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O tânără din Iași a fost obligată să
facă sex cu 15 bărbați într-o
cameră încuiată! A încercat să-și
taie venele între partidele de amor,
pentru a scăpa de umilință!

ACTUALITATE Pag. 9

Dacă ar mai
exista prințese în
zilele noastre, cu
siguranță ar sta la
rând la atelierul
acestei tinere
economic
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Plan fabulos actualitate 8 Șoferul care l-a omorât pe Iancu,
de transformare a
un elev olimpic din Iași, și pe bunicii lui,
locului unde se făcea a plecat fluierând din sala de judecată!
un profit de zeci de Șoferul care l-a ucis pe Iancu, un
elev olimpic din Iași, și pe bunicii
milioane de euro
acestuia nu va face o zi de
social
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pușcărie. Judecătorii l-au
condamnat definitiv pe Ioan Emil
Petruș la 2 ani și 6 luni de
închisoare, dar cu suspendare,
pentru ucidere din culpă. Conform
anchetatorilor, individul a comis...

O tânără din Iași și-a descoperit pasiunea
pentru confecționarea de bijuterii handmade
în urmă cu 8 ani, iar de atunci a dezvoltat o
afacere de succes cu produse unicat.
Miresele sunt cliente fidele și plătesc...
Proiect spectaculos, din fonduri europene, la
Iași! Totul are la bază un dosar ce ține de o
mare companie din urbe. În trecut, aici se
făcea un profit de zeci de milioane de euro.
Concret, Complexul Național "Moldova" Iași
vizează realizarea primului Muzeu...
eveniment 3
Afacerea anului! Primăria
Iași și-a dat girul pentru o investiție
care s-a întins în tot orașul.
Proprietarul a pus mâna pe sute de
mii de euro în doar câteva luni

expres
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El este tânărul care ar putea
primi oricând rolul principal într-un
film polițist! A furat mai multe mașini

Un tânăr din Bacău a fost
urmărit de polițiști după ce a
furat mai multe autoturisme.
Pentru a-l prinde, oamenii
legii au efectuat mai multe
percheziții domiciliare.
Acum, individul se află în
arest și riscă să stea ani grei
în spatele gratiilor dacă va fi
găsit vinovat

EVENIMENT

Luni, 10 mai

Vremea `n Ia[i `n
s\pt\mâna 10 – 16 mai
2021. Anun]ul ANM
pentru perioada
urm\toare, a ultimei luni
de prim\var\ din 2021
Ve[ti importante pentru locuitorii din jude]ul Ia[i. Administra]ia
Na]ional` de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo
pentru s`pt`mâna \n curs, prognoz` care vine la pachet cu
valori apropiate de normalul termic al perioadei. |n aceast`
perioad`, vremea \n Ia[i va fi destul de pl`cut`, chiar dac`
se vor semnala pe alocuri precipita]ii. |n aceste zile, ie[enii
vor avea parte de valori de peste 20 de grade Celsius. De
asemenea, vântul va sufla slab pân` la moderat de cele mai
multe ori. Vremea va intra \ntr-un proces de \nc`lzire, dup`
ce \n s`pt`mâna anterioar` ie[enii au avut parte de temperaturi
ceva mai sc`zute.

Vremea \n Ia[i la \nceput de s`pt`mân`
Ast`zi, 10 mai 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de 7 grade Celsius [i o maxim` de 21 de
grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla
slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor
fi destul de sc`zute. Vântul va sufla slab [i spre sear`, \n
timp ce [ansele de precipita]ii vor r`mâne destul de sc`zute.
Mâine, 11 mai 2021, vremea la Ia[i va fi destul de pl`cut`,
cu temperaturi cuprinse \ntre o minim` de 8 grade Celsius
[i o maxim` de 22 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult
\nsorit, vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele
de precipita]ii vor fi destul de sc`zute. {i noaptea va fi senin`,
\n timp ce vântul va continua s` sufle slab pân` la moderat,
iar [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute.

Cum va fi vremea \n Ia[i spre mijlocul
s`pt`mânii? Pot ap`rea averse
Miercuri, 12 mai 2021, la Ia[i pot ap`rea averse, \n timp
ce valorile din termometre vor fi cuprinse \ntre o minim` de
11 grade Cesius [i o maxim` de 21 de grade Celsius. Pot
ap`rea averse, \n timp ce vântul va sufla slab pân` la moderat.
Ie[enii ar putea avea parte de averse [i spre sear`, \n timp ce
vântul va continua s` sufle slab pân` la moderat \n cursul nop]ii.
Joi, 13 mai 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse \ntre
o minim` de 10 grade Celsius [i o maxim` de 18 grade Celsius.
Pot ap`rea averse [i furtuni cu fulgere pe parcursul zilei, [ansele
de precipita]ii fiind destul de ridicate. {i spre sear` ie[enii pot
avea parte de furtuni [i de intesific`ri ale vântului.
Vineri, 14 mai 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de 12 grade Celsius [i o maxim` de 22 de
grade Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla slab
pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi
destul de sc`zute. Vântul va continua s` sufle slab pân` la
moderat [i spre sear`, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor
r`mâne \n cotinuare destul de sc`zute.
Vlad ROTARU
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Surpriz\ uria[\ pentru
locuitorii unei comune de la
marginea Ia[ului. Investi]ie
major\ `n localitatea
Valea Lupului în 2021
Locuitorii comunei Valea
Lupului, aflat` la marginea
municipiului Ia[i, vor fi
monitoriza]i \n
permanen]`. Autoritatea
local` a inclus \n proiectul
de buget pe anul 2021 un
proiect privind
implementarea unui sistem
de supraveghere video \n
comun`. |n lista de
investi]ii a Prim`riei din
comuna Valea Lupului se
reg`sesc [i alte proiecte
noi
Sistem de tip Big Brother \ntr-o localitate
aflat` \n plin` expansiune de la marginea
municipiului Ia[i. Consilierii locali au avizat
recent proiectul de buget pe anul 2021,
proiect avizat cu unanimitate de voturi de
c`tre plenul institu]iei. |n lista investi]iilor
pe anul \n curs se reg`sesc o serie de
lucr`ri noi, dar [i continuarea unor proiecte
din anii anteriori. Printre investi]iile noi
apar reabilitarea unor artere, noua strategie
local` pe perioada 2021-2027, dar [i alte
proiecte ce deja au primit girul ale[ilor
locali. Prim`ria din Valea Lupului a avut
\n plan [i alte investi]ii, \n special cele
legate de siguran]a \n traficul rutier.

Sistem video \n localitatea
Valea Lupului.
Investi]ie \ntr-un
studiu de trafic local
Un proiect nou este legat de implementarea
unui sistem de monitorizare video de tip
Big Brother, pentru care Prim`ria comunei
Valea Lupului va pl`ti circa 220 de mii de
lei. Proiectul cuprins \n lista de investi]ii

a fost avizat pozitiv de plenul Consiliului
Local la ultima [edin]` ordinar`. De asemenea,
\n lista de investi]ii mai apar [i strategia
de dezvoltare local`, pentru care se vor
aloca 420 de mii de lei, dar [i un studiu
de trafic pentru sistematizarea circula]iei
\n comuna Valea Lupului. Pentru acest
proiect se vor aloca 135 de mii de lei,
conform proiectului de buget pe anul 2021.
|n lista de investi]ii din localitatea Valea
Lupului mai apare [i construirea [i dotarea
unei gr`dini]e cu program prelungit. Proiectul
se deruleaz` cu fonduri de la Agen]ia pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR), valoarea
total` a investi]iei fiind de 3.5 milioane de
lei. |n list` apar [i alte investi]ii \n sistemul
educa]ional, valoarea total` a acestora fiind
de 2,1 milioane de lei. Pentru exinderea
canaliz`rii \n comuna Valea Lupului se vor
aloca 42 de mii de lei.

Peste 4 milioane de lei
pentru str`zile din
comuna Valea Lupului
Autoritatea local` din comuna Valea
Lupului va aloca peste 4 milioane de lei
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la capitolul privind transporturile. Pentru
amenajarea a 4 sta]ii de autobuz se vor
aloca 139 de mii de lei, \n timp ce pentru
betonarea unor drumuri din satul Valea
Lupului se vor aloca 72 de mii de lei. De
altfel, aceste investi]ii au fost deja anun]ate
recent de c`tre autoritatea local` din comuna
aflat` lâng` municipiul Ia[i. De asemenea,
pentru modernizare prin asfaltarea unor
str`zi din comuna Valea Lupului, Prim`ria
va aloca 3,1 milioane de lei. Pentru
modernizarea prin betonare a unor str`zi
din comun`, autoritatea local` va aloca 565
de mii de lei. Pentru modernizarea re]elei
de drumuri s`te[ti \n comuna Valea Lupuluietapa II, autoritatea local` va aloca circa
2.00 de lei. Pentru construirea unui pod
auto [i pietonal peste pârâul Lupului se
vor aloca 2.380 de lei. Pentru modernizarea
unor drumuri de interes local din comun`,
artere aflate la faza de documenta]ie [i
studii, Prim`ria va aloca 154.700 de lei. |n
plus, pentru mobilier sta]ii autobuz, Prim`ria
va mai aloca 150 de mii de lei.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Afacerea anului! Prim\ria Ia[i [i-a dat girul
pentru o investi]ie care s-a `ntins `n tot
ora[ul. Proprietarul a pus mâna pe sute de
mii de euro `n doar câteva luni
O afacere uria[` s-a dezvoltat \n plin` pandemie \n ora[ cu
sprijinul celor de la Prim`ria Ia[i. Totul ]ine de locurile de
parcare din municipiu, locuri gestionate de autoritatea local`. |n
prima parte a anului 2021, municipalitatea a reu[it s` ob]in` un
profit de câteva sute de mii de euro fa]` de perioada similar`
din 2020. Prim`ria a preg`tit [i un regulament pentru a-i
sanc]iona pe cei care nu respect` locurile de parcare din
municipiu
Lovitur` dat` de autoritatea local` \ntr-unul
din cele mai sensibile domenii din ora[, cel al
parc`rilor publice [i al celor de re[edin]`. Prim`ria
Ia[i a ajuns s` ob]in` un profit consistent de pe
urma locurilor de parcare din ora[, cifrele fiind
mult mai mari \n prima parte a anului 2021 fa]`
de perioada similar` a anului 2020. Locurile de
parcare din Ia[i sunt gestionate de Serviciul
Administrare Parc`ri, din cadrul Direc]iei Exploatare
Patrimoniu (DEP). |n calcul au fost luate locurile
de parcare de re[edin]`, dar [i cele din parc`rile
publice din \ntreg ora[ul.

Profit f`cut de Prim`ria Ia[i \n
2021 din parc`ri
|n perioada ianuarie – aprilie 2021, municipalitatea
a avut \ncas`ri totale de 3,6 milioane de lei (742
de mii de euro) provenite din parc`ri. Astfel,
din parc`rile publice, respectiv din abonamente,
parcometre [i pl`]i cu card bancar, Prim`ria a
\ncasat 676.149 de lei. Din avize (societ`]i
comerciale sau alte persoane juridice), municipalitatea
a \ncasat 390.369 de lei. Din chiriile provenite
din parc`ri de re[edin]`, municipalitatea a \ncasat

2.318.754 de lei. |n plus, alte 235.897 de lei au
provenit din \nchirierea garajelor. |ntre ianuarie
[i aprilie 2020, \ncas`rile din parc`ri au fost de
2,7 milioane de lei (532 de mii de euro). Fa]`
de aceea[i perioad` din anul 2020, profitul Prim`riei
este de 210 mii de euro. Profitul din parc`ri a
crescut de la an la an \n conturile municipalit`]ii.

Pont pentru bugetul local: mai
multe locuri de parcare
Reprezentan]ii Direc]iei Exploatare Patrimoniu
au ar`tat [i cum s-a ajuns la cre[terea profitului
municipalit`]ii. „Din compara]ia datelor se poate
observa c` încas`rile au crescut, urmând trendul
ultimilor 4 ani. Cifrele s-au modificat pe fondul
cre[terii num`rului de locuri de parcare scoase
la licita]ie. Vorbim de locurile destinate închirierii
[i implement`rii noilor solu]ii de plat` a tarifelor
de parcare în parc`rile publice cu plat`, respectiv
parcometre, SMS, aplica]ie”, a spus Marian Nistor,
[eful Serviciului Administrare Parc`ri din subordinea
municipalit`]ii ie[ene. Prim`ria administreaz` [i
16 parc`ri publice cu plat` \n municipiu, tariful
fiind de 5 lei pe or` pentru autoturisme.

