proteja
propria s`n`tate [i via]`, dar [i pentru a-i proteja pe to]i cei din
jur. Reamintim c` portul m`[tii de protec]ie este obligatoriu pe
raza întregului jude], în spa]iile \nchise, sanc]iunea pentru aceast`
abatere fiind cuprins` între 500 [i 2.500 de lei”, au precizat
reprezentan]ii Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie (IPJ) Ia[i.

|n continuare trebuie respectate
m`surile de distan]are fizic`
|n urma pandemiei de coronavirus, cet`]enii trebuie s`
respecte mai multe reguli, printre care [i distan]area fizic`. |n
Ia[i, terasele [i restaurantele sunt deschise, iar \n unele cazuri
aceste m`suri nu sunt respectate. De aceea, oamenii legii continu`
s` desf`[oare ac]iuni de control [i \n urm`toarea perioad`. Cei
care sunt prin[i \nc`lcând legea pot primi sanc]iuni contraven]ionale,
iar \n unele cazuri se poate ajunge pân` la deschiderea unui
dosar penal. Pân` \n acest moment, cele mai bune metode de
a evita infectarea sunt distan]area fizic` [i igiena.
Drago[ SAVIN

- dovada achitării caietului de sarcini - 500 lei;
- dovada achitării taxei de participare la licitaţie – 1.000 lei ;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al
licitaţiei;
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului
la licitaţie, după cum urmează :actele de identificare ale
persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana
care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul nr. RO87 BRDE 380S V322
1716 3800, cont deschis pe numele debitoarei SC Paul şi Tati SRL
la BRD Vaslui.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str
Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi cu o zi înainte de
data desfăşurării licitaţiei, ora 15.00.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la
pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care
va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine
pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va
adresa lichidatorului judiciar cu trei zile înainte de data desfăşurării
licitaţiei.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL
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Expozi]ia documentar\ ıIn memoriam Ioan
Petru Culianu (1950-1991)‰ [i prelegerea
intitulat\ ıDe ce este actual Ioan Petru
Culianu?‰, semnat\ de profesorul Nicu
Gavrilu]\, la Biblioteca Central Universitar
ıMihai Eminescu‰ din Ia[i
Expozi]ia „In memoriam Ioan Petru
Culianu (1950-1991)”, la Biblioteca
Central Universitar` „Mihai Eminescu” din
Ia[i. Aceasta, realizat` de Elena Bondor [i
Tereza Culianu-Petrescu, poate fi vizitat`
pân` pe 31 mai 2021
Biblioteca Central` Universitar` (BCU) „Mihai Eminescu” din
Ia[i organizeaz`, în colaborare cu o editur`, expozi]ia documentar`
„In memoriam Ioan Petru Culianu (1950-1991)”, dedicat` comemor`rii
a treizeci de ani de la dispari]ia tragic` a istoricului religiilor.
Profesorul Culianu, succesor al lui Mircea Eliade la Catedra de
Istorie a Religiilor din cadrul „Divinity School”, a fost asasinat
pe data de 21 mai 1991, în incinta Universit`]ii din Chicago -

Statele Unite ale Americii (SUA). Expozi]ia cuprinde numeroase
documente din arhiva familiei (printre care se num`r` facsimile
dup` manuscrise [i coresponden]`, edi]ii princeps ale unor volume
ap`rute în Italia, Fran]a, Olanda sau SUA [i traduse în multe alte
limbi, extrase ale unor texte publicate în reviste din str`in`tate
[i imagini rare cu membrii familiei sale), volume ap`rute în
Colec]ia „Biblioteca Ioan Petru Culianu”, coordonat` de Tereza
Culianu-Petrescu, [i altele.

Expozi]ia, realizat` de Elena Bondor [i
Tereza Culianu-Petrescu, poate fi vizitat`
pân` pe 31 mai 2021, la BCU Ia[i
Expozi]ia, realizat` de Elena Bondor [i Tereza Culianu-Petrescu,
poate fi vizitat` pân` pe 31 mai 2021, la sediul central al bibliotecii
universitare ie[ene. La deschiderea oficial`, care va avea loc vineri,
21 mai 2021, ora 12:00, în Aula BCU Ia[i este invitat prof. univ.
dr. Nicu Gavrilu]`, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC), din Ia[i. În cadrul evenimentului, universitarul Gavrilu]`
va sus]ine prelegerea intitulat` „De ce este actual Ioan Petru
Culianu?”. Ioan Petru Culianu (n. 5 ianuarie 1950, Ia[i, România
- d. 21 mai 1991, Chicago, Statele Unite ale Americii) a fost un
istoric al religiilor, scriitor [i eseist român.

Ioan Petru Culianu are doctorat, ob]inut \n
1987, cu teza „Recherches sur les
dualismes d’Occident. Analyse de leurs
principaux mythes”, sub conducerea
profesorului Michel Meslin
Ioan Petru Culianu are Doctorat de Stat la Sorbona (Paris
IV) în ianuarie 1987, cu teza „Recherches sur les dualismes
d’Occident. Analyse de leurs principaux mythes”, sub conducerea
profesorului Michel Meslin, care dezvolta lucrarea (de doctorat
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ciclu III, necesar pentru înscrierea la doctoratul de stat) despre
gnosticism, sus]inut` cu un juriu al c`rui pre[edinte a fost Mircea
Eliade. Mircea Eliade îi aranjeaz` s` ]in` dou` conferin]e la
Chicago în 1986, chemat ca visiting professor. În aceea[i calitate
de visiting professor mai ]ine dou` conferin]e la Chicago Divinity
School în 1987 dup` ce ob]ine doctoratul de Stat de la Sorbona.
În 27 octombrie 1988 particip` la „Workshop on Ancient and
Medieval Rhetoric la Chicago”. Specializat în gnosticism, cre[tinism
timpuriu, istoria [i cultura Rena[terii, este autorul a trei c`r]i
publicate cu ajutorul lui Mircea Eliade la mari edituri din Fran]a
[i Italia, traduse apoi în englez`: „Eros et magie a la Renaissance”
(1484-1984), „The Tree of Gnosis: Gnostic Mythology from Early
Christianity to Modern Nihilism” - 1992 sau „Out of this World.
Otherworldly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein” - 1991.
Pl`nuia s` publice o Enciclopedie a Magicului dup` modelul
Istoriei Religiilor a lui Mircea Eliade.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Aventura vie]ii! Un copil de doar 10
ani [i tat\l s\u, profesor, au f\cut
o descoperire de senza]ie, `n plin
câmp, `ntr-o localitate de lâng\
ora[ul Ia[i
Povestea aventurii unui copil de doar 10
ani [i a tat`lui s`u, care este profesor! Cei
doi au f`cut o descoperire de senza]ie, \n
plin câmp, \ntr-o localitate de lâng` ora[ul
Ia[i. Cezar Cioran [i b`iatul s`u, George,
au g`sit un mini-tezaur! Totul a avut loc \n
localitatea Br`tuleni, comuna Miroslava,
jude]ul Ia[i. Inventarul arheologic arat` c`
este vorba despre 5 monede, 5 topoare
din fier, un ac de p`r, un cercel, un vârf
de s`geat` [i fibule care dateaz` din
perioada dacic` [i a Imperiului Roman
Experien]a inedit` [i aventura vie]ii pentru profesorul ie[ean
Cezar Cioran [i b`iatul s`u, George, de doar 10 ani! Cei doi au
f`cut o descoperire de senza]ie, \n plin câmp, \ntr-o localitate de
lâng` ora[ul Ia[i. Astfel, la finalul s`pt`mânii trecute, pe un teren
agricol din localitatea Br`tuleni, comuna Miroslava, cei doi au
scos la iveal` un mini-tezaur arheologic. Inventarul arat` c` este
vorba de 5 monede, 5 topoare din fier, un ac de p`r, un cercel,
un vârf de s`geat` [i fibule care dateaz` din perioada dacic` [i
a Imperiului Roman. Artefactele au fost predate la Prim`ria
Miroslava (\n maximum 72 de ore, a[a cum prevede legea) [i
au ajuns (duse de angaja]ii Prim`riei Miroslava) la Direc]ia
Jude]ean` pentru Cultur` (DJC). |n final, vor intra \n custodia
Complexului Muzeal Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i. „Eu nu
vreau recompens` pentru aceast` descoperire. Am f`cut-o pentru
a nu se pierde valori [i informa]ii, obiecte din trecut. Eu sunt
fericit c` al`turi de mine a participat [i b`iatul meu. Nu vreau
nimic altceva decât s` punem \n valoare trecutul”, a punctat Cezar
Cioran.

Un copil de doar 10 ani, al`turi
de tat`l s`u, a g`sit o adev`rat`
comoar` arheologic` la doar
câ]iva kilometri de ora[ul Ia[i
Cezar Cioran, absolvent al actualei Universit`]i de {tiin]ele
Vie]ii (USVIa[i) „Ion Ionescu de la Brad”, este profesor \n
\nv`]`mântul preuniversitar ie[ean. Dincolo de toate acestea, el
este pasionat de Istorie [i a f`cut numeroase incursiuni, inclusiv
cu detectorul de metale pe plaiuri moldave, care au dus la
descoperiri arheologice. Dincolo de toate acestea, la finalul
s`pt`mânii trecute, al`turi de fiul s`u care are 10 ani, a avut
parte de o surpriz` uria[`. Cu siguran]`, pentru copilul s`u George,
este vorba de aventura vie]ii. Cezar Cioran este un cadru didactic
[i un român implicat \n zona asocia]iilor care pun \n valoare
trecutul românilor, Istoria [i memoria eroilor care au murit \n
Primul [i Al Doilea R`zboi Mondial.

Mini-tezaurul descoperit lâng` Ia[i
cuprinde monede, topoare
din fier, fibule, un ac de p`r,
un cercel [i un vârf de s`geat`

elevii mei, c` trebuie s` vorbim de trecut, de istorie [i despre
str`mo[ii no[tri tinerei genera]ii. Este fundamental s` facem asta.
Mai mult, cred c` [i autorit`]ile trebuie s` fie deschise, din
aceast` perspectiv`, c`tre comunitate. Din p`cate, acum asta nu
prea se \nt`mpl`. S`-l fi v`zut pe b`iat cum \i explica fiicei mele
Maria, de 5 ani, ce descoperire a f`cut el...”, m`rturise[te Cezar
Cioran. Inventarul arat` c` descoperirea include: 5 monede (una
are \l are reprezentat pe \mp`ratul roman Traian [i faimoasa sa
Column` de la Roma), 5 topoare din fier (probabil dacice), un
ac de p`r roman (din bronz), un cercel roman (din argint), un
vârf de s`geat` [i fibule care dateaz` din perioada dacic` [i a
Imperiului Roman.

statuet`, conform colec]ionarilor sau caselor de licita]ie, trece de
6.000 lire sterline, dar poate ajunge [i la sume mai mari. Conform
legii, descoperitorul va primi o important` sum` pentru descoperirea
sa, având \n vedere c` a predat-o, \n 72 de ore, autorit`]ilor.
Statueta a ajuns la Palatul Culturii din Ia[i.
Valentin HU}ANU

Cezar Cioran a fondat Asocia]ia „Ia[i
Detecteaz`”! Acesta, al`turi de
Leonard Stafie, a realizat o cruce,
Monument al Eroilor din Miroslava
De reamintit c`, anul acesta \n luna ianuarie, Cezar Cioran
(care este fondatorul Asocia]iei «Ia[i Detecteaz`»), al`turi de
Leonard Stafie, a realizat o cruce, Monument al Eroilor din
Miroslava. Totul cu ajutorul fermierilor din Moldova [i al]i 45 de
prieteni. Pe de alt` parte, [i \n localitatea Bosia, [i-a propus s`
ridice un monument dedicat eroilor c`zu]i \n Primul [i Al Doilea
R`zboi Mondial. Totul din pasiune [i respect fa]` de \nainta[i [i
sacrificiul lor pentru ]ar`. De precizat c` Cezar Cioran a câstigat
un proces (\n luna mai, 2020) în prim` instan]`, la Judec`toria
Ia[i. El a ob]inut o sentin]` prin care Ministerul Culturii a fost
obligat s` îi achite 5.000 de lei. Sentin]a a fost atacat` cu apel.
Procesul este înregistrat la Curtea de Apel Ia[i. Motiva]ia primei
instan]e arat` c` Cezar Cioran a cerut plata recompensei \n bani
pentru descoperirea [i predarea unor materiale arheologice. E
vorba de 14 topoare din bronz vechi de aproximativ 3.000 de ani
[i un inel din bronz vechi de câteva sute de ani. Acesta le-a g`sit
în decembrie 2015 [i februarie 2016, tot pe raza comunei Miroslava.
Atunci, ie[eanul a predat vestigiile autorit`]ilor, f`r` îns` a fi
recompensat, a[a cum prevede legea în situa]ii de acest gen.

