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Acuzații fără precedent în cazul
morții mezzosopranei Maria
Macsim Nicoară! Sora artistei
vorbește pentru prima dată
despre greșelile din anchetă
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Tânărul care
s-a spânzurat la
peste 20 de metri
înălțime a fost filmat
de un prieten care
voia să-l salveze
expres

16

Scene incredibile la Iași. Un tânăr s-a
spânzurat de un stâlp de înaltă tensiune la 20
de metri înălțime, în zona industrială, după ce
ar fi fost amenințat de cămătari. Duminică
noaptea, zeci de persoane s-au adunat...

Cum a
încercat fostul
președinte Maricel
Popa să cumpere
directori din CJ
cu o excursie
fantomă în SUA?
economic

7

actualitate 9

O profesoară din Iași dezvăluie
secretul care a ținut-o 51 de ani lângă
bărbatul pe care l-a iubit nebunește
Doina și Vasile Popovici sunt doi
ieșeni care au cunoscut dragostea
adevărată. Cei doi soți s-au iubit
până în ultima clipă și au ales să își
trăiască bătrânețea liniștiți într-un
cămin de pensionari. În urmă cu 4
ani au mers amândoi de mână la ușa
căminului unde mai târziu și-au
amenajat o cameră exact pe gustul...
economic

CJ Iași încearcă să recupereze un prejudiciu
de aproape 23 de mii de euro făcut cu largul
concurs al fostului președinte Maricel Popa în
cursul lui 2020. Trei dintre directorii CJ Iași
au fost premiați cu o excursie în SUA...
eveniment 2
Traficul a generat noi
episoade de poluare înregistrate la
Stația din Podu de Piatră, Iași.
Numărul depășirilor la indicatorul
PM10 a scăzut în luna martie 2021
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Imaginile care îți înnebunesc
papilele gustative! Zmeura ce pare
desenată este produsă chiar la Iași
După 4 ani de muncă într-o fermă
din Germania, un cuplu din Iași sa întors în satul natal Suhuleț, din
comuna Tansa, pentru a cultiva
zmeură. Investiția se ridică la
30.000 de lei într-o plantație de
6.000 de metri pătrați. Cererea
din partea clienților este atât de
mare încât cei doi ieșeni nu
găsesc suficienți oameni la cules
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Traficul a generat noi
episoade de poluare
`nregistrate la Sta]ia din
Podu de Piatr\. Num\rul
dep\[irilor la indicatorul
PM10 a sc\zut `n
luna martie 2021
Potrivit datelor oferite de Agen]ia pentru Protec]ia Mediului
Ia[i (APM), \n luna martie 2021 au fost \nregistrate noi episoade
de poluare \n sta]ia Podu de Piatr`, Ia[i. Cauza principal` a
polu`rii din aceast` zon` este traficul auto, \ns` speciali[tii din
cadrul APM sus]in c` [i înc`lzirea domestic`, alte surse locale,
precum cur`]enia de prim`var`, lipsa vegeta]iei corelate cu
condi]iile meteo nefavorabile dispersiei poluan]ilor sunt de vin`.
|n total, \n luna martie 2021, au fost \nregistrate 21 de dep`[iri
ale indicatorului PM10 la cele 6 sta]ii de monitorizare a calit`]ii
aerului. Num`rul acestora este mai mic, comparativ cu luna
martie 2020. La sta]ia din Podu de Piatr`, \n luna martie 2021,
pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat
gravimetric, s-au înregistrat 9 dep`[iri ale valorii limit` zilnice
de 50 micrograme pe metrul cub, pentru protec]ia s`n`t`]ii
umane. |n sta]ia Podu de Piatr` sunt \nregistrate frecvent
dep`[iri ale indicatorului PM10, unul dintre principalii factori
ai polu`rii din aceast` zon` fiind traficul. |n acest an, la toate
cele 6 sta]ii de monitorizare a calit`]ii aerului, au fost peste
40 de dep`[iri ale PM10. |n luna februarie au fost \nregistrate
noi dep`[iri ale PM10. Alte 5 dep`[iri ale PM10 au fost la
sta]ia din Decebal-Cantemir, iar \n sta]ia din Oancea-T`t`ra[i,
poluantul care a definit indicele general de calitate în sta]ia
industrial` IS-3 este NO2, dioxid de azot. |n ceea ce prive[te
sta]ia din Aroneanu, aici au fost \nregistrate 4 dep`[iri ale
valorii limit` zilnice pentru PM10. Posibilele cauze ale dep`[irilor
sunt sta]ie de fond suburban, arderile reziden]iale în gospod`riile
popula]iei pentru înc`lzire [i prepararea hranei, alte surse locale
de emisii (lucr`ri [i activit`]i din gospod`riile popula]iei din
zon`: activitatea de salubrizare), corelate cu condi]iile meteo
nefavorabile dispersiei poluan]ilor. |n sta]ia de monitorizare a
calit`]ii aerului din Tome[ti, \n luna martie 2021, pentru
indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric
s-au înregistrat 4 dep`[iri ale PM10.

|n sta]ia Bosia-Ungheni, a [asea
sta]ie amplasat` \n jude]ul Ia[i, au
fost \nregistrate 3 dep`[iri ale PM10
Posibilele cauze ale dep`[irilor sunt emisiile rezultate din
traficul auto pe drumul jude]ean 249A situat în vecin`tatea
sta]iei, [antierul de construc]ii situat în vecin`tatea sta]iei,
arderile reziden]iale în gospod`riile popula]iei pentru înc`lzire
[i prepararea hranei, alte surse locale de emisii (lucr`ri [i
activit`]i din gospod`riile popula]iei din zon`: activitatea de
salubrizare) corelate cu condi]iile meteo nefavorabile dispersiei
poluan]ilor. Continuarea pe BZI.ro
Raluca COSTIN
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Ie[enii sunt `ngloda]i `n datorii
pân\ `n 2027! Numai pentru
creditul Dexia pl\tim 20 de
ani. ~mprumutul luat `n 2007 a
fost de 200 de milioane de lei
Lista datoriilor Prim`riei Ia[i cuprinde
fonduri contractate de municipalitate \n
urm` cu mai mul]i ani, printre care [i
creditul Dexia, pentru refacerea str`zilor
din ora[. Prim`ria a luat o serie de
\mprumuturi externe de la unele b`nci,
dar [i prin intermediul unor ministere,
pl`]i pe care a fost nevoit` s` le
returneze. Cu toate acestea, gradul de
\ndatorare este unul suportabil \n
momentul de fa]`
Municipiul Ia[i a ajuns la un grad de \ndatorare de 4,13 la sut`
\n urma unor \mprumuturi f`cute \n ultimii ani pentru finan]area
unor proiecte de interes local. Prim`ria Ia[i se men]ine la un grad
de \ndatorare sub 5 la sut` \n condi]iile \n care gradul maxim este
de 30 la sut`, conform Hot`rârii Guvernului nr. 665/2011. Municipalitatea
a contractat o serie de \mprumuturi pentru reabilitarea unor str`zi
sau pentru achizi]ia unor mijloace de transport \n comun \n ultimii
ani, proiecte girate prin fonduri de la institu]ii bancare din zona
Europei.

Lista datoriilor Prim`riei Ia[i.
|nc` se pl`te[te creditul Dexia
|n list` apare [i celebrul credit Dexia, contractat de Prim`ria
Ia[i \n 2007, pentru reabilitarea unor str`zi din ora[. Creditul contractat
\n 2007 a avut o valoare de 100 de milioane de lei pe o durat` de
242 de luni (20 ani [i 2 luni), cu o perioad` de gra]ie de 40 de
luni. Creditul contractat a stârnit un scandal uria[ \ntre autorit`]ile
locale. Conform documentului municipalit`]ii, dobânzile au ajuns la
55,5 milioane de lei, \n timp ce comisioane [i alte costuri aferente
finan]`rii au ajuns la 884.205 mii de lei. De asemenea, pl`]ile efectuate
din finan]area rambursabil` au ajuns la 54,3 milioane de lei. O alt`
parte din creditul Dexia a vizat un alt \mprumut, de 100 de milioane
de lei, pe 222 de luni, cu 20 de luni de gra]ie. Dobânzile au ajuns
la 35,5 milioane de lei. Capitolul comisioane a ajuns la 750 de mii
de lei, iar pân` acum s-au f`cut pl`]i de 54,3 milioane de lei.

|mprumut pentru proiecte
f`cute \n municipiul Ia[i
|n urm` cu 10 ani, Prim`ria Ia[i a luat un credit de 29,9
milioane de euro de la o institu]ie bancar` pentru cofinan]area

proiectelor europene, respectiv pasajul Octav B`ncil`, dezvoltarea
axei de transport Est-Vest, dezvoltarea re]elei rutiere din centrul
cultural, istoric [i turistic al municipiului, zona de agrement Ciric.
Durata serviciului datoriei publice locale este de 240 de luni (20
de ani), din care primele 36 de luni de gra]ie. Dobânzile au urcat
la 4,8 milioane de euro, iar comisioanele la 200.735 de euro.
Pl`]ile efectuate pân` acum pentru returnarea \mprumutului au
ajuns la 11,4 milioane de euro.|n lista datoriilor Prim`riei Ia[i
apare [i un alt \mprumut, contractat \n 2015, \n baza unei coven]ii
\ncheiate cu Ministerul Finan]elor Publice. A fost vorba de 29,9
milioane de lei (6,1 milioane de euro) pentru finan]area proiectului
sistemului de management al traficului, proiect care a ajuns [i
\n aten]ia procurilor anticorup]ie. |mprumutul se \ntinde pe 183
de luni (15 ani [i 3 luni). Dobânzile au ajuns la 3,2 milioane de
lei, nu s-au aplicat comisioane, iar pl`]ile rambursate au ajuns la
20,6 milioane de lei.

Prim`ria pl`te[te pentru autobuzele
ISUZU din municipiul Ia[i
Municipalitatea a mai contractat un \mprumut \n 2016 de la
Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BERD)
pentru achizi]ia a 88 de autobuze marca ISUZU pentru transportul
public. Creditul a fost contractat pe 144 de luni (12 ani), din
care primele 24 de luni au fost perioada de gra]ie. Dobânzile au
urcat la 8,1 milioane de lei. Comisioanele au ajuns la 114 mii de
euro, iar pl`]ile au ajuns la 16,8 milioane de lei (3,4 milioane de
euro). |n acest moment, gradul de \ndatorare a municipalit`]ii
este de 4,13 la sut`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Bugetul Ia[ului 2021 a fost
respins a doua oar\! Un
nou circ `n Consiliul Local
Bugetul Ia[ului pe anul 2021 a fost din
nou respins la vot \ntr-o [edin]` maraton
de aproape 5 ore a Consiliului Local.
Ale[ii USR-PLUS s-au ab]inut de la vot, \n
timp ce grupul PSD nu se afla \n sala de
[edin]e
Scandal uria[ \n plenul Consiliului Local al municipiului Ia[i.
Propunerea de buget pe anul 2021 nu a trecut nici dup` [edin]a
care a avut loc ieri, 10 mai 2021. Scenariul a fost identic cu cel
din 22 aprilie 2021, când propunerea de buget a fost respins` dup`
o [edin]` maraton de 8 ore. De aceast` dat` au fost citite alte 40
de amendamente peste cele 120 discutate \n [edin]a anterioar`. Cu
toate acestea, consilierii USR-PLUS au preferat [i de aceast` dat`
s` se ab]in` de la vot, \n timp ce ale[ii PSD au ie[it din sala de
[edin]e. |n aceste condi]ii, cele 13 voturi ale PNL [i PMP nu au
fost suficiente pentru ca propunerea de buget s` poat` fi adoptat`.