Nr. 205084/ 06.05.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 luna mai ziua 20
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20, luna mai, anul
2021, ora 10, în localitatea Iasi , str.A.Panu, nr.26, se vor vinde
la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor:
I. SC. PERFECT GIFT SOLUTION.SRL CUI 38502098 din Iasi;
str.Sucidava nr.11;bl.P4;sc.A; et.1; ap.5;
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare
nr.3277 – licitatia aIIIa; Drepturile reale şi privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude
pornire al licitaţiei ,exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Masina de brodat marca BROTHER; model VR; stare
tehnica buna; A.J.F.P.Iasi; 6.300; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin, cam.
108, telefon 0232/ 213332, int.2111 sau 2113 – Executor Fiscal –
Birliba Gheorghe.
II. SC. INTEREURO FED.SRL CUI 32130920 din Iasi; str. Ripa
Galbena; nr.10;bl.A; ap.2;
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare
nr.2147 – licitatia aIIIa; Drepturile reale şi privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Autoutilitara N1; BA06 cu prelata; marca RENAULT MASTER;

Parc`ri ocupate abuziv \n
municipiul Ia[i
Culmea, nu toate locurile de parcare sunt
ocupate integral, conform celor de la Prim`ria
Ia[i. „Totodat`, cifrele eviden]iaz` c` de[i num`rul
locurilor de parcare scoase la licita]ie a crescut
an de an, acestea nu se ocup` în totalitate. De
altfel, multe parc`ri de re[edin]` sunt ocupate
par]ial”, a mai spus Marian Nistor. {efii Prim`riei
au precizat [i c` mul]i [oferi ocup` temporar
locurile de parcare f`r` s` pl`teasc` [i pentru
\nchirierea acestora. „În concluzie, în multe zone
din municipiul Ia[i exist` locuri de parcare, dar
nu to]i cet`]enii sunt dispu[i s` închirieze un
loc de parcare. S-a ajuns la o asemenea situa]ie
pentru c` nu exist` cale de constrângere pentru
plata ocup`rii temporare a unui loc de parcare
amenajat corespunz`tor într-o parcare de re[edin]`
[i neînchiriat`”, a mai declarat Marian Nistor.

cilindree 2800 cmc; motorina; an fabricatie 2001; culoare albrosu; nr.inmatricukare IS-09-KAZ (parbriz fisurat; stare actuala
nesatisfacatoare – (locatie- incinta LACTIS - b-dul Metalurgiei
nr.8) A.J.F.P.Iasi; 6.100; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin, cam.
107, telefon 0232/ 213332, int.2110 sau 2236– Executor Fiscal –
Leonte Livia.
III. SC. ROMEDIS CASA.SRL CUI 28197299 din Iasi; loc.Tomesti;
str.Bradutului nr.13;
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare
nr.9393.R – licitatia aIVa; Drepturile reale şi privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Autoturism M1 – AB berlina cu hayon; marca DAEWOO
MATIZ; an fabricatie 2008; cilindree 796 cmc; benzina; km
parcursi 169080 km; culoare alb; nr.inmatriculare IS-06-THH.;
A.J.F.P.Iasi; 850; 19%
2. Autoturism M1- AC Break; marca FORD FOCUS; an fabricatie
2001; cilindree 1596 cmc; motorina; km parcursi 245009 km;
culoare gri; nr.inmatriculare IS-03-XCA;; A.J.F.P.Iasi; 1.100;
19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin, cam.
108, telefon 0232/ 213332, int.2111 sau 2113 – Executor Fiscal –
Smera Mihai.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin
o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

Noul regulament pentru
parc`rile din municipiul Ia[i
O alt` afacere derulat` de Prim`ria Ia[i ]ine
[i de ini]ierea unui regulament destinat locurilor
de parcare. Noul regulament prevede aplicarea
unor amenzi pentru [oferii care nu respect` regulile,
dar [i o serie de aspecte venite \n beneficiul
acestora. „Prin noul regulament de exploatare a
domeniului public destinat parc`rii autovehiculelor
în municipiul Ia[i, Serviciul Administrare Parc`ri
inten]ioneaz` extinderea limitei de 30 de metri
de arondare a imobilelor la parc`rile de re[edin]`.
S-a ajuns la aceast` decizie pentru a se echilibra
repartizarea locurilor de parcare în anumite zone
[i pentru a da posibilitatea închirierii de locuri
de parcare cât mai multor persoane care doresc
s` pl`teasc`”, a mai spus Marian Nistor, [eful
Serviciului Administrare Parc`ri.
Vlad ROTARU

a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei
sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi –
Administratia Judeteana a Finanțelor Publice Iasi,cod de
identificare fiscală 4540909 deschis la Trezoreria Municipiului
Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta prin mandatari
care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala autentica.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană
interpusă.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de
conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
Bunurile se afla in custodia debitorilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon afisat.
Data afişării: 06.05.2021.
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume – Butu Irina
Executor fiscal – Smera Mihai.
Executor fiscal – Birliba Ghorghe.
Executor fiscal – Leonte Livia.
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Dosar de zile mari legat de o
companie din Ia[i! Plan fabulos de
transformare a locului unde se f\cea
un profit de zeci de milioane de euro
Proiect spectaculos, din fonduri
europene, la Ia[i! Totul are la baz` un
dosar ce ]ine de o mare companie din
urbe. |n trecut, aici se f`cea un profit de
zeci de milioane de euro. Concret,
Complexul Na]ional „Moldova” Ia[i vizeaz`
realizarea primului Muzeu de Arheologie
Industrial` din România. Acesta ar urma a
fi realizat pe amplasamentul fostei Fabrici
de }igarete
Un dosar ce ]ine de o mare companie din Ia[i, care \n trecut
f`cea un profit de zeci de milioane de euro, continu` s` provoace
un interes uria[! Concret, Complexul Na]ional „Moldova” Ia[i
(CMNM) vizeaz` realizarea primului Muzeu de Arheologie Industrial`
din România. Acesta ar urma a fi realizat pe amplasamentul fostei
Fabrici de }igarete. Pentru a se demara totul, Ministerul Culturii
face demersuri pentru a-l indentifica pe proprietar [i ca, printr-o
Hot`râre de Guvern, tot terenul [i cl`dirile s` intre \n administrarea
CMNM. „Pe parcursul \ntregului an 2020 am f`cut toate demersurile
pentru a sprijini Complexul Muzeal Na]ional «Moldova» Ia[i \n a
realiza proiectul de fondare a primului Muzeu de Arheologie
Industrial` din România, pe amplasamentul fostei Fabrici de
}igarete (amplasat` pe {oseaua Na]ional`, num`rul 1, municipiul
Ia[i). Nu m` voi l`sa pân` nu voi duce la realizarea acestui
deziderat. Acolo este o problem` ce ]ine de proprietatea asupra
terenului. |n trecut, pe fondul datoriilor la stat, \n contul acestora
a fost preluat terenul de c`tre o firm` privat` care a cump`rat
fabrica. Mai mult, doar cea mai important` cl`dire a intrat \n
administrarea Palatului Culturii”, a precizat istoricul Liviu Br`tescu,
secretar de stat \n cadrul Ministerului Culturii.

Proiect de realizare a primului
Muzeu de Arheologie Industrial`
la fosta Fabric` de }igarete din Ia[i
Mai departe, istoricul Liviu Br`tescu men]ioneaz` [i c`: „Am
f`cut demersurile ca aceasta s` aib` un nou cod \n Lista
Monumentelor Istorice, celelalte 4 sau 5 cl`diri având alte coduri
ca monumente. Acum, facem apel la toate institu]iile abilitate (gen
ANAF sau Ministerul de Finan]e) pentru a-l indentifica pe proprietar
[i ca, printr-o Hot`râre de Guvern, tot terenul [i cl`dirile s` intre
\n administrarea Complexului Muzeal Na]ional «Moldova» Ia[i [i
ca proiectul s` poat` \ncepe, cu finan]are pe fonduri europene!
Este un pas simplu pentru care voi face tot ceea ce pot spre a
se \ntâmpla”, a conchis Liviu Br`tescu, secretar de stat \n cadrul
Ministerului Culturii.
Mai departe, managerul de la Palatul Culturii din Ia[i, dr.
L`cr`mioara Stratulat, explic`: „Este un proiect la care ]in foarte

mult [i care ar duce la realizarea primului Muzeu de Arheologie
Industrial` la fosta Fabric` de }igarete din Ia[i. Acolo este altcineva
proprietar asupra terenului [i, tocmai de aceea, nu putem merge
mai departe [i a solicita finan]are pe segmentul fondurilor europene.
Trebuie s` intabul`m totul, iar, mai apoi, s` solicit`m finan]are.
Am apelat la sprijinul Ministerului Culturii, iar secretarul de stat,
istoricul Liviu Br`tescu, face toate demersurile \n acest sens.
Sper`m s` ducem la bun sfâr[it acest frumos proiect al nostru”,
arat` [i dr. L`cr`mioara Stratulat, manager CMNM Ia[i.

|n premier` na]ional`, la Ia[i, \nc` din 2012
s-au pus bazele primului proiect pentru un
Muzeu de Arheologie Industrial`
La Ia[i, \nc` din 2012 s-au pus bazele primului proiect pentru
un Muzeu de Arheologie Industrial`. |n cl`direa fostului depozit
de tutun de la Fabrica de }igarete urmeaz` a se dezvolta un
spa]iu istoric unicat. De precizat faptul c` reprezentan]ii CMNM
au f`cut demersurile necesare pentru transferarea Depozitului de
Tutun, construit în anul 1908, în vederea înfiin]`rii acestui muzeu,
lucru ce s-a realizat prin Hot`rârea de Guvern (HG) nr. 215 din
17 martie 2010 prin care cl`direa a trecut de la Ministerul de
Finan]e la Ministerul Culturii [i Patrimoniului Na]ional. |n acest
sens, Muzeul {tiin]ei [i Tehnicii „{tefan Procopiu este preocupat
de îmbog`]irea colec]iilor, de prezervarea patrimoniului tehnic
valoros existent, [tiut fiind faptul c`, în urma retehnologiz`rilor,
multe aparate [i instala]ii au fost casate [i distruse f`r` a se ]ine
cont de valoarea lor pentru istoria {tiin]ei [i Tehnicii.

„Tutunul se lucreaz` cu apa. Umezirea
foilor se face cu pulverizatoare”
Legat de toate acestea, cu siguran]` miile de ie[eni care sunt
fum`tori ar fi interesa]i s` vad` modul \n care, acum peste o
sut` de ani, se derula procesul de fabrica]ie al ]ig`rilor. Asta, cu
atât mai mult cu cât una dintre primele fabrici de tutun din
Europa a func]ionat la Ia[i. „Descrierea metodelor de produc]ie.
Tutunul se lucreaz` cu apa. Umezirea foilor se face cu pulverizator,
ad`ugând la straturi sub]iri de p`pu[i de tutun ap` \n cantitate

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

de 4 - 6 la sut` din greutatea tutunului. Tutunul umezit \n p`pu[i
a[teapt`, \n l`zi mari, 24 ore pentru uniformizarea umidit`]ii.
Desfacerea p`pu[ilor umezite [i alegerea foilor pe calit`]i se face
cu lucr`tori cu mâna”, se arat` \n primul act ce ]ine de \ntâia
linie de produc]ie a ]igaretelor la Ia[i, \n anul 1908.

70 de mii de ]igarete, produse \n opt ore
Dincolo de toate acestea este absolut necesar a fi prezentat
\nc` un detaliu extrem de important ce ]ine de modul \n care
era produs tutunul. Indica]iile de productie sunt extrem de precise
[i de clare \n acest sens. De asemenea, important de remarcat
c` eficien]a muncii era una incredibil`. „|n prezent se execut`
fabricate dup` cum urmeaz`: tutun [i ]igarete din calit`]ile de
tutun Regal, Lux, Calitatea I, a II-a [i a III-a fin [i a III-a ordinar.
Mai departe, pentru confec]iona]ul plicurilor cu tutun - calitatea
a III-a, o echip` de opt lucr`toare poate confec]iona 300 de
kilograme \n opt ore. Pentru \mpachetat ]igarete \n po[ete, o
echip` de dou` lucr`toare poate \mpacheta pân` la 70 de mii de
]igarete \n opt ore”, se mai reg`se[te \n primele documente ale
firmei. Mai multe detalii pe aceast` tem` pot fi analizate doar \n
facsimilele de pe www.bzi.ro.
Valentin HU}ANU
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Moartea stupid\ a unui tân\r ie[ean pe
terenul de fotbal! Familia `l a[tepta acas\
pentru a petrece ziua de na[tere a feti]ei
Un tân`r din Ia[i care lucra \n Bucure[ti, pe [antier, s-a stins
dup` un banal joc de fotbal. Iulian Condurache avea doar 29 de
ani, era c`s`torit [i avea doi copii, Alberto [i Sofia. |ntr-o dup`miaz`, dup` ce a terminat programul de munc`, Iulian a ie[it cu
câ]iva prieteni la o partid` de fotbal, care avea s` fie ultima.
B`rbatul a alunecat pe gazonul artificial de pe teren [i s-a lovit
puternic la cap. Diana Condurache, so]ia acestuia, are 23 de ani
[i a r`mas singur` cu cei mici. „Am vorbit cu el cu o sear`
\nainte [i era bine, fericit. Nu m-am gândit niciodat` c` mi se
poate \ntâmpla a[a ceva. Era plecat de doi ani \n Bucure[ti, unde
lucra pe [antier [i venea destul de rar acas`. Tr`iam din ce
câ[tiga el [i aloca]iile copiilor. Când avea timp liber \i pl`cea
mult s` joace fotbal. {tiu c` a mers cu câ]iva b`ie]i s` joace
fotbal [i dup` 20 de minute am primit un telefon \n care mi sa spus c` Iulian e la spital \n stare grav`. |n primele momente
nu \n]elegeam ce se \ntâmpl` [i am crezut c` e confunzie. Pân`
la urm` am acceptat situa]ia, dar nu am \ncetat nicio clip` s`
sper ca \[i va reveni [i c` vine acas` s`n`tos. Mergeam \n fiecare
zi la biseric` [i m` rugam s` scape. Când vorbeam cu medicii,
\mi spuneau c` starea lui evolueaz` spre bine, dar a doua zi \mi
spuneau c` iar nu e bine. Timp de dou` s`pt`mâni, cât a stat
\n com`, am tr`it cu speran]a c` \[i revine. Pe data de 26 august
2020, când am v`zut c` m` sun` de la spital, am \nceput instant
s` plâng, iar când mi-au spus c` a murit, \l \ntrebam pe Dumnezeu
cu ce am gre[it, de ce mi l-a luat”, a declarat Diana Condurache,
so]ia b`rbatului decedat.

