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Tranzacția secretă a senatorului PSD
Maricel Popa! S-a folosit de un
angajat ca să facă avere cu cele mai
frumoase păduri din Iași. A plătit de
zece ori mai mult pentru 4 hectare
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Schimbări
importante în
traficul din Iași!
Sensuri giratorii în
două zone aglomerate
evenimente 3

Bombă!
Marocanul Ahmed
Sami El Bourkardi
și-a pregătit scuze
pentru orice!
actualitate 8

Un nou proiect legat de fluidizarea traficului
din Iași. Primăria comunei Miroslava vrea să
construiască două sensuri giratorii în zonele
Valea Adâncă și Vorovești, unde traficul rutier
a devenit din ce în ce mai aglomerat în ultima
perioadă. Investițiile ar ajunge la 2,7 milioane
Clipe de foc pentru tânărul marocan student
la medicină, suspectat că ar fi autorul
dublului asasinat de pe Moara de Vânt. Ieri a
ajuns în fața magistraților și a încercat
să-i lămurească de faptul că nu este
implicat în această poveste

El este tânărul de 19 ani
care a murit în cumplitul accident
de la Plugari! Conducea un
bolid Mercedes și a pierdut
controlul din cauza vitezei
expres
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actualitate 9

Patru ani de la moartea soților
Maleon! Sinuciderea lor în noaptea de
Ajun a rămas și acum de neînțeles!
Astăzi s-au împlinit 4 ani de la
moartea soților Maleon.
Bogdan și Anda s-au stins, iar
în urma lor au rămas multe
întrebări fără răspuns. Nici
după 4 ani de la decesul celor
doi anchetatorii nu au reușit
să finalizeze ancheta, deși
varianta unei duble sinucideri...
actualitate 9

Patronul tipografiei Kolos Group
construiește vile într-o zonă de lux!
Terenul se află departe de ochii curioșilor
Narcis Popa, patronul Kolos
Group SRL, vrea să
construiască mai multe vile
într-o zonă selectă din
Bucium. Arhitecții din cadrul
comisiei de urbanism au
avizat favorabil inițiativa
afaceristului. Terenul este
situat la intersecția străzilor...

EVENIMENT

Vineri, 24 decembrie

B\taie pe 71,7 milioane
de euro pentru noul
terminal T4 de la
Aeroportul Ia[i! Firme
implicate `n contracte
scandaloase cu statul
român vor s\ ridice
facilitatea de la aerogar\
Mai multe firme [i asocieri au depus oferte pentru un
contract de 351.473.918 lei (71.729.371 euro) derulat de
Aeroportul Ia[i. Contractul vizeaz` servicii de proiectare,
elaborarea documenta]iei tehnice [i execu]ia lucr`rilor pentru
noul terminal T4 [i a unei parc`ri de la Aeroportul Ia[i.
Investi]ia ar urma s` fie derulat` din fonduri europene pân`
la finalul anului 2023. Licita]ia a atras mai multe firme din
Ia[i [i din ]ar`, ofertele urmând a fi evaluate pân` \n luna
martie 2022. O parte din societ`]ile care au depus oferte la
Aeroportul Ia[i au mai derulat contracte cu aerogara [i \n
trecut, investi]iile fiind derulate cu scandal.

Lista firmelor care au depus oferte pentru
terminalul T4 de la Aeroportul Ia[i
Una dintre oferte a fost depus` de societatea austriac`
Strabag. Austriecii au lucrat [i la hangarul Aerostar de la
Aeroportul Ia[i, dup` o procedur` derulat` cu scandal. Pentru
noua lucrare de la aerogar`, firma respectiv` are \ns` mai mul]i
parteneri. Este vorba de firma Strabag Sp. z o.o., firm` \nregistrat`
ca ter]. La capitolul subocontractan]i intr` firmele Electroaxa
SRL, Aca Zoork Project, dar [i Quartz Matrix, Das S.R.L., Artera
Proiect, Kone Ascensorul, ABC Best Painting SRL, Mira
Techologies Group SRL, Iasicon SA, Via Design SRL, Sonnek
Engineering, Tracebel Engineering SA. O alt` ofert` a fost
depus` de asocierea Eldiclau Prest din Bucure[ti [i Habau SRL
Ploie[ti, societate cu capital austriac. |n acest caz este vorba
de fosta Habau PPS Pipeline Systems SRL, firma care a lucrat
[i la gazoductul Ia[i-Ungheni [i care a l`sat dezastru \n urma
sa pentru zeci de proprietari de terenuri. Pentru licita]ia de la
Aeroportul Ia[i, cele dou` au venit la rândul lor cu mai multe
firme ca subcontractan]i. |n acest caz este vorba de firmele
ABC Best Painting SRL, Specialist Smart Group, Otis Lift SRL,
Das SRL, Secunest Project SRL, Electronet Project SRL, Habau
Hoch-und Tiefbaugesellschaft, dar [i Pegasus Engineering, Tecno
Engineering 2C, Eldiclau SRL [i Optimal Project SRL. O parte
din aceste societ`]i sunt ter]e p`r]i \n contract, \n vreme ce
altele sunt subcontractan]i \n cadrul ofertei. Comisia de licita]ie
de la Aeroportul Ia[i a \nregistrat [i o ofert` depus` de asocierea
Bog’ Art Bucure[ti, Con-A Operations SRL, UTI Construction
and Facility Management [i Conest SA. Acestea au ca subcontractan]i
firmele Popp & Asocia]ii SRL, Kone Ascensorul SRL, Artera
Proiect SRL, Consitrans SRL, Altimate SRL, Miral Instal Company
SRL, SC Coneco Romania SRL.
Vlad ROTARU
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Autobuze electrice de 10 metri
pe str\zile din Ia[i! Firma
BMC Truck le va livra `n
urm\toarele 19 luni. Iat\ lista
traseelor pe care vor circula
|n urm`toarele 19 luni vor ajunge 24 de
autobuze electrice \n municipiul Ia[i.
Firma BMC Truck & Bus SA va livra
mijloacele de transport \n comun, \n baza
unui contract \ncheiat cu Prim`ria Ia[i,
prin Ministerul Lucr`rilor Publice.
Investi]ia total` de care va beneficia
municipiul Ia[i este de aproape 10
milioane de euro
Municipiul Ia[i va beneficia \n perioada urm`toare de 24 de
autobuze electrice de 10 metri lungime. Ieri, 23 decembrie 2021,
la Prim`ria Ia[i a fost semnat contractul cu firma SC BMC Truck
& Bus SA România pentru livrarea mijloacelor de transport \n
comun. Contractul a fost semnat de primarul Mihai Chirica [i de
Silvia Colacea, director executiv al SC BMC Truck & Bus SA.
Investi]ia este derulat` prin Ministerul Lucr`rilor Publice, Dezvolt`rii
[i Administra]iei (MLPDA). Ministerul implementeaz` acest proiect
[i \n zone precum Sibiu, Sighetu Marma]iei, Slatina, Suceava,
Târgu Mure[ [i Pite[ti.

Noi autobuze electrice \n municipiul Ia[i
|n afara celor 24 de autobuze de la produc`torul român,
Prim`ria Ia[i va achizi]iona alte 20 de autobuze de la compania
Solaris. „Important este faptul c` aceste autobuze beneficiaz` de
ultimele tehnologii în ceea ce prive[te utilizarea acumulatorilor
electrici. Practic, programul de modernizare a transportului public
cu mijloace de transport ecologice continu`. Pe lâng` cele 32 de
tramvaie noi, avem contractul semnat acum [i contractul de
furnizare a 20 de autobuze electrice Solaris care vor fi livrate
începând de anul viitor”, a spus primarul Mihai Chirica. {i
reprezentan]ii BMC Truck & Bus SA au precizat c` autobuzele
vor ajunge la Ia[i \n urm`toarele 19 luni. „Ne vom asigura de
ducerea la bun sfâr[it a proiectului de furnizare a 24 de autobuze
electrice, 24 de sta]ii de înc`rcare lent` [i 7 sta]ii de înc`rcare
rapid`. Livrarea ar trebui s` se fac` în maximum 19 luni de la
semnarea contractului de furnizare. BMC are experien]` în livrarea
a mii de autovehicule în rela]ia cu autorit`]ile publice din România.
Autobuzele electrice pe care urmeaz` s` le livr`m municipiului
Ia[i sunt fabricate de unul dintre cei mai mari produc`tori de
profil din lume, ZTE Smart Auto, parte a gigantului ZTE Corporation,
a patra putere din lume în domeniul telecomunica]iilor [i tehnologiilor
avansate”, a spus Silvia Colacea, director executiv SC BMC
Truck&Bus SA.

Autonomie de 130 de kilometri pentru
autobuzele electrice din Ia[i
Autobuzele ce vor fi livrate Ia[ului vor avea o autonomie de
130 de kilometri cu instala]ia de aer condi]ionat pornit`. Vehiculele
vor avea o capacitate de 24 de locuri pe scaune [i 72 de locuri
în picioare. Sta]iile de înc`rcare lent` vor asigura o înc`rcare
total` timp de maximum [ase ore, iar sta]iile rapide vor furniza,
în circa 10 minute, energie suficient` pentru o deplasare de circa
60 de kilometri. Valoarea achizi]iei este de 47 de milioane de lei
f`r` TVA. Autobuzele vor fi folosite în transportul public din Ia[i.
Dintre acestea, 14 vor circula pe ruta 42 (Copou - CUG) [i 10
pe traseul 52 (Pia]a Alexandru cel Bun - Pasaj Octav Bancil` Copou). Municipiul Ia[i nu este la prima colaborare cu SC BMC
Truck & Bus SA. De la aceast` firm` au mai fost cump`rate, în
2016, opt autobuze EuroBus Diamond. |n prezent, autoritatea
local` a demarat o licita]ie pentru racordarea sta]iilor de \nc`rcare
electric` a autobuzelor \n zonele Copou [i Tudor Vladimirescu.

Autobuze de la compania Solaris
pentru municipiul Ia[i
{i alte autobuze electrice vor ajunge la Ia[i. Pe 15 aprilie
2021, la Ia[i, a fost semnat un contract în valoare de 66.753.064
de lei care prevede furnizarea c`tre autoritatea local` a 20 de
autobuze electrice Solaris cu o lungime de 12 metri, [ase sta]ii
de înc`rcare rapid` [i 20 de sta]ii de înc`rcare lent`. Prin fonduri
europene, municipiul Ia[i va beneficia, în total, de 76 de mijloace
de transport electrice (32 de tramvaie [i 44 de autobuze electrice),
în valoare total` de aproximativ 462 de milioane de lei, respectiv
circa 94 de milioane de euro.
Vlad ROTARU
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Schimb\ri importante `n traficul
din Ia[i! Sensuri giratorii `n dou\
zone aglomerate de la marginea
ora[ului. Primele schi]e
ale proiectului
Un nou proiect legat de fluidizarea
traficului din Ia[i. Prim`ria comunei
Miroslava vrea s` construiasc` dou`
sensuri giratorii \n zonele Valea Adânc` [i
Vorove[ti, unde traficul rutier a devenit
din ce \n ce mai aglomerat \n ultima
perioad`. Investi]iile ar ajunge la 2,7
milioane de lei, lucr`rile fiind gata \ntr-o
perioad` de 3 luni
O localitate aflat` la marginea municipiului Ia[i a demarat
dou` proiecte de investi]ii legate de fluidizarea traficului rutier.
Comuna Miroslava, localitate cu peste 20 de mii de locuitori, a
ajuns s` se confrunte cu probleme din cauza num`rului tot mai

mare de autoturisme. |n aceste condi]ii, Prim`ria comunei a decis
s` construiasc` dou` sensuri giratorii \n satele Valea Adânc` [i
Vorove[ti, unde valorile de trafic \nregistrate \n ultima perioad`
au fost tot mai mari. |n ultima perioad`, num`rul de accidente
rutiere au crescut \n comuna Miroslava. Ultimul accident a avut
loc \n data de 22 decembrie 2021, când un pieton a fost acro[at
de un autoturism.