Circ politic pe bugetul Ia[ului pe 2021
Cei de la USR-PLUS [i-au condi]ionat votul pe bugetul Ia[ului
pe introducerea \n proiect a mai multor amendamente. O parte
a acestor propuneri au fost incluse \n proiectul de buget, \n timp
ce alte amendamente au picat la vot. Cu toate acestea, USR-PLUS
s-a ab]inut [i de aceast` dat` de la votul pe bugetul Ia[ului. Cum
nici ale[ii PSD nu [i-au exprimat votul, situa]ia a fost cât se poate
de clar`. Consilierii locali se vor reuni, din nou, miercuri, 12
aprilie 2021, cu \ncepere de la ora 15:00, pentru a discuta proiectul
de buget pe anul 2021. Primarul Mihai Chirica s-a ar`tat nemul]umit
de gestul celor de la USR-PLUS. „Este o nou` zi trist` pentru
ora[ul nostru, o nou` zi în care unii politicieni au ales ordinele
de partid în dauna intereselor [i nevoilor ie[enilor. Este a doua
oar` când USR-PLUS respinge bugetul ora[ului nostru, în mod
ira]ional [i iresponsabil, cu ipocrizie [i cinism, din motive exclusiv
politice [i într-un dispre] absolut fa]` de nevoile acestui ora[’’, a
spus primarul Mihai Chirica. La [edin]a anterioar`, deputatul USR-

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iași, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C.”MAKLER PLUS” S.R.L., în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei
și de insolvență, coroborat cu prevederile Noului Cod de Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii și conform hotărârilor din ședința
Adunării Creditorilor din data de 04.12.2020, anunţă scoaterea
la vânzare prin licitaţie publică, cu strigare, în data de 24.05.2021,
ora 13:00, a următoarelor bunuri mobile:
1. Echipamente tehnologice și utilaje, în valoare de 12.627,00
EUR, fără TVA. (Lista completă a utilajelor și echipamentelor
tehnologice, poate fi consultată pe www.lrj.ro, secțiunea vânzări
mobile);
2. Autoturime: FORD Mondeo, are valoarea de 285,00 EUR,
fără TVA,FORD Fiesta, are valoarea de 255,00 EUR, fără TVA.
În cazul în care la data fixată pentru şedinţa de licitaţie din
data de 24.05.2021, nu se va reuși valorificarea tuturor bunurilor
mobile, aparţinând debitoarei MAKLER PLUS S.R.L., se va proceda
la organizarea unor noi şedinţe de licitaţie, în aceleaşi condiţii
în data de 07.06.2021, 22.06.2021, respectiv 05.07.2021, ora 13:00,
la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun
drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare, au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 23.05.2021, 06.06.2021,21.06.2021, respectiv
04.07.2021, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate
cu prevederile art.91, aln.(1), din Legea nr.85/2014, bunurile
înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul
atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum
ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice
fel, ori măsuri asiguratorii, inclusiv măsurile asiguratorii instituite
în cursul procesului penal. Pasul de supraofertare stabilit este
de 5% din prețul de început al fiecarei licitaţii, fără TVA, conform
hotărârilor adoptate în ședința Adunării Creditorilor din data de

PLUS Cosette Chichir`u a fost \n sala de plen pentru a-i determina
pe consilierii s`i s` nu voteze bugetul.

Reac]ia primarului Mihai Chirica
dup` respingerea bugetului
Primarul Ia[ului a men]ionat [i faptul c` situa]ia din ora[ este
una dramatic` [i c` respingerea propunerii la bugetul Ia[ului 2021
are consecin]e asupra salariilor profesorilor [i a angaja]ilor
municipalit`]ii. „Nu voi reveni asupra tuturor efectelor dezastruoase
ale acestei decizii politicianiste. Atrag aten]ia asupra faptului c`
în prezent nu se mai pot pl`ti salariile angaja]ilor din înv`]`mântul
preuniversitar privat, nici ale celor circa 5.000 de angaja]i din
sectorul public. Din p`cate, numeroasele mele apeluri publice [i
ale colegilor din PNL nu au fost ascultate de USR-PLUS, care a
preferat s` continue lupta politic`, în dauna interesului ora[ului.
Au folosit chiar [i metode neortodoxe. Atrag aten]ia [i asupra
cinismului unora dintre cei care î[i fac imagine pe spatele ie[enilor.
|n timp ce se l`udau pe re]ele de socializare c` au primit vot
favorabil pentru diferite amendamente, au votat împotriva bugetului,
deci [i împotriva propriilor amendamente”, a mai spus primarul
Mihai Chirica.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

06.12.2020. Înscrierea la licitaţie se face cu cel puţin 1(una) zi
înainte de data licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor
prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de
început al fiecărei licitații, pentru fiecare bun în parte, sumă ce
va fi depusă în lei, la cursul BNR din data plății, în contul de
lichidare al debitoarei, nr.:RO11BUCU321252752511RO01, deschis
la Alpha Bank, suc. Iași, prin ordin de plată sau foaie de vărsământ
bancar. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,
iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării
va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit
pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea
bunurilor mobile se poate face doar în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona
caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia
şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în
acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile reprezintă o
condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică
şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on–line de la lichidatorul
judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului
de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 357,00 lei, TVA
inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar:
www.lrj.ro, la tel.: 0733/683.702, 0733.683.703 – mail vanzari@lrj.ro,
maria.dascalu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

ApaVital SA cump\r\
utilaje `n valoare de
3 milioane de euro!
Vor fi folosite pentru
extinderea re]elelor
de ap\. Canalizarea
va fi inspectat\ video
Peste 3 milioane de euro vor fi
cheltuite de ApaVital numai pe utilaje.
Vor fi folosite pentru extinderea
re]elelor de ap` din jude]ul Ia[i.
Comisia de evaluare va alege oferta
furnizorilor cu pre]ul cel mai mic.
Procedura va fi organizat` la mijlocul
lunii iulie 2021
Compania de ap`-canal continu` programul de investi]ii.
Pe data de 12.07.2021, ApaVital organizeaz` o licita]ie pentru
achizi]ia mai multor utilaje, ce vor fi folosite pentru extinderea
re]elelor de ap` din jude]ul Ia[i. Achizi]ia face parte din
programul european, prin care s-au atras fonduri de peste
500 de milioane de euro. „Achizi]ia utilajelor care fac obiectul
contractului de furnizare utilaje re]ea canalizare este prev`zut`
în cadrul Proiectului regional Dezvoltarea infrastructurii de
ap` [i ap` uzat` din jude]ul Ia[i, în perioada 2014-2020, finan]at
prin Programul Opera]ional Infrastructura Mare (POIM).
Realizarea în condi]ii de eficien]` a activit`]ii de \ntre]inere
[i exploatare a infrastructurii de ap` [i de canalizare la nivelul
ariei de operare a Operatorului Regional ApaVital SA presupune
asigurarea unei dot`ri corespunz`toare a sectoarelor de
exploatare ale operatorului. Totodat`, extinderea ariei de
operare a operatorului regional, precum [i necesitatea de a
asigura servicii de calitate impun achizi]ionarea utilajelor
prev`zute în cadrul contractului de furnizare”, se arat` \n
caietul de sarcini. ApaVital a lansat [i procedura pentru achizi]ia
echipamentelor necesare pentru laboratorul de tratare a apei.

Autoritatea contractant` a
stabilit necesarul de utilaje
Necesarul de echipamente const` \n aspirator excavator
pentru cur`]are sisteme de canalizare, autolaborator CCTV
(monitorizare video a canaliz`rii), hidrocur`]itor combinat,
hidrocur`]itor combinat cu sistem de reciclare a apei,
hidrocur`]itor conducte [i rezervoare tractabil, sistem de
inspec]ie portabil destinat inspect`rii racordurilor laterale pentru
diametre cuprinse \ntre 70 [i 400 mm [i sistem de inspec]ie
video cu tij` telescopic` pentru verific`ri rapide ale re]elelor
de canalizare. „Produsele livrate vor fi înso]ite de certificate
de garan]ie [i de certificat de conformitate de la produc`tor.
Furnizorul va face dovada c` este autorizat de produc`tor/reprezentant
al produc`torului s` efectueze mentenan]a periodic` [i interven]iile
pentru repararea utilajelor ce vor fi furnizate. Ofertantul trebuie
s` demonstreze conformitatea cu cerin]a impus` de specifica]ia
tehnic`, indicând în mod obligatoriu documentul produc`torului
[i pagina care atest` cele declarate”, se mai arat` \n documenta]ia
procedurii.

Peste 2 milioane de euro vor fi cheltui]i
pe mai multe loturi de conducte
Nu \n ultimul rând, ApaVital SA a demarat o licita]ie
pentru achizi]ia mai multor loturi de conducte. Valoarea
estimat` a contractului este de 12.894.195 lei, f`r` TVA, peste
2 milioane de euro. La procedur` au fost depuse oferte din
partea urm`toarelor societ`]i: Tehno World SRL (Suceava),
Valplast Industrie SRL (Bucure[ti), Valrom Industrie SRL
(Bucure[ti).
Ofertele au intrat \n etapa de evaluare, urmând s` fie
aleas` propunerea financiar` cu pre]ul cel mai mic. Procedura
este \mp`r]it` \n patru loturi: conducte PEHD, conducte PVC,
conducte PAFSIN (pentru c`ptu[irea conductelor \nvechite),
conducte PEXAL. Contractul se va derula prin intermediul
unui acord-cadru. Transportul produselor va fi asigurat de
furnizorul cu care se va semna contractul.

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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SOCIAL
PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L. cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei: 5D CONCEPT S.A., desemnat prin Sentinţa Comercială
nr. 699/S din data de 09.12.2009, pronunţată de Tribunalul Iași,
secţia COMERCIAL - FALIMENT, în dosarul nr.: 8173/99/2007
(nr. format vechi: 210/2007), în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului
Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţa
generală că în ziua de 17.05.2021, ora 13:00, organizează licitaţie
publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următorului
activ mobil:
Denumire mijloc auto; Preț de pornire a licitației (EUR, fără TVA)
AUTOUTILITARĂ FURGON
704,00
RENAULT FCO7BF - KANGOO
În cazul în care la licitaţia din 17.05.2021, nu se va reuşi
valorificarea activului mobil, se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii pe 24.05.2021, 31.05.2021, 07.06.2021, respectiv
14.06.2021, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos
la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până cel târziu la data de 16.05.2021, 23.05.2021,
30.05.2021, 06.06.2021, respectiv 13.06.2021, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art. 53,
din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a activului este licitaţie publică,
competitivă, cu strigare, în conformitate cu hotărârile adoptate
de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 25.02.2021. Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei,
în conformitate cu hotărârile adoptate de Adunarea Creditorilor
în şedinţa din data de 25.02.2021.Înscrierea la licitaţie se face
cel târziu cu o zi lucrătoare, înainte de data fixată pentru
începerea licitaţiei prin depunerea on-line a tuturor documentelor
prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de
pornire a licitației, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare
al debitoarei nr.: RO81BUCU1032235342688RON, deschis la Alpha
Bank, suc. Iași. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea
activului se poate face în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar
va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de
sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestora şi la
solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest
sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile
suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea activului mobil supus procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care
poate fi achiziţionat on–line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul
caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în
contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe www.lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon:
0733.683.702, 0733.683.705, mail: vanzari@lrj.ro.
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ISJ Ia[i [i-a completat echipa
de conducere! MEC `i va numi
pe profesorii Traian Florentin
Ciobotaru [i Cristian Prav\],
temporar, inspectori [colari
generali adjunc]i
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii (MEC) va completa echipa
de conducere de la Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i. Astfel,
ca inspectori [colari generali ai ISJ vor fi numi]i oficial, temporar,
profesorii Traian Florentin Ciobotaru [i Cristian Prav`]. Deja, pe
28 aprilie 2021, prof. Luciana Antoci a fost numit` inspector [colar
general. Cei doi adjunc]i erau inspectori de specialitate [i predau
Istoria la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu”, respectiv Matematica
la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”. Pe de alt` parte, pe 27
aprilie 2021 a expirat mandatul (derulat \ntre 2017 [i 2021), ob]inut
prin concurs, a fostului inspector [colar general, prof. dr. Genoveva
Aurelia Farca[. Noul [ef al Inspectoratului {colar Jude]ean, prof.
Luciana Antoci, pred` Limba [i literatura român` la Liceul Teoretic
de Informatic` „Grigore Moisil” Ia[i.