|ntreaga familie \l a[tepta acas` pentru o
petrecere, dar au avut parte de \nmormântare
Iulian era mai mult plecat [i \[i vedea foarte rar copiii [i
so]ia, iar acest lucru l-a m`cinat mereu. Acas`, la Ia[i, familia lui
Iulian se preg`tea de petrecerea de un an a feti]ei la care era
a[teptat cu mult` c`ldur`. B`rbatul era fericit c` a strâns bani
pentru a face o petrecere frumoas` feti]ei lui, care urma s`
\mplineasc` un an, dar banii au fost folosi]i pentru \nmormântarea
lui. „Feti]a noastr` nici nu-l cunoa[te foarte bine, pentru c` st`tea

foarte pu]in acas`. Muncea foarte mult pentru noi. Cand am vorbit
ultima dat` cu el, mi-a spus cât este de fericit c` a reu[it s`
strâng` bani [i s` facem o mic` petrecere la fat`. Mi-a mai spus
c` abia a[teapt` s` vin` s` stea cu noi acas` [i c` \i este tare
dor de noi. Banii pentru petrecere i-am folosit la \nmormântarea
lui. B`iatul este mai mare, are 5 ani, [i el a \n]eles situa]ia. Când
\mi spune c` \i este dor de el, mergem to]i trei la cimitir [i st`m
câteva minute acolo cu el. Este foarte greu s` nu ai cui s` \i
spui tat`. Noi eram de foarte mult timp \mpreun` [i ne-am iubit
tare mult. Ne-am cunoscut de când aveam eu 14 ani [i de atunci
nu ne-am desp`r]it niciodat`. El a fost prima [i singura mea
iubire. Nu am f`cut decât 8 clase [i m-am m`ritat. Eu am avut
o via]` foarte grea [i nu vreau ca ai mei copii s` fie la fel. O
s` \ncerc s` le fiu [i mam`, [i tat`”, a mai precizat femeia.
|n edi]iile anterioare a fost prezentat cazul mamei care [i-a
b`tut cei 4 copii minori. Florinel [i Mihaela Panainte aveau
custodie comun` pentru cei 4 minori, iar b`rbatul o acuz` pe
fosta so]ie c` [i-ar fi maltratat copiii.

Diana \[i dore[te o cas` pentru
cei mici [i are nevoie de ajutor
Iulian, \mpreun` cu Diana [i cei doi copii, locuiau la p`rin]ii
lui, unde reu[ise s` construiasc` o camer` doar pentru ei. Aveau
planuri mari \mpreun` [i toate au r`mas acum pe umerii Dianei.
Femeia \mpreun` cu cei mici locuiesc \n aceea[i camer`, dar nu
mai pot sta foarte mult timp acolo din diferite motive. Conducerea
Prim`riei a \nceput deja s`-i sprijine \n construirea unei noi
locuin]e [i le-a oferit un loc unde au \nceput lucr`rile. „Din pensia
de urma[ am strâns câ]iva bani [i am \nceput s` construiesc o
cas` pentru cei mici. Nu \mi doresc nimic altceva decât s` fie
ei ferici]i [i s` nu le lipseasc` nimic. Avem o camer` la socrii,
unde st`m, dar vreau s` aib` casa lor. Iulian mai are 9 fra]i [i
la un moment dat nu o s` mai pot sta acolo, chiar dac` sunt
ni[te oameni extraordinari [i au grij` de noi. Atât fra]ii, cât [i
p`rin]ii lui mi-au fost al`turi \n tot acest timp. Oamenii m` judec`,
dar ei nu cunosc toat` situa]ia. Eu am avut o via]` grea. P`rin]ii

mei sunt foarte s`raci. La casa mea p`rinteasc` nu am nici curent
electric, toat` via]a am stat la lumânare. Mai am dou` surori mai
mici. Nu \mi doresc lux, vreau doar un acoperi[ pentru cei mici.
Am reu[it s` turn`m placa [i \mi doresc s` am o camer`, unde
s` stau cu cei mici, [i o baie. Nu vreau nimic mai mult. Prefer
s` nu m`nânc eu [i s` aib` ei tot. Am avut luni \n care nu mai
aveam un leu, nu m-am \mprumutat de la nimeni [i lor nu le-a
lipsit nimic”, a precizat Diana Condurache. Oricine dore[te s`
ajute la ridicarea acestei case o poate face donând \n contul:
RO68BRDE240SV26882152400. Diana este o lupt`toare. În edi]iile
anterioare ale „BZI” a fost prezentat cazul familiei L`z`rescu, din
comuna Erbiceni, jude]ul Ia[i, c`rora casa li s-a f`cut scrum \n
noaptea de |nviere.
Andreea PåDURESCU

Cu noi titluri proasp\t lansate [i altele care vor
rula în premier\, programul filmelor de la Cinema
Ateneu Ia[i continu\ [i în s\pt\mâna 10-16 mai
Programul filmelor de la Cinema Ateneu
continu` [i în s`pt`mâna 10-16 mai 2021.
Recomandarea s`pt`mânii: „Scoob!” - anima]ia
cu renumitul personaj Scooby-Doo. Biletele pot
fi achizi]ionate de pe www.cinemaiasi.ro sau de
la casieria Ateneului Na]ional din Ia[i. Sala Mare
„Radu Beligan” a Ateneului va fi redeschis` la o
capacitate de 50 la sut`, cu respectarea
m`surilor [i a regulilor impuse de autorit`]i. Pre]
bilet normal: 12 lei
Programul filmelor de la Cinema Ateneu continu` [i în
s`pt`mâna 10-16 mai 2021. Recomandarea s`pt`mânii: „Scoob!” anima]ia cu renumitul personaj Scooby-Doo. Cu titluri proasp`t
lansate [i proiec]ii \n premier`, programul filmelor de la Cinema
Ateneu continu` [i în s`pt`mâna 10-16 mai 2021. „DAU. Natasha”,
controversatul film care a câ[tigat un Urs de Argint [i a f`cut
valuri la Berlin anul trecut, este o poveste despre violen]`, pe
cât de radical`, pe atât de provocatoare. Natasha lucreaz` la
cantina unui institut de cercetare sovietic secret. Bea mult, îi
place s` vorbeasc` despre dragoste [i ajunge s` se implice întro aventur` romantic`.

las` pe nimeni la o distan]` sigur`”, a afirmat juriul celei de-a
71-a edi]ii a Berlinalei. „Re]eaua cubanez`/Wasp Network” este
un thriller politic captivant [i elegant, ce aduce în prim-plan o
adev`rat` galerie de escroci cubanezi [i exila]i cubano-americani,
care s-au angajat într-o b`t`lie complex` [i profund nuan]at` de
ideologii concurente [i loialit`]i schimb`toare. Bazat pe o poveste
adev`rat`, produc]ia spune povestea a 5 prizonieri politici cubanezi,
care au fost prin[i în SUA la sfâr[itul anilor ‚90 [i acuza]i de
spionaj [i crime. În film îi vom vedea pe Penélope Cruz, Gael
García Bernal, Edgar Ramírez, Ana de Armas.

„Scoob!”, filmul cu îndr`gitul personaj de
anima]ie Scooby-Doo, va intra oficial în
programul Cinematografului Ateneu

„Scoob!”, filmul cu îndr`gitul personaj de anima]ie ScoobyDoo, va intra oficial în programul Cinematografului Ateneu. Prima
aventur` animat` de lung` durat` a lui Scooby-Doo dezv`luie
modul în care el [i cel mai bun prieten al s`u, Shaggy, au devenit
doi dintre cei mai iubi]i demascatori de r`uf`catori din lume.
Povestea ne duce înapoi la locul în care totul a început atunci
când un tân`r pe nume Shaggy se întâlne[te pentru prima dat`
cu Scooby [i fac echip` cu Velma, Daphne [i Fred pentru a lansa
„Babardeal` cu bucluc sau porno
Echipa Misterelor. Este reintrodus` în program [i anima]ia „Animal
balamuc”, la Cinema Ateneu
Crackers/Salva]i de cr`n]`nei”, o produc]ie despre prietenie, curaj
Cinefilii sunt a[tepta]i [i la „Babardeal` cu bucluc sau porno [i împlinirea viselor. În film îl vom vedea pe Owen împreun` cu
balamuc”, lungmetrajul regizat de Radu Jude, marele câ[tig`tor familia sa, într-o aventur` plin` de giumbu[lucuri [i peripe]ii.
al celei de-a 71-a edi]ii a Festivalului Interna]ional de Film de la Biletele pot fi achizi]ionate de pe www.cinemaiasi.ro sau de la
Berlin. Filmul, premiat cu Ursul de Aur, porne[te de la urm`rile casieria Ateneului Na]ional din Ia[i. Sala Mare „Radu Beligan” a
pe care le provoac` un clip înc`rcat în mediul on-line de o Ateneului va fi redeschis` la o capacitate de 50 la sut`, cu
profesoar` de [coal` general`. „Este un film elaborat [i s`lbatic, respectarea m`surilor [i a regulilor impuse de autorit`]i. Pre]
inteligent [i copil`resc, simetric [i vibrant, imprecis în cel mai bilet normal: 12 lei
Valentin HU}ANU
bun sens al cuvântului. Atac` spectatorul, incit` dezacordul [i nu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Dac\ ar mai exista prin]ese `n
zilele noastre, cu siguran]\ ar sta
la rând la atelierul acestei tinere
din Ia[i. Coroni]ele pline de pietre
scumpe sunt vedete printre crea]ii
O tân`r` din Ia[i [i-a
descoperit pasiunea pentru
confec]ionarea de bijuterii
handmade \n urm` cu 8 ani, iar
de atunci a dezvoltat o afacere
de succes cu produse unicat.
Miresele sunt cliente fidele [i
pl`tesc de la câteva sute pân`
la câteva mii de lei pentru a
ar`ta perfect \n ziua nun]ii
M`d`lina Bâzdâg`, o tân`r` din Ia[i care \n
urm` cu 8 ani a renun]at la jobul bine pl`tit \n
vânz`ri, pentru a face bijuterii personalizate, a
pus bazele unei afaceri de succes cu produse
handmade. Antreprenoarea poveste[te c` a vrut
s` fac` ceva pentru sufletul s`u, de aceea a
renun]at la job. „Pasiunea mea pentru bijuterii
handmade a \nceput fix acum 8 ani, când miam comandat prima cutie cu m`rgele pentru a
crea ceva. A fost o perioad` când nu mai eram
mul]umit` de jobul meu [i nu mai rezonam pur
[i simplu. De[i aveam un salariu foarte bun, \mi
doream s` fac ceva pentru sufletul meu chiar
dac` a[ fi câ[tigat mai pu]ini bani, dar s` fac
ceva cu pasiune. Pe atunci mi-am rugat prietenele
s` m` ajute, s`-mi dea o idee [i a[a a \nceput
Kreativa. O prieten` de-a mea mi-a spus c` ea
m` vede f`când bijuterii [i chiar atunci ea m-a
convins, mi-am comandat m`rgele [i m-am apucat
de treab`”, poveste[te tân`ra care spune c` a
investit toate economiile \n afacerea care a avut
succes \nc` de la lansarea sa. Cele mai multe
vânz`ri au fost f`cute online, \n primele luni de
la demararea afacerii, iar ulterior a deschis un
magazin.