Schimb`ri \n traficul din Ia[i. Dou` sensuri
giratorii la marginea ora[ului
Reprezentan]ii Prim`riei comunei Miroslava au ar`tat c` sensul
giratoriu de la Valea Adânc` va fi realizat la intersec]ia str`zilor
Livezilor, Bazei, Principal`, Costea Vod` [i Corne[ti, \n zona
cunoscut` drept „5 drumuri” de localnici. |n aceste condi]ii, au
fost demarate procedurile pentru începerea exproprierilor în vederea

realiz`rii sensului giratoriu. „Valorile traficului la orele de vârf
sunt extrem de ridicate în aceast` zon`, totul fiind dublat de
vizibilitatea redus` la intrarea în aceast` intersec]ie, în func]ie de
direc]ia de deplasare. Administra]ia public` local` î[i dore[te s`
realizeze acest obiectiv [i, astfel, a solicitat terenuri de la majoritatea
cet`]enilor, în vederea fluidiz`rii traficului în zon`, dar [i pentru
a crea condi]ii de acces a mijloacelor de transport în comuna de
lâng` municipiul Ia[i prin crearea posibilit`]ii de întoarcere a
autobuzelor precum [i cre[terea gradului de confort [i siguran]`
pietonal”, au precizat reprezentan]ii Prim`riei comunei Miroslava.

Investi]ii de milioane de lei f`cute de
Prim`ria Miroslava

ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE A PROIECTELOR PENTRU MASURA 2.1/ 2B – „Reînnoirea generațiilor
de agricultori”
Numarul de referinta al sesiunii de selectie a proiectelor: 09/2021: M 2.1/ 2B din 25.11.2021– 25.12.2021, apel prelungit
pana in data de 27.01.2022.
Data publicării: 23.12.2021
Sesiunea nr. 9, Apelul de Selecție nr. 4/M 2.1
Asociația Grupul de Acțiune Locală Poiana Vladicai anunță in data de 23.12.2021 prelungirea apelului de selecție a
proiectelor pentru lansarea în perioada 25 noiembrie – 27 ianuarie 2022 a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor
de Finanțare pentru Măsura 2.1 „Reînnoirea generațiilor de agricultori” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul
de Acțiune Locală POIANA VLADICAI 2014-2020
Data limită de depunere a proiectelor: 27.01.2022
Data lansării apelului de selecție: 25.11.2021
Proiectele se depun la sediul GAL comuna Tomesti , Sat Tomesti, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30– 15:30.
Termenul limită de primire a proiectelor: 27.01.2022, ora 15:30
Pentru această măsură pragul minim este de 30 de puncte.
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1 „Reînnoirea generațiilor de agricultori ” sunt 59.802,09 euro.
Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect va fi acordată prin sprijin forfetar pe o perioadă de 3/5 ani în valoare
de 50.000 euro (pentru exploatațiile între 26.000 S.O. și 50.000 S.O.) sau 40.000 de euro (pentru exploatațiile între 8.000
S.O. și 25.999 S.O.)
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.
Beneficiari eligibili:
- tânărul fermier, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
- persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung
în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel
puțin 50%+1 din acțiuni.
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent
acestei măsuri.
Atenție! Nu există mențiuni privind obligativitatea GAL de a lansa și selecta proiecte până la finalul anului 2020, atât timp cât
proiectele depuse și selectate se vor implementa până la finalul anului 2025, inclusiv depunerea și efectuarea ultimei cereri de
plată. În acest sens în documentele de accesare, GAL are obligația de a informa potențialii beneficiari asupra termenului de
finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată - anexă la
Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe
suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galpoianavladicai.ro.
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon: 0799875715; e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com, adresa: Comuna
Tomesti, Sat Tomesti, județul Iasi.

Valoarea estimat` a investi]iei este de peste 1,2 milioane de
lei [i se va face cu un împrumut de la Trezorerie. Termenul
estimat pentru executarea investi]iei este de 3 luni. Sensul giratoriu
const` dintr-un inel central materializat printr-o insul` denivelat`
circular` cu diametrul de 12 metri în care se afl` o zon` pavat`,
amenajat` cu pavele autoblocante de culoare ro[ie, intercalate cu
pavele de culoare gri deschis, pozate pe un strat de mortar. Prin
aranjarea acestora se vor forma s`ge]i de direc]ionare a traficului
spre dreapta. „Va fi realizat` o supral`rgire carosabil` cu l`]imea
de 2 metri amenajat` cu calupuri din piatr` cubic`. Va mai fi
realizat` o cale inelar` cu l`]imea de 5,50 de metri, având raza
interioar` de 8 metri [i raza exterioar` de 13,50 de metri. Proiectul
cuprinde [i insule separatoare denivelate pe cele 5 ramuri ale
intersec]iei încadrate cu zone marcate [i racord`ri între cele 5
ramuri având raze de 6,50 metri - 25 metri. La limita dintre insula
central` [i supral`rgirea carosabil`, precum [i la limita dintre
supral`rgiri [i cale, sunt prev`zute borduri prefabricate. Delimitarea
umpluturii de p`mânt a insulei centrale se realizeaz` cu borduri
prefabricate”, se arat` \n anun]ul Prim`riei. Un alt proiect de
trafic f`cut la ie[irea din municipiul Ia[i este derulat de Consiliul
Jude]ean.

Sens giratoriu \n satul Vorove[ti din
comuna Miroslava
Pentru fluidizarea traficului spre Ia[i, comuna va construi un
sens giratoriu [i \n satul Vorove[ti. Pentru investi]ia din Vorove[ti
se caut` o alt` finan]are. Prim`ria a f`cut studiile de fezabilitate
[i proiectul tehnic, urmând ca [i pentru acest obiectiv s` fie
demarate ac]iunile de expropriere. „Prin realizarea acestui obiectiv
se dore[te fluidizarea [i facilitarea traficului în cea mai aglomerat`
intersec]ie din satul Vorove[ti, la intersec]ia str`zilor prof. Dumitru
Pricop, Principal`, Militari [i Ion Neculce. Pe lâng` fluidizarea
traficului, aceast` investi]ie va crea cadrul pentru extinderea linilor
de transport public în zon`, facilitând întoarcerea mijloacelor de
transport în comun, o condi]ie esen]ial` pentru a putea prelungi
rutele existente între Miroslava [i municipiul Ia[i. Valoarea estimat`
a acestui proiect este de peste 1,4 milioane de lei (inclusiv TVA),
iar termenul de realizare estimat este de 3 luni din momentul
începerii lucr`rilor. Indicatorii tehnici sunt similari cu cei prezenta]i
pentru sensul giratoriu de la 5 drumuri”, au mai spus cei de la
Prim`ria comunei Miroslava.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Tradi]ii de Ajunul Na[terii Domnului!
Ce trebuie s\ fac\ cre[tinii `n ziua ce
preveste[te s\rb\toarea important\ a
cre[tin\t\]ii?
Cre[tinii ]in ast`zi, 24 decembrie 2021, o
serie de tradi]ii de Ajunul Na[terii
Domnului, zi \n care u[ile gospodarilor se
deschid pentru cei care aduc \n casele lor
cea mai important` veste pentru
cre[tin`tate. Ziua de dinaintea Na[terii
Mântuitorului Iisus Hristos este [i una \n
care \n biserici se ]in slujbe speciale de
s`rb`toarea Cr`ciunului
Cre[tinii de pretutindeni s`rb`toresc \n cursul zilei de ast`zi,
24 decembrie 2021, ajunul uneia din cele mai importante s`rb`tori
de peste an, Na[terea Mântuitorului Iisus Hristos. Datinile [i
obiceiurile din aceast` perioad` a anului s-au perpetuat pretutindeni,
fiecare zon` a ]`rii fiind plin` de tradi]ii. Acestea sunt respectate

cu sfin]enie de fiecare gospodar pentru a avea bel[ug \n anul ce
bate la u[`. De exemplu, \n ajunul Cr`ciunului se pun pe mas`
un colac [i un pahar cu ap`, [i asta deoarece se crede c` sufletele
celor r`posa]i vin \n aceast` noapte pe la casele lor. Totodat`,
\n ajunul Cr`ciunului, cei ce cresc albine nu dau nimic din cas`
ca acestora s` le mearg` bine [i s` nu p`r`seasc` stupul pe
vremea roitului. |n ajunul Cr`ciunului nu e bine ca oamenii s`
se ia la b`taie, iar acolo unde este datina de a t`ia porcul \n
ziua de Cr`ciun, gospodinele preg`tesc o mâncare din carne
macr` de porc cu ceap` [i sl`nin`, din care sunt osp`ta]i cei
dintâi dintre str`inii care le calc` pragul casei.

Tradi]ii de Ajunul Na[terii
Domnului \n cre[tin`tate
Ajunul Cr`ciunului este ultima zi de post din Postul Na[terii
Domnului. Acest post, care \ncepe \n ziua de 15 noiembrie [i se
\ncheie \n ziua de 24 decembrie, ne aduce aminte de patriarhii
[i drep]ii Vechiului Testament, care au petrecut timp \ndelungat,
\n post [i rug`ciune, a[teptând venirea lui Mesia, Mântuitorul
lumii. Dac` primele 39 de zile ale acestui post sunt mai u[oare
din punct de vedere alimentar, \ntre ele existând mai multe zile
\n care P`rin]ii Bisericii au rânduit dezlegare la pe[te, cea de-a
patruzecea zi a postului este una de aspr` postire, adic` de
ajunare. Obiceiul de a ajuna \n aceast` ultim` zi a postului este
consemnat \nc` din secolul al IV-lea.

Cre[tinii a[teapt` colind`tori
\n noaptea de Ajun
Tradi]iile mai spun [i c` nu este bine ca \n ajunul Cr`ciunului
s` fie pus pe mas` mai \ntâi rachiul, pentru c` nu el are \ntâietate,
ci bucatele. |n ajunul Cr`ciunului se leag` pomii cu paie, pentru
ca ace[ti pomi s` lege rod bogat, iar tot \n aceast` zi se ung
pâinile pe deasupra cu muruial` de f`in` de grâu, ca ele s` nu
crape, iar cu muruiala care a r`mas, se ung pomii din gr`din`,
ca ei s` fie \n var` \nc`rca]i de roade. |n ajunul Cr`ciunului se
d` copiilor s` m`nânce bostan, pentru ca ace[tia s` fie gra[i
peste an. |n anumite sate din Transilvania se pune pe un scaun,
\n tinda casei, fân [i pe el un colac pentru ca anul s` fie mai
bun. |n seara de 23 spre 24 decembrie, pân` dup` miezul nop]ii
[i \n unele locuri pân` la ziu`, cete de copii merg din cas` \n
cas` cu colinda. Prin unele p`r]i, b`ie]ii, dar mai cu seam`
cânt`re]ii biserice[ti, umbl` cu icoana \n ziua de Ajunul Cr`ciunului,
o icoan` pe care este zugr`vit` na[terea lui Iisus Hristos \n
mijlocul staulului. Sunt datini [i obiceiuri care s-au perpetuat peste
secole, fiecare zon` a ]`rii fiind plin` de tradi]ii. Acestea sunt
respectate cu sfin]enie de fiecare gospodar pentru a avea bel[ug
în anul ce bate la u[`. Prin unele p`r]i, b`ie]ii, dar mai cu seam`
cânt`re]ii biserice[ti umbl` cu icoana în ziua de Ajunul Cr`ciunului,
o icoan` pe care este zugr`vit` na[terea lui Iisus Hristos în
mijlocul staulului.
Vlad ROTARU
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Strig\t de disperare pentru un b\trân
de 89 de ani din Copou! Mihai
Popescu a fost umilit de vecin [i
autorit\]i - SCRISOARE DESCHIS|
Mihai Popescu, un b`trân din Copou, \n
vârst` de 89 de ani, a trimis pe adresa
redac]iei o scrisoare deschis` prin care
[i-a manifestat nemul]umirea fa]` de
modul \n care ac]ioneaz` institu]iile
Statului. Vecinul a construit un gard ce-l
determin` pe b`trân s` nu poat` circula.
Zilnic, b`rbatul risc` s` se accidenteze
serios, tocmai pentru c` nu are acces la
poarta principal`
Calvarul ie[eanului Mihai Popescu, \n vârst` de 89 de ani,
nu se mai termin`. |n edi]iile trecute ale cotidianului BZI, b`rbatul
a ar`tat c` a fost umilit de vecin, care a construit un gard chiar
\n dreptul c`ii de acces a imobilului de pe strada George Co[buc,
nr.18. Acum, b`trânul este nevoit s` sar` gardul pentru c` nu
mai poate ajunge la poarta principal`. Mihai Popescu a trimis
redac]iei BZI o scrisoare deschis` prin care vrea s` atrag` aten]ia
autorit`]ilor.
„|n anul 1973, am cump`rat de la mo[tenitorii familiei Palade
(octombrie notarial num`rul 5428) actuala mea locuin]` constând
\n 2/3 din cl`dire, anexe [i teren. Treimea din cl`dire constând
din dou` camere [i, respectiv, 1/3 anexe (beci, magazie, teren)
fuseser` vândute matroanei Popescu (nicio leg`tur` de rudenie
\ntre noi) cu act notarial din anul 1965 de c`tre proprietarii
Palade. Ace[tia au decedat: el \n anul 1973, ea, Alexandrina, \n
1973. La acea vreme (1973), \n cele dou` camere apar]inând
doamnei Popescu st`tea cu chirie familia Mihai [i Tatiana Pascaru
[i cei doi copii ai lor. Dup` câ]iva ani, \n anul 1977, familia
Pascaru cump`r` cu acte legale de la doamna Popescu matroana,
la care st`tuse pân` atunci cu chirie. Se sub\n]elege c` vânzarea
de 1/3 c`tre matroana Popescu se f`cuse cu men]iunea «\n
indiviziune» (dev`lm`[ie). Tot astfel, \n indiviziune, am cump`rat
[i eu (Popescu Mihai) \n anul 1973 [i apoi, \n anul 1977, familia
Mihai [i Tatiana Pascaru”, se arat` \n scrisoarea semnat` de
Mihai Popescu.

ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil
în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului
de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor
sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice

Mihai Popescu a avut ocazia
s` cumpere toat` casa
|n scrisoarea deschis`, b`trânul din Copou a detaliat rela]ia
cu vecinii. „Deveni]i proprietari, so]ii Pascaru au propus [i noi
am acceptat s` facem acte legale pentru a ie[i din starea de
indiviziune [i \n acest fel, prin ac]iune \n justi]ie, \n anul 19771979 s-a hot`rât separarea propriet`]ilor privind numai constitu]ia
locuin]ei propriu-zise [i men]inerea st`rii de indiviziune asupra
terenului \n suprafa]` de 660 de metri p`tra]i construit [i neconstruit
cu l`]imea 13,5 metri la strada G. Co[buc (Sud) [i spre stadionul
«E. Alexandrescu» (la Nord) [i lungime 40 de metri. Terenul
acesta, pe care construc]ia cl`dirii casei de locuit s-a f`cut \n
anul 1932, este identic cu toate celelalte parcele pe care sunt
toate propriet`]ile actuale (cu fa]a spre str. Co[buc [i spatele la
stadion). Fiind lot de numai 13,5 metri, amplasarea cl`dirilor sa realizat cu un perete pe limita desp`r]itoare la Est sau la Vest.
Al nostru pe limita de Vest r`mânând la Est doar 1,5 metri l`]ime
pentru a ajunge \n spatele imobilului la anexe, magazie, beci,
utilit`]i etc. Pe acest spa]iu neconstruit trec [i conductele de ap`
[i canalizare. {i de aceea, pentru a nu \mpiedica accesul la anexe
[i interven]ia \n caz de defec]iune a utilit`]ilor ap`, canal, P.C.,
\n 1979, instan]a de judecat` a hot`rât, precizând c` «terenul nu
se poate \mp`r]i [i r`mâne \n indiviziune». A[a cum am spus,
familia Pascaru locuia \n cele dou` camere, f`r` ap` curent` [i
cu wc \n curte, iar dup` ie[irea din indiviziune cu construc]iile
inten]iona s` construiasc`. La evaluare [i partajare, terasele au
r`mas neevaluate [i nedepartajate, cu excep]ia terasei 13 prim,
repartizat` lui Pascaru, iar terasa din fa]a casei (important` pentru
noi [i cu arhitectur` deosebit`) \n indiviziune. La 1983, Pascaru
a vrut s` construiasc` cu o autoriza]ie nr. 101, ilegal`. M` opun
ac]iunii [i judecata care a urmat (penal`) mi-a dat dreptate. |n
1986, Pascaru m` roag` s` accept construc]ia, dar \n a[a fel \ncât
s` nu-mi \mpiedice lumina [i intrarea la pod. Sunt de acord.
Facem o \n]elegere scris` \n care preciz`m [i pentru viitor c`
terasa din fa]` [i restul de 2/3 sunt proprietatea Popescu, astfel,
conlocuirea celor dou` familii devine, pentru totdeauna, \n pace
[i lini[te”, se mai arat` \n scrisoarea b`trânului.

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor de contact
din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate
cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele
corespunzătoare, îndosariere și arhivarea corespondenței
și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și
a celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri necesară desfășurării
activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă, fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute
de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele
firmei

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică
de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul de
muncă

Mihai Popescu se lupt` cu morile de vânt
De[i are accesul blocat, Mihai Popescu promite c` se va lupta
pân` la ultima suflare. „|n 2014, Mihaela Filo[ \mi propune s`
cump`r treimea lor, eu nu pot cump`ra, \n schimb m` pomenesc
cu un proces de gr`ni]uire teren (2014-2016). Nefiind sus]inut cu
prezen]a la termene [i s-a respins ac]iunea \n decizia irevocabil`
nr. 345/2016. Sentin]a num`rul 9821/2018 de partajare teren, prin
care, prin execu]ia ei s-a ajuns la construc]ia unui gard \nalt de
2,2 metri pe baza autoriza]iei nr 470/2021, pe care n-am v`zut-o
decât acum la ordonan]a pre[edin]ial`. Men]ionez c` 6 procese
anterioare, cuprinzând 20 de judec`tori [i grefieri, 6 exper]i [i 7
notariate au v`zut [i hot`rât terenul imobilului \n indiviziune.
Dragi concet`]eni [i conduc`tori de institu]ii, eu consider c` nu
am gre[it cu nimic, c` am fost cinstit [i deschis \n existen]a mea
de 50 de ani aici, \n mod civilizat, respectând legile, [i nu merit
ca acum mo[tenitorii s`-mi \nchid` accesul la strad`, la bunurile
mele [i utilit`]i, cu garduri, lan]uri [i lac`te pe por]ile construite
de mine, pentru tot imobilul”, \ncheie Mihai Popescu. |n edi]iile
trecute ale BZI s-a ar`tat c` accesul \n imobilul lui Mihai Popescu
s-a realizat \n prezen]a jandarmilor [i executorilor judec`tore[ti.
Ivona APOSTOL

Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în
meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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Tranzac]ia secret\ a senatorului PSD Maricel
Popa! S-a folosit de un angajat ca s\ fac\
avere cu cele mai frumoase p\duri din Ia[i.
A pl\tit de zece ori mai mult pentru 4 hectare
Senatorul PSD Maricel Popa se
afl` \n mijlocul unui scandal
imobiliar uria[ cu suprafe]e de
p`duri din Ia[i. Parlamentarul
s-a folosit de un angajat
pentru a cump`ra un teren
forestier la marginea ora[ului
Senatorul PSD Maricel Popa se num`r` printre
cei mai boga]i ie[eni, cu o avere de câteva
milioane de euro. De-a lungul timpului, Popa a
fost implicat \n numeroase tranzac]ii imobiliare,
faliment`ri de firme [i alte combina]ii care i-au
adus \n buzunare un munte de bani. |n urm` cu
aproape dou` decenii, actualul parlamentar a reu[it
s` fac` o tranzac]ie extrem de dubioas`, de pe
urma c`reia a pus mâna pe 4 hectare de p`dure
\n apropierea ora[ului. Tranzac]ia respectiv` ridic`
\ns` [i acum numeroase semne de \ntrebare.
Actualul senator PSD s-a folosit de un fost angajat
la vremea respectiv`, Viorel Butnaru, pe care la pus s` cumpere de la mo[tenitorii unei persoane,
la un pre] de nimic, un teren forestier retrocedat
de autorit`]ile statului. Culmea, terenul a fost
plimbat mai \ntâi pe Bârnova, dup` care pe Schitu
Duca. Iar beneficiarul final a fost tocmai actualul
parlamentar. Astfel, Popa ar putea fi acuzat de
sp`lare de bani dup` aceast` tranzac]ie f`cut`
prin angajatul s`u.

Teren mutat de pe o comun`
pe alta pentru senatorul
PSD Maricel Popa
Filmul evenimentelor este unul destul de
simplu. |n primul contract de vânzare, mo[tenitorii
Nicolai Ruscior, Vasile Savu, Paraschiva Savu,
Gheorghe Savu [i {tefan Savu \i vând lui Viorel
Butnaru un teren forestier de 40 de mii de metri

p`tra]i din extravilanul comunei Schitu Duca.
Terenul a fost vândut cu 1.05 miliarde de lei
vechi (32 de mii de euro) \n 23 decembrie 2002.
Patru zile mai târziu, pe 27 decembrie 2002, acest
Viorel Butnaru vinde c`tre Omega IS Comunications
SRL, administrat` de Maricel Popa, acela[i teren,
dar cu 10 miliarde de lei vechi (320 de mii de
euro). Cine este acest Viorel Butnaru? Tocmai
unul din angaja]ii lui Maricel Popa de la falimentara
Moldoforest SA. Practic, Popa l-a pus pe angajatul
s`u s` cumpere p`durea de la mo[tenitori, dup`
care a achizi]ionat suprafa]a respectiv` de la
acesta. Ini]ial, titlul de proprietate a mo[tenitorilor
Ruscior [i Savu a fost emis de Comisia Local`
de Fond Funciar Bârnova, \ns` terenul a fost
\nregistrat pe Schitu Duca, cele dou` comune
fiind lipite una de cealalt`. A[a s-a ajuns ca
suprafa]a „cump`rat`” de Maricel Popa s` fie
trecut` pe Schitu Duca \n cele din urm`. Reamintim
c` Maricel Popa a p`c`lit Statul \ntr-o alt` afacere
cu Po[ta Român`, de pe urma c`ruia s-a ales cu
365 de mii de euro.

Jonglerii cu titluri de
proprietate cu p`duri din Ia[i
Titlurile de proprietate emise pe Bârnova [i
cel emis pe Schitu Duca au acela[i num`r [i
acela[i cod. Ambele au fost trecute cu num`rul
1, codul 095088, data fiind 17.06.2002, cu [ase
luni \nainte de tranzac]ia \n care a fost implicat
Maricel Popa. Ce este dubios \n toat` aceast`
afacere este faptul c` un alt titlu cu num`rul 1,
din Schitu Duca, a fost emis \n 2003 [i este
\nregistrat pe Parohia Satu Nou din comun`. Cum
a ajuns titlul num`rul 1 s` fie dat cu un an
\nainte, titlu care nu se mai reg`se[te \n arhivele
institu]iilor, nimeni nu \[i poate explica. De precizat
c`, la vremea respectiv`, prefect era Neculai
Apostol, cel care de]ine \n prezent imperiul

Kosarom, apropiat de Maricel Popa. Cum to]i
mo[tenitorii aveau deja peste 60 de ani la momentul
emiterii titlului de proprietate, iar ace[tia locuiau
\n Suceava, se poate \n]elege c` afacerea era
parafat` de ceva vreme. Viorel Butnaru a ajuns
s` fie intermediar \n afacerea p`durilor \nainte
de a fi numit administrator unic al Moldoforest.
Originar din Bac`u, Viorel Butnaru a fost o vreme
[i director la Direc]ia Silvic` din jude]ul vecin.
Acesta ar fi mu[amalizat furturile de lemn din
p`duri, a acoperit zeci de transporturi ilegale, cu
foi de drum false. Numele acestuia a ap`rut [i
\n scandalul retroced`rilor ilegale a 43.000 de
hectare de p`dure, \n afacerea Hrebenciuc Sturdza.