Cine este prof. Luciana Antoci, noul
inspector [colar general al ISJ Ia[i
De precizat c` prof. drd. Luciana Antoci, noul inspector [colar
general al ISJ Ia[i, este membru în Corpul Na]ional de Exper]i în
Management Educa]ional, în Comisia de evaluare [i asigurare a
calit`]ii, metodist, mentor pentru practica pedagogic` [i membru în
diverse structuri la nivel local, jude]ean [i na]ional. A fost membru
în grupul de lucru al ISJ Ia[i constituit în vederea elabor`rii subiectelor
[i a baremelor de corectare [i notare pentru etapele local` [i
jude]ean` a Olimpiadei de Limb`, Comunicare [i Literatura român`.
În perioada 2000-2003, prof. Luciana Antoci a fost profesor în cadrul
Grupului {colar „Mihail Sturdza”. Aceasta are un master la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), Ia[i, Facultatea de Litere.
Un subiect extrem de interesant abordat de noul inspector
[colar general a fost [i sus]inerea examenelor na]ionale. În acest
context, noua [ef` a ISJ Ia[i men]ioneaz` faptul c` va acorda o
aten]ie sporit` [i c` îi va aduce al`turi de ea pe to]i colegii.
„Evident c` este o provocare (de inspector general) pentru mine
aceast` nou` postur`. Voi avea ca priorit`]i continuarea în condi]iile

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

cele mai bune ale acestui an [colar având în vedere contextul
pandemic. O grij` special` o voi acorda desf`[ur`rii examenelor
na]ionale. În acest sens, ca profesor de Limba [i literatura român`,
îi voi aduce pe to]i colegii mei al`turi pentru a-i ajuta pe elevi
[i liceeni. Voi face apel [i la colegii mei de la disciplina Matematic`
s` se implice”, men]ioneaz` prof. Luciana Antoci.

Judetul Ia[i a avut cei mai mul]i copii
în Programul „{coal` dup` {coal`”
Un fapt reliefat de prof. drd. Luciana Antoci este c` jude]ul
Ia[i s-a clasat pe locul 1 pe ]ar` referitor la programul „{coal`
dup` {coal`”. În continuare, [efa ISJ [i-a manifestat inten]ia de
fi extrem de prezent` în toate unit`]ile [colare. „Nu trebuie uitat
faptul c` jude]ul Ia[i are cei mai mul]i copii care au fost implica]i
în programul «{coal` dup` {coal`» în aceast` lun`. Vorbim de
12.001 [colari [i elevi, respectiv liceeni. Prioritar este ca ISJ Ia[i,
asta ca [i pân` acum, s` continue demersurile [i proiectele pe
plan european. Voi fi inspectorul [colar general care se va duce
cel mai mult în [coli [i licee [i voi fi mai pu]in prezent` în sediul
Inspectoratului, bineîn]eles, asta dup` ce îmi voi îndeplini atribu]iile
aici”, a mai reliefat prof. Luciana Antoci.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Spitalul ıSfânta Maria‰ din Ia[i a dat `n
judecat\ asiguratorul, dup\ un caz de
malpraxis! Unitatea medical\ a recuperat doar
16.000 de euro din suma de 200.000 de euro
Scandalul bebelu[ului cu penisul ars continu` \n instan]`!
Spitalul Clinic pentru Copii „Sfânta Maria”, din Ia[i, a dat \n
judecat` asiguratorul! Unitatea medical` ie[ean` a recuperat o
parte din desp`gubiri, dup` un caz de malpraxis! Astfel, judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i au admis recent, \n parte, ac]iunea
formulat` de Spitalul „Sfânta Maria”. „Instan]a respinge excep]ia
prescrip]iei dreptului material la ac]iune. Admite în parte cererea
formulat` de reclamantul Spitalul Clinic de Urgen]` pentru Copii
«Sfânta Maria», din Ia[i, în contradictoriu cu pârâta Omniasig
Vienna Insurance Group SA (fosta BCR Asigur`ri SA). Oblig`
pârâta s` \i pl`teasc` reclamantei suma de 16.000 de euro, cu
titlu de desp`gubire datorat` în temeiul poli]ei de asigurare pentru
malpraxis din 31 decembrie 2007”, au precizat magistra]ii ie[eni.
De remarcat este faptul c` decizia nu e definitiv`, aceasta putând
fi contestat`.
Procesul intentat de reprezentan]ii Spitalului „Sfânta Maria”,
din Ia[i, celor de la Omniasig Vienna Insurance Group SA a
\nceput pe 4 septembrie 2020. Prin cererea înregistrat` pe rolul
Tribunalului Ia[i, reclamantul a solicitat obligarea Omniasig Vienna
Insurance Group SA la plata sumei de 216.000 de euro, compus`
din 200.000 de euro daune morale [i 16.000 euro daune materiale,
pl`tite pacientului A.M., reprezentând contravalaorea daunelor
asigurate conform poli]ei pentru malpraxis din 31 decembrie 2007.
„Suntem beneficiarii poli]ei de asigurare pentru malpraxis, în limita
r`spunderii de 500.000 de euro. Printr-o decizie penal` a Cur]ii
de Apel Ia[i, s-a dispus obligarea angajatului nostru, în solidar
cu spitalul, la plata sumei de 216.000 de euro c`tre p`rin]ii
pacientului minor A.M., pentru malpraxis, constând în faptul c`,
pe 20 noiembrie 2008, medicul a folosit un electrocauter marca
Gimmi Alphatom 400, iar, în timpul opera]iei, a ajustat necorespunz`tor
intensitatea curentului de coagulare / t`iere generat de electrocauter,
în sensul c` aceasta a fost exccesiv`, cu consecin]a producerii

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Societaţilor
Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006,
Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator
judiciar al societăţii debitoare GRUP FOREST S.R.L, desemnat
prin Încheierea nr. 141/19.10.2018, pronunțată de instanțaTribunalulului
Iași, Secţia a II - a Civilă - Faliment, în dosarul nr. 5984/99/2018
(nr. în format vechi: 322/2018), în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data de 17.05.2021,
ora 15:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru
valorificarea următoarelor active mobile, proprietatea debitoarei:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără
TVA)
Motocultivator FERRARI 340 POWER SAFE
395,38
Motoprășitoare HS016
68,28
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
În cazul în care la licitaţia din 17.05.2021, nu se va reuși
valorificarea tuturor activelor mobile aparţinând debitoarei, se
vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 24.05.2021,
31.05.2021, respectiv 07.06.2021, ora 15:00, la sediul lichidatorului
judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor
ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 16.05.2021,
23.05.2021, 30.05.2021, respectiv 06.06.2021 ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art. 91, alin.
1, din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Documentația de participare la licitație, respectiv garanția de
participare la licitație vor fi depuse cu cel mult 1 (una) zi lucrătoare

unei pl`gi arse de gradele I - II la nivelul fe]ei dorsale a penisului
minorului, ceea ce a afectat aspectul [i func]ionalitatea organului
sexual”, au subliniat \n fa]a judec`torilor reprezentan]ii spitalului
ie[ean.

Unitatea medical` ie[ean`,
somat` s` achite daunele
dup` scandalul de malpraxis
Pe data de 23 ianuarie 2020, spitalul ie[ean a fost somat s`
pl`teasc` suma de 216.000 de euro. „Începând cu luna februarie
2020, spitalul a achitat lunar, ca urmare a unei în]elegeri cu
executorul, aproape întreaga sum` pentru recuperarea c`reia s-a
declan[at executarea silit`. Potrivit articolului 668 din Legea nr.
95/2006, asiguratorul acord` desp`gubiri pentru prejudiciile de
care asigura]ii r`spund, în baza legii, fa]` de ter]e persoane care
se constat` c` au fost supuse unui act de malpraxis medical,
precum [i pentru cheltuielile de judecat` ale persoanei prejudiciate
prin actul medical. Desp`gubirile se acord` indiferent de locul
în care a fost acordat` asisten]a medical`. Actul medical culpabil
a avut loc pe 20 noiembrie 2008, fiind acoperit de poli]a de
asigurare pentru malpraxis din 31 decembrie 2007”, au ad`ugat
reprezentan]ii Spitalului „Sfânta Maria”, dn Ia[i.
La rândul s`u, asiguratorul a invocat prescrip]ia dreptului
material la ac]iune, sus]inând c` cererea unit`]ii medicale ar fi
fost depus` tardiv. |n plus, cei de la Omniasig au solicitat
respingerea ac]iunii. „Din momentul în care reclamantul a luat
cuno[tin]` de existen]a unei cereri de desp`gubire împotriva sa,
avea obliga]ia de a anun]a asigur`torul [i s` formuleze cerere de
introducere în cauza penal` a asigur`torului. Noi nu am avut
cuno[tin]` de existen]a dosarului penal. Cerem respingerea cererii,
întrucât nu sunt îndeplinite condi]iile atragerii r`spunderii

asigur`torului. Evenimentul asigurat nu este fapta ilicit`, ci
prejudiciul suferit [i reclamat, produs ca o consecin]` direct` a
faptei ilicite produse în perioada asigurat`. În spe]`, fapta ilicit`
[i prejudiciul s-au produs în perioada asigurat`, dar nu s-a f`cut
dovada c` a fost reclamat de asigurat în timpul acestei perioade.
Dosarul de urm`rire penal` este din 2013, deci a fost constituit
la 5 ani dup` eveniment, respectiv dup` expirarea perioadei
asigurate. De asemenea, daunele morale sunt excluse de la
desp`gubire, doar daunele materiale fiind acoperite. Prin urmare,
dac` instan]a va trece peste ap`r`rile anterior prezentate, ar urma
s` limiteze cuantumul preten]iilor acordate la 16.000 de euro,
reprezentând suma achitat` persoanei p`gubite cu titlu de daune
materiale”, au afirmat cei de la SC Omniasig Vienna Insurance
Group SA.
Ciprian NEDELCU

înainte de data ședințelor de licitație. Modalitatea de valorificare
a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform
Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării
Creditorilor din data de 09.12.2020.Pasul de licitaţie stabilit este
de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului
de valorificare aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data
de 09.12.2020.Garanţia de participare la licitaţie este în valoare
de 10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare bun în
parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei
nr: RO24BUCU1032235341756RON, deschis la Alpha Bank, suc.
Iași. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din
data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi prezentarea
activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona
caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia
şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în
acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile este obligatorie
pentru participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia
necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de
organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activelor mobile
supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini
care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei
şi care poate fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar.
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,
aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie.
Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro,la telefon:
0733.683.702, 0724.332.099, mail: vanzari@lrj.ro,
mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.
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Imaginile care `]i `nnebunesc papilele
gustative! Zmeura ce pare desenat\ este
produs\ chiar la Ia[i de doi tineri. Dup\
ani de munc\ `n Germania, au revenit acas\
Dup` 4 ani de munc` \ntr-o ferm` din Germania, un cuplu din
Ia[i s-a \ntors \n satul natal Suhule], din comuna Tansa, pentru a
cultiva zmeur`. Investi]ia se ridic` la 30.000 de lei \ntr-o
planta]ie de 6.000 de metri p`tra]i. Cererea din partea clien]ilor
este atât de mare \ncât cei doi ie[eni nu g`sesc suficien]i
oameni la cules. Din acest motiv, anul trecut au pierdut o
cantitate \nsemnat` de zmeur`
Ionu] [i Alina Maria Pom\rleanu sunt doi ie[eni
care, dup` ce s-au s`turat s` munceasc` \n str`in`tate,
\n agricultur`, s-au \ntors \n satul natal Suhule],
din comuna Tansa, [i au \nfiin]at o planta]ie cu
zmeur`. Aceasta se \ntinde pe 6.000 de metri
p`tra]i, iar investi]ia ini]ial` se ridic` la 30.000 de
lei. „Ne-am s`turat de str`in`tate [i dac` am decis
s` ne \ntoarcem \n ]ar`, am zis s` facem ceva cu
banii câ[tiga]i \n Germania. Ca toat` lumea, am
c`utat informa]ii despre ce am putea planta, ce se
preteaz` la clima noastr`, [i ne-am gândit c` cel
mai bine ar fi s` plant`m zmeur`. Am \nceput \n
anul 2017 cu planta]ia cu zmeur`, iar de pu]in
timp avem [i livada, pentru c` ne gândim s` facem
procesare”, poveste[te Ionu] Pom\rleanu, \n vârst`
de 35 de ani. Cererea din partea clien]ilor pentru
produsele din Suhule] a fost mare \nc` de la
\nceput, mai ales c`, în Ia[i, doar 30 la sut` din
ceea ce se comercializeaz` sunt fructe naturale
autohtone. Restul sunt din import. Bucuria celor
doi ie[eni \n privin]a clien]ilor a fost umbrit` de
faptul c` nu g`seau oameni care s`-i ajute la cules.
Astfel, au fost nevoi]i s` apeleze la ajutorul rudelor
pentru a nu pierde produc]ia.

astfel c` s-a pierdut jum`tate din produc]ie. E
nevoie de aproximativ 8 culeg`tori, \n plin sezon
al recolt`rii zmeurei, pentru suprafa]a de]inut`
de familia Pom\rleanu. „Am g`sit u[or pia]` de
desfacere [i pot s` spun c` nu am putut culege
zmeur` cât` cerere am avut din partea clien]ilor.
|n 2020 am avut o recolt` de 5 tone, dar, din
p`cate, nu am putut s` o culegem pe toat` din
cauz` c` nu am g`sit oameni. Cred c` am cules
\n jur de 40 la sut`. Restul s-a scuturat din cauza
lipsei for]ei de munc`. Lumea st` la bar, nu vrea
s` munceasc`. Chiar [i cu pandemia, lumea nu
e obi[nuit` s` munceasc`, ci s` primeasc` bani
degeaba”, spune Ionu] Pom\rleanu. |n ultimii 3
ani, sute de clien]i au cump`rat zmeur` de
Suhule], iar anul acesta livr`rile vor fi f`cute tot
\n anumite zone din ora[. „Pare c` vremea e
bun` [i vom scoate produc]ia \n iunie. Noi
culegem zmeura \n dou` tran[e. Prima dat` pe
15 iunie, pân` la sfâr[itul lui iulie, [i apoi pân`
\n septembrie. Avem un soi productiv, care scoate
produc]ie [i \n extra sezon. Anul acesta vom
stabili puncte de livrare, cum facem \n fiecare
an, [i sper`m ca pre]ul s` fie undeva la 20 de
lei kilogramul”, mai spune Ionu].