Afacerea cu bijuterii handmade
a M`d`linei Bâzdâg` s-a
dezvoltat treptat
Antreprenoarea spune c` faptul c` a deschis
un magazin cu o gam` variat` de produse a
ajutat-o [i, astfel, au crescut vânz`rile. Clientele
veneau cu hainele abia cump`rate pentru a potrivi
]inuta cu colierul sau cerceii. „Am \nceput s`
vând online, dar dup` 6 luni am deschis un
magazin \n zona Alexandru [i acolo aveam, pe
lâng` colierele mele, [i accesorii destinate celor
care f`ceau la rândul lor bijuterii. Adic` \nchiz`tori
carabine, lan]uri, m`rgele la bucat`, la gramaj.
Acolo am devenit foarte cunoscut` pentru c` la
mine veneau clientele care treceau prin zon`, \[i
cump`rau haine, trebuiau s` plece la un eveniment
[i \mi spuneau c` au nevoie de un colier cu
verde, cu roz. Potriveam \mpreun` colierul pe
]inut`. Apoi veneau singure. |n magazin nu am
vândut doar produse f`cute de mine, ci [i din
acelea de serie. Dup` vreo 3-4 ani am deschis
magazin [i la Carrefour Era. Cel din Alexandru
l-am \nchis, pentru c` nu am avut timp s` m`
ocup de amândou` [i \n momentul de fa]` sunt
acolo”, poveste[te M`d`lina Bâzdâg`.

M`d`lina Bâzdâg`: „|n ultimii 4
ani am avut o cerere foarte
mare din partea mireselor,
pentru c` \[i doreau accesorii
extravagante”
Cu timpul, miresele au devenit cele mai importante
cliente pentru tân`ra antreprenoare, acestea dorindu[i s` arate perfect \n ziua nun]ii. |n anul 2020, din
cauza pandemiei, cifra de afaceri a sc`zut odat`
cu num`rul redus de evenimente. „|n ultimii 4 ani
am avut o cerere foarte mare din partea mireselor,
pentru c` \[i doreau accesorii extravagante, care
nu pot fi f`cute decât manual. Atunci am \nceput
s` creez pentru ele, vorba s-a dus, am participat
la târguri de mirese, iar \n perioada de care-[i
spuneau, mai bine de 75 la sut` din produsele
lucrate au fost pentru mirese. Da, anul trecut, de
când cu pandemia, totul este aproape mort. |n anul
2019 cifra de afaceri a fost de 100.000 de euro [i
\mi propusesem s` o dublez \n anul 2020, \ns`
pandemia mi-a dat planurile peste cap. Din cauza
anul`rii sau amân`rii evenimentelor a sc`zut cifra
de afaceri aproape la jum`tate. Dar norocul meu
este c` se g`sesc [i alte produse \n magazin. Avem
gen]i, coliere de zi, din argint, placate cu aur, care
pot fi purtate oricând, nu doar la evenimente. Atunci
am reu[it s` m` men]in pe linia de plutire”, spune
M`d`lina Bâzdâg`.

Colierele cu m`rgele,
handmade, pot fi p`strate toat`
via]a [i sunt recomandate
persoanelor alergice

Acum 8 ani, colierele acestea cusute manual,
statement, erau \n vog`, foarte c`utate, [i cred c`
am fost printre primele \n Ia[i care au creat astfel
de coliere. |n general, clientele sunt mul]umite. Sa \ntâmplat s` am [i cliente nesatisf`cute, dar am
colaborat cu ele [i totul s-a rezolvat. Colierele
cusute ]in toat` via]a. Ele trebuie puse, ca orice
alte bijuterii, \n cutie. Sunt recomandate persoanelor
alergice. De asemenea, nu folosesc niciun metal,
ele sunt dintr-un material care nu irit` pielea. Nu
are ce oxida”, mai poveste[te M`d`lina. O alt`
afacere de succes cu produse handmade este a
tinerei studente Diana Dari, care creeaz` modele
personalizate din lut polimeric pe c`ni.

Miresele din Ia[i pl`tesc mii de
lei pentru accesoriile care le
transform` \n ni[te prin]ese \n
ziua nun]ii
Pre]urile pentru produsele handmade sunt
cuprinse \ntre câteva sute [i câteva mii de lei.

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.

Cea mai mare comand` a fost o coroni]` lucrat`
manual, cu pietre swarovski, pentru o mireas`,
care a costat 1.000 de euro. „Inten]ionez s` \mi
caut un spa]iu mai mare pentru a m`ri atelierul
unde lucrez, s` \mi g`sesc pe cineva cu care s`
lucrez la bijuteriile handmade, pentru c` e greu
s` le fac singur`. Am observat pe grupurile de
mirese c` au \nceput s` se mi[te lucrurile, s`
fac` primele comenzi, pentru c` de[i vor fi
anumite restric]ii la cele mai importante evenimente
din via]a lor, nu vor s` mai amâne nun]ile,
cununiile. Eu nu m-am ata[at de afacere, ca s`
spun a[a, [i cât timp o s` func]ioneze, va fi
foarte bine. Dac` nu, \ncerc`m altceva, mai spune
M`d`lina Bâzdâg`. Premierul Florin Cî]u a anun]at
c` petrecerile private ar putea fi permise din
luna iunie dac` popula]ia se va vaccina, astfel
c` [i genul acesta de afaceri, care depind foarte
mult de organizarea evenimentelor, vor avea
foarte mult de câ[tigat.
Raluca COSTIN

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

Ie[eanca poveste[te c` la prima comand` a
cusut timp de 9 ore f`r` s` se mi[te de pe scaun.
„Nu am [tiut c` am atât de mult` r`bdare. Din
contr`, nu a[ fi putut s` stau o or` \n acela[i loc
[i trebuie s` am mai multe activit`]i. Am avut o
comand`, m-am apucat de cusut [i mi-am dat seama
cât de greu este, cât dureaz`. Dar m-a relaxat atât
de mult, \ncât nu mi-am dat seama când au trecut
orele respective. M-am uitat la ceas [i am v`zut
c` am stat 9 ore, efectiv, [i am cusut \ncontinuu.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Antreprenorii din Ia[i cu
proiecte Start-Up Nation
primesc jum\tate de milion
de euro, pl\]i restante pentru
proiectele depuse `n anul 2018
Agen]ia pentru IMM-uri efectueaz` noi
pl`]i c`tre beneficiarii Start-Up Nation
care au depus proiecte eligibile \n anul
2018, dar nu au primit banii din cauza
lipsei fondurilor
Noi pl`]i vor fi efectuate c`tre IMM-urile din Ia[i care au
avut proiecte eligibile la finan]are \n programul Start-Up Nation,
edi]ia 2018. Antreprenorii din Ia[i vor primi aproximativ jum`tate
de milion de euro, bani pentru a dezvolta afaceri \n diverse
domenii, precum comer], confec]ii, IT. Fiecare plan de afaceri
din Ia[i va fi finan]at cu 40.000 de euro. Pân` \n prezent au fost
efectuate pl`]i c`tre b`ncile partenere, care au virat banii \n
conturile a 114 antreprenori din regiunea Moldovei, fiind vorba
de suma de 21.977.100 de lei. Un sfert din aceast` sum` a ajuns
la beneficiarii din Ia[i care au depus proiectele \n anul 2018, dar
nu au primit banii din cauza lipsei fondurilor de la bugetul de
stat. Agen]ia pentru IMM-uri este institu]ia care gestioneaz`
acordarea banilor de la bugetul de stat c`tre beneficiarii din
jude]ele Suceava, Boto[ani, Bac`u, Vaslui, Neam] [i Ia[i. Vor fi
efectuate pl`]ile [i c`tre antreprenorii care au depus dosarele \n
anul 2019, \ns` nu au mai primit banii din cauza lipsei fondurilor,
fiind aceea[i situa]ie ca la dosarele din anul 2018, \ns` num`rul
acestora este mai mic.

Programul Start-Up Nation a avut succes \n
Ia[i \nc` de la lansarea lui, \n anul 2017
Oamenii de afaceri din Ia[i au dezvoltat cu 18.540.686 de lei
de la stat, bani ob]inu]i prin programul Start-Up Nation, pentru
proiectele depuse în perioada 2018-2019. Fiecare beneficiar din
Ia[i a investit 44.000 de euro în afacere, fiind încheiate 411
contracte cu beneficiarii din Ia[i. Programul Start-Up Nation nu
va fi lansat \n anul 2021 din cauza lipsei fondurilor. Programele
unde vor putea depune proiecte antreprenorii din Ia[i sunt pentru
firmele care au \nregistrate pierderi financiare din cauza pandemiei
COVID-19, cum este M`sura 3, programul \n cadrul c`ruia va fi
reluat` depunerea cererilor dup` ce la \nceputul acestui an au
ap`rut nemul]umiri din partea antreprenorilor din toat` ]ara cu
privire la samsarii imobiliari. |n ceea ce prive[te pl`]ile efectuate
c`tre patronii din Ia[i afecta]i de pandemia COVID-19, noi pl`]i
vor fi f`cute de c`tre speciali[tii din cadrul Agen]iei pentru IMM-

uri \n M`sura 2. Ace[tia vor primi \n urm`toarea perioad`
aproximativ 2 milioane de lei, granturi pentru capital de lucru.
|n total, 700 de beneficiari din Ia[i sunt eligibili la finan]are \n
cadrul acestei m`suri de sprijin.

Salubris pune la b\taie
36 de premii pentru
ie[enii care colecteaz\
selectiv de[eurile
electrice [i electronice!
|ncepând de azi, 10 mai, Salubris demareaz` o nou`
campanie de colectare selectiv` a de[eurilor electrice [i
electronice (DEEE). Campania se desf`[oar` \n perioada 10
mai 2021 - 4 iunie 2021. Ie[enii au la dispozi]ie aproximativ
o lun` \n care pot depozita de[eurile la cele 6 puncte de
colectare din municipiul Ia[i, la Centrul Municipal de Colectare
sau \n spa]iul special amenajat la intrarea \n sediul Salubris
aflat pe {oseaua Na]ional`, num`rul 43. „Desf`[ur`m o nou`
campanie de colectare selectiv` \ncepând de luni, 10 mai 2021,
care are scopul de a \ncuraja \n continuare ie[enii s` recicleze.
Noua campanie de colectare DEEE este \n parteneriat cu
Asocia]ia Român` pentru Reciclare «RoRec», Prim`ria Ia[i [i
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Ia[i. To]i ie[enii sunt invita]i
s` colecteze selectiv [i vor fi r`spl`ti]i. Aceast` campanie va
fi cu tombol`, iar câ[tig`torii vor fi extra[i de Ziua Mediului,
pe data de 5 iunie 2021. Am preg`tit 36 de premii. Pentru
\nscrierea la tombol` trebuie doar s` depui de[eurile electrice
[i electronice \n punctele special amenajate, de unde prime[ti
un tichet cu care intri automat la tombol`, pentru extragere.
Vom amenaja un punct de colectare [i la intrarea \n sediu”,
a precizat C`t`lin Neculau, directorul Salubris. Cele 36 de
premii sunt: trei ma[ini de g`urit [i \n[urubat, trei polizoare
unghiulare, trei aspiratoare, nou` usc`toare de p`r, nou`
mixere [i nou` blendere.

|n cadrul ultimei campanii au fost
adunate aproximativ 2 tone de de[euri
electrice [i electronice

Programul IMM Invest se deruleaz`
pân` la sfâr[itul lunii iunie 2021
Antreprenorii din Ia[i au primit banii [i \n cadrul M`surii 1,
microgranturi \n valoare de 2 milioane de euro. Cabinetele medicale,
ONG-urile [i societ`]ile f`r` niciun salariat au încasat banii pentru
pierderile provocate de pandemia COVID-19. Un alt program prin
intermediul c`ruia firmele din Ia[i au reu[it s` î[i salveze afacerile
afectate de pandemia COVID-19 este IMM Invest. Patronii din
Ia[i au accesat milioane de euro pentru capital de lucru [i investi]ii,
prin intermediul programului, bani cu care au reu[it s` \[i salveze
afacerile de la faliment. Bugetul programului IMM Invest pentru
anul 2021 a fost majorat de la 4,5 miliarde de lei la 7,18 miliarde
de lei. Prin implementarea schemei de ajutor de stat care sus]ine
acest program se estimeaz` c` vor beneficia de credite peste
58.000 de IMM-uri. IMM-urile afectate de pandemia COVID-19,
cu firme \n domeniul agricol, care au înregistrat pierderi financiare
din cauza pandemiei COVID-19, pot solicita ajutoarele acordate
prin intermediul programului Agro IMM Invest, o alt` schem`
de finan]are gestionat` de Fondul de Garantare a Creditelor pentru
IMM-uri.
Raluca COSTIN