Senatorul PSD a refuzat
s` comenteze
Contactat telefonic, senatorul PSD Maricel
Popa a refuzat s` comenteze despre modul \n
care a intrat \n posesia terenului respectiv. „Nu
v` aud”, a sus]inut Maricel Popa, dup` care a

\nchis telefonul. De-a lungul anilor, Maricel Popa
a mai falimentat unele din firmele sale pentru a
pierde urmele combina]iilor. Ba chiar anul trecut
[i-a donat averea celor doi copii, pentru a-[i pune
bunurile la ad`post \n cazul unei cercet`ri penale.
|n 2020, Maricel Popa avea nu mai pu]in de 12
suprafe]e de teren în jude]ul Ia[i, în municipiu,
comuna natal` Comarna, comuna Schitu Duca [i
nu numai. În doar câteva zile, Maricel Popa a
„r`mas” cu terenurile mo[tenite de la Comarna
[i cu un teren în Ia[i. Autorit`]ile statului ar
trebui s` ancheteze [i modul cum a reu[it Maricel
Popa s` pun` mâna pe cele patru hectare de
p`dure de la marginea Ia[ului, pentru a face
lumin` \n acest caz. Procurorii ar trebui s` se
\ndrepte [i \mpotriva lui Vasile Butnaru, cel care
a vândut terenul c`tre Popa. Acest caz este unul
clasic de sp`lare de bani, iar Direc]ia Na]ional`
Anticorup]ie ar trebui s` cerceteze modul \n care
actualul senator a f`cut aceast` afacere.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Bomb`! Marocanul Ahmed Sami El Bourkardi [i-a preg`tit
scuze pentru orice! Hanoracul ro[u pe care \l c`uta a fost g`sit
ars aproape \n totalitate \n cada vilei de pe Moara de Vânt
Clipe de foc pentru tân`rul
marocan student la medicin`,
suspectat c` ar fi autorul dublului
asasinat de pe Moara de Vânt. Ieri
a ajuns \n fa]a magistra]ilor [i a
\ncercat s`-i l`mureasc` de faptul
c` nu este implicat \n aceast`
poveste. De[i el sus]ine asta,
anchetatorii ie[eni vin cu dovezi
care \l incrimineaz` direct.
R`mâne de v`zut \n ce direc]ie o
va lua \ntreaga anchet` [i cu ce
dovezi va veni marocanul \n
ap`rarea sa. |n continuare,
anchetatorii \ncearc` s` afle care
a fost mobilul dublului asasinat
Ieri, 23.12.2022, a fost o zi important` pentru
Ahmed Sami El Bourkardi, studentul de la UMF
acuzat c` a ucis doi oameni pe Moara de Vânt.
Miercuri seara, pe 22 decembrie, a fost extr`dat
din Italia, acolo unde a fost capturat, iar \n cursul
nop]ii a ajuns la Ia[i. |nc` de la primele ore ale
dimine]ii, Ahmed Sami El Bourkardi s-a preg`tit
de \ntâlnirea cu magistra]ii. „Sami”, a[a cum \i

spun anchetatorii ie[eni, se pare c` poate g`si
scuze pentru orice. El ar fi precizat c` a fost \n
casa colegului s`u Youssef Ajniyah, unde se aflau
Vanesa Burlacu [i alte dou` persoane despre care
nu a oferit detalii. A mai spus c`, dup` ce a fost
acolo, [i-a dat seama c` [i-a uitat \n vil` un
hanorac [i c` ar fi \ncercat s`-l contacteze pe
amicul Youssef Ajniyah s`-l poat` recupera. A
spus c` nu a reu[it s`-l recupereze [i a plecat
\n vacan]` \n Italia. S` fie povestea real`? Posibil,
\ns` greu de crezut. Reporterii BZI au aflat c`
\n vila de pe Moara de Vânt a fost g`sit hanoracul
de care spunea Sami sau, mai bine spus, ce a
mai r`mas din el.

O bucat` din hanorac a fost
g`sit` \n cada din vila de pe
Moara de Vânt
Surse din anchet` au precizat c`, \n cada
vilei, a fost g`sit` o man[et` ro[ie, ce ar fi parte
a hanoracului. Man[eta respectiv` a fost ridicat`
[i trimis` la un laborator pentru a fi expertizat`.
Ciudat este faptul c` tocmai hanoracul la care

f`cea referire marocanul a fost ars. Anchetatorii
cred c` Ahmed Sami El Bourkardi este autorul
crimelor [i cred c` s-a \ntors dup` ce le-a comis
\n vila de pe Moara de Vânt pentru a-[i [terge
urmele. Atunci ar fi incendiat [i hanoracul la care
f`cea referire. „Probabil a realizat c` \n cas` ar
putea fi g`sit r`m`[i]e din hanoracul respectiv [i
de aceea a declarat c` l-a uitat la Youssef Ajniyah”,
a precizat o surs` din cadrul anchetei. Oricât ar
fi \ncercat marocanul s`-[i [tearg` urmele, nu a
reu[it s` o fac` prea bine. |n urma probelor
adunate de anchetatori, tân`rul Ahmed Sami El
Bourkardi a fost ieri arestat pentru 30 de zile.
Surse judiciare au precizat c` probele ridicate
din vila de pe Moara de Vânt [i cele ridicate din
apartamentul marocanului din zona UMF ar fi
suficiente pentru solu]ionarea dosarului.

Pantofi sport „Nike” murdari
de sânge, g`si]i la perchezi]ia
din apartamentul marocanului
V` reamintim c`, \n seara de 15 decembrie
2021, la patru zile de la descoperirea macabr`
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de pe Moara de Vânt, poli]i[tii coordona]i de
procurorul de caz au efectuat o perchezi]ie
domiciliar` la un apartament situat la etajul 6 al
unui bloc de pe Bulevardul Independen]ei. Acolo,
criminali[tii au g`sit mai multe probe ce ar fi
putut fi folosite la comiterea celor dou` asasinate.
Odat` ce a fost identificat` adresa la care locuia
Ahmed Sami El Bourkadi, a \nceput s` „curg`”
o nou` serie de probe. Din locuin]a marocanului,
poli]i[tii au ridicat mai mul]i saci cu haine [i
obiecte personale. Surse din cadrul anchetei au
precizat pentru reporterii BZI c`, printre probele
ridicate, se num`r` câteva extrem de importante.
Una dintre cele mai importante probe ridicate de
poli]i[ti a fost o pereche de \nc`l]`minte sport
marca Nike pe care Ahmed Sami El Bourkadi a
purtat-o \n momentul \n care a comis crimele din
Moara de Vânt. Perechea de pantofi sport va fi
examinat` \n laboratoarele criminalistice, \ns`, din
câte se pare, ar fi fost observate câteva urme de
sânge ce ar putea apar]ine Ioanei Vanesa Burlacu
[i iubitului ei Youssef Ajniyah.
Sorin PAVELESCU
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Patru ani de la moartea so]ilor Maleon!
Sinuciderea lor `n noaptea de Ajun a r\mas
[i acum de ne`n]eles! Candelele stau mereu
aprinse la mormânt, `n timp ce vila lor st\
`ncuiat\
Au trecut 4 ani de la moartea so]ilor Maleon.
|n ajunul Cr`ciunului, \n anul 2017, \n casa so]ilor
de pe strada Alistar aveau s` se petreac` scene
halucinante. Dup` ce au petrecut, au consumat
alcool [i au \ntre]inut rela]ii intime, so]ii Maleon
s-au sinucis. Vestea mor]ii so]ilor Maleon a venit
ca un [oc chiar în ziua de Cr`ciun. Anda [i
Bogdan aveau o cas` frumoas`, aproape de centrul
Ia[ului. Acolo au fost g`si]i amândoi deceda]i.
Dup` descoperirea macabr`, anchetatorii au luat
în calcul toate variantele posibile. Ini]ial s-a crezut
c` este vorba despre o crim` urmat` de sinucidere.
Bogdan Maleon a fost g`sit spânzurat, iar Anda
a fost g`sit` moart` în aceea[i camer`, având
urme de strangulare în zona gâtului. Pe 25
decembrie 2017, un apel la num`rul unic de
urgen]e 112 a fost efectuat la ora 15:40. Atunci
s-a anun]at c` so]ii Maleon sunt în stare de
incon[tien]` în cas`. Bogdan [i Anda Maleon au
fost g`si]i pu]in înainte de ora 15:40 de c`tre
profesorul de istorie Liviu Pilat. El a fost cel care
a sunat la num`rul unic de urgen]e 112 [i a
anun]at tragedia. Un echipaj medical a ajuns la
fa]a locului, dar nu a mai putut face nimic pentru
cei doi so]i. Procurorii au declarat la scurt timp
dup` incident c` primele rezultate ale necropsiei
ar`tau c` ambii so]i au murit cu 8-10 ore înainte.
Procurorii ie[eni au precizat înc` din acel moment
c` ar fi vorba despre o dubl` sinucidere. Bogdan
[i Anda au petrecut împreun` [i au consumat
alcool. O cantitate destul de mare îns`. În urma
necropsiei s-a stabilit c` Bogdan Maleon avea o
alcoolemie de 2,40 miligrame alcool pur în sânge,
iar Anda - 1,70 miligrame alcool pur în sânge.
Chiar dac` cei doi ar fi avut o sear` lini[tit`, la
un moment dat a început cearta între ei. Apoi,
Anda [i Bogdan s-ar fi sinucis.

So]ii Maleon, da]i \n judecat`
[i dup` moarte
Dup` moartea lor au \nceput o serie de
probleme. Totul a pornit de la dou` contracte de
credit, unul de nevoi personale, iar altul - privind
programul „Prima Cas`”. Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au luat deja o decizie \n acest
caz. „Instan]a admite în parte cererea formulat`
de petentul Biroului Executorului Judec`toresc
(BEJ) Chiriac C`t`lin R`zvan, la solicitarea
creditorului BRD Groupe Societe Generale SA.
Respinge cererea de încuviin]are a execut`rii silite
a contractului de credit de nevoi personale din
20 aprilie 2017 [i a contractului de credit «Prima
Cas`» din data de 9 martie 2012, formulat` de
petentul BEJ Chiriac C`t`lin R`zvan, la cererea
creditorului BRD Groupe Societe Generale SA,
împotriva mo[tenitorilor succesiunii debitorilor
Bogdan Petru Maleon (decedat) [i Anda Elena
Maleon (decedat)”, au afirmat judec`torii ie[eni.

Magistra]ii ie[eni au numit un
curator al averii so]ilor Anda [i
Bogdan Maleon
Judec`torii ie[eni au numit [i un curator al
averii so]ilor Anda [i Bogdan Maleon. „Instan]a
dispune numirea A.M.T. în calitate de curator
special, pentru a reprezenta interesele defunc]ilor
Bogdan Petru Maleon [i Anda Elena Maleon,
deceda]i pe 25 decembrie 2017, în dosarul de
executare silit` al BEJ Chiriac C`t`lin R`zvan,
pân` când va fi numit, în condi]iile legii, curatorul
succesiunii defunc]ilor”, au ad`ugat magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Ia[i. Procesul ini]iat de
BEJ Chiriac C`t`lin R`zvan [i BRD, pe de-o parte,

[i so]ii Anda Elena [i Bogdan Petru Maleon, de
cealalt` parte, a \nceput pe data de 19 martie
2021. Prin ac]iunea depus` la instan]`, a fost
solicitat` \ncuviin]area execut`rii silite. |n total,
este vorba despre o crean]` de recuperat de
25.874 de euro [i, respectiv, 82.700 de lei.

Testamentul, documentul care
a complicat lucrurile
Anda [i Bogdan Maleon nu au avut copii, iar
averea lor s-ar fi \mp`r]it conform testamentului.
Dup` moartea so]ilor s-a adus în discu]ie testamentul
celor doi. În acel document scria negru pe alb
c`, dup` moartea lor, averea ar trebui s` ajung`
în proprietatea Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC), din Ia[i, [tiindu-se apropierea lui Bogdan
Maleon, fostul [ef al BCU Ia[i, de mediul academic.
Singura condi]ie era ca ambii so]i s` fi murit \n
acela[i timp. |n caz contrar, unul \l mo[tenea pe
cel`lalt. A[adar, averea so]ilor Maleon, potrivit
testamentului, ar fi trebuit s` ajung` la UAIC,

îns` familia Andei a luptat s` ob]in` bunurile
celor doi so]i. În testamentul celor doi ar fi fost
scris c` averea va ajunge în proprietatea UAIC
dac` ambii vor muri în acela[i timp. Procedural,
când o persoan` las`, prin testament, bunurile
sale unui mo[tenitor, documentul trebuie acceptat
de beneficiar. Numai c` UAIC nu a acceptat acest
testament, astfel c` urmeaz` ca BRD s` execute
silit casa celor doi so]i, dup` efectuarea unor
expertize [i stabilirea valorii imobilului. |n general,
la perfectarea unui contract de credit, banca ofer`
[i o asigurare de via]`, \n care se stipuleaz` c`,
\n eventualitatea unui deces, restul de plat` din
\mprumut este acoperit de institu]ia bancar`. Pe
de alt` parte, asigurarea nu este luat` \n calcul
\n cazuri de suicid, cum este cel al so]ilor Maleon.
Lucrurile sunt destul de clare, \ns` ancheta mor]ii
lor nu este \ns` gata. Ar mai fi nevoie de câteva
l`muriri de la Institutul de Medicin` Legal` (IML)
pentru ca dosarul s` fie \nchis.
Sorin PAVELESCU

Patronul tipografiei Kolos Group construie[te vile \ntr-o
zon` de lux din Bucium! Terenul se afl` departe de
ochii curio[ilor. Mai mul]i afaceri[ti au vânat propriet`]ile
Narcis Popa, patronul Kolos Group SRL, vrea s`
construiasc` mai multe vile \ntr-o zon` select`
din Bucium. Arhitec]ii din cadrul comisiei de
urbanism au avizat favorabil ini]iativa
afaceristului. Terenul este situat la intersec]ia
str`zilor Ciprian Porumbescu [i Alexandru Zirra

num`r de 15 angaja]i. Apelat telefonic, Narcis Popa nu a putut fi
contactat pentru a oferi detalii despre valoarea investi]iei. De
precizat este c` terenul a fost achizi]ionat \n anul 2001. Nu este
prima dat` când sunt anun]ate investi]ii \n Bucium. Un proiect de
locuin]e colective a anun]at [i societatea Ekosse Group B & I
SRL.

la rândul lui o investi]ie de pe strada Cuza Vod`, din centrul
Ia[ului. |ns`, \n final, a renun]at la ini]iativ`.