Ionu] Pom\rleanu, produc`tor
de zmeur`: „Lumea st` la
bar, nu vrea s` munceasc`”

Investi]ia \ntr-o planta]ie cu
zmeur` poate fi amortizat`
dup` 3 ani de la \nfiin]are

Chiar [i a[a, num`rul de persoane care au
cules zmeura anul trecut nu a fost suficient,

Ionu] Pom\rleanu spune c` nu a reu[it s`
amortizeze investi]ia [i vrea ca urm`toarea s`

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str. ZORILOR, nr. 11, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei”CRISTAL NETWORK” S.R.L, în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat
cu prevederile Codului Procedură Civilă, anunţă:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A BUNURILOR MOBILE
Nr.Crt.; Mijloc fix; Valoare de lichidare (RON, fără TVA)
1 Autoutilitară Dacia
5.650,00
2 Autobasculantă 16t
15.000,00
TOTAL
20.650,00
Preţul de pornire al negocierii directe este cel mai bun preţ oferit de potenţialii cumpărători,
dar nu mai puțin de 50% din pretul determinat în urma Raportului de Evaluare, conform
Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 08.08.2012. Potenţialii
cumpărători pot depune oferte până la data de 14.06.2021, la sediul lichidatorului judiciar, în plic
sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini. Garanţia de participare la
negociere este în valoare de 10 % din preţul iniţial de evaluare, sumă ce va fi depusă în contul
de lichidare al debitoarei, nr.: RO05RZBR0000060014497341, deschis la Raiffeisen Bank-Suc. Iași.
Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar
va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui
reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens.
Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei
care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile este o condiție obligatorie
pentru participarea la negociere. Detalii privind documentaţia necesară în vederea participării
la negociere şi condiţiile de negociere şi de selecţie a ofertelor sunt expuse în Caietul de Sarcini
ce conţine Regulamentul de valorificare prin negociere directă şi care poate fi achiziţionat on
– line de la lichidatorul judiciar. Preţul caietului de sarcini este de 238,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr.: RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la telefon:
0733.683.702, 0724.332.099 – mail: vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

fie \ntr-un sistem de iriga]ii prin picurare. „Noi
\nc` mai avem de investit \n planta]ie, nu s-a
terminat cu asta. Am vrea s` mai facem un sistem
de iriga]ii prin picurare, pentru c` pân` acum am
luat ap` de aici din comun`. Am luat [i un
tractora[, s` pot s`-mi fac treaba, am cump`rat
[i o lad` frigorific`. Nu am scos \nc` investi]ia,
dar vom vedea ce va fi anul acesta”, mai spune
Ionu] Pom\rleanu. Produc`torii de fructe de p`dure
din Ia[i pot depune cererile pentru certificarea
ecologic` la Direc]ia Agricol` pân` la data de 17
mai 2021. Suprafa]a cultivat` cu produse ecologice
a crescut \n ultimii ani, \n jude] fiind \nregistrate
220.000 de hectare, cu 40.000 mai mult fa]` de
anul 2020. Cele mai multe cereri pentru ob]inerea
certificatului ecologic sunt depuse de fermierii cu
planta]ii cu fructe de p`dure, care cresc albine
sau care fac legumicultur`.

La un hectar de cultur`
de zmeur` se planteaz`
aproximativ 10.000 de drajoni
|n România se poate planta orice soi de
zmeur, deoarece aceast` cultur` se adapteaz`

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.

foarte bine climei. |n planta]ia din Suhule] sunt
soiurile Cayuga, Opal de Var`, Polka. Soiul de
zmeur` Cayuga provine din SUA, fructele sunt
de m`rime medie [i culoare ro[u-intens, de form`
conic`. Soiul de zmeur Cayuga are o productivitate
bun`, prezint` rezisten]` foarte bun` la manipulare
[i desprindere u[oar`. Produc]ia de zmeur`,
indiferent de soiul ales, este cuprins` \ntre 8 [i
12 tone pe hectar, iar unele plante pot produce
fructe pân` \n noiembrie. Produc`torul din Tansa
prefer` s` ]in` substan]ele toxice departe de
planta]ie [i folose[te zeam` bordelez` pentru a
fi sigur c` produsele sunt 100 la sut` naturale.
Astfel, succesul afacerii se poate baza pe faptul
c` tot mai mul]i clien]i caut` produse proaspete.
Mai mult, \ntr-o astfel de afacere din domeniul
agricol, timp de 3 ani se \ngrije[te planta]ia, iar
abia dup` aceea poate fi amortizat` investi]ia.
Doi tineri din Ia[i care au muncit \n str`in`tate
[i s-au \ntors \n satul natal, unde au investit \ntro planta]ie cu zmeur`, sunt Dorian [i Georgiana
Secar`.
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
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Cum a `ncercat fostul pre[edinte Maricel Popa
s\ cumpere directori din CJ cu o excursie
fantom\ `n SUA? Firma care a intermediat
afacerea nu mai vrea s\ de banii `napoi.
Zeci de mii de euro s-au pierdut
CJ Ia[i \ncearc` s` recupereze un
prejudiciu de aproape 23 de mii de euro
f`cut cu largul concurs al fostului
pre[edinte Maricel Popa \n cursul lui
2020. Trei dintre directorii CJ Ia[i au fost
premia]i cu o excursie \n SUA, organizat`
de o firm` din Bucure[ti, excursie care
\ns` nu a mai avut loc din cauza
pandemiei. Firma Mediauno SRL nu a mai
dat banii \napoi, scandalul ajungând \n
instan]`
O combina]ie ratat` din perioada mandatului lui Maricel Popa
la Consiliul Jude]ean Ia[i a ajuns tocmai pe rolul instan]elor de
judecat`. Actuala conducere a institu]iei a cerut returnarea a
peste 100 de mii de lei ce au ajuns \n conturile firmei Grupul
Mediauno SRL din Bucure[ti pentru o deplasare inexistent` \n
Statele Unite ale Americii (SUA) ale unor func]ionari din Casa
P`trat`. Era vorba de Marieta Afilipoaie, directorul de la Direc]ia
Proiecte [i Dezvoltare Durabil`, Elena Arvinte, directorul de la
Direc]ia Economic`, dar [i Anca Mu[cheru, de la Direc]ia de
Achizi]ii Publice. Aceasta din urm` a mai beneficiat de astfel de
excursii [i \n perioada lui Cristian Adomni]ei la CJ Ia[i. Totul
s-a \ntâmplat la \nceputul anului 2020, când 3 [efi din CJ Ia[i
urmau s` plece \ntr-o deplasare \n mai multe metropole din SUA,
\n baza unor \ntâlniri cu autorit`]i locale. Deplasarea era organizat`
de Mediauno SRL din Bucure[ti, firm` reprezentat` de Ioana
}ig`na[u. Consiliul Jude]ean Ia[i s-a gr`bit s` aloce 108.861 lei
pentru deplasarea a 3 dintre directorii s`i, doar c` pandemia
COVID-19 le-a dat planurile peste cap. Numai c` firma \n cauz`
nu a returnat banii, iar CJ a deschis o ac]iune la Judec`toria
Sectorului 2 pentru recuperarea sumei.

Scandal pe excursia [efilor din CJ Ia[i
Obiectul dosarului este \mbog`]irea f`r` just` cauz` [i a fost
deschis la finalul anului trecut. Astfel, prin dosarul 26470/300/2020,
CJ Ia[i a deschis o ac]iune \mpotriva Mediauno SRL, scopul fiind
legat de recuperarea prejudiciului. Ieri a avut loc un termen \n
dosar, instan]a amânând cauza pentru o alt` dat`. Cele 3 directoare

din CJ Ia[i urmau s` participe la evenimentul „Shaping the Future
4 a better 2morrow”, organizat de Grupul Mediauno în colaborare
cu Camera de Comer] Româno-American`. Deplasarea urma s`
aib` loc \n aprilie 2020, \ns` totul a fost anulat din cauza restric]iilor
impuse de pandemia COVID-19. Numai c` CJ s-a gr`bit s` aloce
cei 23 de mii de euro c`tre firma din Bucure[ti, iar dup` anularea
excursiei societatea nu a mai virat banii \napoi.

Sume uria[e pentru deplasarea
directorilor din CJ
Cele 3 directoare din CJ Ia[i urmau s` ajung` la \nceput de
aprilie 2020 \n mai multe ora[e din Statele Unite. Itinerariul fusese
stabilit de c`tre Mediauno SRL, doar c` lucrurile s-au precipitat.
De ce a pl`tit CJ Ia[i banii cu mult \nainte de eveniment, \n
condi]iile \n care deja existau semnale \n luna februrie 2020 c`
virusul COVID-19 \ncepea deja s` se extind` la nivel mondial?
Fosta conducere a CJ Ia[i nu suflase o vorb` de aceast` deplasare,
totul fiind f`cut sub forma unei premieri. Taxa de participare a

fost stabilit` la aproape 6.000 de euro de persoan`, \n calcul fiind
luat` [i cazarea la hotel de 4 stele.

Itinerariu ciudat pentru
oamenii lui Maricel Popa
Cele 3 femei urmau s` ajung` la \ntâlniri \n toate aceste ora[e
al`turi de reprezentan]i ai unor companii de peste Ocean. Programul
cuprindea o prim` vizit` la New York. Cele trei directoare din CJ
Ia[i urmau s` viziteze Bursa de Valori din New York, sediul IBM
(IT), dar [i Minerals Technologies Inc. Acestea ar fi ajuns apoi [i
în Los Angeles, la a[a-zise întâlniri cu oameni de afaceri din diferite
domenii economice. La final de excursie, acestea ar fi ajuns [i la
Houston, tot la întâlniri cu oamenii de afaceri americani. Reprezentan]ii
Mediauno SRL nu au vrut s` ofere prea multe detalii despre acest
scandal mutat \n instan]`. „Nu [tiu despre acest lucru, dar pot s`
transmit mai departe [i posibil s` primi]i un r`spuns”, a spus
Br\ndu[a Cernescu, director economic la Grupul Mediauno SRL.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Acuza]ii f\r\ precedent `n cazul mor]ii
mezzosopranei Maria Macsim Nicoar\!
Sora artistei vorbe[te pentru prima dat\
despre gre[elile din anchet\: ıDe ce nu s-a
sesizat nimeni de [tergerea probelor din
casa surorii mele?‰
Un an de lupt` pentru adev`r. A[a \ncep
câteva rânduri a[ternute pe o foaie udat` cu lacrimi
reci de sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoar`.
Dup` un an de la tragicul accident, Elena Here[,
sora artistei, face pentru prima dac` câteva preciz`ri
despre modul \n care s-a desf`[urat ancheta,
despre neconcordan]ele din anchet` [i despre
\ntreb`rile la care nu a g`sit r`spunsuri. „Afirmam
anul trecut în luna mai, dup` tragicul «accident
casnic» al surorii mele, c` am încredere în oamenii
legii, c` î[i vor face datoria. M-am în[elat crezând
acest lucru. Mi-au în[elat încrederea! Mi-au în[elat
încrederea persoane care trebuiau s-o apere pe
sora mea [i s` ac]ioneze pentru a afla adev`rul.
Chiar mi s-a repro[at c` m` agit prea mult [i e
de datoria lor s` apere victima. Oare?! La vremea
aceea aveam multe semne de întrebare legate de
cele întâmplate. Acum am [i mai multe întreb`ri
f`r` r`spuns pe care vi le prezint, urmând a trage
singuri concluziile: De ce s-a a[teptat dou` zile
pân` s-a început ancheta la fa]a locului (în 12 mai
2020), de[i poli]ia cuno[tea «spe]a» din 9 mai
2020, ora 23:45?”, a spus Elena Here[.