În urma proiectului „Ia[i un Ora[ Curat” s-au strâns
aproximativ 2.000 de kilograme de de[euri electrice [i electronice
de la cele 6 puncte de colectare din ora[. Ie[enii care au
depozitat de[eurile electrice [i electronice în punctele special
amanajate din ora[ au fost r`spl`ti]i. Ultima campanie a demarat
pe data de 5 aprilie 2021 [i s-a desf`[urat toat` luna aprilie.
Punctele de colectare din municipiul Ia[i unde ie[enii pot
depozita de[eurile electrice [i electronice sunt deschise de
luni pân` vineri \ntre orele 10:00 -18:00 - Punctul de colectare
din zona platou B`rboi ( \n spate la BRD) este deschis în
fiecare luni; strada Ciurchi, nr. 117 (parcare Complex Alimentar
Ciurchi), deschis în fiecare mar]i; strada Nicolae Iorga, nr. 15,
deschis miercurea; punctu din Pia]a P`curari este deschis joia,
iar punctul deschis în fiecare vineri este la Pia]a Sudului (pia]a
CUG). Toate de[eurile adunate din punctele de colectare
urmeaz` s` fie depozitate la Centrul Municipal de Colectare,
din Stradela Gr`dinari, nr. 26, iar de acolo merg c`tre valorificare.
Continuarea pe www.Bzi.ro
Andreea PåDURESCU

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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Sentin]\ [oc a magistra]ilor! {oferul care
l-a omorât pe Iancu, un elev olimpic din
Ia[i, [i pe bunicii lui, a plecat fluierând
din sala de judecat\! A ucis 3 oameni
nevinova]i [i nu va face o zi de pu[c\rie!
{oferul care l-a ucis pe Iancu,
un elev olimpic din Ia[i, [i pe
bunicii acestuia nu va face o zi
de pu[c`rie. Judec`torii l-au
condamnat definitiv pe Ioan
Emil Petru[ la 2 ani [i 6 luni
de \nchisoare, dar cu
suspendare, pentru ucidere
din culp`. Conform
anchetatorilor, individul a
comis un accident \n urma
c`ruia un tân`r din Ia[i [i
bunicii s`i au ajuns \n
mormânt
{oferul care l-a omorât pe Iancu, un elev
olimpic din Ia[i, [i pe bunicii acestuia a sc`pat
de pu[c`rie! Astfel, la finele s`pt`mânii trecute,
judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Oradea au
emis sentin]a definitiv` \n cazul [oferului Ioan
Emil Petru[. „Instan]a respinge, ca nefondate,
apelurile declarate de p`r]ile civile împotriva
sen]intei penale din data de 18 februarie 2021
a Judec`toriei Ale[d, pe care o men]ine în
totalitate. Definitiv`”, au precizat judec`torii.
Ini]ial, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ale[d
l-au condamnat pe Ioan Emil Petru[ la 2 ani [i
6 luni de \nchisoare, cu suspendare, pentru
ucidere din culp`. Referitor la desp`gubirile
solicitate de c`tre rudele victimelor, instan]a a
dispus disjungerea ac]iunii civile [i formarea unui
nou dosar având ca obiect preten]ii, care se afl`
în dezbatere tot la Judec`toria Ale[d.

{oferul Ioan Emil Petru[,
acuzat c` a provocat un
accident \n urma c`ruia
au murit trei ie[eni
Procesul penal al [oferului Ioan Emil Petru[
(44 de ani) a \nceput \n urm` cu mai bine de
un an. Atunci, procurorii bihoreni l-au trimis \n
judecat` pe b`rbat sub acuza]ia de ucidere din
culp`. Conform anchetatorilor, \n diminea]a zilei
de 3 august 2019, or`deanul a provocat un cumplit
accident rutier pe DN 1, lâng` Tileagd, soldat
cu moartea lui Iancu C., un adolescent de 16
ani, [i a bunicilor s`i. „Pe 3 august 2019, în jurul
orei 5:53, inculpatul a condus autoutilitara marca
Citroen Jumper. Pe DN 1, în localitatea Tileagd,
ca urmare a p`trunderii pe contrasens, a intrat
în coliziune cu autoturismul marca Daewoo Matiz,
condus regulamentar de I.C., provocând decesul
numi]ilor Iancu C., E.C. [i C.I.C.”, au men]ionat
procurorii. Oamenii legii au stabilit c` [oferul se
întorcea de la o petrecere organizat` la o tab`r`
din {uncuiu[, unde s-a ocupat de sonorizare.
Dup` o noapte nedormit`, b`rbatul a urcat la
volan ca s` returneze dubi]a pe care o luase cu
împrumut [i s` nu mai pl`teasc` pentru o alt`
zi de chirie. Pe drum, acesta a luat trei pasageri,
în speran]a c` \l vor ]ine treaz, dar [i oamenii
au adormit.
Anchetatorii au sus]inut c`, la ie[irea din
Tileagd, b`rbatul a a]ipit, a pierdut controlul
direc]iei [i a intrat pe contrasens, lovindu-se
frontal de un Matiz. În autoturism se afla o familie
din Ia[i, un adolescent în vârst` de 16 ani [i
bunicii s`i, care se întorceau spre cas` dup` un
sejur petrecut în B`ile Felix. În urma teribilului
impact, surprins [i de o camer` de supraveghere

din apropiere, Matizul a fost ridicat în aer, iar,
apoi, aruncat de for]a impactului într-un [an] din
apropiere.

Nepotul [i bunicii, din Ia[i,
au murit \n urma impactului
Dup` impactul devastator, Ioan Emil Petru[ [i
pasagerii s`i au sc`pat doar cu o sperietur`, dar
[oferul Matizului, în vârst` de 79 de ani, a murit
pe loc. So]ia acestuia [i nepotul celor doi, elevul
olimpic Iancu C., au fost transporta]i în com` la
spital. Femeia a murit în aceea[i zi, în timp ce
b`iatul, elevul olimpic Iancu C., s-a stins din via]`
dup` o s`pt`mân` în care a stat conectat la aparate

în Sec]ia de Terapie Intensiv` a Spitalului Clinic
Jude]ean de Urgen]` din Oradea. De[i devasta]i
de durere, p`rin]ii lui au fost de acord s`-i doneze
organele, iar inima lui bate acum în corpul unui
tân`r de 17 ani din Germania. Cercet`rile efectuate
de poli]i[ti au scos la iveal` faptul c` vina pentru
accident i-a apar]inut [oferului din dubi]`, Ioan Emil
Petru[, care nu a consumat alcool, dar „a a]ipit
pentru câteva secunde” la volan, provocând astfel
un accident soldat cu moartea a trei ie[eni. Acum,
rudele celor trei victime se judec` \n continuare,
\n civil, pentru ob]inerea unor desp`gubiri pentru
moartea adolescentului olimpic din Ia[i Iancu C.
[i cea a bunicilor s`i.
Ciprian NEDELCU

Medic din Ia[i, urm\rit de creditori! Finan]ele [i Casa de Asigur\ri vor s\
recupereze banii. Doctorul a fost prins `n mai multe scheme financiare
Creditorii vor s` recupereze sume importante de
la medicul ie[ean Younes Dmour. Societatea
Best Medikal Ddy SRL a intrat \n insolven]`
Probleme financiare pentru medicul ie[ean Younes Dmour, de
origine sirian`. Din cauza datoriilor, societatea Best Medikal Ddy
SRL, care administra mai multe cabinete medicale \n zona cartierului
P`curari, a intrat \n insolven]`. Printre creditori se num`r` Casa
Na]ional` de Asigur`ri de S`n`tate (CNAS) Ia[i, dar [i Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice (DGRFP) Ia[i. |n perioada
urm`toare va fi definitivat [i tabelul preliminar al crean]elor. Din
primele informa]ii, societatea lui Younes Dmour are de achitat o
datorie de aproape 100.000 de lei. Conform ultimelor date financiare
disponibile, \n 2019, Best Medikal Ddy SRL a \nregistrat o cifr`
de afaceri de 111.984 lei, profit de 38.652 lei, cu un singur angajat.
C.I.I. Hotea Maria-Lily a fost numit provizoriu \n calitate de
lichidator judiciar. Reprezentan]ii societ`]ii nu au putut fi contacta]i
pentru a oferi un punct de vedere.

din cauza situa]iei create de COVID-19, încheierea activit`]ii s-a
f`cut cu pierderi de 19.981 de lei. A mai ar`tat c` fondurile b`ne[ti
disponibile sunt insuficiente pentru acoperirea datoriilor exigibile,
care sunt în sum` de 111.167 lei (CNAS - 83.424 lei, DGRFP –
27.743 lei). Debitoarea a depus, în dovedirea cererii, parte din
înscrisurile prev`zute de art.67 din Legea 85/2014. Cererea a fost
legal timbrat` cu tax` de timbru în cuantum de 200 de lei potrivit
dispozi]iilor art. 14 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru. Analizând cererea formulat` de c`tre debitoare, prin prisma
materialului probator administrat, instan]a constat` urm`toarele:
debitoarea a solicitat a fi supus` procedurii simplificate de insolven]`.
Astfel, a[a cum rezult` din actele contabile depuse la dosar,
debitoarea are datorii scadente c`tre creditori de 111.167 lei [i
nu dispune de lichidit`]i suficiente pentru achitarea datoriilor
scadente”, se arat` \n hot`rârea Tribunalului Ia[i.

domiciliu. Dup` identificarea sumelor restante, autorit`]iile au cerut
chiar executarea bunurilor personale ale medicului arab. |ns`
solicitarea a fost respins` de magistra]ii ie[eni.

Finan]ele ie[ene au avut \ncas`ri
mai mari pe timp de pandemie.

|n ciuda pandemiei de COVID-19, Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice (DGRFP) Ia[i a \ncasat \n anul 2020 sume
importante. |n condi]iile \n care multe afaceri au fost suspendate,
angaja]ii au fost disponibiliza]i, \ncas`rile Finan]elor ie[ene sunt
mai mari decât cele \nregistrate \n 2019, perioad` neafectat` de
pandemie. Astfel, \n 2020, Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice (AJFP) Ia[i a \ncasat de la persoanele fizice [i juridice
suma de 5 miliarde lei, aproximativ 1 miliard de euro. |n 2019,
suma a fost mai mic`, adic` 4,9 miliarde lei. |ncas`rile anun]ate
pe cele 6 administra]ii din regiune: Ia[i, Boto[ani, Vaslui, Bac`u,
Younes Dmour a avut probleme financiare
Neam], Suceava au fost de 15,3 miliarde lei, \n 2020, fa]` de 15
[i \n trecut, dar cu alte societ`]i
miliarde \n 2019. |n schimb, inspec]iile fiscale au avut de suferit
|n 2016, CNAS s-a judecat cu medicul sirian, din cauza unei pe perioada pandemiei, asta [i din cauza lipsei de personal. Astfel,
Procedura de insolven]` a fost deschis`
datorii de 300.000 de lei. Autorit`]ile au ar`tat c` Younes Dmour \n 2020, din activitatea de inspec]ie fiscal` au rezultat venituri
din cauza pandemiei de COVID-19
a \ncasat fonduri importante pentru decontarea cheltuielilor de suplimentare de 113.136.586 lei (la nivelul AJFP Ia[i), fa]` de
|n hot`rârea Tribunalului Ia[i din luna aprilie 2021 se arat` \ngrijire a bolnavilor [i b`trânilor, servicii care \n realitate nu ar 175.681.277 lei, venituri identificate \n 2019. La nivel regional,
c` societatea debitoare a suferit pierderi financiare \n anul 2020, fi fost efectuate. Firma lui Dmour Younes, SC Cabinete Medicale discrepan]a este mai mare. |n 2020 au fost identificate sume
perioad` afectat` de pandemia de COVID-19. „Dac` în anul 2018 Salmed SRL, acum radiat`, a \ncheiat, \ncepând cu anul 2011, un suplimentare de 266.607.374 lei, fa]` de 362.206.817 lei (2019).
Ciprian BOARU
societatea încheia activitatea cu profit de 113.295 lei, în anul 2020, contract cu CNAS, pentru decontarea unor servicii de \ngrijiri la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Clipe dramatice! O tân\r\ din Ia[i a fost
obligat\ s\ fac\ sex cu 15 b\rba]i `ntr-o
camer\ `ncuiat\! A `ncercat s\-[i taie venele
`ntre partidele de amor, pentru a sc\pa
Magistra]ii ie[eni au pus punct unui dosar
controversat de trafic de carne vie. Dup`
ce, la prima instan]`, Cristian Bulgariu [i
Mihaela Chelariu au fost achita]i pentru
trafic de persoane, la Curtea de Apel Ia[i,
cei doi au fost condamna]i cu executare.
Ace[tia au fost acuza]i c` au p`c`lit trei
tinere s` mearg` în Grecia [i Germania,
fiind for]ate s` între]in` rela]ii sexuale pe
bani
Lovitur` de teatru într-un dosar de trafic de persoane! Dup`
ce Tribunalul Ia[i a decis achitarea lui Cristian Bulgariu [i a
Mihaelei Chelariu sub acuza]ia de trafic de persoane, pe motiv
c` nu exist` probe c` au comis infrac]iunea, totul s-a schimbat la
instan]a superioar`. Astfel, judec`torii de la Curtea de Apel Ia[i
au decis condamnarea lui Cristian Bulgariu la 8 ani, 6 luni [i 20
de zile de temni]`, în vreme ce Mihaela Chelariu a primit o
pedeaps` de 6 ani de pu[c`rie.
În plus, cei doi au fost obliga]i s` achite c`tre dou` dintre
cele trei victime daune morale totale de 8.000 de euro. Sentin]a
este definitiv`. Anchetatorii au sus]inut c` una dintre victime a
fost închis` într-o camer` [i for]at` s` fac` sex pe bani! Tân`ra
a vrut s`-[i taie venele când a v`zut c` geamul era b`tut în cuie
[i nu avea cum s` fug`.