|n luna aprilie 2021, o alt` descoperire
arheologic` a fost f`cut` la Ia[i
de un copil care are doar 13 ani

De reamintit c`, \n luna aprilie 2021, o alt` descoperire
arheologic` a fost f`cut` la Ia[i de un copil care are doar 13 ani.
De asemenea, atât copilului s`u, cât [i elevilor, ie[eanul mereu Aceasta a fost f`cut` la doar câ]iva zeci de kilometri de ora[ul
le-a vorbit [i a promovat istoria [i pe str`mo[ii care au locuit pe Ia[i. Speciali[tii au r`mas uimi]i când au v`zut totul. A[a ceva
aceste meleaguri. „Da, zilele trecute, al`turi de b`iatul meu de nu s-a mai \ntâmplat \n \ntreaga zon` a Moldovei. În cursul zilei
10 ani, George, am f`cut aceast` frumoas` [i spectaculoas` de 20 aprilie, Alexandru Nicolae Mânc` a g`sit, \n curtea bunicii
descoperire arheologic`. Noi am g`sit un mini-tezaur, dac` am sale (din satul Perieni, comuna Probota), o statuet` de bronz
putea spune a[a, \n plin teren agricol aflat \n localitatea Br`tuleni reprezentând zei]a roman` Venus. Istoricii arat` c` este o descoperire
din comuna Miroslava. George a fost fascinat [i pl`cut impresionat extrem de rar` [i foarte valoroas`. Artefactul dateaz` de acum
de ceea ce am g`sit! Consider [i simt, a[a cum fac [i pentru aproape 2.000 de ani [i provine din Imperiul Roman. O asemenea
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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11 [coli de var\ gratuite dedicate
elevilor de liceu, finan]ate de Banca
Mondial\, la Universitatea ıCuza‰
La Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i vor avea
loc 11 [coli de var` gratuite
dedicate elevilor de liceu,
finan]ate de Banca Mondial`.
Cu o durat` de dou`
s`pt`mâni, ele se vor
desf`[ura în Campusul
Universit`]ii din Ia[i. Elevii
participan]i vor beneficia de
cazare [i mas` pe toat`
perioada programului, iar
facult`]ile implicate vor
asigura toate resursele
necesare realiz`rii activit`]ilor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)

din Ia[i va desf`[ura, în perioada iulie - septembrie
2021, 11 [coli de var` gratuite dedicate elevilor
de liceu, finan]ate din Proiectul privind Înv`]`mântul
Secundar (ROSE) de c`tre Banca Interna]ional`
de Reconstruc]ie [i Dezvoltare (Banca Mondial`).
{colile de var` au ca scop organizarea de cursuri
[i alte activit`]i relevante destinate elevilor de
liceu, cu prec`dere celor dezavantaja]i social,
pentru încurajarea finaliz`rii de c`tre ace[tia a
studiilor liceale [i facilitarea continu`rii educa]iei
la nivel ter]iar.

{colile de var`, cu o durat` de
dou` s`pt`mâni, se vor
desf`[ura în Campusul
Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i
{colile de var`, cu o durat` de dou` s`pt`mâni,
se vor desf`[ura în Campusul Universit`]ii „Cuza”
din Ia[i. Elevii participan]i vor beneficia de cazare

Servicii Publice Ia[i cump`r`
sisteme de ultim` or` pentru
sera din Aleea Tudor Neculai!
Contractul are o valoare
de 140.000 de euro
Sera municipalit`]ii din Aleea
Tudor Neculai va fi dotat` cu noi
loturi de echipamente. Licita]ia
va fi organizat` la mijlocul lunii
iunie 2021. Pre]ul cel mai mic va
fi un criteriu de departajare a
ofertelor. Autoritatea
contractant` a finalizat [i alte
licita]ii
Servicii Publice Ia[i (SPI) SA continu`
achizi]iile din programul anual. Pe data de
15.06.2021 este programat` licita]ia pentru
furnizarea mai multor loturi de mese mobile
pentru sera de flori din zona Aleaa Tudor
Neculai, dar [i sisteme de automatizare [i
climatizare. Valoarea estimat` a contractului
este de 709.800 de lei, f`r` TVA, aproximativ
140.000 de euro. Comisia de evaluare va alege
oferta cu pre]ul cel mai mic. „Termenul de
garan]ie pentru echipamente este de minimum
24 de luni (garan]ia include un angajament
asumat de vânz`tor fa]` de consumator, f`r`
solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire
a pre]ului pl`tit de consumator, de reparare
sau de înlocuire a produsului cump`rat, în cazul
în care acesta nu corespunde condi]iilor enun]ate
în declara]iile referitoare la garan]ie [i în
propunerea tehnic`). Perioada de garan]ie a
echipamentelor \ncepe din data semn`rii procesuluiverbal de recep]ie [i punere \n func]iune”, se
arat` \n caietul de sarcini. Totodat`, SPI a
demarat lucr`ri [i pentru extinderea serei.

Autoritatea contractant` a
stabilit loturile pentru
echipamentele solicitate
Procedura este \mp`r]it` \n 3 loturi: mese
mobile cu sistem de irigare flux/reflux, sistem

de \nc`lzire [i recirculare aer sistem de control.
„Furnizarea, amplasarea [i instalarea a 56 de
buc`]i mese mobile cu dimensiunea de 1.810
x 8.500 mm (suprafa]a 861,56 metri p`tra]i).
Fiecare mas` este compus` din: profil lateral
din aluminiu 122 mm, profil de cap`t din
aluminiu de 122 mm, profil intermediar din
aluminiu tubular, profil intermediar din aluminiu
cu bride tubulare, suport galvanizat cu ajustare
pe în`l]ime, ]evi galvanizate pentru mobilitatea
meselor, bride galvanizate anti-r`sturnare, baza
din polistiren pentru sistemul flux-reflux, [uruburi
galvanizate, schi]e pentru ansamblare [i instalare”,
se mai arat` \n descrierea primului lot al
procedurii.

Servicii Publice a \ncheiat
contractul pentru refacerea
locurilor de joac` din Ia[i
Totodat`, Servicii Publice Ia[i (SPI) SA a
finalizat alt` licita]ie pentru achizi]ia serviciilor
de reabilitare a locurilor de joac`. Mai precis,
SPI a comandat furnizarea unui lot de dale de
cauciuc ce urmeaz` s` fie montate \n spa]iile
municipalit`]ii. Comisia de evaluare a ales oferta
societ`]ii Navoil Invest SRL (Sibiu). Valoarea
final` a contractului este de 414.000 lei, f`r`
TVA, aproape 100.000 de euro. Societatea este
controlat` de Ivan Cob`snean. |n 2019, firma
a \nregistrat o cifr` de afaceri de 1,1 milioane
de lei, profit de 132.494 de lei, datorii de 1,3
milioane de lei, cu un num`r de 5 angaja]i.
Cantitatea maxim` necesar` este de 12.000 de
dale din cauciuc [i 48.000 de conectori de
fixare. Produsele furnizate trebuie s` aib` o
garan]ie de minimum 2 ani. |n anul 2020, SPI
a organizat o licita]ie pentru achizi]ia de pavele
[i borduri.
Ciprian BOARU

[i mas` pe toata perioada programului, iar
facult`]ile implicate vor asigura toate resursele
necesare realiz`rii activit`]ilor. Pe parcursul [colilor
de var`, elevii vor fi monitoriza]i în permanen]`
de cadre didactice [i studen]i supraveghetori.
Toate activit`]ile [colilor de var` se vor desf`[ura
respectând normele în vigoare cu privire la
prevenirea r`spândirii virusului SAR-CoV-2.
Participan]ilor li se vor pune la dispozi]ie solu]ii
de dezinfectare [i m`[ti de protec]ie. În cazul
în care ora[ul Ia[i va intra în scenariul ro[u sau
se va institui carantin` la nivel zonal, regional
sau na]ional, activit`]ile [colilor de var` se vor
desf`[ura în mediul on-line.

Care sunt [colile de var`
organizate la UAIC Ia[i
Elevii care studiaz` la unul dintre liceele
eligibile în cadrul Proiectului ROSE
(https://www.edu.ro/proiectul-rose-list%C4%83licee-eligibile) se pot înscrie, începând cu data
de 17 mai, la una dintre urm`toarele [coli de
var`: 1. „Vreau s` fiu student la Litere! - LiteratIS”
(Facultatea de Litere), 11-24 iulie 2021; 2. „Vacan]a
juridic` DREPT în Ia[i - Drept în Ia[i!” (Facultatea
de Drept), 11-24 iulie 2021; 3. „{coala de var`
pentru Economi[ti - EconomIS” (Facultatea de
Economie [i Administrarea Afacerilor (FEAA)),
5-18 iulie 2021; 4. „Descoperim P`mântul spre
culmile cunoa[terii! GEO-GEO” (Facultatea de
Geografie [i Geologie), 5-18 iulie 2021; 5. „Experien]`

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.

universitar` timpurie pentru elevii afla]i în situa]ii
de risc: program-punte în domeniile Educa]ie
Fizic` [i Sport [i Teologie Romano Catolic` TEOSPOR” (Facultatea de Educa]ie Fizic` [i
Sport [i Facultatea de Teologie Romano-Catolic`),
11-24 iulie 2021; 6. „{coala de var` pentru {tiin]e:
program punte pentru tranzi]ia de la liceu la
universitate - Vara {tiin]elor” (Facultatea de
Biologie [i Facultatea de Chimie), 18-31 iulie
2021; 7. „{coala de var` în domeniul Teologiei
Ortodoxe [i Istoriei pentru îmbun`t`]irea oportunit`]ilor
de participare la înv`]`mântul universitar a elevilor
cu risc de abandon - TEOIST” (Facultatea de
Teologie Ortodox` [i Facultatea de Istorie), 1831 iulie 2021; 8. „De-ale viitorului: informatica [i
matematica - INFORMAT (Facultatea de Informatic`
[i Facultatea de Matematic`), 30 august - 12
septembrie; 9. „Descoper`-]i voca]ia prin educa]ie!
{coala de var` - Psihologie [i {tiin]e ale Educa]iei
- DEVO” (Facultatea de Psihologie [i {tiin]e ale
Educa]iei), 5-18 iulie 2021; 11. „Vino la Facultatea
VERDE” (Facultatea de Biologie), 18-31 iulie
2021; 12. „Cum ajung profesor/antrenor?” {coala
de var` - CAPA (Facultatea de Educa]ie Fizic`
[i Sport), 22 august - 4 septembrie 2021. Mai
multe informa]ii în vederea particip`rii la una
dintre cele 11 [coli de var` ROSE pe care le
implementeaz` facult`]ile de la UAIC sunt publicate
aici: https://www.uaic.ro/scoli-de-vara-rose-2021/.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Primarul a dat `n judecat\ un
aleg\tor! Politicianul ie[ean
a cerut [i a primit daune
morale! ~ntreg scandalul a
izbucnit dup\ câteva vorbe
aruncate `ntr-un magazin!
Un primar din jude]ul Ia[i a dat \n judecat` un aleg`tor!
Politicianul a ob]inut daune morale! Tot scandalul a izbucnit dup`
câteva vorbe aruncate \n cadrul unui magazin! Astfel, recent,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Pa[cani au admis \n parte
ac]iunea formulat` de Mihail Iacob \n contradictoriu cu Mihai
Paraponte. „Instan]a admite în parte ac]iunea civil` formulat` de
reclamantul Mihail Iacob în contradictoriu cu pârâtul Mihai
Paraponte. Oblig` pârâtul la plata sumei de 1.000 de lei c`tre
reclamant, cu titlu de daune morale. Oblig` pârâtul la plata sumei
de 100 lei c`tre reclamant, cu titlu de cheltuieli de judecat`”, au
precizat judec`torii ie[eni.