Mezzosoprana Maria Macsim
Nicoar` avea urme
de violen]` pe corp
Sora artistei spune c` autorit`]ile i-au transmis
c` Maria Macsim nu avea urme de violen]` pe
corp, \ns` nu era a[a. „Ni s-a transmis de la
început c` sora mea «nu prezint` pe corp semne

de violen]`». Am v`zut fotografiile de la internare
[i era desfigurat` la fa]`, cu fractur` la nivelul
nasului, cu echimoze [i tumefierea ochilor,
diagnosticul complet fiind: traumatism craniocerebral cu com` de gradul III (GCS 4), hematon
epicranian fronto parietal stânga, fractur` liniar`
cu o minim` deplasare parietal stânga, fractur`
occipito-parietal` dreapta, fractur` temporo sfenoidal`
dreapta, fractur` vârf odontoida, hemoragie
subarahnoidian`, contuzii hemoragice frontotemporal bilateral [i parietal stâng, hematon
subdural fronto-temporal stâng – evacuat chirurgical,
edem cerebral, traumatism toracic cu fracturi
costale VII, IX – stânga [i III – IV dreapta,
traumatism de bazin cu fractura arip` iliac` stâng`,
hemiplegie dreapta, afazie mixt`, echimoze
periorbitare bilateral stânga dreapta, laterocervical`… Mesajul care mi s-a transmis permanent
a fost: „Ave]i r`bdare, este un caz complicat!”.
Noi am avut r`bdare, dar ei au clasat dosarul
de omor, din lips` de probe, în condi]iile în care,
nou`, familiei, nu ni s-au transmis documente
foarte importante din dosar, pentru a solicita noi
expertize”, a completat sora artistei.
De asemenea, Elena Here[ adreseaz` un set
de \ntreb`ri la care deocamdat` nu s-au g`sit
r`spunsuri. „De ce nu am fost informa]i cu privire
la finalizarea raportului de necropsie pentru a
putea solicita o nou` expertiz`? De ce nu am
fost informa]i cu privire la dreptul de a avea un
expert parte la ambele rapoarte de expertiz`,

inclusiv la necropsie? De ce raportul de prim`
expertiz` medico-legal` din data de 29.07.2020 sa f`cut numai dup` documentele medicale din
spital, f`r` examinarea persoanei, care nu avea
COVID-19 la internare, f`r` s` se vad` o colaborare
între medicii legi[ti [i anchetatori. De ce nu sa sesizat nimeni de [tergerea probelor din casa
surorii mele?”, a mai spus sora artistei. Un aspect
important pe care s-a pus accent \n anchet` a
fost alcoolemia Mariei Macsim Nicoar`. „Dup`
nefericita [i nedreapta ie[ire for]at` din scen` a
surorii mele, «cel mai important aspect» care a
ajuns în titlurile de pres` a fost alcoolemia ridicat`.
Nu interesa pe nimeni cum a c`zut pe sc`ri [i
a suferit traumatisme de o gravitate înfior`toare,
care au provocat urm`ri ireversibile, nu se gândeau
la suferin]a celor din familie, p`rin]ii [i fra]ii care
erau în stare de [oc, al`turi de studen]ii ei, unii
afla]i înaintea licen]ei, când îndrum`toarea lor nu
le mai putea fi al`turi, sau cât de mare a fost
pierderea pentru prietenii [i colegii de scen`,
care s-au v`zut brusc lipsi]i de vocea valoroas`
a Mariei. F`r` mil` au terfelit cariera [i munca
titanic` din spatele ei, în câteva vorbe, f`r` a se
gândi cât` durere produc etichetele jignitoare la
adresa victimei, pentru cei care o iubesc [i o
pre]uiesc. Iar la sfâr[it, SURPRIZa: suplimentul
de expertiz` spune c` alcoolemia stabilit` la
internare este irelevant` din punct de vedere
medico-legal, pentru c` s-a folosit alcool la
dezinfectarea r`nilor [i nu s-au respectat anumite
cerin]e la recoltarea probei biologice. Atunci, cu
noroiul aruncat pe imaginea unui artist profesionist,
cum r`mâne? Cine repar` stric`ciunea moral`
care s-a f`cut?”, a precizat Elena Here[.

Sora mezzosopranei: „Am
ajuns, din p`cate, s` tr`iesc
aceast` dram`, boala [i
moartea surorii mele, înso]ite
de multe lucruri neelucidate”
Ancheta \n cazul Mariei Macsim Nicoar` este
comparat` de sora artistei cu una dintre operele
lui Sadoveanu. „Când am citit «Baltagul» de Mihail
Sadoveanu, eram cumva uimit` de insisten]a
Vitoriei Lipan pentru a afla cine i-a ucis b`rbatul,
ce o mâna în c`ut`rile ei. Am ajuns, din p`cate,
s` tr`iesc aceast` dram`, boala [i moartea surorii
mele, înso]ite de multe lucruri neelucidate, ca s`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

în]eleg ce înseamn` s` nu po]i avea lini[te, zi [i
noapte, pân` nu afli adev`rul, pân` nu se face
dreptate. Doar adev`rul [i dreptatea elibereaz` [i
lini[tesc sufletul, ap`sat de durere pentru cei
dragi. La finalul memoriului pe care l-am transmis
c`tre Parchet în ianuarie 2021, spuneam: «V`
solicit`m s` v` implica]i cu toat` responsabilitatea
în rezolvarea acestui caz, deoarece dorim s` afl`m,
minut cu minut, modul în care s-a produs tragicul
accident, care s-a soldat cu decesul surorii mele.
Vom apela la toate c`ile legale pentru a afla
adev`rul! Am traversat un an din via]` foarte
greu, am tr`it o experien]`, o traum` care ne-a
marcat întreaga existen]`, cu dureri [i emo]ii
terifiante. Pe lâng` suferin]a produs` de durerile
fizice ale Marinelei, de lipsa ei, bun`tatea [i
frumuse]ea ei uman`, s-a d`ugat lupta epuizant`
[i interminabil` pentru ni[te drepturi [i lucruri
normale”, a declarat sora artistei.

Rezumatul tragediei
Sora mezzosopranei poveste[te pe scurt [i ce
a \nsemnat lupta pentru via]`. „Am ob]inut curatela
pentru sora mea dup` 7 termene în s`lile de
judecat`. Hot`rârea a fost dat` cu eroare material`,
cea care trebuia s` pl`teasc` cheltuielile de
judecat` fiind chiar victima. Îndreptarea erorii sa f`cut dup` moartea surorii mele, iar cheltuielile
de judecat` nu le-am primit nici azi. Aveam la
un moment dat 4 procese civile pe rolul instan]elor
judec`tore[ti [i, în acela[i timp, împreun` cu
fratele, ne ocupam de tot ceea ce-i era necesar
Marinelei, în spital, colaboram cu medicii pentru
o evolu]ie cât mai bun` în tratarea ei [i vegheam
[i asupra p`rin]ilor.
Am încercat s` facem tot ce a fost mai bun
pentru recuperarea ei, îns` traumatismele suferite
(suspect de grave pentru o simpl` c`dere pe
sc`ri) [i lipsirea de ajutor i-au r`pit orice [ans`
de revenire. Remarc`m preocuparea deosebit` a
personalului medical de la Spitalul Clinic de
Urgen]` «Prof. Dr. Nicolae Oblu» Ia[i [i Spitalul
de Recuperare Ia[i, în special a medicilor curan]i
Cristina C`ilean [i Daniel Alexa, pentru tratarea
Marinelei. Dup` un an de când glasul ei a fost
adus la t`cere, îi p`str`m vie amintirea , chipul
ei senin, privirea blând` [i atitudinea optimist`.
Suntem hot`râ]i s` afl`m adev`rul, având al`turi
o echip` de profesioni[ti!”, \ncheie Elena Here[.
Drago[ SAVIN
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O poveste de dragoste cum rar `]i este
dat s\ vezi. O profesoar\ din Ia[i
dezv\luie secretul care a ]inut-o 51
de ani lâng\ b\rbatul pe care l-a iubit
nebune[te. El a murit, iar ea `[i caut\
acum lini[tea [i tr\ie[te din amintiri
Doina [i Vasile Popovici sunt doi ie[eni
care au cunoscut dragostea adev`rat`.
Cei doi so]i s-au iubit pân` \n ultima clip`
[i au ales s` \[i tr`iasc` b`trâne]ea
lini[ti]i \ntr-un c`min de pensionari. |n
urm` cu 4 ani au mers amândoi de mân`
la u[a c`minului unde mai târziu [i-au
amenajat o camer` exact pe gustul lor.
Doina Demetra Popovici are 86 de ani [i
i-a fost so]ie lui Vasile Popovici timp de
51 de ani. Vasile Popovici avea 89 de ani
[i a decedat \n urm` cu un an \n c`minul
unde locuiau
Doi so]i din Ia[i sunt un exemplu de iubire. Doina [i Vasile
Popovici au tr`it o frumoas` poveste de dragoste, care a durat
peste 50 de ani. Cei doi s-au iubit pân` \n ultima clip`. Neavând
copii, au hot`rât \ntr-o zi s` se mute \ntr-un c`min de pensionari
unde s` \[i tr`iasc` b`trâne]ea lini[ti]i. Doina Popovici are 86 de
ani [i a r`mas singur` \n c`minul unde locuia al`turi de so]ul
s`u, Vasile Popovici, de 89 de ani, care a murit \n urm` cu un
an. „Am hot`rât \mpreun` cu so]ul meu s` ne petrecem b`trâne]ea
lini[ti]i [i \ngriji]i a[a cum trebuie \ntr-un c`min cu personal bine
preg`tit. |n urm` cu 4 ani, pe data de 15 februarie 2017, ne-am
mutat \n c`minul de pensionari «Sfânta Cuvioas` Parascheva». Neam hot`rât s` venim aici din dorin]a de a ne proteja la b`trâne]e.
M-am gândit cu so]ul meu, noi neav\nd copii, c` nu o s` fim \n
stare s` avem grij` de noi pân` \n ultimul moment. Ne-am c`s`torit
\n anul 1969 [i a fost dragoste la prima vedere. Am \mplinit 51
de ani de c`s`torie, aici la c`min. Am primit diplom` de la primar
[i am s`rb`torit aici. A fost foarte frumos. Am avut o via]` foarte
frumoas` [i foarte lini[tit`. Nu mi-a lipsit absolut nimic, atât doar
c` nu am avut copii. Ne-a p`rut r`u, am \ncercat, dar nu am f`cut
o dram` din asta. Am \n]eles c` nu se poate [i amândoi am primit
situa]ia a[a cum a fost. Nu am avut copii pentru c` nu am putut”,
a declarat Doina Demetra Popovici, pensionar`.

an, el s-a pr`p`dit, chiar dac` nu era bolnav. A f`cut galopant un
cancer la pl`mâni [i \n trei luni a decedat. Toat` lumea a avut
grij` de el aici, iar eu am r`mas \ntre ni[te oameni care m-au
ajutat s` trec peste nenorocirea asta. Când am luat hot`rârea s`
venim aici, ne-am gândit c` e bine s` fim \ntre oameni”, a precizat
Doina Demetra Popovici.

Doina [i Vasile Popovici [i-au
amenajat la c`min o camer` dup`
bunul plac! Dup` moartea so]ului,
Doina a r`mas cu un regret amar

Mihail [i Gavril” din Ia[i, unde b`trânii \[i pot petrece b`trâne]ea
lini[ti]i \n condi]ii de lux.