Ie[enii Cristian Bulgariu [i a Mihaela
Chelariu, acuza]i de trafic de persoane
Procesul ie[enilor Cristian Bulgariu (46 de ani) [i Mihaela
Chelariu (50 de ani) a început pe 17 noiembrie 2017. Asta, dup`
ce ace[tia au fost re]inu]i pe 4 august 2015. Cei doi au fost acuza]i
de trafic de persoane. Mai exact, ace[tia ar fi p`c`lit trei tinere
s` mearg` la munc` în Grecia. În fapt, fetele au fost for]ate s`
între]in` rela]ii sexuale contra-cost cu diver[i indivizi.
„Inculpa]ii au exploatat sexual în Grecia trei victime adulte
(femei), racolate din jude]ul Ia[i. Astfel, o persoana v`t`mat` în
vârst` de 22 de ani a fost exploatat` sexual în perioada 6 februarie
- 2 aprilie 2015, prin obligarea la practicarea prostitu]iei, în Grecia.
Anterior lunii februarie 2015, inculpata i-a propus acesteia s` o
înso]easc` în Grecia, pentru a se angaja ca înso]itoare a unei
persoane vârstnice. Pe fondul impasului financiar pe care îl traversa
în acea perioad`, persoana v`t`mat` [i-a l`sat copiii minori, în
vârst` de 9 [i 10 ani, în îngrijirea martorului C.B. Pe 2 februarie
2015, folosind autocarul firmei de transport Lilian Express, inculpa]ii
au transportat-o în Grecia, localitatea Schimatari. Acolo au fost
prelua]i de un autoturism condus de un b`rbat «Alin» (neidentificat)
[i au mers în satul Artaki. Inculpa]ii au cazat-o pe persoana
v`t`mat` într-o cas`. Spre sear`, în camera în care persoana
v`t`mat` era cazat`, a intrat inculpata, înso]it` de un b`rbat.
Ulterior, inculpata a ie[it din camer`, încuind u[a cu cheia, cerândui în prealabil persoanei v`t`mate s` aib` grij` de acel b`rbat.
Persoana v`t`mat` a fost astfel for]at` s` între]in` raporturi sexuale
cu respectivul client”, au spus anchetatorii.

Obligat` s` fac` sex cu 15 b`rba]i, tân`ra
din Ia[i a încercat s` î[i taie venele

O alt` tân`r` din Ia[i, dus`
„la produs” în Grecia
Dup` aproximativ dou` s`pt`mâni, Mihaela Chelariu [i Cristian
Bulgariu au adus în locuin]` o alt` tân`r`. „Clien]ii adu[i de
inculpa]ii B_ B [i A_ A examinau victimele când intrau în camer`
[i alegeau fata cu care doreau s` între]in` raporturi sexuale. De[i
persoana v`t`mat` le-a cerut inculpa]ilor s` o lase s` plece, ace[tia
au refuzat. Ulterior, inculpa]ii le-au transportat pe victime [i la
locuin]ele unor clien]i pentru a între]ine raporturi sexuale cu
ace[tia, ocazie cu care o victim` l-a cunoscut pe un client grec
pe nume «Saki» (neidentificat), care a sf`tuit-o s` fug`, oferinduse s` o ajute cu bani pentru a reveni în România. Persoana
v`t`mat` a fost exploatat` sexual de inculpa]i pân` pe 2 aprilie
2015, când, profitând de absen]a inculpa]ilor, a spart geamul din
camera în care era încuiat` împreun` cu cealalt` tân`r` [i au fugit
acas` la «Saki», unde acesta le-a g`zduit o perioad`. Pe 17 aprilie
2015, una dintre tinere s-a întors în România, fiind ajutat` cu bani
de grecul «Saki»”, au subliniat oamenii legii.
Tân`ra le-a povestit anchetatorilor c`, mai apoi, a fost contactat`
telefonic de Cristian Bulgariu [i Mihaela Chelariu, care au insistat
s` se întâlneasc` [i s` vorbeasc` cu ea, pentru a o convinge s`
revin` în Grecia [i s` continue s` se prostitueze în folosul lor.
La rândul ei, cealalt` victim` [i-a sunat fratele care lucra în Italia
[i l-a chemat s` o duc` în România.

Ie[eanc`, am`git` cu un post de chelneri]`
într-un restaurant din Germania

la un hotel împreun` cu victima, în aceea[i camer`, pentru a o
putea supraveghea. Acolo, inculpa]ii au profitat din nou de naivitatea
victimei [i i-au luat cartea de identitate sub pretextul c` urmau
s`-i fac` pa[aport german. A doua zi, inculpa]ii au plecat la furat
în localitate, iar persoana v`t`mat` a r`mas în camera de hotel,
unde mai târziu a venit un b`rbat trimis de inculpa]i [i a transportato pe victim` pentru a se întâlni cu un client german, în vederea
între]inerii de raporturi sexuale, dar clientul a refuzat dup` ce a
v`zut-o pe victim`. Au revenit la hotel, unde s-au urcat în autoturismul
condus de b`rbatul necunoscut, dup` care inculpa]ii au transportato pe victim` în localitatea Dusseldorf, la un bordel. Inculpata a
discutat în limba german` cu patronul bordelului, c`ruia i-a înmânat
[i cartea de identitate a victimei. Inculpa]ii au l`sat-o pe persoana
v`t`mat` la acel bordel, oferindu-i piese de lenjerie intim`, 3
pachete de prezervative [i un telefon mobil pentru a-i contacta la
terminarea programului”, au sus]inut anchetatorii.

{ase clien]i într-o sear`!
Oamenii legii au stabilit c` patronul bordelului a condus-o pe
tân`ra din Ia[i într-o camer`, unde i-a explicat c` vor veni clien]i
care o vor alege [i va trebui s` între]in` raporturi sexuale normale
[i orale cu ei. „În acea sear`, persoana v`t`mat` a între]inut
raporturi sexuale cu 6 clien]i [i a câ[tigat suma de 300 de euro.
La terminarea programului, victima i-a pl`tit suma de 100 de euro
patronului. La ora 6:00 diminea]a au venit inculpa]ii, care i-au luat
cei 200 de euro r`ma[i [i au transportat-o la hotel în Pulheim,
unde au încuiat-o în camer`. Dup`-amiaz`, cei doi inculpa]i au
transportat-o din nou la acela[i bordel din Dusseldorf, unde a fost
obligat` de inculpa]i s` practice prostitu]ia timp de dou` s`pt`mâni,
din 3 ianuarie, pân` pe 17 ianuarie 2014. De[i persoana v`t`mat`
i-a repetat inculpatei c` nu voia s` se prostitueze, inculpata o
amenin]a frecvent c` o va bate [i c` nu avea cum s` scape de
ei”, au subliniat procurorii ie[eni.
În cele din urm`, prin intermediul unui client, tân`ra a sc`pat
din ghearele trafican]ilor, fiind preluat` de poli]i[ti [i internat`
într-un centru de ajutorare din localitatea Bohn Banhoff. Reprezentan]ii
centrului i-au achitat victimei biletul de întoarcere în ]ar`. În fa]a
magistra]ilor, ie[enii Cristian Bulgariu [i Mihaela Chelariu au
refuzat s` dea declara]ii.

Oamenii legii au mai afirmat c`, ulterior, victima i-a repro[at
O a treia victim` a fost beneficiar` a serviciilor unui centru
Mihaelei Chelariu cele petrecute [i a avut, pe acest fond, o tentativ`
de suicid, încercând s`-[i taie venele, dar a fost salvat` de Cristian de plasament din Ia[i. Aceasta i-a cunoscut pe Cristian Bulgariu
Bulgariu. „În acea sear`, persoana v`t`mat` a fost încuiat` în [i pe Mihaela Chelariu la vârsta de 18 ani, prin intermediul unui
camer` de cei doi inculpa]i, care i-au luat [i buletinul din geant`. amic. Tân`ra a fost invitat` de cei doi în locuin]a lor din Ia[i,
Inculpa]ii îi permiteau victimei s` p`r`seasc` camera doar pentru unde s-au oferit s` aib` grij` de ea [i au g`zduit-o timp de o
a merge la toalet` ori la mas`. Aceasta a încercat la un moment lun`. În aceast` perioad` inculpa]ii i-au propus victimei s` o duc`
dat s` fug` pe geam, îns` a constatat c` acesta era b`tut în cuie. la munc` în Germania, chelneri]` într-un bar.
„Întrucât persoana v`t`mat` nu avea nicio surs` de venit, ea
Începând din acea zi, persoana v`t`mat` a fost obligat` s` între]in`
raporturi sexuale cu clien]ii adu[i de inculpa]i, având 5 - 6 clien]i a acceptat propunerea inculpa]ilor. Pe 31 decembrie 2013, inculpa]ii
pe zi la început, iar, în urm`toarele zile, num`rul a ajuns [i la 15 au transportat-o în Germania – localitatea Leverkusen –, cu un
clien]i pe zi. Tarifele percepute de inculpa]i erau de 30 de euro autocar al firmei Romfour. Au fost a[tepta]i de un b`rbat de circa
pentru raport sexual normal sau 50 de euro pentru raport sexual 35-36 de ani, care le-a achitat c`l`toria la destina]ie [i i-a transportat
cu autoturismul în localitatea Pulheim, unde inculpa]ii s-au cazat
oral [i anal”, au mai spus procurorii ie[eni.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf`: 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.
Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,
experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.
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.
Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.
T`ietor accesorii confec]ii, 8
clase, experien]` 5 ani,
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
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.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
Tâmplar universal, f`r` studii [i
experien]` precizat`, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com.
Tâmplar universal, [coala
genral`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
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.

Fiterman Solomon, Fiterman
Mara, Fiterman Patricia, SC
Fiterman Pharma SRL,
Ciubotariu Ana Maria Ramona,
SC Ram Petrol SRL titular al —
„PUZ- Extindere cladire existen]a
pentru construire birouri,
func]iuni asociate [i parcare” în
municipiul Ia[i, Strada Luca
Arbore nr. 48-50, Sos. Pacurari
127, jud. Ia[i anun]` publicul
interesat asupra deciziei etapei
de \ncadrare – proiectul de
plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesita evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare fara aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia etapei de \ncadrare se
primesc la sediul APM Ia[i– str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, in zilele
de luni-joi (orele 8:00- 16.30) [i
vineri(orele 8:00- 14:00), \n
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.
SC S.W. UMWELTTECHNIC
ROMANIA S.R.L. anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
„CONSTRUIRE HALA PENTRU
ELEMENTE PREFABRICA}IE DIN
BETON {l ORGANIZARE DE
SANTIER”, propus a fi amplasat
în comuna Cristesti, satul
Cristesti, NC 60482, jude]ul la[i.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, jud.
Ia[i, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i.

apmis.anpm.ro. Observa]iile
publicului se primesc la APM la[i
\n termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
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].