Ie[eanul Mihai Paraponte, acuzat
de fostul primar Mihail Iacob
c` l-a jignit \ntr-un magazin
Procesul intentat de fostul primar Mihail Iacob aleg`torului Mihai
Paraponte a \nceput pe data de 26 februarie 2019. Prin ac]iunea
civil`, înregistrat` la Judec`toria Pa[cani, fostul primar a cerut obligarea
aleg`torului la plata sumei de 2.000 de lei, reprezentând daune morale
pentru atingerea demnit`]ii personale, prin calomnierile, insultele [i
amenin]`rile pe care i le-ar fi adus când se afla în incinta unui
magazin s`tesc. „|n seara zilei de 27 decembrie 2018, aflându-m` în
incinta magazinului s`tesc, unde consumam un pahar cu bere, în
prezen]a martorilor A.M., P.M. [i C.C., cu care aveam unele discu]ii
amiabile, am fost abordat de c`tre pârât, care era înso]it de c`tre
fiul s`u. Acesta mi-a adresat dou` întreb`ri jenante [i jignitoare,
legate de via]a mea intim`. |n momentul adres`rii respectivelor
întreb`ri, din cauza caracterului obscen, gestionara magazinului a
început s` ]ipe la pârât s` ias` afar`. În aplanarea discu]iei au
intervenit [i martorii, care au încercat s`-l scoat` din incint` pe pârât,
care, între timp, m` amenin]a, având inten]ia s` m` loveasc`”, a
spus fostul primar Mihail Iacob \n fa]a judec`torilor ie[eni.

Scandalul dintre aleg`tor [i politician a
continuat pe drum
Fostul primar din comuna Stolniceni-Pr`jescu a mai afirmat
c` Mihai Paraponte l-ar fi jignit [i pe drumul spre cas`. „Am fost

ApaVital SA a `ncheiat
contractul de 100.000
de euro pentru
furnizarea loturilor de
anvelope! Licita]ia a
fost câ[tigat\ de o
firm\ din Maramure[
ApaVital SA a finalizat o licita]ie pentru achizi]ia mai multor
loturi de anvelope pentru sarcin` mic`, sarcin` mare, camioane,
remorci, semiremorci, utilaje pentru terasamente [i motoscutere.
Recent, a fost semnat contractul cu o valoare final` de 414.997
lei, f`r` TVA, aproape 100.000 de euro. Oferta a fost depus`
de societatea Adetrans SRL, din Maramure[, condus` de Daniela
Angela Drimu[. |n anul 2019, firma a declarat o cifr` de afaceri
de 14,5 milioane lei, profit de 250.188 lei, datorii de 3 milioane
de lei [i un num`r de 18 angaja]i. La procedur` a mai participat
Ikarus Trans SRL, din Bihor, dar oferta depus` a fost respins`.
|n trecut, ApaVital SA a organizat achizi]ii similare. De precizat
c`, \n aceast` perioad`, compania de ap`-canal a lansat mai
multe achizi]ii \n cadrul programului de extindere a re]elelor
de ap`, proiect finan]at cu aproximativ 500 de milioane de
euro, fonduri europene.

Anvelopele vor ajunge \n parcurile auto
din dou` jude]e
urm`rit de c`tre pârât, care m-a abordat din nou, proferând
amenin]`ri, precum [i repro[uri privitor la activitatea mea de
primar. La discu]iile de pe drumul satului dintre mine [i pârât
au asistat diver[i cet`]eni, alarma]i de scandalul produs de pârât.
Ca urmare a acestor incindente, eu m-am adresat poli]i[tilor, dar
nu au fost luate alte m`suri, în afar` de un avertisment. |n urma
acestui incident, am fost nevoit s`-mi schimb modul de petrecere
a timpului, seara, dup` programul de lucru! Mi-a fost creat,
totodat`, un prejudiciu de imagine ireversibil [i iremediabil”, a
subliniat fostul primar Mihail Iacob.
La rândul s`u, aleg`torul Mihai Paraponte a fost prezent în
instan]` la primul termen de judecat`, din 21 iunie 2019, unde
a ar`tat c` ar fi de acord s` ajung` la o în]elegere cu fostul
primar. Totu[i, magistra]ii au constatat c` cei doi ie[eni nu au
ajuns la vreo \n]elegere. „Pârâtul a recunoscut c` i-a adresat
reclamantului cuvinte jignitoare [i jenante, de fa]` fiind [i alte
persoane. Re]inând calitatea reclamantului, de fost func]ionar
public, care se bucur` de notorietate în comunitatea în care
locuie[te, consecin]ele produse de r`spândirea unui astfel de
conflict în care, în prim-plan, sunt cuvintele jignitoare [i obscene,
precum [i locul \n care au fost adresate respectivele cuvinte,
unde au putut fi auzite [i de alte persoane, instan]a apreciaz` c`
suma de 1.000 de lei constituie o satisfac]ie echitabil` pentru
prejudiciul moral cauzat”, au concluzionat magistra]ii ie[eni.
Ciprian NEDELCU

Furnizorul trebuie s` asigure transportul pân` la punctele
de lucru din jude]ele Ia[i [i Neam]. „ApaVital SA are ca
principal obiect de activitate furnizarea de servicii de alimentare
cu ap`, de canalizare [i epurare a apelor uzate, context \n
care folose[te un parc auto propriu format dintr-o mare varietate
de mijloace auto (autoturisme, autoutilitare, autospecializate,
tractoare, buldoexcavatoare, buldozere, excavatoare, remorci,
motoscuetre), absolut necesare pentru deservirea popula]iei
din zonele de operare ale societ`]ii (jude]ele Ia[i [i Neam]).
|ntre]inerea, repararea [i exploatarea parcului auto propriu sunt
activit`]i determinante pentru asigurarea permanent` la timp
[i de calitate a serviciilor precizate anterior. Durata contractului
este de 12 luni, termen ce se calculeaz` de la prima comand`
emis` de c`tre achizitor”, sunt condi]iile din caietul de sarcini.
Totodat`, pe data de 09.06.2021, ApaVital lanseaz` licita]ia
pentru achizi]ia unor sisteme mobile de colectare date pentru
contoare [i accesorii. Prevederea bugetar` a procedurii este
de 1.482.007 lei, f`r` TVA, aproximativ 300.000 de euro. Conform
necesarului, vor fi cump`rate 5.020 module de comunica]ie
radio, 500 de [uruburi din plastic pentru prinderea modulelor,
20 dispozitive Bluetooth pentru citirea modulelor radio, 20
licen]e software pentru citirea modulelor radio [i 4 pachete
pentru upgrade software pentru citirea modulelor radio.
Continuarea pe www.Bzi.ro
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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Colaps financiar pentru patronii pensiunii
Villa Verde, din centrul Ia[ului! Afacerea
este vândut\ cu 300.000 de euro. Solu]ia
patroanei Viorica Bordeianu: ıAm fra]i la
Chi[in\u‰
Pensiunea Villa Verde a
fost construit` \n
centrul Ia[ului \n 2007,
dar patronii sunt nevoi]i
s` fac` fa]` unei vânz`ri
for]ate. Executorii
judec`tore[ti scot
imobilul la licita]ie, dar
ac]iunile nu se opresc
aici. Viorica Bordeianu,
administratorul
pensiunii, este optimist`
\n ciuda problemelor
\ntâmpinate \n ultima
perioad`
Probleme financiare pentru patroana
pensiunii Villa Verde, din centrul Ia[ului,
de pe [oseaua Arcu, nr.72. Din cauza
datoriilor \nregistrate la Banca Transilvania,
Viorica [i Gheorghe Bordeianu s-au
trezit cu afacerea scoas` la vânzare de
c`tre executorii judec`tore[ti. Pre]ul
este unul pe m`sur`, de 1.616.056 lei,
aproximativ 300.000 de euro. Afacerea
familiei Bordeianu a fost ridicat` \n
2007, dar pandemia de COVID-19, care
a afectat \ncas`rile, a condus la pr`bu[irea
tuturor planurilor. Zona \n care a fost
construit` pensiunea se afl` \n continu`
expansiune imobiliar`, existând Planuri
Urbanistice Zonale care anun]` dezvoltarea.
Reporterii „BZI” au discutat cu Viorica
Bordeianu, administratorul pensiunii,
iar aceasta a asigurat c` nu va pierde
afacerea [i c` va achita debitul, chiar
dac` va trebui s` se \mprumute. „Noi
\n 2007 am construit. Nu vând nimic.

Voi pl`ti, chiar dac` voi \mprumuta
5.000 de colo, de colo. Am avut [i
probleme de s`n`tate. Nu renun], nu
vând. Am doi b`ie]i. Am fra]i \n Chi[in`u”,
a declarat Viorica Bordeianu. Din
informa]iile de]inute de „BZI”, nu este
singura proprietate a familiei Bordeianu
care se afl` \n aten]ia creditorilor. |n
trecut, [i o unitate de cazare din zona
Bucium a fost propus` pentru vânzare.

Pensiunea Villa Verde
este programat` la
vânzare la finalul
lunii iunie 2021
Publica]ia de vânzare a propriet`]ii
de pe [oseaua Arcu arat` descrierea
tehnic` a imobilului. Astfel, suprafa]a
de teren pe care a fost construit`
cl`direa este de 508 metri p`tra]i.
Cl`direa are un regim de \n`l]ime
S<P<E. Subsolul are o suprafa]` util`
de 115,67 metri p`tra]i, parter - 128,63
metri p`tra]i, etaj - 121,64 metri p`tra]i,
dar [i balcoane cu arie util` de 28,35
metri p`tra]i. |n realitate, cl`direa este
extins` [i cu o mansard`. Licita]ia este
programat` pentru data de 22.06.2021,
la sediul executorului judec`toresc
Gabriel B\rc`. „To]i cei interesa]i care
posed` vreun drept real, de chirie,
privilegiu, ipotec` sau alt drept de
crean]` asupra imobilului, s` depun`
\n scris obiec]iunile lor, pân` la termenul
de vânzare, dup` care nu li se vor mai
lua \n considera]ie obiec]iunile”, se arat`
\n anun]ul executorului. Dac` la termenul
men]ionat nu se vor prezenta ofertan]i,
procedura va fi reluat` cu un pre] de
pornire diminuat cu 25 la sut`. Conform

datelor financiare disponibile, Viorica
Bordeianu apare ca unic asociat \n
societatea Acatia SRL, dar care \n 2020
a avut o cifr` de afaceri de doar 77.656
de lei. |n trecut, ap`rea [i ca administrator
al societ`]ii Villa Verde Company SRL,
dar a fost radiat` la finalul anului 2020.

Viorica Bordeianu trage
de o afacere cu 5
camere de vânzare
Pensiunea Villa Verde, condus` de
Viorica Bordeianu, este format` din 5
camere cu o capacitate de 10 locuri.
Pre]urile pentru nop]ile de cazare sunt
aliniate zonei. Astfel, o camer` single
cu mic dejun cost` 150 lei - 1 persoan`,
camer` dubl` cu mic dejun - 180 lei 2 persoane, o camer` tripl` cu mic dejun
- 250 lei - 3 persoane, iar o camer`
matrimonial` cu mic dejun inclus - 200
lei - 2 persoane. Pensiunea se afl` \ntr-

o zon` strategic`, la 5 minute de mers
pe jos de Pia]a Unirii. „Villa Verde din
Ia[i v` a[teapt` s` petrece]i un sejur
relaxant \n Moldova la pre]uri avantajoase.
Amabilitatea gazdelor, frumuse]ea zonei,
precum [i serviciile de calitate asigurate
de personalul specializat sunt argumente
conving`toare \n alegerea pensiunii Villa
Verde. Oaspe]ii pensiunii au la dispozi]ie
numeroase facilit`]i care le vor face
[ederea cât mai pl`cut`: saun` pe lemne,
piscin`, cabin` de du[ cu hidromasaj [i
spa]iu de relaxare, teras`”, se arat` \n
prezentarea afacerii.