Doina a fost \n tinere]e
dansatoare [i profesoar`
Doina Popovici a avut o via]` plin`. De la 10 ani a \nceput s`
danseze al`turi de surorile iei la Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri”
din Ia[i. Mai târziu, dup` ce a terminat Facultatea de Litere, a
devenit profesoar` \ntr-un sat din jude]ul Ia[i, iar mai târziu a lucrat
la Biblioteca «Gheorghe Asachi». „Eu am terminat facultatea \n
anul 1958 [i am fost profesoar` \n Lungani, lâng` Târgu Frumos.
Timp de 8 ani am f`cut naveta pe jos, 4 kilometri prin z`pad`,
am r`cit [i atunci nu b`gam \n seam`, dar toate acestea au dus
la acest lucru [i nu am putut face copii. Când aveam 10 ani,
\mpreun` cu surorile mele, dansam. Toate trei am f`cut cursuri
de dans. Tata a fost sudor, iar mama a fost profesoar` de desen
[i caligrafie. Am tr`it vremurile din anii 1944-1946, când era foarte
greu. Am dansat toate trei la Teatrul Na]ional. Am dansat la Teatrul
Na]ional din 1945. Se montau spectacole pentru adul]i, dar [i
spectacole pentru copii. Erau pline s`lile. S-a \nfiin]at o trup` de
copii pe lâng` Teatrul Na]ional, unde f`ceam studii la bar`. Pe
lâng` repeti]iile pentru spectacol, f`ceam studii la bar`. Am dansat
acolo pân` \n 1949, iar dup` am trecut la Teatrul Evreiesc. Am
dansat la Teatrul Evreiesc din 1949 pân` când am devenit profesoar`.
Când erai \n scen` [i se ridica cortina, se sim]ea fream`tul serii
[i de[i eram copil, aveam toat` r`spunderea. Când dansam, eram
pl`tite. La Teatrul Na]ional ne d`deau 9 lei pe repeti]ie [i 11 lei
pe spectacol. Erau foarte mul]i bani. Noi eram trei fete, iar banii
pe care \i câ[tigam \i duceam acas`. |n vremea aceea, de multe
ori erau banii de mâncare pentru toat` familia”, a precizat Doina
Popovici. |n edi]iile anterioare a fost prezentat cazul unui b`trân
din comuna Mogo[e[ti, din jude]ul Ia[i, care [i-a pierdut pensia
de 900 de lei. Dup` ce s-a zvonit c` a fost pierdut` o sum` de
bani, \ntreaga comunitate a \ncercat s` o recupereze.

Cei doi so]i [i-au amenajat \n cadrul c`minului o camer` exact
pe placul lor, unde [i-au petrecut ultimii 4 ani \mpreun`. Când
au plecat din casa lor, [i-au luat cele mai importante lucruri [i
cele mai frumoase amintiri, pe care le-au depozitat \n noua locuin]`.
|n vechea cas` locuie[te sora Doinei. „Locuiam \mpreun`, \ntr-o
garsonier` foarte frumoas`. Eram exact ca acas`. Am un regret!
Doina [i Vasile s-au iubit pân` \n ultima clip`. Povestea de Am f`cut tot ce am putut [i l-am iubit din suflet. M-am comportat
dragoste a celor doi a \nceput \n biblioteca unde lucra Doina. „Eu cu el cum nu se poate mai frumos [i totu[i am regretul c` parc`
am avut un b`rbat extraordinar [i \l cuno[tea toat` lumea. A fost trebuia mai mult. Trebuia s` stau mai mult cu el. Am avut o
un tip deosebit. El a fost inginer la Combinatul de Fibre Sintetice via]` tare frumoas`, am f`cut multe concedii \mpreun`. Cred c`
din Ia[i. |mi amintesc c` era \n ultimul an la Politehnic` [i a secretul rela]iei noastre a fost \n primul rând dragostea [i respectul.
venit la bibliotec`, unde eu lucram, s` caute o lucrare de Dragostea trebuie s` implice neap`rat respect. Trebuie s` \ncerci
electrotehnic`. Eram [ef de serviciu acolo, eram \n sec]ie [i l-am s` te bucuri de toate micile bucurii ale vie]ii [i s` nu a[tep]i
v`zut. Dup` ce l-am v`zut, le-am spus fetelor: «m`i, fetelor este marea fericire. Noi ne-am bucurat unul de altul, neavând copii,
dincolo un tip extraordinar». Era \nalt, avea p`rul [aten [i ochii am fost \mpreun` tot timpul. Acum m` simt singur` f`r` el, dar
alba[tri. Am mers la el [i l-am \ntrebat dac` are nevoie de ajutor sunt cu toat` lumea aici [i mi-e foarte bine cu ei. Când merg \n
[i mi-a spus «nu». Nu a durat 5 minute c` a venit el [i m-a c`utat camer` [i nu-l v`d acolo, totu[i, parc` \l simt cu mine. Am
s`-l ajut. Am c`utat \mpreun` acea lucrare timp de o or`, iar de impresia c` e lâng` mine, am impresia c` \l aud. Parc` \l aud
acolo a pornit tot. Mereu port o poz` cu el \n geant`. Era un când vin de pe balcon. Când a murit, mi-a spus «de câte ori o
b`rbat extrem de frumos, dar frumuse]ea trece! Era un om bun, s` ie[i dezbr`cat` pe balcon, eu o s` te v`d [i o s` m` auzi
cald [i de[tept. Pân` s`-l cunosc pe el, ambii am mai fost c`s`tori]i. când \]i spun c` trebuie s` te \ntorci \n camer` s` te \mbraci».
Primul meu so] \ncepuse s` consume foarte mult alcool [i a murit. Au fost multe momente frumoase [i acestea conteaz` mai mult
Cred c` a fost foarte bine c` am avut aceast` experien]` a cas`toriei, decât orice. M-a iubit pân` \n ultima clip`”, a mai spus femeia.
care ne-a f`cut s` pre]uim ceea ce am avut \mpreun`. Acum un |n edi]iile anterioare „BZI” a fost prezentat centrul reziden]ial „Sf.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Iubire [i dincolo moarte! Doina
Popovici are doar cuvinte de laud`
la adresa so]ului, pe care l-a iubit
necondi]ionat pân` \n ultima clip`

Andreea P~DURESCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
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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.

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

Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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

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

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.

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

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

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

Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.

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

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

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în
Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iași, în calitate de
lichidator judiciar al S.C.”METALKID 2008” S.R.L, în
conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014, privind
procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență,
coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă,
în măsura compatibilităţii, cat și conform hotărârilor
adoptate în Adunarea Creditorilor din 24.05.2020, vinde,
prin licitaţie publică cu strigare în data de 29.03.2021,
ora 15:00,următoarele bunuri mobile:
Denumirea; Cant.; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,
fără TVA)
Volkswagen Passat
1 841,00
Generator manual pt Aerostar
1 53,00
Mașină portabilă de debitat
1 576,00
cu plasmă și oxigaz
Mașină pt tăiat - Complexul Turiceni 1 2.643,50
Modul Laser
1 81,50
Fir de molibden 0.18mm
3 45,00
Roată de tensionare fir 2 165,00
MWR BUCOVINA
Alimentator bară
6 9.900,00
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din 24.05.2021, nu se va
reuși valorificarea tuturor bunurilor mobile, se vor organiza
noi licitaţii, în aceleaşi condiţii pe 07.06.2021, 22.06.2021,
respectiv 05.07.2021, ora 15:00, la sediul lichidatorului
judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra
activelor ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia,
sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la 23.05.2021, 06.06.2021, 21.06.2021, respectiv
04.07.2021, ora 12 :00, la sediul lichidatorului judiciar. În
conformitate cu prevederile art.91, aln.(1), din Legea
nr.85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar
sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale
mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri
asiguratorii, inclusiv măsurile asiguratorii instituite în

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

cursul procesului penal. Pasul de supraofertare stabilit
este de 5% din prețul de început al fiecarei licitaţii, fără
TVA, conform hotărârilor adoptate în Adunarea Creditorilor
din 30.09.2020. Înscrierea la licitaţie se face cu cel puţin
1(una) zi lucrătoare, înainte de data licitaţiei, prin depunerea
tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de
organizare al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie
este în valoare de 10% din preţul de început al fiecărei
licitații, pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă
în lei, la cursul BNR din data plății, în contul de lichidare
al debitoarei, nr.: RO08BACX0000000243036001, deschis
la UNICREDIT BANK–suc.Iași, prin ordin de plată sau foaie
de vărsământ bancar. În cazul câştigării licitaţiei garanţia
se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de
cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la
licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile
se poate face doar în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în
care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini,
doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la
solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în
acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care au
achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor
mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea
la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în
vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare
a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse
procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini
care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on–line de la
lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie
obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului
de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul
lichidatorului judiciar, nr. RO93BUCU1031215949892RON
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se
pot obţine de pe www.lrj.ro, la tel.: 0733.683.702, 0733.683.703
– mail:vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, maria.dascalu@lrj.ro.

EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii, experien]`
min.1 an, DOLIMEX SRL. Rela]ii
la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Zidar, scoal` profesional`, curs
calificare, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

CITA}IE
GANGAL FLORIN - cu domiciliul
\n Comuna Miroslava, sat
Vorovesti, str.Paraului nr.1,
jud.Ia[i, este citat \n calitate de
pârât, \n dosarul nr.
5330/99/2020, având ca obiect
ac]iune \n r`spundere
patrimonial`, materia litigii de
munc`, \n data de 31.05.2021,

ora 10.00, la Tribunalul Ia[i, cu
sediul \n str.Elena Doamna nr.1A,
Ia[i, Sec]ia I Civila, camera S.V.etaj IV, complet civ cm7,
reclamanta fiind Societatea
Salubris S.A. Ia[i, cu sediul \n
Ia[i, Sos.Nationala nr.43, jud.Ia[i.

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

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11,
Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei „MOBILI BRIANZA” S.R.L.,
conform Sentinţei Civile nr. 565/2013, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a-IIa Civilă-Faliment, în dosarul nr.7865/99/2012 (format vechi:536 /2012), în
conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii, anunţă:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A BUNURILOR MOBILE:
BUNURI MOBILE; Buc.; Valoarea de piață (EUR, fără TVA)
SILOZ 100 MC MARTINI IMPIANTI
1
46.946,17
CABINĂ DE VOPSIT SUB PRESIUNE CEFLA
1
38.420,84
USCĂTOR CHERESTEA BASCHILD
1
43.909,54
Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea Creditorilor în
data de 22.01.2016, preţul de pornire al negocierii este cel mai bun preţ oferit
de potenţialii cumpărătorii interesaţi, dar nu mai putin de 50% din valoarea de
piață afișată în tabelul de mai sus, stabilită conform Raportul de Evaluare,
aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 11.03.2014. Potenţialii
cumpărători pot depune oferte până la data de 14.06.2021, la sediul lichidatorului
judiciar, în plic sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini.
Garanţia de participare la negociere este în valoare de 10 % din preţul iniţial de
evaluare, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.:
RO48BUCU1032234508025RON, deschis la Alpha Bank-suc. Iași, la cursul BNR
din data plății. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se va efectua doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri,
cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acesta se află. Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini,
doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă
însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza
toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile este o condiție obligatorie pentru
participarea la negociere. Detalii privind documentaţia necesară în vederea
participării la negociere şi condiţiile de negociere şi de selecţie a ofertelor sunt
expuse în Caietul de Sarcini ce conţine Regulamentul de valorificare prin
negociere directă, ce poate fi procurat on – line de la lichidatorul judiciar.
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind
condiţie obligatorie privind participarea la negociere. Preţul caietului de sarcini
este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness
LRJ S.P.R.L. nr. RO93 BUCU 1031 2159 4989 2RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la telefon: 0733.683.702,
0733.683.705, – mail: vanzari@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro, office.is@lrj.ro.
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Ele sunt cele mai bine p\zite piese de
`mbr\c\minte din Ia[i! Sunt de
colec]ie [i fac parte din vestimenta]ia
unui grup restrâns de femei [i b\rba]i
Cu siguran]` despre aceste costume
unice din Ia[i se poate spune c` sunt cele
mai bine p`zite! Toate sunt de colec]ie,
adev`rate bijuterii, care fac parte din
vestimenta]ia unui grup restrâns de femei
sau de b`rba]i. Dincolo de valoarea lor, \n
bani, ce se ridic` la câteva mii de lei, ele
fac parte dintr-un tezaur inestimabil.
Asemenea exemplare se afl` \n
patrimoniul exclusiv de la Muzeul de
Etnografie al Moldovei din cadrul
Complexului Muzeal Na]ional „Moldova”
Ia[i
|n patrimoniul exclusiv de la Muzeul de Etnografie al Moldovei
din cadrul Complexului Muzeal Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i
se afl` [i o serie de exemplare tradi]ionale, adev`rate bijuterii
vestimentare. Toate sunt de colec]ie, adev`rate exemplare care
fac parte din vestimenta]ia unui grup restrâns de femei. Dincolo
de valoarea lor, \n bani, ce se ridic` la câteva mii de lei, ele fac
parte dintr-un tezaur inestimabil. Portul popular din zona Moldovei
are un caracter unitar din punct de vedere stilistic, cu unele
diferen]e zonale: exist` un costum propriu, împ`mântenit de sute
de ani, specific popula]iei sedentare a Moldovei [i un costum
specific adus de popula]iile venite (cazul ceang`ilor [i al hu]ulilor),
care, chiar dac` nu se diferen]iaz` foarte mult sub raportul pieselor
vestimentare, totu[i, este diferit sub raport cromatic.