LICITA}II

SC AMED GROUP SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
Turnator formator, f`r` studii [i
urmeaz`: 1.Proprietate imobiliara
experien]` precizate, RANCON
“teren si constructii”
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
(neintabulate)
situate in Pascani,
rancon93@yahoo.com.
Dascalescu Serban Catalin [i
str. Fintanele, nr. 70-72, jud. Iasi,
Andronic Ruxandra Ioana titulari
Vânz`tor, studii medii, experien]`
care
se
compune
din: cladire
ai P.U.Z. si R.L.U. pentru
min.1 an, DOLIMEX SRL. Rela]ii
administrativa in suprafata de
trecerea terenului \n intravilan,
la: 0741051928;
751,9
mp,
hala
produc]ie
\n
amplasat \n Com. Birnova, nr.
dolimex91@yahoo.com.
suprafa]a de 507,40mp. [i teren
cadasatral 70865, jude]ul Ia[i,
\n
suprafa]a
de
1,316
mp.
Pre]ul
anun]` publicul interesat asupra
Vânz`tor, studii medii,f`r`
de vânzare este de 645.200 lei
depunerii solicit`rii de ob]inere a
experien]` precizat`, DREI FOR
(echivalent
144.400
EUR)
(fara
avizului de mediu. Prima versiune
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
TVA) ,40% din valoarea de
a proiectului de plan/program
evaluare. 2. Dacia Logan
Zidar, scoal` profesional`, curs
propus poate fi consultat` la
autoutilitara IS-11-AMD, an de
calificare, DAS SRL. Rela]ii la:
sediul APM Ia[i – Calea
fabrica]ie 2008, bun evaluat la
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
0232/230637; 0232/262800;
1.462,50EUR, TVA inclus
luni-joi (orele 8:00 – 16.30) [i
office@das-instalatii.ro.
(6724,90 RON), 65% din
vineri (orele 8:00 – 14.00) .
Observa]iile publicului se primesc valoarea de evaluare. 3. Dacia
Logan autoutilitara IS-13-AMD,
la sediul APM Ia[i – Calea
MEDIU
an de fabrica]ie 2008, bun
Chi[in`ului nr. 43, \n termen de
evaluat la 2145 EUR,TVA inclus
15
zile
calendaristice
de
la
APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
(9.863,10 RON), 65% din
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr. 6, publicarea anun]ului.
valoarea de evaluare. Persoanele
anun]` depunerea cererii pentru
care pretind vreun drept asupra
SC. M-CHIM SRL, titular al
emiterea autoriza]iei de mediu
bunurilor ce urmeaza a fi scoase
proiectului de plan „PUZ –
privind activit`]ile „Alimentarea cu Construire imobil locuin]e
la vânzare au obligatia, sub
ap` potabil`– cod CAEN 3600”
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
colective, spa]ii comerciale,
[i „Colectarea [i epurarea apelor
dovada acestui fapt pân` la data
birouri, parcare suprateran` [i
uzate cod CAEN 3700”
de 13.05.2021, ora 14.00, la
subteran` pe teren proprietate”
desf`[urate în ora[ul Podu
sediul lichidatorului judiciar din
propus a fi implementat în mun.
Iloaiei, jude]ul Ia[i. Documenta]ia
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i, str. Rampei, nr. 9A, nr. cad.
tehnic` poate fi consultat` la
166031, anun]` publicul interesat Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
asupra lu`rii de c`tre APM Ia[i a
Mediului Ia[i, str. Calea
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, în
deciziei de emitere a avizului de
Chi[in`ului nr. 43. Eventualele
data de 14 mai 2021, orele
mediu pentru proiectul de plan
observa]ii ale publicului
15.00 [i se va desf`[ura în
sus men]ionat. Motivele care au
referitoare la activitatea [i
conformitate cu prevederile legii
stat la baza deciziei pot fi
amplasamentul obiectivului se
nr. 85/2006 privind procedura
consultate la sediul APM la[i din
vor transmite la sediul Agen]iei
insolven]ei [i ale regulamentului
Calea Chi[in`ului nr. 43, mun.
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
la[i, în zilele de luni-joi, între orele de vânzare aprobat de adunarea
termen de 10 zile de la data
creditorilor din data de
8.00-14.00 [i vineri între orele
public`rii prezentului anun].
8.00-12.00 [i pe site-ul
16.03.2021.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10 % din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cumparatori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 14.05.2021, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.
SC” CORIMAR FASHION” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr. crt.1. Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
1.buc. autoturism marca chrylsler
sebring; Valoare de pornire:6.750
lei (tva inclus) (30% din valoarea
de evaluare). Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 13.05.2021, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 14 mai 2021, ora 16:00
[i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
25.04.2017. Pentru participarea
la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i, pân` la data de 14.05.2021
ora 15:00. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
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desf`[urare a licita]iei), la
Tribunalul Ia[i-Judecator Sindic,
Consiliul Local Ia[i precum [i la
locul de dispunere a activului.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1 BUC. Dacia logan, an
fabricatie 2006 la prê]ul de
1.528,80lei, 80 % din valoarea
de evaluare. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au
13.05.2021,ora14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 14 mai 2021, ora 11:00,
[i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
16.03.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata

pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 14.05.2021, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.
SC” SMART PRODUCTION ”
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL(fosta
CII POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, [i anume
mijloace fixe- GRAVATOR
LASER- 959,65 lei; GRAVATOR
MECANIC- 878,90lei; LAPTOP
PB EASY- 68,85 lei; MAC BOK
WHITE- 96,90 lei; GRAVATOR
LASER- 511,70 lei; LAPTOP
SONY- 90,95 lei; CAMERA
VIDEO HIGH- 64,60 LEI; SURSA
LASER-53,55 lei; MASINA
ROLUIT TEAVA- 191,25lei;
APARAT SUDURA- 892,50 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR-

255 lei; MASINA TAIERE
BANZIC- 382,50 lei; LAPTOP
ACER- 53,55 lei; PRESA
MECANICA- 165,75 lei;
AUTOTURISM DACIA 1310-306
lei- La pre]ul total de 4971,65 lei
– 85% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 13.05.2021, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidator \n data de 14 mai 2021
ora 16:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2014 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
01.06.2020. Pentru participarea
la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i, pân` la data de 14.05.2021,
ora 14:00. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin

Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
S.C. BERNINI ELECTRONICS
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL (fosta
C.I.I. POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: ACTIVUL NR.1: bunuri
mobile conform inventar
(componente electronice)
vânzarea se va face prin licitatie
publica cu strigare, cu pre]ul de
pornire de 70%, de 119.938 lei.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt înainte cu minim 5(cinci) zile
raportat la data stabilit` pentru
vânzare sub sanc]iunea
dec`derii, la sediul lichidatorului

judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 14.05.2021
ora 16:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
28.06.2018. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, STR.
VASILE LUPU NR. 43, jud. Ia[i,
pân` la data de 14.05.2021 ora
15:00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: - EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890,
Fax 0232/240890.

ıElevii din Ia[i [i viziunea lor despre Europa
de mâine. Ia[i fii Cet\]ean European‰, un
proiect de amploare în care sunt implica]i
elevii [i dasc\lii ie[eni
Un nou proiect de amploare în
care sunt implica]i elevii [i
dasc`lii ie[eni! Acesta este
intitulat „Elevii din Ia[i [i
viziunea lor despre Europa de
mâine. Ia[i fii Cet`]ean
European”

În ziua de 10 mai 2021, începând cu ora
15:00, în spa]iul virtual se va derula primul
eveniment din cadrul proiectului „Ia[i Fii Cet`]ean
European”. Acest exerci]iu de democra]ie este
dedicat Zilei de 9 Mai - Ziua Europei [i este
propus de organizatorii din 11 licee de prestigiu
din Ia[i. Scopul acestuia este de a implica elevii
în cunoa[terea activ` a rolului Uniunii Europene
(UE) în via]a românilor, dar [i a Ia[ului. Institu]iile
implicate sunt: Liceul Teoretic de Informatic`
„Grigore Moisil” Ia[i (ini]iatorul proiectului, prof.
Maria Rados), Colegiul Na]ional „Costache Negruzzi”
Ia[i (prof. dr. Elvira Rotundu [i prof. Carmen
Tomescu), Colegiul Na]ional Ia[i (prof. Mihaela
}urc`na[u), Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu”
Ia[i (prof. dr. L`cr`mioara Iord`chescu [i prof.
Sorin Sitea), Colegiul Na]ional „Garabet Ibr`ileanu”
Ia[i (prof. Grigore Cr`ciun). Sunt implicate [i:
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Ia[i (prin prof.
dr.

Serinela Pintilie), Colegiul Na]ional „Mihail
Sadoveanu” Pa[cani (prof. Hariclea Monica Merca[),
Colegiul Economic Administrativ Ia[i (prof. dr.
Tiberius P`rp`u]`), Liceul Teoretic „Ion Neculce”
Târgul Frumos (prof. dr. Sergiu Enea), Liceul
Teoretic „Al. I. Cuza” Ia[i (prof. Sebastian Chiru]`),
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Ia[i (prof.
Ioana - Ruxandra Chiru]`).

Evenimentul î[i propune s`
reuneasc` elevi, profesori,
invita]i speciali [i const`
într-un maraton de prezent`ri
Totul are loc în parteneriat cu Inspectoratul
{colar Jude]ean (ISJ) Ia[i, Europe Direct Structura
- gazda Asocia]ia pentru Ecologie [i Dezvoltare
Durabil` [i BCR. Evenimentul amintit î[i propune
s` reuneasc` elevi, profesori, invita]i speciali [i
const` într-un maraton de prezent`ri de eseuri,
desene, clipuri video, toate fiind crea]ii ale elevilor
care pun în lumin` reflec]iile acestora cu privire
la valorile europene. Interven]iile invita]ilor vor
puncta priorit`]ile [i perspectivele Uniunii Europene
într-o societate în continu` schimbare, dar [i în
contextul pandemic. Elevii participan]i au vârste
cuprinse între 12 [i 18 ani [i au posibilitatea
unui exerci]iu de aprofundare a cuno[tin]elor
despre organizarea, importan]a, valorile Uniunii

Europene pentru un ie[ean. „Printre produsele
inedite ale acestui eveniment se num`r` un film
dedicat Uniunii Europene, un eBook care va
cuprinde toate crea]iile elevilor din cele 11 [coli
partenere, precum [i o revist` on-line. Pe parcursul
zilei de 10 mai, elevii prezen]i la eveniment vor
avea posibilitatea s` î[i exprime propriile op]iuni
atât asupra calit`]ii materialelor vizionate [i
audiate, cât [i asupra modului de organizare a
agendei activit`]ii [i a temelor abordate, prin
consemnarea unor reflec]ii în newsletter-ul edi]iei,
care va fi ulterior pus la dispozi]ia publicului în
varianta on-line”, arat` ini]iatorii proiectului.
Evenimentul se afl` la prima edi]ie, este popularizat

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

pe Facebook [i Instagram [i beneficiaz` de
invita]i valoro[i precum prof. univ dr. Lucian
Leu[tean, de la Facultatea de Istorie a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, Maya Clincu,
coordonator Re]eaua European` de Promovare
a Implic`rii Tinerilor în Procesul Decizional
„Coali]ia Tinerilor Implica]i” în cadrul Asocia]iei
de Atitudini Civice EuroDEMOS, Elena Ghioc,
Education leader @IBM, co-founder Ini]iativa
România, [i Aurora Matei, pre[edinte Europa
Direct Structura - gazd` Asocia]ia pentru Ecologie
[i Dezvoltare Durabil`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Problema ap\s\toare cu care
se confrunt\ Simona Halep în
circuitul WTA! ıEste din ce
`n ce mai r\u‰
Simona Halep a p`r`sit turneul WTA de la Madrid înc` din
optimi, unde a cedat la Elise Mertens, [i, dup` câteva zile la
Bucure[ti, a plecat spre Roma.
Înaintea plec`rii în Capitala Italiei, Simona Halep a recunoscut
c` principala problem`, catalogat` de sportiv` drept „ap`s`toare”,
cu care s-a confruntat în ultimul an în circuit [i cu care va trebui
s` se confrunte, este „bula sanitar`” din hotel în care intr` juc`torii
la competi]ii, din care nu au voie s` ias` decât pentru antrenamente
[i meciuri.

Simoan Halep este campioan` en-titre la
Roma
Simona Halep merge la Roma din postura de campioan` entitre, sportiva din România câ[tigând competi]ia din 2020, dup`
ce a trecut de Jasmine Paolini, Dayana Yastremska, Yulia Putintseva,
Garbine Muguruza [i Karolina Pliskova.
Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) a acceptat s` fac`
o compara]ie între dou` dintre turneele la care ea mereu s-a
sim]it foarte bine, Madrid [i Roma. Sportiva noastr` a spus de
ce la Roma se simte mai bine ca la Madrid, ce sentimente nutre[te

Alin Alexuc s-a calificat sâmb`t` la Jocurile Olimpice de
la Tokyo, dup` ce a p`truns în finala categoriei 130 kg la
lupte greco-romane, la turneul de la Sofia. Sportivul n`scut
în Boto[ani devine astfel al 66-lea component al delega]iei
României pentru competi]ia din Japonia.
Lupt`torul Alin Alexuc completeaz` delega]ia României
pentru Tokyo dup` ce [i-a asigurat prezen]a în finala categoriei
130 kg la Turneul Mondial de calificare de la Sofia.

Alin Alexuc a câ[tigat trei meciuri
pentru a ob]ine calificarea la
Jocurile Olimpice de la Tokyo

M`rturia Simonei Halep înainte de
revenirea \n circuitul WTA
Simona Halep a recunoscut c` nu \i este deloc u[or s` respecte
restric]iile cauzate de carantin`. „Nu avem voie s` ie[im din hotel,
ceea ce nu este u[or. Dar sper, în viitorul apropiat, s` se schimbe
lucrul `sta. Este destul de ap`s`tor, dup` o s`pt`mân` sau zece
zile e din ce în ce mai r`u”, a declarat Simona Halep.
Înaintea competi]iei de la Roma, transmis` de Digi Sport în
perioada 10 [i 16 mai, unde va debuta în turul secund, împotriva
câ[tig`toarei dintre Angelique Kerber (26 WTA) [i o juc`toare
venit` din calific`ri, Simona Halep s-a declarat încrez`toare [i a
recunoscut c` turneul de la Foro Italico este [i o preg`tire pentru
Roland Garros. „M-au ajutat foarte mult aceste zile. Pot spune
c` sunt încrez`toare, pentru c` tenisul arat` bine. O s` v`d cum
m` simt la turneu. Fiecare turneu este un plus pentru Roland
Garos. Dar, a[a cum am f`cut întotdeauna, o s` fiu concentrat`
100% pe turneul respectiv. Nu merg acolo doar pentru a m`
preg`ti pentru Roland Garros”, a transmis Simona Halep.