Executorii judec`tore[ti
vând cu 400.000 de
euro vila fostului
director al companiei
Totalgaz Industrie
Totodat`, pe data 08.06.2021, executorul
judec`toresc Ciprian Ioan S\rbu organizeaz`

pentru a treia oar` vânzarea unui imobil
de pe strada Petru Ioan Culianu, ce
apar]ine lui Adrian Coca, fost director
la compania Totalgaz Industrie, controlat`
de afaceristul Ioan Pâr`u. Societatea se
afl` \n insolven]`, dar Adrian Coca risc`
s` r`mân` f`r` cas` dup` ce a gajat
proprietatea pentru un credit \n banc`.
Banii au fost folosi]i pentru sus]inerea
societ`]ii. Pre]ul de vânzare a propriet`]ii
este de 2.063.366 lei, aproape 400.000
de euro. Conform executorilor judec`tore[ti,
va fi scoas` la vânzare o suprafa]` de
teren de 2.765 metri p`tra]i, dar [i vila
cu regimul de \n`l]ime D<P<1<M.
Suprafe]ele fiec`rui nivel al construc]iei
sunt importante. La demisol, suprafa]a
util` este de 75,50 mp, parter - 227,77
mp, etaj - 248,07 mp, mansard` - 213,04
mp. Proprietatea este completat` de un
garaj cu o suprafa]` construit` de 71
de mp.
Ciprian BOARU

Cum ar\tau cartierele din Ia[i `n urm\ cu 70 de ani! Acum, sunt sufocate
de dezvoltatorii imobiliari. Imagini spectaculoase din perioada ceau[ist\
O serie de imagini de
colec]ie cu ora[ul Ia[i \n
perioada regimului
comunist au ie[it recent la
iveal`. Imaginile prezint`
dezvoltarea zonelor din
Ia[i \n perioada 19601981, precum [i apari]ia
cartierelor [i a fabricilor
care au func]ionat \n
perioada regimului
comunist
Fabrica de m`tase din ora[, construit`
\n 1967, lucr`ri la spitalul de pediatrie
[i la c`minele din Tudor Vladimirescu
din 1969, dar [i liceele industriale
ridicate \n zona Socola \n 1970, toate
acestea apar \ntr-un document inedit
despre municipiul Ia[i [i alte localit`]i
din jude] \n anii regimului comunist.
|ntr-o colec]ie despre ora[ul Ia[i [i alte
localit`]i din jude], ap`rut` \n periodicele

vremii, se prezint` instantanee inedite
despre construc]iile ridicate \n aceste
localit`]i \n perioada 1960-1981.

Imagini de colec]ie cu
cele mai importante
cl`diri din Ia[i
|n documente apar, printre altele,
}es`toria de m`tase „Victoria”din zona
industrial`, imagine f`cut` \n anul 1970.
|n acela[i document apar [i imagini cu
Centrala Electric` de Termoficare. Tot
\n aceea[i perioad` apar [i c`minele
studen]e[ti din zona Tudor Vladimirescu.
Primele c`mine construite au fost T12 [i T3-4, acestea fiind date pentru
cazare în anul 1969. Ultimele c`mine
construite au fost T18 [i T19, acestea
fiind finalizate în anul 1982. De altfel,
sistematizarea din anii regimului comunist
a inclus [i c`minele studen]e[ti, dar [i

alte noi cartiere din Ia[ul acelor vremuri.

Primele reac]ii dup`
construirea cartierului
Alexandru cel Bun.
Blocul M10 de pe
strada Mu[atini, prima
construc]ie din cartier

prim-vicepre[edinte al Consiliului Popular
Municipal Ia[i, [i a altor persoane
oficiale, inginerul Mircea Dumitra[cu,
directorul trustului de construc]ii, a
\nmânat cheile locatarilor”, se arat` \n
presa vremii. |n Alexandru cel Bun au
primit apartamente muncitori de la
Uzina de fibre sintetice, Uzina metalurgic`,
Regionala CFR Ia[i, Uzina de prelucrare
a materialelor plastice, Fabrica de
Tricotaje „Moldova”, de la fabrica
}es`tura, de la Nicolina. |n total, \n
blocul M10 au primit apartamente 80
de persoane.

Un articol din anul 1971 eviden]ia
via]a primilor locuitori ai noului cartier
Alexandru cel Bun. Au fost date
apartamentele din blocul M10, construc]ie
din strada Mu[atini. „Sunt numai câteva
luni de când \n [esul Bahluiului s-a
Imagini cu cele mai
inaugurat oficial [antierul celui mai
tân`r cartier - Alexandru cel Bun - din
impun`toare cl`diri
municipiul Ia[i. Duminic`, 5 septembrie
ridicate de comuni[ti
a.c. a avut loc un eveniment deosebit.
O alt` imagine din 1967 \i prezenta
Primii locuitori ai celui mai tân`r cartier
[i-au primit cheile de la apartamente. pe muncitorii de la Fabrica Terom
|n prezen]a tovar`[ului Viorel Tiron, ie[ind de pe poarta \ntreprinderii. Tot
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

\n anul 1967 a fost finalizat` [i construc]ia
Hotelului „Unirea” din Ia[i, dup` cum
demonstreaz` o imagine ap`rut` \n
presa vremii. |n 1969 a fost dat` \n
folosin]` [i cl`direa care ad`postea
„Salvarea”, actualul sediu al Serviciului
Jude]ean de Ambulan]` Ia[i.
Dac` \n urm` cu 40 sau 60 de ani
noile cl`diri primeau sute de muncitori,
\n ultimii ani acestea au devenit o
adev`rat` ruin`. Este [i cazul fostului
Combinat de Utilaj Greu din Ia[i. Colosul
industrial ridicat \n anii ‚70 a falimentat
[i a ajuns s` fie vândut bucat` cu
bucat`. Fostul combinat nu a fost
singurul ansamblu industrial al Ia[ului
construit \n comunism [i care a ajuns
s` dispar` \ncetul cu \ncetul pentru a
face loc unor noi cartiere \n ultimii
ani.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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A plecat pentru ultima dat\ din sala de judecat\!

Una dintre cele mai iubite judec\toare din Ia[i
s-a stins m\cinat\ de boal\: ıS-ajungi în loc
cu tihn\ [i lumin\, s\ ]i se ierte orice vin\!‰
Un magistrat din Ia[i a plecat
recent dintre noi. Judec`torul
Alice Mihaela Ca[caval a
decedat \n urm` cu dou` zile,
dup` o lung` lupt` cu o boal`
grea. Colegii din cadrul
Tribunalului Ia[i deplâng
pierderea acesteia
Justi]ia ie[ean` este \n doliu! Un magistrat a
plecat dintre noi dup` o lung` lupt` cu boala!
Colegii din cadrul Tribunalului Ia[i deplâng
pierderea judec`torului Alice Mihaela Ca[caval.
Din p`cate, moartea nu ocole[te pe nimeni!
|n urm` cu dou` zile, magistratul Alice Mihaela
Ca[caval a decedat, din cauza unei afec]iuni grave
de care suferea. Judec`torul din cadrul Tribunalului
Ia[i avea doar 47 de ani.

Cine a fost judec`torul ie[ean
Alice Mihaela Ca[caval
Magistratul Alice Mihaela Ca[caval s-a n`scut
\n comuna ie[ean` Bivolari, \n 1973. De altfel, \n
urm` cu câteva s`pt`mâni, aceasta \[i s`rb`torise
ziua de na[tere. Alice Ca[caval a absolvit cursurile
Facult`]ii de Drept din cadrul Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza”, din Ia[i - promo]ia 1995. |n perioada
1 noiembrie 1995 - 23 noiembrie 1997, aceasta
a fost numit` judec`tor stagiar, \n cadrul Judec`toriei
Br`ila. De altfel, \n perioada 24 noiembrie 1997
- 30 aprilie 2000, Alice Ca[caval a fost numit`
judec`tor definitiv Judec`toria Br`ila. Mai apoi,
\n perioada 1 mai 2000 - 30 septembrie 2002,
aceasta a fost transferat` la Judec`toria Ia[i. |n
prima zi a lunii octombrie 2002, Alice Mihaela
Ca[caval a fost promovat` la Tribunalul Ia[i.
Aceasta [i-a desf`[urat activitatea \n cadrul Sec]iei
I Civil`. Alice Ca[caval nu a avut copii, dar a
iubit anim`lu]ele. A fost c`s`torit` cu un medic
stomatolog. Potrivit celor apropia]i, Alice Ca[caval

noastr`. A fost de un altruism [i o dorin]` de a[i ajuta semenii a[ spune excesive, dar în sensul
bun al cuvântului, pentru c`, chiar [i acum, în
ultima perioad` a vie]ii, când deja boala câ[tiga
din ce în ce mai mult teren, ne suna pentru a
ne povesti despre diferite cazuri sociale, s`
\ncerc`m s` ajut`m familii cu copii bolnavi, feti]e
aflate în centre de plasament... Dorin]a acesteia
de a face bine [i de a ajuta o f`ceau, poate, s`
uite de durerea ei, s` priveasc` înainte [i s`
lupte. Sincer v` spun, acum, îmi este foarte greu
s` vorbesc despre fiin]a minunat` care este Alice”,
a spus ieri Oana Damian.

Un poem sfâ[ietor pentru cea
care a fost Alice Ca[caval
s-a luptat cu cancerul înc` din anul 2018, sperând
întotdeauna c` \l va învinge, c` se va face bine
[i va reveni s` împart` dreptatea.

Colegii judec`torului,
\ndurera]i de pierdere
Vestea c` Alice Mihaela Ca[caval a decedat
a picat ca o lovitur` atât pentru colegii din cadrul
Tribunalului Ia[i, cât [i pentru cei de la alte
instan]e din jude]. Colegii spun c` ie[eanca era
o femeie deosebit`, cu un caracter impecabil, un
om \n adev`ratul sens al cuvântului. Magistra]ii
din cadrul Tribunalului [i-au exprimat, de altfel,
durerea cu privire la pierderea Mihaelei Ca[caval,
poate mult prea devreme. „Colectivul Tribunalului
Ia[i î[i exprim` profundul regret pentru încetarea
din via]`, dup` o grea [i îndelungat` suferin]`,
a doamnei judec`tor Alice Mihaela Ca[caval (fost`
Chiril`, fost` Bejenariu). Pentru anii în care a
fost al`turi de noi, împ`r]ind din optimismul [i
bucuria de a tr`i, noi, colegii, îi aducem un ultim
omagiu. Odihne[te-te în pace, coleg` drag`! Sincere
condolean]e familiei îndoliate! Dumnezeu s` o
odihneasc`!”, au precizat reprezentan]ii Tribunalului
Ia[i. Slujba de \nmormântare va avea loc mâine,

de la ora 11:00, \nhumarea urmând a fi \n Cimitirul
„Sfin]ii Petru [i Pavel”, din Ia[i.