Costume femeie[ti specifice zonei montane
din colec]ia Muzeului Etnografic al Moldovei
Pe acest plan, reporterii Cotidianului „BZI” au apelat la Ovidiu
Foc[a, muzeogaf \n cadrul Muzeului de Etnografie al Moldovei
din cadrul CMNM Ia[i, pentru a oferi detalii de specialitate legate
de portul popular. „Din colec]ia Muzeului Etnografic al Moldovei
am ales costume femeie[ti specifice zonei montane (zona Arbore
- Suceava [i zona Vrancea), în care specific` este c`ma[a încre]it`
la gât de tip carpatic, numit` [i c`ma[a dacic`, cu alti]` separat`
sau cu mânec` de-a-ntregul. O alt` pies` de îmbr`c`minte din
portul femeilor era catrin]a - pies` de port de form` dreptunghiular`,
ce acoper` corpul de la brâu în jos, confec]ionat` din ]es`tur` de
lân`. La mijloc, talia era încins` cu o cing`toare (brâu [i bârnea]`),
]esut` de asemenea din lân`, pe cap purtau o maram` sau o
pânz`tur` - [tergar, iar în picioare, opinci - înc`l]`minte de lucru
[i ciubote, ghete ori pantofi, înc`l]`minte de s`rb`toare. La gât,
fetele tinere purtau podoabe: gherdane, m`rgele, mai rar salbe.
Ocazional aveau [i o traist` pe um`r”, arat` Ovidiu Foc[a. Acesta
continu` [i mai detaliaz`”. „Al treilea tip de costum femeiesc
prezentat este din zona etnografic` Ia[i, îl putem încadra în tipul
de costum specific zonelor colinare [i de [es. Apar]ine începutului
de secol XX [i distingem: c`ma[a cu mânec` din um`r [i fust`.
C`ma[a este lucrat` din bumbac, este încre]it` la gât, decorul
mânecii fiind format din alti]` cu motive fitomorfe. Pe mânec`
apar dispuse simetric motive florale stilizate. Fusta are croial`
larg`, este plisat` [i prezint` bat`. La poale este lucrat` cu ales`tur`
de mân` [i are o bat` de catifea neagr`. Este din lân` [i bumbac.
La mijloc, costumul este strâns cu o bârnea]` din lân` [i m`rgele,
iar pe cap se afl` un [tergar lucrat din borangic [i bumbac alb
cu ales`tur` de mân` în cromatic` alb`”, spune Ovidiu Foc[a.

Care era moda, la costume, pentru b`rba]ii
din Moldova, acum peste un secol
De asemenea, costumul b`rb`tesc din Moldova este format
din: c`ma[`, i]ari, brâu, la munte apare [i cheptarul sau bondi]a,
p`l`rie sau c`ciul`, înc`l]`minte: opinci, cizme, ghete „C`ma[a
este lung`, de-a-ntregul, croit` dintr-o bucat`, lung` pân` la
genunchi, mânec` larg` prins` de um`r. De obicei, c`ma[a
b`rb`teasc` nu prezint` foarte multe elemente de decor, dar poate
avea, cum este cazul de fa]`, [i ornamente realizate prin brodare

cu aplica]ii de m`rgele [i paiete, dispunerea lor fiind pe guler,
la gur`, um`r, man[et` [i poale. I]arii - pantaloni strân[i pe picior,
puteau fi cre]i, cunoscu]i drept i]ari într-o 101 de cre]i sau drep]i,
erau din lân` - iarna [i bumbac - vara”, mai declar` Ovidiu Foc[a,
muzeograf. Urmeaz` brâul - din lân`, de form` dreptunghiular`,
mai îngust sau mai lat, era lung de aproximativ 3 metri, se
înf`[ura în jurul taliei. În zona Ia[i - Vaslui, brâul era lat, de
pân` la 50 de centimetri, fiind ]esut cu motive geometrice. „P`l`ria
era din fetru, de form` cilindric`, culoare maro, de obicei se
cump`rau de la târg. Bundi]a - din piei brum`rii de miel, este
piesa reprezentativ` pentru portul din Moldova, era purtat` atât
de femei, cât [i de b`rba]i, mai ales în zona de munte, uneori
se purta chiar pe sub cojoc sau suman. C`ciula de cârlan - purtat`
în sezonul rece, element de referin]` în portul b`rb`tesc, indic`
statutul social, fiind din blan` neagr` sau brum`rie de miel sau
cârlan. C`ciula se purta diferit, cea din imagine este c`ciula
ciob`neasc` purtat` cu vârful drept în sus”, concluzioneaz` Ovidiu
Foc[a de la Muzeul Etnografic al Moldovei.

În prezent, Muzeul Etnografic
al Moldovei prezint` dou` expozi]ii
temporare principale publicului
În prezent, Muzeul Etnografic al Moldovei, de la Palatul
Culturii, din Ia[i, prezint` dou` expozi]ii temporare principale:
„S`rb`toarea în sat. Spiritualitate [i art`” [i „Cotidianul ]`r`nesc.
Inventivitate [i pragmatism”. Acestea surprind cele dou` coordonate
fundamentale din via]a civiliza]iei arhaice române[ti: s`rb`torescul
[i cotidianul. Expozi]iile creeaz` pentru publicul vizitator o leg`tur`
[tiin]ific`, artistic` [i spiritual` cu o lume arhaic` aflat` într-un
accentuat [i îngrijor`tor proces de disolu]ie. De asemenea, la
Muzeul Etnografic al Moldovei sunt eviden]iate [i secven]e cu
nun]i tradi]ionale ]`r`ne[ti din Ia[i.

Istoricul Muzeului Etnografic al Moldovei,
de la Palatul Culturii, din Ia[i
Muzeul Etnografic al Moldovei, de la Palatul Culturii, din Ia[i,
a fost întemeiat în anul 1943. Sarcina de organizare a colec]iilor

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
LD EXPERT GRUP IPURL, lichidator judiciar al SC AGROMEC
BELCEȘTI SA cu sediul în Mun. Iaşi, str. Rediu Tatar, nr.8, bl. 482,
sc. B, et. 7, ap. 30, jud. Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publicã, IN BLOC,
următoarele active imobile:
Teren intravilan (S = 5.392,467 mp), situat în Sat Focuri,
Com. Focuri, Jud. Iaşi. Preţ de pornire licitație = 53.551 lei.
Imobil situat în Loc. Munteni, Com. Belceşti, Jud. Iaşi
compus din :
teren intravilan (S = 6.700,32 mp), pe care se aflã Atelier
reparaţii (anul 1978, Ss = 243,029 mp), clãdire 3 (anul 1978, Sd =
8.588 mp), Clãdire 4 - Copertinã pentru tractoare, (Sd = 248,587
mp). Preţ de pornire licitație = 45.227 lei.
Imobil situat în Loc. Fântânele, Com. Fântânele, Jud. Iaşi,
compus din:
teren intravilan (S = 9.265,940 mp), pe care se aflã C1-WC
(7,20 mp), C3-Copertinã pentru tractoare (Sd = 63,650 mp), C7 Magazie (Sd = 4,662 mp), C8 - Fântânã (Sd = 16,00 mp), C9 - Atelier
reparaţii (Sd = 171,450 mp). Clădirile se află într-o stare avansată
de degradare. Preţ de pornire licitație = 81.456 lei.
Imobilele menţionate mai sus nu sunt întabulate.
Licitaţiile vor avea loc în data de 08.06.2021, 22.06.2021 și
06.07.2021, la orele 13.00, la biroul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând
participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o
ofertă ce va conţine:
- cerere de participare la licitaţie;

muzeale i-a revenit conferen]iarului Ion Chelcea, numit de c`tre
Rectoratul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), din Ia[i,
la Catedra de Etnografie. Ion Chelcea, format la {coala etnografic`
clujean`, era considerat, în acel moment, etnograful cel mai indicat
pentru organizarea viitorului Muzeu Etnografic al Moldovei, institu]ie
care lipsise pân` atunci Ia[ului. În 1943 se fac primele dona]ii,
cea mai important` fiind a magistratului ie[ean Iuliu Pascu, format`
din 340 de obiecte - ]es`turi, scoar]e, port popular, ceramic` [i
obiecte de lemn. Renumitul folclorist Artur Gorovei, care înfiin]ase,
în anul 1892, la F`lticeni, revista „{ez`toarea”, doneaz` muzeului
ie[ean biblioteca sa de specialitate, însumând aproximativ 500 de
volume, c`r]i [i reviste, cu rug`mintea ca, dup` moartea sa,
biblioteca s`-i poarte numele. |n prima formul`, Muzeul Etnografic
al Moldovei era, de fapt, o colec]ie etnografic` dublat` de o
valoroas` bibliotec` [i exista doar „cu numele”, fiind reprezentat
prin directorul s`u onorific, Ion Chelcea, f`r` personal, f`r` local
[i f`r` o subven]ie sau buget care s`-i permit` achizi]ionarea de
obiecte.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

- dovada achitării taxei de participare = 1.000 lei;
- dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al
licitaţiei;
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului
la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale
persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana
care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul nr. RO69 BRDE 380S V462
5730 3800, deschis pe numele debitoarei SC Agromec Belcești
SA la BRD Huşi.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar, indicat mai
sus, până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data și ora
desfãşurãrii licitaţiei.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în acest scop. Neplata preţului în termenul
stabilit, respectiv 30 de zile de la data licitaţiei, duce la pierderea
sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi
scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la
vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu trei zile
înainte de data desfãşurãrii licitaţiei, împreună cu documentele
justificative.
Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar, telefon
0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL
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Declara]iile Simonei Halep
înaintea turneului de la
Roma: ıNu s-a mai întâmplat
pân\ acum. E pu]in ciudat‰

Simona Halep, num`rul trei mondial, va debuta la Roma direct
în turul secund, contra înving`toarei dintre Angelique Kerber (26
WTA) [i Alize Cornet (60 WTA).
„Totul e frumos aici la Roma: stadionul, ora[ul, turneul. Sunt
foarte fericit` s` m` aflu din nou aici, m` simt bine: diminea]`
m-am antrenat [i sunt ner`bd`toare s` încep turneul. E frumos
s` fii campioana în exerci]iu: acest lucru nu pune presiune [i
nici nu am a[tept`ri deosebite, dar voi da tot ce pot. E un pic
ciudat, deoarece au trecut doar opt luni de la ultima edi]ie”, a
declarat Halep pentru site-ul turneului. Halep a pierdut dou` finale
consecutive la Roma, în 2017 [i în 2018, ambele în fa]a ucrainencei
Elina Svitolina.

Simona Halep a vorbit despre pauza de
dou` s`pt`mâni care va fi între turneul
de la Roma [i cel de la Roland Garros
Simona Halep, num`rul trei mondial, [i-a început ascensiunea
în 2013, chiar la Foro Italico, din calific`ri, ajungând pân` în
semifinale, unde a fost învins` de Serena Williams. Halep a vorbit
[i pauza de dou` s`pt`mâni care va fi între turneul de la Roma
[i cel de la Roland Garros:
„Nu s-a mai întâmplat s` fie dou` s`pt`mâni între Roma [i

Paris, dar cred c` poate s` fie ceva pozitiv, s` m` preg`tesc mai
bine pentru Roland Garros. Amintirea cea mai frumoas` pe care
o am de la Roma? Senza]ia de a m` sim]i bine [i de a juca bine.
Tr`im vremuri dificile, pandemia a schimbat multe lucruri. S`
câ[tigi sau s` pierzi o partid` sau un turneu este mult mai pu]in
important”.

