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Autoritățile locale sunt 
sfidate de Cristian Stanciu, 
patronul Fundației 
Ecologice Green. Deși 
plătește o chirie ridicolă la 
Primăria Iași, afaceristul a 
comandat lucrări de 
modificare a podului, fără 
autorizație de construire. 
Deține doar un certificat de 
urbanism emis în luna mai 
a anului 2020 

 
Cristian Stanciu, patronul Fundației 

Ecologice Green (FEG), și consilier 
județean din partea Partidului Social 
Democrat (PSD) Iași, sfidează autoritățile 
locale. Totul se întâmplă în clădirea de 
pe strada Cuza Vodă, nr.1, deținută de 
Primăria Iași. Aici este sediul principal 
al FEG. În luna mai 2020, Cristian Stanciu 
a obținut un certificat de urbanism 
pentru realizarea mai multor lucrări în 
podul clădirii ,  ce constau în 
recompartimentări și alte modificări 
de funcțiune. În ultimele săptămâni, 
lucrările au avut un ritm accelerat. 
Însă execuția nu a fost autorizată de 
Primăria Iași. De fapt, Cristian Stanciu 
a ignorat legislația în vigoare, dar nu 
este la prima abatere. Pentru modificările 
aduse în incinta imobilului trebuia 
solicitată o autorizație de construire. 
Dar, după o simplă consultare a listei 
de autorizații de pe site-ul Primăriei 
Iași, s-a ajuns la concluzia că patornul 
FEG nu a reușit să obțină avizele 
necesare. Acesta riscă să fie amendat 
pentru lucrările ilegale din clădire, cum 
s-a mai întâmplat și în trecut. 

„Pentru orice modificare trebuie 
autorizație de construire, nu este 
suficient cerificatul de urbanism, chiar 
dacă este vorba despre un pod. Autorizația, 
chiar dacă este pentru o lucrare minoră, 

obligatoriu trebuie să apară pe site-
ul instituției”, spun surse de la Serviciul 
Urbanism din cadrul Primăriei Iași. De 
precizat că, pentru extinderea unui 
banal balcon la parterul unui bloc, este 
nevoie de autorizație de construire.  

Cristian Stanciu se bate  
cu pumnii în piept  
că lucrează legal 
Contactat telefonic de reporterii 

BZI, Cristian Stanciu s-a lăudat că are 
autorizație de construire, dar nu a pus 
la dispoziție documentația, în condițiile 
în care pe site-ul Primăriei nu a fost 
publicată o astfel de informație. „Asta 
este preocuparea dumneavoastră? Eu 
am autorizație de construcție. Vedeți 
de alte autorizații de construcție”, a 
precizat Cristian Stanciu, patronul FEG. 
Din informațiile deținute de BZI, Cristian 
Stanciu a contactat o firmă de construcții 
pentru realizarea lucrărilor, dar plata 
s-a făcut la negru. Astfel, nu există 
facturi care să ateste că FEG a comandat 
lucrări de construcție. La aceste acuzații, 
consilierul județean PSD nu a mai oferit 
explicații. În edițiile trecute ale BZI, a 
fost prezentată lista clădirilor din Iași 
ocupate de FEG, aflate în proprietatea 
Primăriei, pentru care fundația plătește 
chirii infime sau deloc. 

Chirie ridicolă pentru 
clădirea din strada Cuza 
Vodă - 579 de lei 
FEG folosește clădirea din centrul 

Iașului de aproape 22 de ani. Conform 
Hotărârii  de Consil iu Local 
nr.235/28.08.2020, s-a atribuit direct 
către FEG spațiul de 159,45 de metri 
pătrați. Oficial, FEG arată că este o 
organizație non-profit, deși încasează 
sume importante din formarea cursanților 
pentru mai multe meserii. Sub umbrela 

acestei activități folosește clădirea 
municipalității. Culmea, Crsitian Stanciu 
plătește și o chirie lunară ridicolă, de 
579 de lei. Contractul cu Primăria Iași 
a expirat pe data de 31.12.2021, dar 
reprezentanții Primăriei au arătat că 
aceste tip de înțelegere se prelungește 
automat. Asociațiile sau fundațiile care 
folosesc spațiile Primăriei Iași trebuie 
să depună o cerere pentru semnarea 
actului adițional, să depună un raport 
de activitate și să arate că au respectat 
termenii contractului, adică nu au 
subînchiriat imobilele altor entități. 
Deocamdată, actele adiționale nu au 
fost semnate. Cristian Stanciu a fost 
amendat și în București, acolo unde a 
modificat o clădire fără autorizație de 
construire. 