„Alice era un suflet
senin [i frumos!”
Colegii judec`torului Alice Mihaela Ca[caval
au numai cuvinte frumoase la adresa acesteia.
De altfel, judec`torul Oana Damian, vicepre[edintele
Tribunalului Ia[i, a declarat ieri c` aceasta a fost
\n primul rând un om care \nsenina vie]ile celor
din jurul ei.
„Alice, înainte de toate, era mai mult un suflet
senin [i frumos. Rar po]i întâlni un om care s`
r`spândeasc` doar stare de bine, lini[te, iubire,
în]elegere! A iubit via]a, a iubit oamenii, a iubit
natura [i toate fiin]ele. Iubea s` d`ruiasc`, s`
ajute, s`-]i spun` o vorb` bun`, s` te sprijine, s`
te asculte, s` te în]eleag`. Optimismul acesteia
te cucerea. Firea ei vesel` te cucerea, r`spândea
doar bucurie. Ca judec`tor, dincolo de litera legii,
vedea [i spiritul acesteia, un profesionist des`vâr[it,
de o înalt` ]inut` moral`. |[i f`cea meseria cu
pasiune [i entuziasm. A fost o coleg` minunat`,
unic` [i special`. Ochii ei alba[tri [i str`lucitori,
râsul molipsitor vor fi prezente mereu în amintirea

La final, vicepre[edintele Tribunalului Ia[i,
Oana Damian, i-a dedicat [i un poem celei cu
care a fost coleg` [i la Judec`torie, Alice Mihaela
Ca[caval:
„Drag` Alice,
Noi ne rug`m ca lungu-]i drum prin Necuprins,
C`tre al Maicii Domnului c`min,
S`-]i fie pres`rat cu flori [i nins
Cu lini[te [i pace, f`r` chin.
S-ajungi în loc cu tihn` [i lumin`,
Întins pe paji[ti cu verdea]`,
S` ]i se ierte orice vin`,
Orice oftat din scurta-]i via]`.
Iar tu, de undeva, din largul cer,
Unde e soare, nu noroi
{i totul este ve[nic, nimic nu-i efemer,
Întoarce-]i dulcea fa]` c`tre noi.
Vom [ti c` minuna]ii ochi alba[tri,
Ce str`luceau în zâmbet cald,
Au devenit doi ve[nici a[tri,
Ce vor veghea de-acolo, din Înalt.”
Ciprian NEDELCU

Cum se \mparte „ca[cavalul” \ntre [mecherii din Ia[i care
au sim]it cum s` fac` afaceri \n pandemie! Dup` un tun dat
cu teste pentru COVID-19, a venit nota de plat`!
Disput` \n instan]ele din Ia[i, din cauza testelor
pentru depistarea COVID-19! Doi parteneri au ajuns
la judecat` dup` ce au \ncercat s` fac` bani pe
fondul pandemiei! Totu[i, recent, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i au decis s`-[i decline
competen]a de solu]ionare a ac]iunii depuse de c`tre
Florin Balan, \n contradictoriu cu Alexandru Moisa.
„Instan]a admite excep]ia necompeten]ei
teritoriale a Judec`toriei Ia[i în solu]ionarea acestei
cauze, invocat` de c`tre pârâtul Alexandru Moisa.
Declin` competen]a de solu]ionare a prezentei
cauze, având ca obiect preten]ii - restituire sum`,
în favoarea Judec`toriei Târgu Mure[. F`r` cale
de atac”, au precizat judec`torii ie[eni.
Procesul intentat de Florin Balan lui Alexandru
Moisa a \nceput la Judec`toria Ia[i pe data de 13
octombrie 2020. Prin cererea de chemare în
judecat`, reclamantul a cerut obligarea pârâtului
la restituirea sumei de 84.805 lei, acordat` cu titlu
de împrumut. „I-am acordat pârâtului, cu titlu de
împrumut, pe data de 11 martie 2020, suma de
84.805 lei, în baza rela]iei de prietenie dintre noi.

De[i i-am cerut pârâtului s`-mi restituie suma de oportunitatea desf`[ur`rii unor activit`]i comerciale
bani împrumutat`, acesta nu s-a conformat, atitudinea care s` ne aduc` profit, prin intermediul societ`]ilor
lui fiind nejustificat`”, a men]ionat Florin Balan pe care le control`m. SC A&A Farma Distribution
\n cererea adresat` instan]ei de judecat` ie[ene. SRL avea încheiat contractul de vânzare-cump`rare
La rândul s`u, Alexandru Moisa a formulat din 11 martie 2020 cu Compania Na]ional` Unifarm
o întâmpinare, prin care a invocat excep]ia SA, entitate desemnat` la nivel na]ional pentru
necompeten]ei teritoriale a Judec`toriei Ia[i [i a achizi]ia de produse [i dispozitive medicale necesare
cerut declinarea competen]ei în favoarea Judec`toriei în contextul pandemic, inclusiv teste pentru
Târgu Mure[. „Cer instan]ei s` dispun` respingerea detectarea COVID-19”, a subliniat Alexandru Moisa.
ac]iunii ca inadmisibil, [i, în subsidiar, ca prematur`.
Starea de fapt prezentat` de c`tre reclamant nu
„Reclamantului i-a fost virat`
corespunde realit`]ii, întrucât suma de bani virat`
suma de 440.445 de lei, îns`
în contul meu bancar a avut o alt` destina]ie [i
acesta a apreciat c` i se
a vizat o rela]ie contractual` complex`. Eu sunt
cuvine o sum` suplimentar`”
asociat unic [i administrator al SC A&A Farma
Alexandru
Moisa a ad`ugat c` cei trei prieteni
Distribution SRL, ce are ca domeniu de activitate
vânzarea produselor [i dispozitivelor medicale, ar fi agreat ca fiecare s` contribuie la achizi]ionarea
fiind parte în multiple contracte de achizi]ii publice de astfel de produse, care urmau a fi valorificate
de astfel de bunuri. Noi ne-am întâlnit cu ocazia de SC A&A Farma Distribution SRL, iar profitul
desf`[ur`rii activit`]ilor profesionale. În contextul urma s` fie împ`r]it între ei. „S-a optat pentru
pandemiei de COVID-19 [i al nevoilor de dispozitive desf`[urarea activit`]ii de achizi]ie [i vânzare în
medicale, noi doi [i numitul R.T. am identificat numele [i pe seama SC A&A Farma Distribution
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SRL deoarece numai aceasta avea autorizate coduri
care s` permit` importarea [i distribuirea de
dispozitive medicale. A fost identificat furnizorul
Alcooltest Marketing Italy SRL, care, pe 10 martie
2020, a emis factura proform` pentru 10.000 de
teste pentru detectarea COVID-19, la pre]ul total
de 43.810 euro (inclusiv transport). În vederea
suport`rii echitabile a costurilor, suma a fost
repartizat` celor implica]i, iar reclamantul a virat,
conform în]elegerii, suma de 84.805 lei. Aceast`
sum` de bani a fost virat` în contul SC A&A
Farma Distribution SRL, apoi s-a f`cut plata de
43.810 euro în contul furnizorului italian. Ulterior,
cele 10.000 de teste achizi]ionate au fost vândute
Companiei Na]ionale Unifarm SA. Cump`r`torul
a efectuat plata pe 31 martie 2020. Reclamantului
i-a fost virat` suma de 440.445 de lei. Ulterior,
rela]iile dintre p`r]i au fost fire[ti, îns` reclamantul
a apreciat c` i se cuvine o sum` suplimentar`,
f`r` îns` a prezenta o justificare”, a mai sus]inut
Alexandru Moisa. Continuarea pe www.Bzi.ro.
Ciprian NEDELCU
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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 de vânz`ri,studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL.
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.

Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.
Ajutor bucatar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
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.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815.

Agent de vânz`ri, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
INTERFOOD PROCESSING SRL.
Rela]ii la: 0751888511,
dan@mado.ro.

Confec]ioner ansamblor articole
din textile,8 clase, experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@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.

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.

Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Contabil junior, studii superioare,
cuno[tin]e operare PC, limba
englez` mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
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0232/224227;
office@fiscontexpert.ro.
Contabil senior, studii superioare,
cuno[tin]e operare PC,
experien]` 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i de auz [i vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, Delivery distribu]ie, s`
de]in` biciclet` sau ma[in`, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
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.
Electromecanic sta]ie pompare
apa canal, studii medii sau
superioare, experien]` 2 ani,
concurs, ANIF FILIALA
TERITORIALA IASI. Rela]ii la:
0232/226526; 0232/212256;
iasi.ru@anif.ro.
Electromecanic sta]ie pompare
apa canal, studii medii sau
superioare, experien]` 6 luni/1an,
concurs, ANIF FILIALA
TERITORIALA IASI. Rela]ii la:
0232/226526; 0232/212256;
iasi.ru@anif.ro.
Femeie de serviciu, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu. studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.

Fierar betonist, [coal`
profesional`, curs calificare, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EXQUISITE
SRL. Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, limba englez`,
francez`, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

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

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

Inc`rc`tor desc`rc`tor, f`r`
studii [i experien]` precizate,
IRAL TRADING SRL. Rela]ii la:
0723536827;
moldova_general@yahoo.com.

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.

Inginer cai ferate drumuri [i
poduri,studii superioare f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer construc]ii CCIA, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba englez`,
francez`, cuno[tin]e MATLAB,
SIMULINK, HW, SW, AUTO,
EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup.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 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.

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747168057;
contact@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.

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 proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manipulant marf`, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ELECTRO B.P SRL.
Rela]ii la: 0756813198;
maticbp@gmail.com.
Manipulant marf`, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, EHS-PREVENTION
SRL. Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

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

Muncitor piscicol, f`r` studii [i
experien]` precizate, PISCICOLA
SRL. Rela]ii la: 0749111575;
piscicolaiasi@yahoo.com.

L`c`tu[ mecanic, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@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.

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.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.

Leg`tor manual, studii medii,
calificare, FLAMARION SRL.
Rela]ii la: 0744540663;
flamarion_iasi@yahoo.com.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, TYALY SRL. Rela]ii la:
0744540663;
adi_bvtyaly@yahoo.com.
Lucr`tor comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate, BY RICCO
SRL. Rela]ii la: 0744261338;
byricco2016@gmail.com.
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;
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
cris@frarom.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L.
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba englez`,
francez`, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Sofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
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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, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.

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.

T`ietor accesorii confec]ii, 8
clase, experien]` 5 ani,
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.

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

Tâmplar manual, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
Tâmplar manual la presare [i
\ncleiere, [coala general`, f`r`
experien]` precizat`, TECKMAU
PAVE SRL. Rela]ii la:
0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.

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

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

Tâmplar universal, f`r` studii [i
experien]` precizat`, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com.

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

Tâmplar universal, [coala
genral`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.

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.
Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

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

Vânz`tor, studii medii, experien]`
min.1 an, DOLIMEX SRL. Rela]ii
la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Zidar, scoal` profesional`, curs
calificare, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.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.
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 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.