Mai jos de terenul lui Narcis Popa se afl`
vila afaceristului Traian Pricop, scoas` la
vânzare de executori

Noi investi]ii sunt anun]ate \n zona Bucium. De data asta, a
La intrarea pe strada Ciprian Porumbescu, dar la adresa [oseaua
Patronul Kolos Group a fost \n centrul unui
venit rândul lui Narcis - Georgian Popa, patronul tipografiei Kolos
Bucium, nr.105, se afl` vila afaceristului Traian Pricop, fostul patron
scandal pornit \n zona Bucium
Group. Afaceristul de]ine o suprafa]` de 3.425 de metri p`tra]i \n
al firmei de paz` [i protec]ie FGM. |n ultimii ani, a fost urm`rit de
zona Bucium, suprafa]a fiind amplasat` discret \ntr-o zon` de vile
|n 2020, numele lui Narcis Popa apare \ntr-un scandal pornit mai mul]i executori din cauza unui credit neachitat, contractat \n
de lux. Mai precis, accesul spre teren se realizeaz` din [oseaua \n zona Bucium, pe strada Vi[an. Totul s-a legat de proiectul 2007. Atunci, a \mprumutat franci elve]ieni, dar, din cauza dobânzilor,
Bucium prin strada Ciprian Porumbescu, la intersec]ie cu strada so]ilor Sorin [i Dorina Cr`ciunescu. Conform Planului Urbanistic creditul a devenit foarte greu de achitat. Recent, executorul C`t`lin
Alexandru Zirra. Recent, Narcis Popa a ini]iat un proiect pentru Zonal (PUZ), pe o suprafa]` de 1.500 de metri p`tra]i urmau s` Chiriac a scos la licita]ie imobilul din Bucium, la cererea unei firme
construirea mai multor case individuale. Ini]iativa a fost analizat` fie construite dou` imobile de locuin]e colective cu regimul de de recuper`ri, Rabon Credit Solutions România, care a preluat crean]ele
\n cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului {i Urbanism \n`l]ime D<P<2E. |n proximitatea terenului se afl` [i locuin]a lui de la banca cu care s-a \ncheiat contractul. Terenul are o suprafa]`
(CTATU), format` din arhitec]i, constituit` la nivelul Prim`riei Ia[i. Narcis Popa. Mai mul]i vecini s-au prezentat la dezbaterea public` de 1.132 de metri p`tra]i, iar vila cu regimul de \n`l]ime D<P<M are
Arhitec]ii au emis un aviz favorabil pentru proiectul afaceristului. organizat` de Prim`ria Ia[i, ocazie cu care [i-au manifestat o suprafa]` construit` de 165 de metri p`tra]i. Mai precis, executorul
|n zon`, regimul de \n`l]ime nu dep`[e[te P<2. Dac` va folosi nemul]umirile. Contactat atunci de reporterii BZI, Sorin Cr`ciunescu a urm`rit-o pe Jenelea Pricop, so]ia afaceristului, care are calitatea
\ntreaga suprafa]`, Narcis Popa ar putea s` edifice cel mult nou` a povestit c` reclama]iile au pornit de la Narcis Popa, interesat de garant ipotecar. Evaluatorii au stabilit c` proprietatea valoreaz`
vile, cu o suprafa]` de teren de 400 de metri p`tra]i, plus alei. s` cumpere terenul de 1.500 de metri p`tra]i. A precizat c` Narcis 1.337.000 de lei, aproape 270.000 de euro. La un moment dat, Finan]ele
Conform ultimelor date financiare ale societ`]ii Kolos Group SRL, Popa i-ar fi propus un pre] de 20 de euro/metru p`trat, \n condi]iile ie[ene au executat-o [i pe Mihaela Pricop, fiica afaceristului, când
\n 2020 a fost \nregistrat` o cifr` de afaceri de 3,3 milioane de \n care pre]ul era mult mai mare, de 90 de euro/metru p`trat. avea calitatea de administrator al unei firme de paz`.
Ciprian BOARU
lei, profit de 4.392 de lei, datorii de 1,9 milioane de lei, cu un Asta la nivelul anului 2020. Culmea, Sorin Cr`ciunescu a contestat
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE

Euro/mp. Tel: 0785. 219334.

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.

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.

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.

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.

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
Vând apartament \n zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Pre]
60000. Rela]ii la telefon:
0772026329.
Vând garsonier` \n zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Pre] 25000 euro, u[or negociabil.
Rela]ii la telefon: 0742663997,
0771661039.
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

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.

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.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
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:
CARTIER VI{OIANU gresie, faian]`, parchet, CT
APARTAMENTE DE LUX.
proprie. Pre]uri de la 1300
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
www. bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

|NCHIRIERI
|nchiriez camer` decomandat`
cu acces la buc`t`rie, frigider,
ma[in` de sp`lat, baie, central`
termic`, aragaz, camer` cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lun`. Spa]iul se afl`
lâng` complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
central`, frigider, aragaz, ma[in`
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i
noi moderne, parter. Actele prin
notariat. Telefon: 0729921577.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C. A. Rosetti, nr.
12-14 [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
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Profesional cu tehnologie de
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
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
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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; email:roxanahorga@iasiavocat.ro;r
oxanahorga@yahoo. com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
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 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 laro[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.

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.

LOCURI DE MUNCå
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.
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.
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.
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742. 183. 687.

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.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
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.
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).
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.

S. C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
S. C IASI CONF S. A, cu sediul
MESERII: CONDUCåTORI
\n calea Chi[in`ului nr. 26, IA{I,
AUTO PENTRU
(fa]` \n fa]` cu magazinul
AUTOBASCULANTE 8x4;
Carrefour - Felicia), angajeaz`
CONDUCåTOR AUTO
persoane cu experien]` [i
PENTRU AUTOCAMION;
pensionari la limita de vârsta \n
MECANIC DESERVENT
meseriile / activitatile: REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
CONFEC}IONERI {I /SAU
www. bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
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@bestnetwork. 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.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL. Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii,
experien]` 2 ani, atestat, CASA
AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia. cazamir@testergrup.ro,
SOS. PACURARI NR. 177.
Agent de securitate, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail. com, SOS.
NATIONALA NR. 24
Agent de turism, studii
superioare in domeniu /
cunostinte operare pc / limba
engleza, EUROPA TRADE SRL.
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo. com,
Str. 14 Decembrie 1989 Nr. 4.
Agent servicii clienti, studii
superioare, limba
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600; TAG.
Romania@hcl. com, Str. Palat Nr.
1, Etj. 2 Si 5.
Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Rela]ii la:
0757564267, STR. RAMPEI NR.
9A.
Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL, Rela]ii la: 0756059677;
ionela. paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR. 33.
Analist, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600; TAG.
Romania@hcl. com, Str. Palat Nr.
1, Etj. 2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600; TAG.
Romania@hcl. com, Str. Palat Nr.
1, Etj. 2 Si 5.
Analist informatii, studii
superioare, experienta 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600; TAG.
Romania@hcl. com, Str. Palat Nr.
1, Etj. 2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600; TAG.
Romania@hcl. com, Str. Palat Nr.
1, Etj. 2 Si 5.
Arhivar, liceu, f`r` experien]`
precizat`, ARHIV YCA SRL.
Rela]ii la: 0745797062;rodica.
frunza@yahoo. com, STR.
PETRE TUTEA NR. 3.
Arhivar, studii medii/superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ASOCIATIA PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMANIA
FILIALA JUDETEANA IASI. Rela]ii
la: 770760331; 0332/730411;
aphr. office@gmail. com, STR.
PIATA UNIRII NR. 5.
Arhivist, studiimedii/superioare,
f`r` experien]`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
770760331; 0332/730411; aphr.
office@gmail. com, STR. PIATA
UNIRII NR. 5.
Asistent social, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
770760331; 0332/730411; aphr.
office@gmail. com, STR. PIATA
UNIRII NR. 5.
C`lc`toreas` lenjerie, f`r` studii
[i experien]` precizate, ECO
CLEANING LINE SRL. Rela]ii la:
0751335630;

PUBLICITATE

Vineri, 24 decembrie

12

MIC A PUB LIC ITATE
ecocleaningline@yahoo. com,
SOS. PACURARI NR. 14, BL.
557, PARTER.

JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr. office@gmail. com.

C`lc`toreas`, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR. 57.

Consilier juridic, studii superioare,
cunoasterea unei limbi de
circulatie internationala nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr. 51C, Etj. 1.

Casier, studii generale, f`r`
experien]` precizat`, PIB
MARKTSERV SRL. Rela]ii la:
0787512490, COM.
MIROSLAVA, SAT HORPAZ,
STR. NOUA NR. 63A.
Casier, studii medii, cu
experien]`, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.
Casier, studii lieale, experien]` 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR. 8.
Conducator auto transport rutier
de marfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Rela]ii la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr. 2A.
Confec]ioner, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
BEBE&MOMMY SRL. Rela]ii la:
0744548191; 0743586429;
contact@hbebe.ro, LETCANI,
SOS. PRINCIPALA NR. 612A.
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la: 0742973815,
B-Dul Socola Nr. 18.
Confec]ioner, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 manager.
kf@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR. 57.
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com. Valea Lupului
Nr. 36 A, Dn28.
Confectioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, CONFEC}II
INTEGRATE MOLDOVA SRL
IASI. Rela]ii la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro,
STR. BUCIUM NR. 34.
Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993; gabi.
grecu@yahoo. com, Calea
Chisinaului Nr. 43, In Incinta
Tehnoton.
Confectioner prelucrator in
industria textila, studii medii, fara
experienta precizata, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0372/620416;
ofocea@lear. com;
vnechifor@lear. com, Com.
Letcani Nr. 1113.
Consilier juridic, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA

Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr. 51 C, Etj. 1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs. promotia 2021, limba
engleza mediu, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr. 51C, Etj. 1.
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI, NR. 8.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experienta 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568; resurse.
umane@alaturide voi.ro, Com.
Miroslava, Str. Bazinelor Nr. 5.
Contabil junior, studii superioare,
cunostinte operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr. 51C, Etj. 1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr. 51C, Etj. 1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro,IASI, CALEA
CHISINAULUI NR. 29.
Controlor calitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, CONFEC}II
INTEGRATE MOLDOVA SRL
IASI. Rela]ii la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro,
STR. BUCIUM NR. 34.
Controlor calitate \n confec]ii,
studii medii/generale cu
experien]` 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Rela]ii la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR. 57.
Croitor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Rela]ii la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo. com,
SOS. PACURARI NR. 14, BL.
557, PARTER.

dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca. badita@hio.ro, Str.
Silvestru Nr. 5, Bl. Sd5, Etj. 3,
Ap. 27.
Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca. badita@hio.ro, Str.
Silvestru Nr. 5, Bl. Sd5, Etj. 3,
Ap. 27.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Rela]ii la:
0743774969 cosmingaina.
pdc@gmail. com, IASI, STR.
CIRESICA, NR. 6.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata. SMART
PROCENT SRL. Rela]ii la:
0744868055; smart.
procent1@gmail. com, Str.
Pacurari Nr. 156.
Dirijor IA-S, studii superioare
licen]iat \n domeniul muzic`,
experien]` 5 ani, dosar artistic,
concurs, CASA DE CULTURA A
STUDEN}ILOR DIN IASI. Rela]ii
la:0232/276240;
contabilitate@ccsiasi.ro, STR.
VASILE CONTA NR. 30.
Dispecer, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI, NR. 8.
Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str. Aurel
Vlaicu Nr. 87.
Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos. Bucium Nr. 32A.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail. com, STR.
FANTANILOR NR. 37, BL. 37,
BL. B2.
Dulgher, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro, STR.
TABACULUI NR. 30.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, SPIROCA SA. Rela]ii
la: 0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS. TOMESTI
KM. 1.
Economist, studii superioare,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR. 8.
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str. Aurel
Vlaicu Nr. 87.

Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
Curier, fara studii si experienta
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos. Bucium Nr. 32A.
precizate, pentru persoane cu
www. bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Electrician, cursuri de
specialitate, experien]` 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR. 8.

Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL.
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos. Bucium Nr.
32A.

Electrician de \ntre]inere si
repara]ii, studii medii de
specialitate, f`r` experien]`
precizat`, CARREFOUR
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0754204535,Str. Bucium, nr. 36.

Fierar betonist, f`r` studii
precizate, cu experien]`, INBIT
SRL. Rela]ii la: 0232/276286;
0743246248, STR. SOROGARI
NR. 24.

Electrician \ntre]inere [i repara]ii,
studii medii; cu experien]` min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR. 29.
Electrician montator aparataj [i
cabluri de joas` tensiune, studii
medii f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail. com, SOS.
NATIONALA NR. 24.
Electromecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela. paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR. 33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr. 51C, Etj. 1.
Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL.
Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr. 51C, Etj.
1.
Facturist, studii medii, absolvent
promo]ia 2021, DARIF CLEAR
SRL. Rela]ii la: 0722614719;
darifgrup@yahoo. com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str. Carpati
Nr. 4-6.
Femeie de servicu, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CONSULTMED SRL. Rela]ii la:
andrei@consultmed.ro, STR.
CANTA NR. 49, BL. 520, ETJ. 4,
AP. 2.
Femeie de serviciu, gimnaziu, f`r`
experien]` precizat`, FARMACIA
ADRIANA SRL. Rela]ii la:
0723233175;
farmaciaadriana2006@yahoo.
com,STR. G. MUZICESCU NR. 6.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo. com,
Miroslava, Str. Basarabia Nr. 1C,
Bratuleni.
Fierar betonist, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str. Aurel
Vlaicu Nr. 87.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Fierar betonist, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro, STR.
TABACULUI NR. 30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro, STR.
TABACULUI NR. 30.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS. TOMESTI KM. 1.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo. com, B-DUL
CHIMIEI NR. 14.
Gestionar custo de sala, studii
de specialitate, experien]` 1 an,
SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro, SOS.
MOARA DE FOC NR. 4.
Infirmiera, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIA
HOSPITAL SRL. Rela]ii la:
0740017209; adina.
hritcu@arcadiamedical.ro, STR.
CICOAREI NR. 2.
Inginer ccia, studii superioare,
fara experienta precizata, ELMAR
SRL. Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos. Bucium Nr.
32A.
Inginer CCIA, studii superioare,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail. com,STR.
FANTANILOR NR. 37, BL. 37,
BL. B2.
Inginer CCIA, studii superioare,
cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro, STR.
TABACULUI NR. 30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Rela]ii
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro, STR.
TABACULUI NR. 30.
Inginer confec]ii tricotaje, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, KATTY FASHION
SRL,. Rela]ii la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR. 57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
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office@das-instalatii.ro, Str. Aurel
Vlaicu Nr. 87.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba engleza,
franceza, cuno[tin]e MATLAB,
SIMULINK, HW,SW, AUTO,
EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup. com,
Bucuresti.
Inginer energetician, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str. Aurel
Vlaicu Nr. 87.
Inginer instalatii, studii superioare,
fara experienta precizata, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str. Aurel Vlaicu Nr.
87.
Inginer mecanic, studii superioare,
fara experienta precizata, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str. Aurel Vlaicu Nr.
87.
Inginer mecanic, studii superioare,
limba engleza, franceza, soft
CATIA V5 foarte bine, EXPLEO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
recrutare@expleogroup. com,
Bucuresti.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878; alfaclear@rdslink.ro,
Str. Carpati Nr. 4-6.
Ingrijitor cl`diri, [coal` general`,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR. 8.
Instalator, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str. Aurel
Vlaicu Nr. 87.
Instalator apa canal, fara studii si
experienta precizate, INDUSTRIAL
EST SA. Rela]ii la: 0740664405;
0743034680;
industrialest@yahoo. com,
Miroslava, Str. Basarabia Nr. 1C,
Bratuleni.
Instalator re]ele termice, studii
tehnice, experien]` 3 ani, CASA
AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia. cazamir@testergrup.ro,
SOS. PACURARI NR. 177.
Instalator re]ele termice, cursuri
de specialitate, autorizare ISCIR,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR. 8.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro, STR.
TABACULUI NR. 30.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro, STR.
TABACULUI NR. 30.
Lacatus confectii metalice, scoala

profesionala/curs calificare, fara
experienta precizata, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str. Aurel Vlaicu Nr.
87.
Lacatus mecanic, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr. 29.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo. com,B-DUL
CHIMIEI NR. 14.

instalatii.ro, Str. Aurel Vlaicu Nr.
87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experien]` 1 an, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.
57.
Maistru \n industriile textile,
piel`rie, studii medii/ generale cu
experien]` 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.
57.

Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, SPIROCA S.
A.. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS. TOMESTI KM. 1.

Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600; TAG.
Romania@hcl. com, Str. Palat
Nr. 1, Etj. 2 Si 5.

L`c`tu[ mecanic, cururi de
specialitate, f`r` experien]`
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR. 8.

Manipulant marfa, f`r` studii [i
fara experienta precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857; elena.
spiridon@allpedia.ro, SOS.
UNGHENI NR. 12.

L`c`tu[ mecanic \ntre]inere,
cururi de specialitate, f`r`
experien]` precizate, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR. 8.

Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL. Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.
com, Com. Comarna, Sat Osoi.

Leg`tor manual, [coala ucenici,
f`r` experien]` precizat`, ARHIV
YCA SRL. Rela]ii la:
0745797062;rodica.
frunza@yahoo. com, STR. PETRE
TUTEA NR. 3.
Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr. office@gmail. com, STR.
PIA}A UNIRII, NR. 5.
Librar, studii umaniste, experienta
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro, Sos.
Moara De Foc Nr. 4.
Lucr`tor comercial, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ASOCIATIA PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMANIA
FILIALA JUDETEANA IASI. Rela]ii
la: 0770760331; 0332/730411;
aphr. office@gmail. com, STR.
PIATA UNIRII NR. 5.
Lucr`tor gestionar, studii liceale
cu bacalaureat, cuno[tin]e office,
FRAROM INTERNATIONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom. com, Str. Petre
Vancea, nr. 3.
Lucr`tor pentru salubrizare, f`r`
studii [i experien]` precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Rela]ii
la: 0759137189;
office@sabcont.ro, COM.
VICTORIA, STR. GEORGE
COSBUC, POZITIA 173, VOL. IV.

Manipulant marf`, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Rela]ii la: 0742257376; alina.
veveron@nationalpaints. com,
COM. MIROSLAVA.
Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.
Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo. com,
Miroslava, Str. Basarabia Nr. 1C,
Bratuleni.
Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experien]` 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR. 2.
Montator placaje interoare [i
exterioare, studii de specialitate,
experien]` 1 an, AXE BUSINESS
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0723568449; birouaxe@gmail.
com, CALEA CHISINAULUI NR.
29.
Municitor necalificat, studii medii,
cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR. 29.

Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro, STR.
TABACULUI NR. 30.

experien]` 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600; TAG.
Romania@hcl. com, Str. Palat
Nr. 1, Etj. 2 Si 5.

Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro, STR.
TABACULUI NR. 30.

Operator introducere [i validare
date, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR. 8.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Rela]ii la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail. com,
COM. GRAJDURI VALEA
SATULUI NR. 130.

Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, SABINI
COMPANY INVEST SRL. Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km. 1, Cam.
4,5,6,7,8,9,14.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ROXEMA
SRL. Rela]ii la:
0745526794;roxema_srl@yahoo.
com, Com. Miroslava, Sat Valea
Adanca.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos. Bucium Nr. 32A.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo. com,
Miroslava, Str. Basarabia Nr. 1C,
Bratuleni.
Municitor necalificat \n industria
confec]iilor, studii generale f`r`
experien]` precizat`, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.
57.
Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, f`r` studii [i
experien]` precizate, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii
la:0755088644; office@sophiaromania.ro, Com. Valea Lupului
Nr. 36 A, Dn28.
Munictor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizate,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222; rancon93@yahoo.
com, B-DUL CHIMIEI NR. 14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR. 8.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medii; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr. 29.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom. com, Str. Petre
Vancea, nr. 3.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
Macaragiu pentru macarale,
PAINTS FACTORIES COMPANY
scoala profesionala atestat iscir,
SA. Rela]ii la: 0742257376; alina.
fara experienta precizata, DAS
veveron@nationalpaints. com,
Operator introducere [i validare
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
COM. MIROSLAVA.
date, studii superioare,
0232/262800; office@daswww. bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr. 29.
Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
studii [i experien]` precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857; elena.
spiridon@allpedia.ro, SOS.
UNGHENI NR. 12.
Operator ma[ini unelte CNC \n
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INNOVATE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
elena. spiridon@allpedia.ro, SOS.
UNGHENI NR. 12.
Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com. Valea Lupului
Nr. 36 A, Dn28.
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, FULGER MIRALEX
SRL. Rela]ii la: 0749215034,
ALEEA DECEBAL NR. 2, BL. B7,
SC. A, ETJ. 4, AP. 17.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo. com, B-DUL
CHIMIEI NR. 14.
Personal citire contoare, minim 8
clase, f`r` experien]` precizat`,
MSC OPERATIONAL SA. Rela]ii
la: 0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la: recrutare@expleogroup.
com, Bucuresti.
Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare f`r` experien]`
precizat`, STEFAN SECUTITY
SRL. Rela]ii la: 0733676402;
stefansecurity@gmail. com, SOS.
NATIONALA NR. 24.
Psiholog \n specialitatea psihologia
muncii [i organiza]ional`, studii
superioare, limba engleza,
membru colegiul psihologilor,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr. 51C, Etj. 1.
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Referent de specialitate financiar
contabilitate, studii medii/
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr. office@gmail. com, STR.
PIATA UNIRI, NR. 5.
Referent IA-S, studii superioare
licen]iat \n jurnalism [i [tiin]ele
comunic`rii, experien]` 1 an,
concurs, CASA DE CULTURA A
STUDEN}ILOR DIN IASI. Rela]ii
la: 0232/276240;
contabilitate@ccsiasi.ro, STR.
VASILE CONTA NR. 30.
Responsabil cu protec]ia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs DPO, limba
engleza, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr. 51C, Etj.
1.
{ef departament logistic`, studii
medii/ superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr. office@gmail. com, STR.
PIATA UNIRI, NR. 5.
{ef forma]ie, studii medii,
experien]` 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL. Rela]ii la:
0771623993; gabi.
grecu@yahoo. com, Calea
Chisinaului Nr. 43, In Incinta
Tehnoton.
{ef forma]ie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.
paunet@velrom.ro0756059677;
ionela. paunet@velrom.ro,
CALEA CHISINAULUI NR. 33.
{ef serviciu, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr. office@gmail. com, STR.
PIATA UNIRI, NR. 5.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr. office@gmail. com, STR.
PIATA UNIRI, NR. 5.
{ofer autocamioane mare tonaj,
[coala profesional` permis categ.
be-ce-de, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str. Aurel
Vlaicu Nr. 87.
{ofer autoturisme, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR. 57.
{oferautoturisme [i camionete,
f`r` studii [i experien]` precizate,

NAFIDENT SRL. Rela]ii la:
0745147219; nafident@gmail.
com, RADU MIHAI NR. 3.