Simona Halep se a[teapt` la o concuren]`
dur` [i \n turneul de tenis de la Roma
Simona Halep nu s-a ar`tat surprins` de victoria Arinei
Sabalenka în finala turneului de la Madrid [i se a[teapt` la o
concuren]` dur` [i la Roma. Sabalenka, num`rul [apte mondial,
a învins-o pe australianca Ashleigh Barty, liderul WTA, cu 6-0,
3-6, 6-4, în finala turneului din capitala Spaniei. Cele dou` au
jucat recent [i finala de la Stuttgart (câ[tigat` de Barty), dup`
ce Sabalenka a învins-o clar pe Halep în semifinale.
„Nu e o surpriz`. Ea a jucat foarte bine, are un tenis de
for]`, are mult` încredere. Poate face lucruri mari [i aici includ
[i turneele de Mare {lem, nu e deloc departe”, a subliniat Halep,
duminic`, în conferin]a de pres` de la Roma.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei: PRINT MULTICOLOR S.R.L., desemnat prin Încheierea
nr. 5/06.01.2015, pronunţată de Tribunalul Iași Secţia a-II -a
Civilă-Faliment, în dosarul nr.9745/99/2014(nr.format vechi
642/2014), în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
coroborat cu prevederile Codului Procedură Civilă, în măsura
compatibilităţii, anunță:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ a
Nr.crt.; Denumire bun; Cant.; Valoarea de evaluare (EUR,fără
TVA)
1
Utilaj tipografic SOROS
1 10.120,00
2 Masa montaj foto
1 90,00
3 Masina de legat cu banda TP6000
1 190,00
4 Masina de legat cu banda TP6000
1 220,00
5 Masina pentru devolopat placi TIPO
1 500,00
6 Masina de capsat cu 2 cap. SUPERSTITCHE 1 3.830,00
7 Masina de introdus bloc carte BEMIN
1 3.070,00
8 Purificator WATERPIA WP
1 50,00
9 Scara metalica
1 130,00
10 Sistem supraveghere video
1 80,00
11 Sistem supraveghere video
1 80,00
12 Xerox M118-DADF
1 110,00
13 Notebook ACCER
1 130,00
Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea
Creditorilor în data de 11.01.2017, preţul de pornire al negocierii
directe este cel mai mai bun preț oferit, dar nu derizoriu față
de prețul determinat în urma Raportului de Evaluare. Prețul nu
include TVA. Potenţialii cumpărători pot depune oferte până
la data de 14.06.2021, la sediul lichidatorului judiciar, în plic
sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini.
Garanţia de participare este în valoare de 10% din preţul de
evaluare, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă
în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO41BPOS24006485952RON01,
deschis la Banca Transilvania Iași, prin ordin de plată sau foaie
de vărsământ bancar. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile
se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar, la locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va
permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de
sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la
solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest
sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile
suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile este o condiție obligatorie
pentru participarea la negociere. Detaliile privind documentaţia
necesară în vederea participării la negociere şi condițiile
negocierii, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse
procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini
care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a
negocierii directe cu un cumpărător neidentificat şi care poate
fi achiziţionat on – line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la negociere.
Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar nr.: RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului
judiciar. Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro,
la tel.: 0733.683.702, 0724.332.099, – mail: vanzari@lrj.ro,
mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.
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Bursa bârfelor

Iaca un gabor care face de râs uniforma
pe care o poart`. Dac` n-ai silicoane
[i botox, nu e[ti pe placul lui
Iaca babele s-au gândit s` v` mai spun` vreo dou` vorbe
despre un gabor de prin Târg care face de râs uniforma pe care
o poart`. El se nume[te C`c`lin Mistor [i este unul dintre cei mai
ancheta]i gabori din Târg. Pentru ce a fost anchetat Mistor? P`i
pentru c` a dat cu ma[ina peste o femeie pe trecerea de pietoni
[i pentru c` a ap`rut prin toate ziarele c` a condus la racla Sfintei
Parascheva o videochatist` din capital`, de[i nu asta era treaba
lui. De ce v` povestim despre Mistor iar? P`i gaborul `sta face
ce-l taie capul [i se bazeaz` pe un tupeu obraznic. Babele treceau
pe la un eveniment petrecut pe raza de competen]` a gaborului
[i el [i-a adus aminte c` bârfele despre el au ap`rut de mai multe
ori la gazet`. A[a c` nu a stat pe gânduri [i a \nceput s`-[i arate
b`rb`]ia fa]` de babetele bârfitoare. Le-a \mpins [i a vrut s` le
fug`reasc`. Noi [tim de ce. P`i babele nu au silicoane [i nici botox,
a[a c` nu sunt pe placul gaborului. Poate c` [efii gaborului ar
trebui s` mai arunce câte un ochi peste ce face acest C`c`lin (c`
[i numele lui e predestinat). Ap`i dac` gaborul [i-a manifestat a[a
frumos interesul pentru b`bu]ele bârfitoare, ne-am gândit s` fim
[i noi la fel de atente. Mai povestim aici...Tr`i]!

Cum se fac combina]iile? P`i v` spune
el! Totul pleac` de acolo, c` a[a trebuie
|n continuarea rubricu]ei de azi, babele v` mai povestesc câte
ceva despre un nene pe nume Danny Rusnacul.El lucreaz` pe la
Hapia [i se spune c` e cam cel mai mare combinator de acolo.
Cum face? P`i v` povestim noi. El când aude c` se scoate vreun
teren la vânzare, \[i anun]` câ]iva colaboratori [i prime[te un
comision pentru asta. Cic` la mijloc ar mai fi câteva chestiuni,
\ns` babele prefer` s` nu vorbeasc` despre asta acum. La pachet
intr` [i ni[te \nscrisuri [i date cu caracter personal, dar mai l`s`m
ceva timp s` treac` [i mai apoi vorbim despre asta. Oricum, dup`
cum [ti]i [i voi, pe la Hapia sunt probleme destul de multe [i de
vechi. Se pare totu[i c` autorit`]ile nu au timp s` arunce câte o
privire peste activitatea de acolo.

Planul secret de la giude]. Ga[ca vesel`
care vrea s`-[i bage oameni unde trebuie
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre ]in s` v` povesteasc`
una scurt` despre ga[ca vesel` de pluseri[ti din cej`u. Cic` b`je]ii
`[tia bag` b`]ul prin gard [i arunc` strâmbe despre ni[te [efi de
prin cej`u, c` poate \i prind la cotitur` [i \i determin` pe [`fii
mari s`-i schimbe. {i a[a vor ei s` ajung` s`-[i bage ni[te gigei
de la bartid pe acolo, ca s`-[i mai rezolve ei cumva ni[te combina]iuni.
Cic` au tot \ncercat de o vreme \ncoace s` bage zâzanie, s` rup`
fâ[urile [i s` arunce bombi]a, c` poate pune cineva botul. S-au
rugat [i de gogâld`ul `la de Fane Tântase, suptperfectul de la
giude], c` `sta \i poate ajuta s`-[i duc` planul.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII
TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Tân\rul din Ia[i care s-a
spânzurat la peste 20 de
metri `n\l]ime a fost filmat
de un prieten care voia s\-l
salveze. Datoriile la c\m\tari
l-au `mpins c\tre moarte

Clipe de groaz`, la Ia[i. Un tân`r de 30 de ani [i-a pus cap`t
zilelor dup` ce ar fi fost amenin]at de c`m`tari. Ionu] avea 30 de
ani [i locuia de câ]iva ani \ntr-o cl`dire dezafectat` din zona Baza 3.
Acolo nu se instalase doar el. Zeci de persoane f`r` ad`post tr`iesc
ca \ntr-o adev`rat` familie.
To]i \[i cunosc problemele [i to]i \mpart aceea[i bucat` de pâine,
atunci când o au. Vestea mor]ii lui Ionu] nu i-a [ocat prea mult pe
cei care locuiesc \n cl`direa dezafectat`. Duminic`, tân`rul ar fi fost
amenin]at de c`m`tari. Asta sus]ineau cei care \l cunosc. Dup` ce ar
fi fost amenin]at, tân`rul ar fi \nceput s` aib` un comportament ciudat
[i ar fi spus c` vrea s` se sinucid`. „El a fost amenin]at de c`m`tari.
Sunt din clanul X [i Y. Eu nu vreau s` dau nume, pentru c` am mai
fost b`tut de interlopi. Mi-au rupt coastele [i am fost la Sec]ia 5 de

Poli]ie [i m-au luat \n râs. Mi-au spus s` vin cu certificat medicolegal, dar de unde s` dau eu 300 de lei pe certificat dac` m`nânc
de la gunoi?”, a spus unul dintre „boschetari”, a[a cum s-a autointitulat.

„Nimeni nu face nimic. S-a
spânzurat de la datorii”
Despre moartea lui Ionu], cei care \l cuno[teau nu au spus prea
multe, \ns` s-au revoltat pe situa]ie. „Gata, a f`cut-o, s-a terminat.
Nu e normal s` fie a[a, din cauza c`m`tarilor s-a ajuns aici. Nimeni
nu face nimic, nici poli]ia, nici nimeni. Ionu] s-a spânzurat. Am urcat
dup` el s`-l salvez. Nu am avut ce s`-i fac. Dac` t`iam [ufa aia,
c`dea de la atâ]ia metri. Am \ncercat s` \l ]in, s` nu se sufoce, dar
nu am reu[it. Eu l-am b`gat \n cas` \nainte s` se spânzure, mama
i-a dat de mâncare, i-am spus s` stea lini[tit. A s`rit pe geam [i sa urcat pe stâlp”, a spus unul dintre b`rba]ii care locuiesc \n ghetou.
Din câte se pare, tân`rul a \mprumutat câ]iva zeci de lei [i a fost
nevoit s` dea câteva sute \napoi. „Nici nu conteaz` cât a luat [i cât
avea de dat. Trebuie s` [tie lumea ce fac interlopii. a[tia mari, care
fac [i dreg, au s`ge]i care dau bani \mprumut la boschetari s` aib`
din ce tr`i [i ei. Când nu primesc banii, vin cu interlopii s`-i
recupereze”, a spus o femeie.

Nimeni nu a putut s` \l salveze
Duminic`, cei care l-au g`sit spânzurat au \ncercat s`-l salveze [i
au anun]at imediat autorit`]ile. Mai multe echipaje medicale au ajuns
la fa]a locului [i au \ncercat s`-i acorde primul ajutor tân`rului. Din
p`cate, nu au putut decât s` declare decesul. Mai apoi, duminic` seara,
trupul ne\nsufle]it al tân`rului a fost ridicat [i transportat la Institutul
de Medicin` Legal` (IML) pentru necropsie. Ulterior se vor stabili
cauzele decesului. „|n cauz` a fost deschis un dosar penal sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de ucidere din culp` [i s-a dispus efectuarea
necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Celelalte persoane care
locuiau \n cl`dirile dezafectate au precizat c` se vor ocupa de \nmormântare.
„O s` punem mân` de la mân`, \l lu`m de la morg` [i \l \ngrop`m.
Asta este, noi nu \l l`s`m a[a. Am \ncercat to]i s`-l ajut`m, nu am
reu[it. Asta este...”, a spus un alt b`rbat din anturajul lui Ionu]. Trebuie
precizat faptul c` to]i tinerii care locuiesc \n zona respectiv`, \n cl`dirile
dezafectate, au vorbit deschis despre tot ceea ce s-a \ntâmplat, \ns` [iau ferit fe]ele [i nu au vrut nici \n ruptul capului s`-[i dezv`luie
identitatea. Ei spun c` frecvent sunt amenin]a]i [i b`tu]i de tot felul
de persoane apropiate de clanurile interlope. Nimeni nu poate spune
dac` ceea ce ei sus]in este adev`rat. Cert este c` tr`iesc \ntr-o lume
oarecum paralel`, departe de ochii oamenilor de rând.

Drago[ SAVIN
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