MEDIU
SC ELMOND COM SRL, titular al
proiectului ,,Alimentare cu
energie electric` -Extindere
pentru CENTRU COMERCIAL
ERA IA{I ’’ –anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de \ncadrare de c`tre
APM IA{I f`r` evaluarea
impactului asupra mediului [i f`r`
evaluare adecvat`, \n cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul ,, Alimentare cu
energie electric` -Extindere
pentru CENTRU COMERCIAL
ERA IA{I’’ propus a fi amplasat
\n Mun. IA{I, zona Ses Bahlui,
jud IA{I. Proiectul deciziei de
\ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM IA{I ,Calea
Chi[in`ului nr.43, zilnic, \ntre
orele 8-14, precum [i la
urm`toarea adresa de internet
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul

deciziei de \ncadrare termen de
10 zile de la data public`rii
prezentului anun].
S.C. MENNEKES ELECTRIC
S.R.L. solicit` emiterea
autoriza]iei integrate de mediu
pentru activitatea de producere a
cablurilor electrice pentru
autovehicule la punctul de lucru
din satul Bratuleni, comuna
Miroslava, str.Constantin
Brâncu[i, nr.7, Jud. Ia[i.
Activitatea desf`[urat` la punctul
de lucru include activitatea
nominalizat` \n anexa 1, pct.
4.1.h) la Legea nr.278/2013
privind emisiile industriale.
Solicitarea de emitere a
autoriza]iei integrate de mediu se
refer` la o instala]ie nou`.
Informa]ii privind impactul
poten]ial asupra mediului al
activit`]ii pentru care se solicit`
emiterea autoriza]iei integrate de
mediu pot fi consultate la sediul
APM Ia[i, Calea Chi[in`ului,
nr.43, jude]ul Ia[i [i la punctul de
lucru al SC MENNEKES
ELECTRIC SRL din satul
Br`tuleni, comuna Miroslava,
str.Constantin Brâncu[i, nr.7,
jude]ul Ia[i, \n zilele de luni-joi,
\ntre orele 8-16:30 [i vineri, orele
8-14. Observa]iile, sugestiile,
propunerile publicului se primesc
\n scris la sediul APM Ia[i sau
electronic la adresa de e-mail
office@apmis.anpm.ro \n termen
de 30 de zile.
S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L
titular al “ PUZ - Construire spa]ii
cu func]iuni mixte , spa]ii
comerciale, func]iuni
complementare [i spa]ii
reziden]iale prin modificare PUZ
aprobat cu HCL nr. 251 /
29.06.2007” propus a fi
amplasat în municipiul Ia[i,
strada Dealul Zorilor, N.C./ CF
159259, 159851, 159844, jud.
Ia[i, anunta publicul interesat
asupra lu`rii de c`tre APM Ia[i, a
deciziei etapei de \ncadrare [i
anume: proiectul de plan poate
avea efecte semnificative asupra
mediului, necesit` evaluare de
mediu. Proiectul deciziei de
încadrare poate fi consultat la
urm`toarea adres` de internet:
http: //apmis.anpm.ro.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia etapei de \ncadrare se
primesc la sediul APM Ia[i– str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, \n zilele
de luni-joi (orele 8:00- 16.30) [i
vineri (orele 8:00- 14:00) sau prin
email la office@apmis.anpm.ro, în
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

NOTIFICåRI
Subscrisa CII Amariei Mihaela,
prin titular, Amariei Mihaela,
desemnat lichidator judiciar prin
Sentin]a civil` nr.345/11.05.2021
pronun]at` în dosarul
1029/99/2021 al Tribunalului Ia[i,
anunt`m deschiderea procedurii
simplificate a insolventei [i
intrarea în faliment a debitoarei
SC SACOM EUROPE SRL, cu
sediul \n Ia[i, Str.Metalurgiei nr.5,
corp C3, camera 3, parter, jud.
Ia[i, CUI26175650,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

J22/510/2010.Termenullimit`pen
trudepunereacererii de admitere
a creantelor: 25.06.2021.
Termenul de \ntocmire a tabelului
preliminar este 05.07.2021.
Termenul pentru definitivarea
tabelului de crean]e este
30.07.2021. Prima Adunare a
Creditorilor se va desf`[ura \n
12.07.2021 ora 10, la Ia[i, Str.
Ba[ot` nr.2, etaj 3, nr. spa]iu
1173, jud.Ia[i, [i va avea ordinea
de zi: alegerea Comitetului
Creditorilor [i desemnarea
pre[edintelui acestuia;
desemnarea lichidatorului judiciar
[i stabilirea remunera]iei
acestuia, avansarea sumelor de
bani necesare continuarii
procedurii. Creditorii interesa]i
pot depune declara]ii de crean]`
în dublu exemplar la dosarul de
insolven]` 1029/99/2021 [i la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, B.dul Carol I nr.4, Corp A1,
et.2, cam.212. Informa]ii
suplimentare la 0744.592787

LICITA}II
C.I.I.FILIP A. SANDA- cu sediul
social în Ia[i, str.Frumoasa nr.16,
bl.639, sc.A, et.1, ap. nr.1, Ia[i,
în calitate de lichidator judiciar al
S.C. Leul Company SRL Ia[i
anun]` vânzarea prin licita]ie
public` cu strigare a imobilului a Spa]iului comercial, situat în
comuna Belce[ti, jude]ul Ia[iActiv-descris conform C`r]ii
Funciare: -CC - extravilan T52,
nr. cadastral 60478, CF –
60478/Belce[ti, suprafa]a de
420,00 mp; -C2 - spa]iul
comercial P<1, nr. cadastral –
60478, CF – 60478/, suprafa]a
554,00 mp, SU estimat` –
465,89mp, SC- 277,00 mp,
Terasa – 22,15mp, aflat \n
proprietatea privat` a SC Leul
Company Srl Ia[i. Pre]ul de
pornire reprezint` 100% din
pre]ul raportului de evaluare [i
este convertibil pl`tibil în lei la
cursul de schimb BNR din ziua
adjudec`rii. TVA-ul se aplic` în
func]ie de Codul Fiscal în vigoare
la data vânz`rii. Se consider` c`
ofertantul-poten]ialul cump`r`tor
accept` pre]ul activului pentru
care a depus documenta]ia,
condi]iile stipulate în
Regulamentul de vânzare [i
Caietului de sarcini a activului.
Vânzarea activului prin licita]ie
public` cu strigare va avea loc în
datele de 27.05.2021;
10.06.2021; 24.06.2021 [i
08.07.2021 la sediul lichidatorului
judiciar [i se va desf`[ura
conform prevederilor Legii
nr.85/2014 privind procedura
insolven]ei. Vânzarea se va face
în conformitate cu Regulamentul
de vânzare [i Caietul de sarcini
cu precizarea expres` ca pre]ul
oferit nu poate fi mai mic decât
pre]ul de pornire stabilit prin
Raportul de evaluare. Informa]ii
suplimentare privind descrierea [i
vizionarea activului imobil,
condi]iile de participare [i
organizarea vânz`rii pute]i solicita
pe adresa de e-mail:
sandafilip@yahoo.com sau
telefon mobil: 0742671391 sau
tel: 0232241596.
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Ie[enii, dispera]i s\ plece cât mai repede `n vacan]e!
SOCIAL

Miercuri, 19 mai

Nimeni nu mai crede `n teoria conspira]iei.
Rânduri imense la cabinetele medicilor
pentru vaccinarea cu Johnson & Johnson
De mai bine de dou` s`pt`mâni,
\n 38 de cabinete ale medicilor
de familie din jude]ul Ia[i a
\nceput imunizarea cu serul
Johnson & Johnson.
Aproximativ 20.000 de doze cu
serul Johnson & Johnson au
ajuns \nainte de 28 aprilie 2021
\n depozitul din Ia[i

Peste 30 de medici de familie din jude]ul
Ia[i au \nceput pe 28 aprilie 2021 campania de
vaccinare \mpotriva COVID-19 cu serul Johnson
& Johnson. Ie[enii aleg s` mearg` \n localit`]ile
aflate la zeci de kilometri de municipiu, pentru
c` vaccinearea const` \n administrarea unei
singure doze. La cabinetul medicului de familie
Mustafa Hamod din satul Osoi, comuna Comarna,
s-au vaccinat peste 20 de persoane, iar pe list`
se afl` tinerii din ora[ care doresc s` plece cât
mai repede \n vacan]`. „Din momentul \n care
am \nceput, am imunizat 25 de persoane cu
vârste cuprinse \ntre 18 [i 80 de ani. Am o list`
cu alte 30 de persoane care a[teapt` s` se
vaccineze, doar c` trebuie s` ajung` urm`toarea
tran[` de vaccin. Eu am cerut s` mi se aduc`
acest ser pentru a veni \n ajutorul persoanelor
care nu au posbilitatea de a ajunge \n ora[. Am
considerat c` este datoria mea de medic. Fac
list` cu persoanele care doresc, pentru a nu
aduce mai multe doze decât este nevoie, deoarece
aici, la ]ar`, este mai greu. M` gândesc s` nu
intervin` probleme, s` pice curentul electric [i
s` nu func]ioneze frigiderele sau altele. Au fost
tineri din municipiul Ia[i care au cerut s` se
vaccineze cu acest ser pentru a putea pleca rapid
\n vacan]e”, a precizat dr. Mustafa Hamod.

|n comuna Ciorte[ti, 100 de
persoane s-au vaccinat deja cu
serul Johnson & Johnson
Doi medici de familie din comuna Ciorte[ti
au reu[it s` imunizeze un num`r mare de persoane,

iar s`tenii sunt din ce \n ce mai doritori. „|ntro s`pt`mân` jum`tate am reu[it s` imuniz`m
100 de persoane, cam 10 pe zi. Au fost persoane
de toate vârstele [i, din fericire, f`r` efecte
adverse grave. Câ]iva pacien]i au acuzat dureri
u[oare \n zona unde au fost vaccina]i. Se pare
c` oamenii au prins \ncredere [i vin \n num`r
tot mai mare s` se vaccineze. {i eu [i so]ia mea
suntem medici de familie aici \n localitate [i
amândoi am cerut câte 50 de doze la \nceput
[i, din fericire, toate au fost administrate [i \nc`
avem multe cereri”, a spus dr. Viorel Ol`ra[u,
medic de familie \n comuna Ciorte[ti.

Vaccinarea \n cabinetele
medicilor de familie este o
gur` de oxigen pentru
persoanele care locuiesc
departe de ora[
|n comunele Lungani [i Dagâ]a, zeci de s`teni
s-au \nscris pe listele puse la dispozi]ie de c`tre
medici. Persoanele b`trâne, cu boli cronice, au
fost cele mai \ncântate de aceast` campanie de
vaccinare. „Am reu[it s` administr`m 20 de doze
\n cele dou` s`pt`mâni de când am demarat
campania de vaccinare la noi \n localitate. Mai
avem \nc` 5 doze care urmeaz` s` fie administrate
\n cursul zilei de mar]i, 18 mai 2021 (ieri- n.r.),

persoanelor care sunt programate. Program`rile
se efectueaz` \n incinta cabinetului. Având \n
vedere c` localitatea noastr` este destul de departe
de Ia[i, pentru oamenii de aici este o gur` de
oxigen. S-au vaccinat atât persoane s`n`toase,
cât [i persoane cu boli cronice, care aveau mare
nevoie de acest vaccin. Chiar era nevoie de
vaccinare [i aici”, a declarat dr. Cristian Horescu,
medic de familie \n comuna Dagâ]a. „Aceast`
campanie a mers mai bine decât ne a[teptam,
am reu[it s` epuiz`m toate cele 25 de doze
primite \n prima tran[`. Urmeaz` s` mai vin`
alte 25 de doze. Primim aceste doze din dou`
\n dou` s`pt`mâni”, a precizat dr. Gina Vornicu,
medic de familie \n comuna Lungani.