Mesajul lui Alin Alexuc
dup\ ce s-a calificat
la a treia edi]ie
a JO. Câ]i sportivi
are România în lot

acolo, dar [i ce trebuie s` fac` pentru a avea rezultate notabile
din nou la „Foro Italico”.
„E ciudat, pentru c` am fost acum câteva luni (n.r. - turneul
de la Roma s-a disputat anul trecut în septembrie), acum m` duc
din nou.
Este o presiune, pentru c` sunt de]in`toarea trofeului, dar
vreau s` joc cât mai bine [i s` fiu concentrat`. Mai ales dup`
perioada asta ap`sat`. Dac` voi fi la un nivel ridicat, voi avea
rezultate”, a spus Simona Halep, pentru Digi Sport.
Simo a mai precizat, mai apoi, care sunt diferen]ele dintre
cele dou` turnee, din punctul ei de vedere. „La Madrid este
altitudine [i mingea zboar` mai mult. La Roma îmi place mai
mult, pentru c` e zgur` adev`rat`, am sentimentul c` pot s`
alergi mult, po]i deschide terenul mai bine. Dar [i la Madrid mam sim]it bine”, a mai spus Simona.

Mesajul Simonei Halep
la aniversarea lui Ion }iriac
Simona Halep [i Ion }iriac au o rela]ie special`, iar num`rul
trei WTA nu a ratat ocazia de a-i transmite un mesaj omului de
afaceri, la ceas aniversar.
De-a lungul timpului, Ion }iriac a fost prezent la toate meciurile
importante ale Simonei Halep [i a fost omul care a urm`rit
îndeaproape cariera const`n]encei [i i-a oferit numeroase sfaturi
care au ajutat-o s` ajung` la cel mai înalt nivel. Ast`zi, cu ocazia
împlinirii a 82 de ani, miliardarul a primit un mesaj din partea
celei mai titrate juc`toare de tenis din România.
Urarea Simonei Halep a fost simpl`: „La mul]i ani, Mister
T.”, îns` fotografiile care au înso]it mesajul sportivei au f`cut
deliciul urm`ritorilor s`i de pe re]elele sociale [i, cel mai probabil,
au fost apreciate [i de Ion }iriac.
„Am primit foarte multe sfaturi, mi-e greu s` aleg… Unul
dintre ele, pe care îl ]in minte zilnic, e s` dau tot ce am mai
bun ast`zi, ca s` fiu mai bun` decât ieri. Domnul }iriac mi l-a
dat”, declara Simona Halep, la începutul anului 2021.
Simona Halep se preg`te[te pentru turneul WTA de la Roma
[i, asemenea lui Ilie N`stase, nu-i poate adresa personal ur`rile
miliardarului. Restric]iile provocate de pandemie l-au împiedicat
pe „Nasty” s` fie aproape de bunul s`u prieten Ion }iriac.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Alin a câ[tigat trei meciuri pentru a ob]ine biletul olimpic.
În meciul decisiv (semifinale), el l-a învins cu 5-0 pe polonezul
Rafal Andrzej Krajewski. „A treia calificare la Jocurile Olimpice!
2012 - Londra, 2016 - Rio, 2021 - Tokyo! V` mul]umesc tuturor
pentru c` a]i fost al`turi de mine! Am prins [i mai mult`
putere prin fiecare mesaj pe care l-am primit de la voi!”, a
scris Alexuc, pe Facebook. „Sportivul nostru de la grecoromane m`re[te delega]ia olimpic` dup` o semifinal` extraordinar`
câ[tigat` cu 5-0 în fa]a adversarului din Polonia.
Alin î[i câ[tig` biletul mult râvnit la a treia edi]ie a
Jocurilor Olimpice din carier`, printr-o d`ruire [i o mobilizare
exemplar`! Felicit`ri, Alin! Locul t`u este între cei mai buni
din lume! Felicit`ri antrenorilor Petre C`rare, Anton Arghira,
staff-ului format din Adriana Limona (Medic), Cosmin Grasu
(Maseur), precum [i antrenorului descoperitor [i tuturor celor
care au contribuit în formarea sportivului de azi!”, au scris
cei de la FR de Lupte.

România are patru lupt`tori la
Jocurile Olimpice de la Tokyo
România a calificat patru lupt`tori la Jocurile Olimpice de
la Tokyo, Alina Vuc (cat. 50 kg), Andreea Beatrice Ana (cat.
53 kg), Albert Saritov (cat. 97 kg - lupte libere) [i Alin AlexucCiurariu (cat. 130 kg - lupte greco-romane), ultimii trei ob]inând
biletele la Sofia. În Bulgaria, pentru a ob]ine calificarea la JO
2020 era necesar` atingerea finalei categoriei.
România are acum 66 de sportivi califica]i la JO 2020
(nominal sau locuri cot`) la 13 discipline sportive: înot, atletism,
canotaj, fotbal, gimnastic` artistic`, baschet 3x3, ciclism, lupte,
tir sportiv, canoe, tenis de mas`, box [i scrim`.

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

www.bzi.ro î]i spune în timp real ce se întâmpl` în Ia[i, în ]ar` [i în lume
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Bursa bârfelor

Un afacerist a blocat o intersec]ie de
team` s` nu-[i r`neasc` bolidul!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una nou` despre B`nu] Futerman, mare patron de spetal prevat
pren târg. Gurile rele spun c`, zâlele trecute, Futerman a ]inut
blocate mai multe ma[ini pe o strad` din ora[, \ntr-o intersec]ie,
pe motiv de team` s` nu care cumva s` \i bo]asc` cineva otomobilu’
lui de fi]e. Mai exact, cic` B`nu] Futerman, aflat la volanul unui
bolid de sute de mii de euro, a stat [i a tot stat \ntr-o intersec]ie,
cu zeci de ma[âni \n spate, f`r` a se sinchisi prea mult, de[i a
avut câteva oportunit`]i de a se strecura [i el [i de a elibera
traficul \n zon`. Oamenii r`i spun c` pe Futerman l-a durut direct
la basc` de ceilal]i [oferi din zon`, pe el preocupându-l mai mult
s` nu \[i zgârie bolidul lui de sute de mii de epuroi. {i-uite a[a
e treaba cu afaceri[tii de pren târg: doar ei exist` pe lume, doar
lor li se cuvine t`t [i to]i ceilal]i pot s` [i moar` din punctul lor
de vedere, c` oricum fac umbr` p`mântului degeaba, dac` n-au
paralele lor!

Un dezvoltator himobiliar de pren târg
tremur` dup` o plângere f`cut` la bucale!
|n continuarea rubricu]ei, babetele cele hâtre v` prezint` una
despre un dezvoltator himobiliar. Gurile rele spun c` dezvoltatoarea
Ancu]a Condura[ a r`dicat ne[te blocuri pren târg, numai c` \n
ne[te condi]ii cam... dubioase. Dup` t`t` treaba aiasta, ne[te b`e]i
i-au f`cut câteva plângeri care au agiuns [i pe la bucale. Iar asta
n-ar fi t`t` treaba! Cic` mai grav` e faza c` au disp`rut t`t felul
de docomente [i dovezi de pren unele enstetu]ii care au avizat
projectul. |n orice caz, babetele bârfitoare au auzit c` treaba e
groas` r`u di t`t, pentru c`, acu’, o intrat pe fir [i prociurorii.
Noi ne preg`tim o g`letu[` de popcorn, pentru c`, \n curând,
probabil c` va \ncepe [oul! Cert este c` vom urm`ri treb[oara
aiasta [i v` vom ]ine la corent cu desf`[urarea pove[tii \n edi]iile
viitoare!

Fetele lu’ tata pl`tesc bani grei ca tax` de
protec]ie, ca el s` nu fie b`tut de colegi!
La final de edi]ie, babetele bârfitoare v` prezint` una nou`
despre un fost ba[tan din târg, care a fost [`f pe la camera de
vânz`ri, pre numele lui Mi[u Falsov. Cic`, de când a intrat la
mititica, fiicele fostului advocat din târg pl`tesc bani grei \n fiecare
lun`, ca tax` de protec]ie. Gurile rele spun c` lovelele sau bunurile
(]ig`ri bune, mânc`ric` - de asemenea) se duc la pârn`ia[ii cu
care intr` \n contact Mi[u. Din câte se aude, cic` Falsov le-ar fi
cerut fiicelor s` sar` cu lovele, pentru c`, \n caz contrar, colegii
de c`meru]` \l vor lua la \mpins vagoane, cum s-ar zice. Acu’,
babetele bârfitoare nu [tiu dac` lui Mi[u \i e fric` de bataie sau
de alte lucruri, care pot fi considerate mai grave... {i, uite-a[a,
cic` fiicele lui au pus mân` de la mân` [i, \n fiecare lun`, trec
pe la pârnaie s` \i lase [p`gu]a pentru colegi!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII
TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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El este tân\rul care ar
putea primi oricând rolul
principal `ntr-un film
poli]ist! A furat mai multe
ma[ini, le-a schimbat
num\rul de `nmatriculare
[i a gonit cu poli]ia pe
urmele lui
Un tân`r din Bac`u a fost urm`rit de
poli]i[ti dup` ce a furat mai multe
autoturisme. Pentru a-l prinde, oamenii
legii au efectuat mai multe perchezi]ii
domiciliare. Acum, individul se afl` \n
arest [i risc` s` stea ani grei \n spatele
gratiilor dac` va fi g`sit vinovat
La 23 de ani, un tân`r de loc din Bac`u ar putea fi actor principal
\n cele mai tari filme de ac]iune. Cristinel s-a gândit c` poate avea
o via]` palpitant` dac` \ncearc` s` fac` un „m`nunchi” de infrac]iuni
\ntr-un timp extrem de scurt. Astfel, Cristinel a comis mai multe
furturi \n Bac`u [i nu numai. Zilele trecute, poli]i[tii din Ia[i l-au
prins pe tân`r dup` o ac]iune fulger. „La data de 16 aprilie, poli]i[tii
au fost sesiza]i despre faptul c` din curtea unei locuin]e a fost sustras
un autoturism ce fusese l`sat de proprietar descuiat, iar cheia era
lâng` schimb`torul de viteze. |n urma cercet`rilor efectuate a fost
identificat b`nuitul comiterii faptei, un tân`r de 23 ani, din jude]ul
Bac`u. |n cadrul dosarului penal, poli]i[tii de la Serviciul de Investiga]ii
Criminale (SIC) Ia[i [i Sec]iei nr. 3 Poli]ie Rural` Ciurea au efectuat
3 perchezi]ii domiciliare pe raza jude]ului Bac`u, beneficiind de
sprijinul poli]i[tilor b`c`uani. |n baza probatoriului administrat \n

cauz`, tân`rul a fost re]inut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de furt calificat [i conducerea
unui auto f`r` permis de conducere”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

A fost prins \n trafic dup`
ce a furat un BMW
Surse din cadrul anchetei au precizat c` individul a \ncercat s`
fure un autoturism marca Volvo din Lunca Cet`]uii, \ns` nu a reu[it
s` \l porneasc`. La scurt timp \ns` s-a urcat \ntr-un autoturism marca
Hyundai [i a plecat cu el pentru c` avea cheile \n contact. Asta se
\ntâmpla \n noaptea de 15 spre 16 aprilie. Tân`rul a plecat cu ma[ina
\n Bac`u [i a folosit-o la câteva spargeri. Pentru a nu ie[i \n eviden]`,
tân`rul a furat pl`cu]ele de \nmatriculare de la o alt` ma[in` [i lea folosit pe ma[ina furat`. Zilele trecute, Cristinel a furat un BMW
din Bac`u [i a fost observat de poli]i[ti \n trafic. A fost urm`rit [i
a abandonat ma[ina, dup` care a fugit \ntr-o p`dure. Nu a reu[it s`
ajung` prea departe. Poli]i[tii l-au prins, iar acum tân`rul se afl` \n
arest. Dac` va fi g`sit vinovat, el risc` s` stea ani grei \n spatele
gratiilor.

Un mecanic din Ia[i a furat
o ma[in` din service-ul în care
lucra [i s-a plimbat prin ora[
Nu doar tân`rul din Bac`u a fost arestat pentru c` a furat ma[ini.
Recent, un tân`r mecanic s-a ales cu dosar penal dup` ce a furat o
ma[in` dintr-un service [i s-a plimbat prin ora[ f`r` permis de
conducere. Poli]i[tii din cadrul Sec]iei nr. 2 Poli]ie Ia[i au depistat,
pe raza municipiului Ia[i, un tân`r de 20 de ani, în timp ce conducea
un autoturism, de[i nu de]inea permis de conducere. De asemenea,
în urma verific`rilor efectuate, s-a constatat faptul c` acesta ar fi
sustras autoturismul, f`r` drept, din service-ul auto unde ar fi angajat.
În cauz` a fost întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor
de conducerea unui vehicul f`r` permis de conducere [i furt în scop
de folosin]`, iar cercet`rile continu`. Ambii tineri risc` s` stea ani
grei \n spatele gratiilor dac` anchetatorii \i vor g`si vinova]i.
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