(EUR): 816,14, Nr.crt.6;
Denumire bun: Jachete BBC.;
U.M:Buc; Cantitate:72; Valoare
/UM (lei, f`r` T.V.A.):34,11;
Sp`l`r auto, studii medii, f`r`
Valoare Totala (lei, f`r`
experien]` precizat`, CASA
T.V.A.):2.455,92; Valoare Totala
AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
(EUR): 536,09, Nr.crt.7;
delia. cazamir@testergrup.ro,
Denumire bun: Pantaloni b`rba]i
SOS. PACURARI NR. 177.
stof`; U.M:Buc; Cantitate:178;
Valoare
/UM (lei, f`r`
{p`nuitor confec]ii, studii
T.V.A.):12,37; Valoare Totala (lei,
medii/generale cu experien]` 3
f`r`
T.V.A.):2.201,86;
Valoare
ani, KATTY FASHION SRL.
Totala (EUR): 480,63, Nr.crt.8;
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyDenumire
bun:
Pantofi
barbati
fashion.ro, IASI, CALEA
BBC; U.M:Buc; Cantitate:275;
CHISINAULUI NR. 57.
Valoare /UM (lei, f`r`
Specialist \mbun`t`]ire produse,
T.V.A.):9,90; Valoare Totala (lei,
studii superioare, experien]` 1
f`r` T.V.A.):2.722,50; Valoare
an, limba englez` avansat, HCL
Totala (EUR):594,28, Nr.crt.9;
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Denumire bun:Sacou b`rba]i
Rela]ii la: 0758098600; TAG.
BBC; U.M:Buc; Cantitate:37;
Romania@hcl. com, Str. Palat,
Valoare /UM (lei, f`r`
nr. 1,etj. 2 [i 5.
T.V.A.):21,61; Valoare Totala (lei,
f`r` T.V.A.):799,57; Valoare
Specialist resurse umane, studii
Totala (EUR):174,53, Nr.crt.10;
superioare, curs inspector RU,
Denumire bun: Sacou b`rba]i
cunoa[terea unei limbi str`ine,
stof`; U.M:Buc; Cantitate:28;
operare PC, experien]` 3 ani,
Valoare /UM (lei, f`r`
FISCONTEXPERT CONSULT
T.V.A.):23,26; Valoare Totala (lei,
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
f`r` T.V.A.):651,28; Valoare
office@fiscontexpert.ro.
Totala (EUR): 142,16, Nr.crt.11;
Denumire bun:Tricou b`rba]i;
Stivuitorist, studii medi; cu
U.M:Buc; Cantitate:31; Valoare
experien]` min. 3 ani,
/UM (lei, f`r` T.V.A.):12,04;
GREENFIBER INTERNATIONAL
Valoare Totala (lei, f`r` T.V.A.):
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
373,24; Valoare Totala (EUR):
0332/411853; 0735606866;
81,47, Nr.crt.12; Denumire bun:
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Vest`< lavalier`; U.M:Buc;
Chisinaului Nr. 29.
Cantitate:61; Valoare /UM (lei,
Strungar, [coala
f`r` T.V.A.):19,30; Valoare Totala
profesional`/curs calificare, f`r`
(lei, f`r` T.V.A.):1.177,30; Valoare
LICITA}II
experien]` precizat`, DAS SRL.
Totala (EUR):256,99, Nr.crt.13;
Rela]ii la: 0232/230637;
Societatea Euro Stil Exclusiv SRL Denumire bun: ]es`tur` 100%
0232/262800; office@dasbumbac; U.M:ML; Cantitate:108;
cu sediul în Ia[i, str. Decebal,
instalatii.ro, Str. Aurel Vlaicu Nr.
Valoare /UM (lei, f`r`
nr.32, bl.B7, et.3, ap.15, jud.Ia[i,
87.
T.V.A.):3,57; Valoare Totala (lei,
J22/561/1998, CUI 10618182,
f`r` T.V.A.):385,56; Valoare
prin lichidator judiciar SCP Casa
Sudor, [coala profesionala/curs
Totala (EUR): 84,16, Nr.crt.14;
de Insolven]` Homoranu IPURL,
calificare, f`r` experien]`
Denumire bun: ]es`tur` 100%
scoate la vânzare, prin [edin]e
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
de licita]ie public`, la urm`toarele bumbac; U.M:ML; Cantitate:6;
0232/230637; 0232/262800;
Valoare
/UM (lei, f`r`
date: 20.01.2022 ora 11:00,
office@das-instalatii.ro, Str. Aurel
T.V.A.):6,65; Valoare Totala (lei,
10.02.2022 ora 11:00,
Vlaicu Nr. 87.
f`r` T.V.A.): 39,90; Valoare
03.03.2022 ora 11:00,
Totala (EUR): 8,71. Nr.crt.15;
24.03.2022 ora 11:00,
Denumire bun: ]es`tur`
14.04.2022 ora 11:00 cu pre]ul
MEDIU
Carreman; U.M:ML;
de pornire la nivelul de 25% din
Cantitate:588; Valoare /UM (lei,
pre]ul la care au fost evaluate
JUDE}UL IA{I, prin Consiliul
f`r` T.V.A.):2,74; Valoare Totala
bunurile, respectiv 6.847 lei, la
Jude]ean Ia[i reprezentat de
(lei, f`r` T.V.A.):1.611,12; Valoare
sediul lichidatorului judiciar,
Pre[edinte Costel Alexe, anun]`
Totala (EUR): 351,68, Nr.crt.16;
activele debitoarei: Nr.crt.1;
publicul interesat asupra
Denumire bun: ]es`tur` Formens;
Denumire bun: C`m`[i
depunerii solicit`rii de emitere a
U.M:ML; Cantitate:157; Valoare
conf.Bârlad; U.M:Buc;
acordului de mediu pentru
/UM (lei, f`r` T.V.A.):3,25;
Cantitate:132; Valoare /UM (lei,
proiectul „CONSTRUIREA {I
f`r` T.V.A.):13,20; Valoare Totala Valoare Totala (lei, f`r`
DOTAREA INSTITUTULUI
(lei, f`r` T.V.A.):1.742,40; Valoare T.V.A.):510,25; Valoare Totala
REGIONAL DE MEDICINA
(EUR):111,38, Nr.crt.17;
Totala (EUR): 380,34, Nr.crt.2;
CARDIOVASCULARA IA{I”
Denumire bun: ]es`tur` IL
Denumire bun:C`m`[i
propus a fi amplasat în JUDE}UL ceremonie; U.M:Buc;
Textile; U.M:ML; Cantitate:115;
IA{I, COMUNA MIROSLAVA,
Valoare /UM (lei, f`r`
Cantitate:83; Valoare /UM (lei,
LOCALITATEA BRATULENI, nr.
f`r` T.V.A.):13,20; Valoare Totala T.V.A.):2,19; Valoare Totala (lei,
cad. 157905. Informa]iile privind
(lei, f`r` T.V.A.):1.095,60; Valoare f`r` T.V.A.):251,85; Valoare
proiectul propus pot fi consultate
Totala (EUR): 54,97, Nr.crt.18;
Totala (EUR):239,15, Nr.crt.3;
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Denumire bun:Costum b`rba]i;
Denumire bun: ]es`tur` Impact
Mediului Ia[i din Calea
Mode; U.M:ML; Cantitate:600;
U.M:Buc; Cantitate:79; Valoare
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, jud.
Valoare /UM (lei, f`r`
/UM (lei, f`r` T.V.A.):49,5;
Ia[i, în zilele de luni - vineri, între
T.V.A.):1,96; Valoare Totala (lei,
Valoare Totala (lei, f`r`
orele 9:00 – 14:00. Observa]iile
f`r` T.V.A.):1.176,00; Valoare
T.V.A.):3.910,50; Valoare Totala
publicului se primesc zilnic la
Totala (EUR):256,70, Nr.crt.19;
(EUR): 853,60, Nr.crt.4;
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Denumire bun:Cravate; U.M:Buc; Denumire bun: [tan]e [i
Mediului Ia[i.
dispozitive; U.M:Buc; Cantitate:1;
Cantitate:35; Valoare /UM (lei,
Valoare /UM (lei, f`r`
f`r` T.V.A.):1,79; Valoare Totala
T.V.A.):508,75; Valoare Totala
(lei, f`r` T.V.A.):62,65; Valoare
(lei, f`r` T.V.A.):508,75; Valoare
Totala (EUR):13,68, Nr.crt.5;
NOTIFICåRI
Totala (EUR): 111,05, Nr.crt.20;
Denumire bun: Jachete stof`;
EXPRESSS LICHIDATOR IPURL,
Denumire bun: Autoturism marca
U.M:Buc; Cantitate:103; Valoare
tel./fax 0332-816.896, 0740Skoda 6Y/Fabia; IS-06-ESE; anul
/UM (lei, f`r` T.V.A.):36,30;
152.456, administrator judiciar,
fabrica]iei 2000; tip motor
Valoare Totala (lei, f`r`
VOLKSWAGEN ATD; motorin`;
T.V.A.):3.738,90; Valoare Totala
notific` deschiderea procedurii
www. bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
generale de insolven]` împotriva
S.C. FORTUNA SECURITY
S.R.L, cu sediul în Sat Moime[ti,
Com. Popricani, Ferma
Popricani, cladirea C09, Et.1
ap1, cam 1, Jud. Ia[i,
J22/1915/2018, CUI: 39637204.
Termen limit` depunere cereri
crean]e 28.01.2022. Cererile vor
fi legal timbrate [i calculate pân`
la 15.12.2021. Termen verificare,
întocmire [i publicare tabel
preliminar 17.02.2022. Termen
definitivare tabel crean]e
14.03.2022. Prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la adresa
Ia[i str. Ovidiu 4A, sc.B, et.1
ap.5, în 22.02.2022 ora 10,00.
Ordine de zi: confirmarea
administratorului judiciar [i
stabilirea remunera]iei acestuia,
alegerea comitetului creditorilor,
desemnarea pre[edintelui
comitetului creditorilor. În
27.12.2021 ora 11,00 este
convocat` AGEA FORTUNA
SECURITY la adresa -Ia[i str.
Ovidiu nr. 4A, sc. B, et.1, ap.5
pentru to]i asocia]ii înregistra]i la
ORC. Ordine de zi: Desemnarea
administratorului special al
debitorului. În cazul în care, în
27.12.2021 ora 11,00 nu se
întrune[te cvorumul prev`zut de
lege, adunarea este reconvocat`
pentru data de 30.12.2021 ora
10,00 în acela[i loc [i cu aceea[i
ordine de zi.

culoarea gri met; km parcur[i
216428; U.M:Buc; Cantitate:1;
Valoare /UM (lei, f`r`
T.V.A.):1.970; Valoare Totala (lei,
f`r` T.V.A.):1.970; Valoare Totala
(EUR): 430, TOTAL(f`r` TVA),
Valoare Totala (lei, f`r` T.V.A.)
27.385,15 lei; Valoare Totala
(EUR): 5.977,71
euro.Regulamentul de vânzare [i
caietul de sarcini pot fi procurate
de la sediul lichidatorului judiciar.
Rela]ii suplimentare la tel.:
0741532937.

SELEC}II OFERTE
SCP Casa de Insolven]`
Homoranu IPURL, CIF
RO20692097, cu sediul în loc.
Lunca Cet`]uii, str. Drept`]ii, nr.
4, bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud.
Ia[i, nr. RFO 0026, Tel/Fax
0232.590.075, e-mail
homoranu.gheorghe@yahoo.com
, reprezentant Homoranu
Gheorghe, în calitate de
lichidator judiciar provizoriu al
GLOBAL ECO CENTER SRL cu
sediul în Ia[i, str. Plopii f`r` So]
nr. 23, jud. Ia[i, J22/2876/1994,
CUI 6607878, conform Sentin]ei
civile nr. 664/27.10.2021 a
Tribunalului Ia[i în ds. nr.
8183/99/2014(548/2014), invit`
elaboratorii de studii pentru
protec]ia mediului înscri[i în
Registrul Na]ional al Ministerului
Mediului, Apelor [i P`durilor, s`
participe la procedura de selec]ie
de oferte privind întocmirea unui
Bilan] de Mediu nivel II conform
Ordinului nr. 184/1997 în
vederea stabilirii obliga]iilor de
mediu conform art. 10 din
O.U.G. 195/2005 privind
protec]ia mediului, pentru
amplasamentul din jud. Ia[i aflat
în patrimoniul societ`]ii GLOBAL
ECO CENTER
S.R.L.Amplasamentul investigat
prin Bilan] de mediu de nivel II
are suprafa]a total` de 1800 mp
[i este situat în mun. Ia[i, [os.
Iasi-Ciurea, km 10, jud. Iasi,
CF62092. Pe amplasament s-au
desf`[urat activit`]ile:5210Depozit`ri (depozitare temporara
de de[euri periculoase si
nepericuloase);4677-Comert cu
ridicata al de[eurilor si resturilor
(fara VSU);3811-Colectarea
de[eurilor nepericuloase;3812Colectarea de[eurilor
periculoase;3832-Recuperarea
materialelor reciclabile sortate.
Ofertele de servicii se depun
electronic pân` la data de
14.01.2022, ora 17.00 la adresa
de e-mail: office@grigorian.ro.