Lista cabinetelor unde se
administreaz` vaccinul
Johnson & Johnson
{i la cabinetele medicilor de familie din
municipiul Ia[i, num`rul persoanelor care cer
vaccinarea cu serul Johnson & Johnson este \n
cre[tere. La dispensarul T`t`ra[i al medicului
Adrian C`l`ra[u, zilnic vin persoane doritoare s`
se imunizeze cu noul ser. „La noi \n cabinet,
am \nceput vaccinarea de aproape dou` s`pt`mâni
[i am reu[it s` imuniz`m 25 de persoane, pentru
c` atâtea doze am avut. A fost surprinz`tor câte
cereri de vaccinare am avut. Nu am avut doze

câte cereri au fost. Am cerut s` ni se aduc` mai
multe doze. Foarte multe persoane care au vacan]e
planificate au cerut imunizarea cu acest ser,
deoarece le este mai comod”, a precizat dr.
Adrian C`l`ra[u, medic de familie \n T`t`ra[i.
Cabinetele medicilor de familie din jude]ul Ia[i
unde se administreaz` serul Johnson & Johnson
se afl` \n urm`toarele localit`]i: Holboca, Osoi,
Dobrov`], Ciorte[ti, Dolhe[ti, Erbiceni, Lungani,
Tg. Frumos, Sine[ti, Cepleni]a, Voine[ti, G\rbe[ti
- }ibana, Tansa, Dagâ]a, Probota, Vl`deni,
Andrie[eni, Plugari, }ib`ne[ti. |n municipiu,
medicii de familie pot fi contacta]i la urm`toarele
adrese: {os. Nicolina, nr.115, B-dul Independen]ei
16, B-dul N. Iorga, nr.39A, Str. Iarmaroc, nr.21,
B-dul Independen]ei 16, Str. Moara de Foc, nr.1,
Str. Ion Creang`, nr. 73A, Str.Vitejilor, nr. 17,
[i Str. Anton Crihan, nr.16, Ia[i, Dispensar Dacia.

|n jude]ul Ia[i au ajuns
aproximativ 20.000 de doze
Johnson & Johnson
De la debutul Campaniei de vaccinare \mpotriva
COVID-19 [i pân` mar]i, 18 mai 2021, la nivelul
jude]ului Ia[i au fost efectuate 282.825 de vaccin`ri.
Din acest num`r total de persoane vaccinate,
164.859 au fost vaccinate cu prima doz`, iar
117.966 cu cea de-a doua doz`. „De la debutul
campaniei de vaccinare am avut \n depozit peste
840.000 de doze Pfizer. |nainte de debutul
campaniei de vaccinare cu serul Johnson &
Johnson, 28 aprilie 2021, \n depozitul nostru au
ajuns aproximativ 20.000 de doze Johnson &
Johnson, care au fost distribuite c`tre cabinetele
medicilor de familie. |n prezent, \n depozit mai
avem 8.000”, a declarat col. Iulian Ple[escu,
reprezentantul Spitalului Clinic Militar de Urgen]`
din Ia[i. |n cadrul celui de-al doilea maraton de
vaccinare desf`[urat \n municipiul Ia[i, \n perioada
14 - 17 mai 2021 au fost imunizate 4.649 de
persoane. Maratonul de vaccinare \mpotriva
COVID-19 s-a desf`[urat la Universitatea de
Medicin` [i Farmacie din Ia[i [i s-a administrat
doar serul Pfizer.
Andreea P~DURESCU

Tot mai multe persoane au nevoie \n continuare de recuperare
post-COVID-19, chiar dac` num`rul cazurilor
confirmate pozitiv este \n sc`dere de mai bine de dou` luni
Num`rul pacien]ilor care au nevoie
de recuperare post-COVID-19
cre[te pe zi ce trece, \n timp ce
num`rul persoanelor depistate
pozitiv este \n continu` sc`dere.
Cele mai dese sechele \ntâlnite
dup` infectarea cu COVID-19 sunt
cele pulmonare [i cardiace. Ieri,
18 mai 2021, la Spitalul „C`i
Ferate” erau ocupate doar dou`
paturi ATI din cele 7
|n timp ce num`rul cazurilor COVID-19
confirmate pozitiv este \n sc`dere \n jude]ul Ia[i,
tot mai multe persoane ajung \n centrele de
recuperare post-COVID-19, cu diferite sechele.
Unii pacien]i care au fost infecta]i cu COVID19, indiferent c` au avut forme grave sau u[oare,
pot suferi de sechele respiratorii, cardiace sau
invaliditate corporal`, care reduc puterea [i

mobilitatea organismului. „Vin \n continuare
pacien]i care au nevoie de recuperare post-covid.
Chiar dac` num`rul cazurilor confirmate pozitiv
este \n continu` sc`dere de aproape dou` luni,
pacien]ii care au nevoie de recuperare postCOVID-19 se \nmul]esc pe zi ce trece. |n general,
cea mai mare nevoie de recuperare o au persoanele
cu sechele neuro-motorii, sechele respiratorii [i
cardiace. Pacien]ii vin din ce \n ce mai mul]i
pentru c` au aflat de aceste clinici de recuperare
[i apeleaz` la noi”, sus]ine dr. Mihai Glod,
managerul Spitalului „C`i Ferate” Ia[i. Având \n
vedere gradul mic de ocupare a paturilor destinate
pacien]ilor infecta]i cu COVID-19, nu mai este
necesar` completarea listelor de a[teptare. Spitalul
„C`i Ferate” (C.F.) Ia[i are un num`r total de
320 de paturi. Dintre acestea, peste 100 sunt
disponibile de mai bine de o lun` pentru pacien]ii
non-Covid. În ceea ce prive[te situa]ia paturilor

ATI destinate pacien]ilor COVID-19 afla]i în stare
grav`, ieri, 18 mai 2021, din [apte locuri erau
ocupate doar dou`.

Ieri, \n jude]ul Ia[i erau
ocupate doar 19 paturi ATI
Referitor la gradul de ocupare a paturilor,
inclusiv paturi ATI din spitalele suport COVID19, ieri, 18 mai 2021, erau utilizate 145 de paturi,
din care 19 erau paturi ATI. |n aceea[i zi, alte
441 de paturi erau libere din care 36 de paturi
ATI, iar la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” [i
la Spitalul Clinic de Obstretic` [i Ginecologie
„Elena Doamna” nu era ocupat niciun loc.
Managerii spitalelor suport-COVID-19 din Ia[i sau gândit la o nou` organizare a locurilor libere,
odat` cu sc`derea num`rului de cazuri de
coronavirus. În luna martie 2021, sec]iile de

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

Terapie Intensiv` din spitalele suport-COVID-19
erau neînc`p`toare odat` cu cre[terea num`rului
de cazuri de coronavirus grave în jude]ul Ia[i.
În aceast` perioad` îns`, de aproximativ o lun`
de zile, medicii ie[eni vorbesc despre o tendin]`
descendent`, care se men]ine [i reu[e[te s`
detensioneze situa]ia din spitale. Tot mai pu]ini
pacien]i infecta]i cu coronavirus ajung la Unitatea
de Primiri Urgen]e din cadrul Spitalului „Sf.
Spiridon” din Ia[i. Conform datelor oficiale, de
la debutul pandemiei [i pân` ieri, 18 mai 2021,
pe teritoriul jude]ului Ia[i au fost confirmate
42.155 de cazuri cu persoane infectate cu COVID19. De pe data de 17 mai 2021 [i pân` pe data
de 18 mai 2021 s-au \nregistrat dou` decese \n
rândul persoanelor confirmate pozitiv. De la
debutul pandemiei, num`rul total de decese a
ajuns la 876.
Andreea P~DURESCU
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Primii fotbali[ti care vor veni
la FCSB la finalul sezonului!
Ce planuri au ıro[-alba[trii‰
FCSB se preg`te[te s` încheie un nou sezon f`r` titlu câ[tigat,
ceea ce poate deveni un fapt înc` din aceast` rund`, dac` CFR Cluj
va câ[tiga în deplasarea de la Boto[ani. Gigi Becali a început deja
s` preg`teasc` strategia pentru fereastra de mercato din var`, îns`
pân` la perfectarea unor transferuri propriu-zise, trei juc`tori se vor
al`tura lotului la startul preg`tirilor pentru stagiunea viitoare: Ianis
Stoica, Ovidiu Hor[ia [i Cristian Dumitru, care vor reveni dup`
împrumuturi.
Ianis Stoica, mijloca[ de band` de 18 ani, a fost împrumutat în
aceast` stagiune în Liga 2, la CSM Slatina, forma]ie care a retrogradat.
De[i echipa nu a avut rezultatele dorite, Ianis Stoica nu a l`sat o
impresie negativ`. Fotbalistul care apar]ine de FCSB a evoluat în 24
de jocuri [i a reu[it [apte goluri [i cinci pase decisive. Ianis Stoica
este cel mai tân`r debutant din istoria clubului „ro[-albastru”, evoluând
în premier` la FCSB în octombrie 2017, la doar 14 ani, 10 luni [i
23 de zile, într-o partid` cu S`n`tatea Cluj din Cupa României, în
care a [i marcat. De[i nu a evoluat r`u în Liga 2, Ianis Stoica are,
totu[i, [anse mici de a fi p`strat în lotul primei echipe de la FCSB,
pentru el urmând, foate probabil, un nou împrumut.

Ovidiu Hor[ia nu a reu[it s` fie
un juc`tor decisiv la Gaz Metan
Ovidiu Hor[ia, al doilea fotbalist care va ajunge la baza din
Berceni la finele sezonului, vine dup` un an în care a jucat sub
form` de împrumut în Liga 1, la Gaz Metan Media[. Mijloca[ul de
band` dreapt` de 22 de ani, deja un juc`tor obi[nuit cu prima divizie,
unde a jucat inclusiv pentru FCSB, dar [i în tricoul celor de la Poli
Ia[i, a bifat 23 de apari]ii pentru medie[eni în actuala campanie,
reu[ind dou` goluri [i trei assist-uri. Ovidiu Hor[ia nu a reu[it s`
fie un juc`tor decisiv pentru Gaz Metan, dar [ansele sale s` r`mân`
la FCSB din var` sunt mari datorit` regulii U21. Mijloca[ul de band`
este n`scut pe 30 octombrie 2000, astfel c` va fi eligibil [i din
stagiunea viitoare, când cei doi juc`tori impu[i trebuie s` fie n`scu]i
dup` 1 ianuarie 2000.

Cristi Dumitru, evolu]ii consistente la FC Arge[
Cristi Dumitru a început acest sezon la FCSB, îns` în august a
fost cedat, sub form` de împrumut, la Academica Clinceni, unde,
totu[i, nu a primit multe [anse de a demonstra, astfel c` „ro[alba[trii” l-au rechemat, îns` nu pentru a-l folosi, ci pentru a-i g`si
o echip` unde s` poat` juca mai mult. Acea echip` a fost FC Arge[,
care a schimbat conducerea tehnic` în ianuarie [i, cu Mihai Ianovschi
[i Andrei Prepeli]` pe banc` [i Jean Vl`doiu în pozi]ie de conducere,

a fost una dintre revela]iile p`r]ii a doua a campionatului, salvânduse f`r` emo]ii de la retrogradarea la care în toamn` p`rea condamnat`.
Cristi Dumitru a fost unul dintre fotbali[tii care au contribuit la
rezultatele bune ale pite[tenilor din acest an, fotbalistul care poate
juca atât atacant central, cât [i în banda stâng`, unde pare a da cel
mai bun randament, bifând 23 de apari]ii pentru FC Arge[, trei goluri
[i un assist.

FCSB mizeaz` pe atacantul Cristian Dumitru
Datorit` evolu]iilor bune de la Pite[ti, Cristi Dumitru are
[anse bune s` r`mân` la FCSB, fiind solu]ie [i pentru regula
U21. Atacantul s-ar putea lupta pentru un loc în prima echip`,
care a suferit mult în acest sezon la capitolul solu]ii venite de
pe banca de rezerve în a doua parte a meciului, îns` este [i
parte din planul Academiei FCSB, care vrea s` lanseze o grup`
de elit`, în care Cristi Dumitru ar fi unul dintre vârfurile de
genera]ie.
11 meciuri, 3 goluri [i 2 assist-uri are Cristi Dumitru la prima
echip` a FCSB-ului
Doi al]i juc`tori pe care FCSB i-a cedat sub form` de împrumut
în acest sezon sunt portarul R`zvan Ducan, la Mioveni, [i {tefan
Can`, ajuns la Ia[i, care au [anse minime s` beneficieze în sezonul
urm`tor de [anse la clubul „ro[-albastru”. Al`turi de fotbali[tii
reveni]i dup` împrumuturi care vor fi [i p`stra]i în lot, Gigi Becali
a anun]at c` FCSB se va înt`ri în var` [i cu cel pu]in un stoper
[i un atacant central.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Onoare! Mircea
Lucescu a b`tut
palma cu o
na]ional` [i o
reprezint` la EURO.
„Asta e misiunea”
Mircea Lucescu a devenit un simbol în fotbalul din Ucraina,
dup` ce a scris istorie la {ahtior Done]k [i Dinamo Kiev, iar
acum a primit înc` un rol, de aceast` dat` din partea federa]iei
de fotbal a vecinilor no[tri. Antrenorul român a devenit
ambasadorul na]ionalei conduse de Andriy Shevchenko pentru
EURO 2020.
Mircea Lucescu a revenit în urm` cu câteva zile în România,
a vorbit despre titlul cu Dinamo Kiev [i le-a transmis conduc`torilor
din Liga 1 s`-i lase pe tricolori la Jocurile Olimpice. Luni, „Il
Luce” a fost prezent la Buftea, unde a asistat, al`turi de alte
personalit`]i din fotbalul românesc, la promovarea Rapidului
în prima lig`.
Ucraina, na]ional` calificat` la EURO, va juca dou` meciuri
la Bucure[ti în cadrul turneului final de la care tricolorii lui
Mirel R`doi lipsesc, dup` eliminarea în fa]a Islandei. Trupa
lui Shevchenko disput` pe Arena Na]ional` meciurile cu Austria
[i Macedonia de Nord, iar ucrainenii s-au înt`rit cu Mircea
Lucescu.

Mircea Lucescu a fost de acord s`
fie ambasadorul na]ionalei Ucrainei
Tehnicianul care a cucerit titlul cu Dinamo Kiev în acest
sezon a devenit ambasadorul na]ionalei Ucrainei. Decizia luat`
de conduc`torii fotbalului are ca obiectiv apropierea românilor
de na]ionala în care str`lucesc fotbali[ti precum Oleksandr
Zinchenko, Ruslan Malinovskyi, Viktor Tsygankov sau Roman
Yaremchuk.
„Mircea Lucescu a fost de acord s` fie ambasadorul
na]ionalei Ucrainei la Campionatul European. Deja e în Bucure[ti.
A început s` fac` preg`tirile, pentru ca na]ionala Ucrainei s`
primeasc` sus]inere la Bucure[ti. Este o în]elegere cu federa]ia
de fotbal din Ucraina ca Lucescu s`-i fac` pe români s`
perceap` na]ionala ucrainean` ca pe a lor. Aceasta va fi misiunea
antrenorului lui Dinamo în timpul EURO”, a sus]inut jurnalistul
Igor Tsyganyk, citat de presa din Ucraina.
Primul meci de la EURO, pe cel mai mare stadion al
României, va avea loc pe 13 iunie, Austria - Macedonia de
Nord. Urmeaz` duelul de pe 17 iunie, dintre Ucraina [i
Macedonia de Nord, iar pe 21 iunie se va disputa Ucraina Austria. Arena Na]ional` va g`zdui [i o optime de final`.

Mircea Lucescu, în
plin` glorie la 75 de ani
Înainte de a fi numit ambasador, „Il Luce” a fost selec]ioner
al României, între 1981 [i 1986, [i al Turciei, între 2017-2019.
Totu[i, antrenorul a recunoscut c` a f`cut o gre[eal` când ia preluat pe turci, ca mai apoi s` fac` pasul la Dinamo Kiev,
echip` cu care a cucerit toate trofeele interne în acest sezon.
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Bursa bârfelor

Zgomote ciudate \ntr-un spetal,
\n miez de noapte! Fac vocalize dup`
ce au intrat \n c`lduri: „Uh! Ah! Hi!”
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre o \ntâmplare demn` de „Dosarele X”, printr-un spetal
din târg. Cic`, acu’ câteva nop]i, persoanele care aveau norocu’
s` fi trecut chiar atunci pe sub geamurile spetalului de copchii,
din carteru’ T`t`ra[i, ar fi avut o surpriz` fonic`, cel pu]in! Gurile
rele spun c`, \n miez de noapte, o madam` doftori]` [i-a chemat
b`rbatul la locul de munc`, pe motiv de dr`gosteal`. Oamenii au
intrat \n cabinet, au stins lumina, au \nchis u[a [i au \nceput...
distrac]ia. Numai c` lucrurile s-au \ncins repede, iar un cet`]ean
care se ocup` de paza de pren spetal s-a speriat de zgomotele
ciudate care veneau din cabinetul madamei doftor: „Uh! Ah! Hi!”
Acu’, babetele bârfitoare b`nuiesc c`, odat` cu prim`vara, unii au
intrat \n c`lduri [i nu mai pot a[tepta s` se dr`gosteasc` pân`
ce agiung pe-acas`, dar... nici chiar a[a, doamna doftor!

Cum se spal` lovele pren târg de
c`tre ne[te b`e]i un[i cu t`te alifiile!
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint` una
despre ne[te [mecheri din târg, de meserie ezecutori giudec`tore[ti.
Gurile rele spun c` unii b`e]i din breasla aiasta au \nceput s`
cumpere ne[te apartamente pe la Convest. Acu’, asta n-ar fi o
problem` foarte mare, e normal ca oamenii s`-[i ia un acoperi[
deasupra capului. Numai c`, spun oamenii r`i, cic` locuin]ele
respective, de pren Tiudor, au un scop bine determinat, [i-anume
pentru a sp`la ne[te lovele. Tot ce v` putem spune e c` treaba
e oabl`, pentru c` au prins de veste despre t`t biznisu’ [i ne[te
b`e]i veseli, cu ochi alba[tri, care au \nceput s` sape. Noi ne-am
preg`tit o g`leat` de „bomboane agricole” [i a[tept`m acu’ s`
\nceap` [`ul! |n orice caz, babetele bârfitoare v` vor ]ine la corent
cu desf`[urarea evenimentelor \n edi]iile viitoare!

Cine i-a f`cut combina]ia pentru
primul bloc care l-a \mbog`]it
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una despre
Lucic` Stotean, ]eparul din târg care a vea o firm` de distribu]ie,
dar pe care a \ngropat-o [i pe aia. Povestea lui Lucic` \ncepe \n
urm` cu mai mul]i ani, când mai avea doar o bucat` de teren
printr-un cartier din târg. Sim]ind c` este rost de lovele, Stotean
s-a \ntorlocat cu Bogd`nel Burghiu, patronul clubului Fratelo.
Burghiu a pus lovelele, iar Stotean s-a ocupat de proiect. La final
au \mp`r]it profitul \n func]ie de contribu]ie, dar a fost destul
pentru Stotean s` se relanseze cu ma[ini de lux [i figuri de mare
afacerist. |ns` ce nu se [tia, este urm`toarea combina]ie. Blocul
din Alexandru cel Bun nu a fost construit tocmai legal, pentru c`
s-a umblat la schi]e. Pe române[te, s-a furat o bucat` f`r` [tirea
nim`nui, dar cu contribu]ia unor func]ionari, c`rora nu le d`m
acum numele. Babele bârfitoare stau aproape de acest personaj,
care este predispus la tot felul de denun]uri. Va fi interesant...
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Se strâmb\ gratiile de la
pu[c\ria din Ia[i! Scandalmonstru dup\ ce un de]inut
a aruncat c\r]ile pe mas\!
Experimente de infectare
cu COVID-19 `n celule?
Un de]inut din cadrul Penitenciarului de
Maxim` Siguran]` Ia[i a contestat \n
instan]` decizia luat` de Comisia de
Disciplin` \n ceea ce \l prive[te.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au
respins, \ns`, contesta]ia formulat` de
R`zvan George Blaga \mpotriva acelei
hot`râri
Scandal imens din cauza COVID-19! Un de]inut din Penitenciarul
Ia[i a fost aspru sanc]ionat! B`rbatul a fost acuzat c` a refuzat s`
primeasc` \n celul` doi colegi, pe motiv c` nu erau testa]i! Astfel,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au respins recent contesta]ia
formulat` de R`zvan George Blaga. „Instan]a respinge, ca nefondat`,
contesta]ia formulat` de c`tre petentul R`zvan George Blaga, în prezent
de]inut în cadrul Penitenciarului Ia[i, împotriva încheierii din 13
noiembrie 2020, pronun]at` de judec`torul de supraveghere a priv`rii
de libertate de la Penitenciarul Ia[i”, au precizat judec`torii ie[eni.

R`zvan George Blaga, sanc]ionat dup` un
incident, pe fondul pandemiei de COVID-19
Procesul intentat de R`zvan George Blaga (33 de ani) a \nceput
\n urm` cu câteva luni. Acesta a trimis la Judec`toria Ia[i o contesta]ie
împotriva hot`rârii judec`torului delegat de la Penitenciarul Ia[i. Acesta
a ar`tat c`, pe 28 octombrie 2020, Comisia din cadrul Penitenciarului
Ia[i a decis schimbarea regimului de executare a pedepsei închisorii
în regim închis \n cazul s`u. „Schimbarea regimului de deten]ie a
fost dispus` întrucât am fost sanc]ionat pentru s`vâr[irea unei abateri
disciplinare. Pentru a se dispune în acest sens, a fost re]inut c`, \n
perioada deten]iei, nu a[ fi beneficiat de recompense, nu a[ fi participat

la activit`]ile organizate, nu a[ fi lucrat [i a[ fi fost sanc]ionat pentru
s`vâr[irea unei abateri disciplinare foarte grave. Potrivit dispozi]iilor
legale, în cazul sanc]ion`rii pentru o abatere foarte grav` se poate
dispune schimbarea regimului de executare, dar nu se impune aceast`
obliga]ie, fiind necesar a fi analizat` [i conduita persoanei private de
libertate. Eu nu am ac]ionat cu rea-credin]`, fapta fiind s`vâr[it` în
contextul actual pandemic. Potrivit informa]iilor pe care le aveam \n
acel moment, de]inu]ii adu[i nu aveau efectuat un test COVID-19 [i
au fost adu[i direct în camera de de]inere f`r` carantinare / izolare
de 15 zile, astfel c` [ansele de infectare cu acest virus p`reau iminente.
De asemenea, din referat rezult` c` fiecare de]inut, individual, a
refuzat primirea celor doi de]inu]i adu[i”, a men]ionat R`zvan George
Blaga \n contesta]ia adresat` judec`torilor ie[eni.

Tân`rul, condamnat dup` ce
a urcat b`ut la volan
De]inutul R`zvan George Blaga a mai sus]inut c`, de fapt, pe
durata execut`rii, a fost recompensat de 6 ori, a participat la numeroase
activit`]i din penitenciare având calificative satisf`c`toare, bune [i
foarte bune [i a lucrat timp de 6 luni. De asemenea, a ar`tat c`, în
decurs de 3 ani de deten]ie, a fost sanc]ionat o singur` dat`. R`zvan
George Blaga se afl` \n penitenciar dup` ce a fost condamnat la 4
ani, 9 luni [i 10 zile de \nchisoare, pentru conducere sub influen]a
alcoolului [i f`r` permis. „|n noaptea de 13 spre 14 octombrie 2015,
în jurul orei 1:45, dup` ce a consumat b`uturi alcoolice, a condus
f`r` permis, pe drum public, \n localitatea Sascut, autoturismul marca
Audi A6, a ajuns în fa]a por]ii locuin]ei numitului M.C., dup` care a
distrus cu inten]ie ma[ina marca BMW, izbindu-se cu fa]a vehiculului
pe care îl conducea, producând un prejudiciu de 15.503 lei. De
asemenea, pe data de 13 decembrie 2017, la ora 14:50, acesta a fost
prins \n localitatea Sascut, în timp ce conducea autoturismul marca
Audi A8 f`r` a avea permis”, au constatat magistra]ii ie[eni. Magistra]ii
au ad`ugat c` tân`rul a fost sanc]ionat pentru o abatere foarte grav`,
astfel c` decizia Comisiei din penitenciar este legal`.

Reprezentan]ii Penitenciarului spun c`
au fost efectuate test`ri
Pe de alt` parte, reprezentan]ii Penitenciarului Ia[i sus]in c` fiecare
persoan` privat` care intr` \n institu]ie este testat`. „Oricare persoan`
privat` de libertate care intr` la noi nu este ]inut` \n acela[i loc cu
ceilal]i de]inu]i, ci este ]inut` separat. Totodat`, persoana nou-intrat`
este testat` cu privire la COVID-19 [i i se face o examinare medical`.
Pân` s` fie achizi]ionate testele privind COVID-19, cei nou-intra]i erau
]inu]i pentru o perioad` \n carantin`”, a declarat ieri Gabriela Topoliceanu,
purt`torul de cuvânt al Penitenciarului de Maxim` Siguran]` Ia[i, care
a subliniat c` nu cunoa[te detalii privind sanc]ionarea de]inutului
respectiv, dar a opinat c` ceea ce a sus]inut el poate fi [i o scuz`
pentru ceea ce s-a \ntâmplat.

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