CONDOLEAN}E

U

Redac]ia ziarului „BUNA
ZIUA IA{I” este al`turi de
managerul clubului
Politehnica Ia[i, Florin Briaur, \n
momentele de grea \ncercare
pricinuite de trecerea \n nefiin]` a
socrului, Ioan Gavrilu]`.
Colectivul BZI transmite sincere
condolean]e familiei \ndoliate!
Dumnezeu s`-l ierte!”

EXPRES

Vineri, 24 decembrie

El este tân\rul de 19 ani care
a murit `n cumplitul accident
de la Plugari! Conducea un
bolid Mercedes [i a pierdut
controlul din cauza vitezei

Bursa bârfelor

Ar`g`zel a f`cut-o de oaie!
Cum a fost prins cu acu-n vene
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una despre
Ar`g`zel Pompa, sinatorul `la pesedist [i ofilit ca o smochin`.
Babele au aflat una bun` din trecut, când Ar`g`zel a pierdut
alegerile pentru [efia Cejeului. |n ziua \n care a aflat c` a
pierdut, s-a f`cut nev`zut. |n loc s` stea la [edin]a de partid,
a zis c` se duce la bud`, c` \l trec toate. De fapt, el a fugit
ca s` nu dea prea multe explica]ii. Dup` câteva ceasuri, a
ap`rut cu o poz` pe re]ele sociale cu venele \n]epate. Omul
ar`ta c` sufer` prin spitale [i c` are nevoie mare de resuscitare.
Babele au aflat c` Ar`g`zel, de fapt, era lini[tit acas` [i c`
faza cu branula \n vene era o f`c`tur` de adormit copiii. Cam
acesta e nivelul lui Ar`g`zel Pompa, poate cel mai târ[os
sinator de prin târg. Babele mai au pove[ti cu sinatorul care
vor face deliciul rubricilor din edi]iile viitoare.

Toxiinfec]ie alimentar` la
hotelul lui Cretian {panciu?
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu ve[ti despre
un abonat al gazetei bâzâitoare, conseleerul Cretian {panciu.
Cum bine [tie [i lumea din târg, a pus labele pe hotelul
Hastoria din târg [i \ncaseaz` sume frumoase din camerele
alea obosite [i servicii de tractir. De ceva timp, tot mai mul]i
clien]i care s-au cazat la {panciu au \nceput s` se plâng` tot
mai mult. {i nu pentru c` au camere \nghesuite, ci pentru c`
au p`]it-o cu mâncarea din hotel. Mul]i clien]i au crezut c`
au f`cut bube de la purici, dar [i-au dat seama c` era de fapt
de la mâncare. {i veri[oarele babelor bârfitoare au fost la un
randevu prin hotel [i au constatat aceea[i chestiune. Dac` ai
mâncat ceva de acolo, garantat te alegi cu bube. Babele
bârfitoare vor reveni cu situa]ia de la Hastoria, pentru c` acolo
e o problem` de desepeu ce trebuie rezolvat`.

Cine \l ]ine \n bra]e pe patronul
de la Fabrica de Macheal`
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu o informa]ie
de ultim` or` despre Adi]u Cristinescu, `la care are Fabrica
de Macheal` de pe lâng` cl`direa cu judec`tori. De ceva timp,
Cristinescu se d` mare antivaccinist, c` trebuie respectate
m`suri [i tot tacâmul. Numa’ c` el, ca s` fac` profit, nu
respect` legea [i ]ine bodega pân` târziu pân` se \mbat` to]i
clien]ii. Culmea, gaborii fac controale prin vecinii lui Cristinescu,
dar când vine vorba despre el nu se atinge nimeni. Babele
nu [tiu dac` a pl`tit unde trebuie, dar faza este flagrant` [i
nimeni nu intervine. Babele vor sta atente pe acest personaj,
pentru c` \ncepe ca scroafa s` se urce-n copac. Dar babele
vor reveni la individ dup` ce vor traversa perioada asta grea
cu caltabo[, bidoane de vin [i r`chie. Nu de alta, dar e
s`rb`toare mare.

GRAFIC BETA TRUST
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TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

16

Tragedie dup` tragedie la Ia[i, \n prag de Cr`ciun. Miercuri
seara, 22.12.2021, un accident rutier extrem de grav s-a petrecut
\n localitatea ie[ean` Plugari. Un tân`r \n vârst` de 19 ani care
se afla al volanul unui Mercedes a pierdut controlul autoturismului
[i a intrat \ntr-un cap de pod. Impactul a fost extrem de puternic,
iar b`rbatul a intrat \n stop cardio-respirator. La scurt timp dup`
producerea accidentului, un trec`tor a sunat la num`rul unic de
urgen]e 112 pentru a cere ajutor. La fa]a locului au ajuns un
echipaj de la descarcerare [i mai multe echipaje de prim-ajutor.
|n autoturism se mai afla \nc` o persoan` r`nit` grav. Medicii
au \nceput s`-i fac` manevre de resuscitare tân`rului [ofer, \ns`
dup` câteva zeci de minute au fost nevoi]i s` declare decesul.

Poli]i[tii au deschis un dosar
penal dup` moartea tân`rului
Poli]i[tii ie[eni fac verific`ri \n acest caz. „Poli]i[tii au fost
sesiza]i prin apel la num`rul unic de urgen]e 112 despre faptul
c` \n comuna Plugari din Jude]ul Ia[i s-a produs un accident
rutier soldat cu victime omene[ti. Din primele verific`ri efectuate
s-a constatat c` un tân`r care se afla la volanul unui autoturism
a intrat \n coliziune cu un cap de pod. |n urma accidentului,
acesta [i-a pierdut via]a, iar un pasager a fost r`nit. |n cauz` a
fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infrac]iunilor
de ucidere [i v`t`mare corporal` din culp`”, au transmis reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. De asemenea, s-a
dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului, cu
toate c` lucrurile sunt destul de clare. Urmeaz` s` se stabileasc`
dac` tân`rul se afla sub influen]a b`uturilor alcoolice sau a altor
substan]e.

Andrei Bala[ei, tân`rul care a murit \n
accidentul rutier, era student la Ia[i
Tân`rul care [i-a pierdut via]a \n accidentul de la Plugari se
nume[te Andrei Bala[ei [i este de loc din Boto[ani. Acesta era
student la Facultatea de Medicin` Veterinar` din Ia[i. Pe re]elele
de socializare, mesajele de condolean]e curg. Dup` tragicul accident
rutier, familia tân`rului se preg`te[te de \nmormântare. Trebuie
precizat c` pasagerul care se afla \n autoturism al`turi de tân`r are
39 de ani [i este internat la sec]ia de chirurgie. Medicii au precizat
c` starea de s`n`tate a b`rbatului este grav`. Cel mai probabil, \n
cursul zilei de ast`zi, trupul ne\nsufle]it al tân`rului va fi ridicat de
la Institutul de Medicin` Legal` (IML) Ia[i [i va fi dus la Boto[ani,
unde va fi \nhumat. |n ultima perioad`, la Ia[i, s-au petrecut mai
multe accidente grave soldate cu pierderea de vie]i omene[ti.
Lucian SAVA

Mesaj emo]ionant, la un an de la moartea
mezzosopranei Maria Macsim: ıDoar Dumnezeu
`i cunoa[te toate suferin]ele, durerea,
fr\mânt\rile [i... ultimul ei gând‰
Ieri s-a \mplinit un an de la
moartea \ndr`gitei artiste
Maria Macsim Nicoar`. Pe
data de 23 decembrie 2020,
artista avea s` se sting` dup`
o lung` suferin]` provocat` de
un a[a-zis accident. Din acel
moment, familia ei a \ncercat
s` afle ce s-a \ntâmplat cu
adev`rat [i, mai ales, dac` a
fost vorba despre un accident
a[a cum a sus]inut so]ul
Mariei ori dac` aceasta a fost
ucis`. Elena Here[, sora
regretatei artiste, a l`sat un
mesaj emo]ionant la un an de
la tragedie

drag`, a plecat la marea \ntâlnire cu cerul.
Doar Dumnezeu \i cunoa[te toate suferin]ele,
durerea, fr`mânt`rile [i... ultimul ei gând.
Lacrimi [i sfâ[ieri, \nfrângeri… amare, uneori
bucurii [i \mpliniri venite de departe, de
pe alte t`râmuri, ca o rou` binef`c`toare,
a[a s-a scurs acest ultim an. Mai bine zis
1 an [i 7 luni de la a[a-zisul accident. Un
an plin de amintiri dureroase ce a s`pat
\n inima noastr` pr`p`stii adânci, ce greu
vor putea fi dep`[ite. Mari era un om
valoros. Era. Mi-e foarte greu s` vorbesc
la trecut... un om valoros [i profesional,
dar, \n mod deosebit, prin caracterul s`u.
|i iubea foarte mult pe cei din jur, familie,
prieteni, studen]i. Recent, una dintre studentele
ei o numea «mama noastr` de la universitate»,
deoarece le oferea \ncredere, \i sus]inea,
\i \ncuraja, era extrem de atent` la evolu]ia
lor profesional`, cu alte cuvinte, avea o
rela]ie deosebit` cu studen]ii, bazat` pe
respect, profesionalism [i sinceritate”, a
precizat Elena Here[.

A trecut un an de când Maria Macsim
Nicoar` s-a stins. |ndr`gita mezzosopran`
a murit (https://www.bzi.ro/rasturnare-desituatie-in-cazul-mortii-mezzosopranei-mariamacsim-nicoara-sotul-indragitei-artiste-ar-puteafi-anchetat-din-nou-pentru-omor-procurorul-alasat-ancheta-neterminata-exclusiv-4224164 )
pe patul de spital dup` ce ar fi suferit un
„Mari, te vom iubi mereu [i
accident casnic. De atunci, familia artistei
vom lupta pân` la cap`t
a c`utat adev`rul. Elena Here[, sora
pentru DREPTATE”
mezzosopranei, a transmis un mesaj emo]ionant.
„Cu 1 an \n urm`, \n cântec de colinde,
Sora mezzosopranei reu[e[te prin câteva
mezzosoprana Maria Macsim, surioara mea vorbe s` aminteasc` tuturor cum era „Meri”.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

„Era sensibil` [i atent` la nevoile celorlal]i,
era impresionat` de copii [i de persoanele
\n vârst`. De multe ori i se umezeau ochii
când vedea pe cineva suferind [i nu st`tea
indiferent`. Ac]iona, le alina durerea sau
le oferea sprijin material. Manifesta loialitate,
sinceritate [i discre]ie. Era extrem de
modest`, se bucura de lucruri simple [i te
puteai baza \ntotdeauna pe sprijinul ei,
indiferent ce o «costa» acest lucru. Uneori
\[i sacrifica timpul, energia, confortul pentru
a \mplini o f`g`duin]`. Avea foarte mult
bun sim], poate prea mult pentru vremurile
de ast`zi [i reu[ea s` rezolve, cu mult`
delicate]e, situa]iile dificile. Toate acestea,
adic`: iubirea, sensibilitatea, loialitatea, bunul
sim], noble]ea sufleteasc` s-au lovit de
problemele de nedescris ale... unuia care
a smuls-o atât de violent dintre noi. Mari,
te vom iubi mereu [i vom lupta pân` la
cap`t pentru DREPTATE! Dumnezeu s`-]i
odihneasc` \n pace sufletul t`u bun!”, a
mai spus Elena Here[.
V` reamintim c` familia Mariei Macsim
a \ncercat s` afle ce s-a \ntâmplat [i a
apelat la speciali[ti de peste ocean. Ace[tia
cred c` so]ul mezzosopranei, Codrin Nicoar`,
ar fi implicat \n moartea acesteia.
Lucian SAVA