A lucrat fără autorizație de 
construire la „Casa Modei” 
În 2010, afaceristul a cumpărat 

clădirea unde funcționa celebra „Casa 
Modei”, de pe bulevardul Ștefan cel 
Mare și Sfânt, din muncipiul Iași. La 
niciun an de la achiziție, Cristian Stanciu 
a comandat o serie de modificări la 
structura clădirii, dar fără să aibă o 
autorizație de construire emisă de 
Primăria Iași. Atunci a fost amendat 
și de Poliția Locală. Recent, în clădirea 
din centrul orașului au fost reluate 

lucrările. Inspectorii de la Inspectoratul
Județean în Construcții (IJC) Iași au
verificat șantierul în perioada 19.10.2020
- 28.10.2020. La finalul anului 2020 a
reluat lucrările, dar tot fără avizele
necesare. „La etajul 1 se execută lucrări
de finisaje și refaceri de instalații
interioare. Între parter și etaj este
executat un planșeu fără autorizație,
fapt constatat încă din anul 2011, conform
legislației în vigoare, de către Poliția
Locală Iași,  care a sancționat
contravențional proprietarul și a dispus
intrarea în legalitate. Au fost prezentate
certificatul de urbanism, aflat în termenul
de valabilitate, expertiza tehnică și
contractul de proiectare, iar în urma
controlului s-a dispus intrarea în
legalitate”,  se arată în raportul
Inspectoratului Județean de Construcții
Iași din acea perioadă. Nici până acum
nu a intrat în legalitate proiectul lui
Cristian Stanciu. Averea lui Cristian
Stanciu este formată din mai multe
imobile, printre care „Casa Modei”,
Hotelul „Studis”, dar și televiziunea
„Tele’M”. Totodată, deține Clubul „Master”,
din Tudor Vladimirescu, dar și Hotelul
„Astoria” din centrul orașului. Nu în
ultimul rând, consilierul județean are
calitatea de asociat în mai multe
societăți. 

Ciprian BOARU

Cristian Stanciu, patronul Fundației 
Ecologice Green, lucrează fără autorizație 
în centrul Iașului! Clădirea luată de la 
Primărie este transformată pe ascuns. 
Plătește lunar o chirie ridicolă, de 579 de 
lei, pentru un imobil cât o vilă de lux
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Primăria Iași a lansat 
proiectul de buget pe 2022 
în dezbatere publică. 
Documentul arată o sumă 
de 380 de milioane de euro 
aflată la dispoziția 
municipalității în acest an. 
După ce va sta în dezbatere 
publică, proiectul de buget 
va intra în plenul Consiliului 
Local pentru a fi aprobat 

 
Un buget general de 1,9 miliarde 

de lei (380 de milioane de euro) va avea 
Primăria Iași în cursul acestui an. 
Autoritatea locală a lansat ieri, 13 
ianuarie 2022, bugetul municipiului în 
dezbatere publică, proiectul urmând 
a fi avizat în final de plenul Consiliului 
Local. Conform documentului lansat 
de Primăria Iași, bugetul local este de 
1,4 miliarde de lei. Din această sumă, 
877 de milioane de lei reprezintă fonduri 
la secțiunea de funcționare, iar 601 
milioane de lei la secțiunea de dezvoltare. 
Bugetul creditelor externe- secțiunea 
de dezvoltare cuprinde 71 de milioane 

de lei, iar cel al creditelor interne este 
de 8,5 milioane de lei. Bugetul fondurilor 
externe nerambursabile - secțiunea 
de dezvoltare este de 770 de mii de lei. 
La bugetul de 1,4 miliarde de lei se 
adaugă și alte sume. Este vorba de 
bugetul centralizat al instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii în valoare 
de 401,1 milioane de lei. 

Cum împarte Primăria Iași 
bugetul pe 2022?  
Conform documentului respectiv, 

Primăria Iași se va baza pe venituri 
proprii de 778 de milioane de lei, din 
care impozitul pe venit de la persoane 
fizice va fi de 507,4 milioane de lei. Din 
amenzi, penalități și confiscări ar urma 
să se încaseze 10,3 milioane de lei. 
Primăria Iași va beneficia de subvenții 
de la bugetul de stat în valoare de 126,8 
milioane de lei. Cea mai mare sumă 
legată de acest capitol va fi alocată 
susținerii derulării proiectelor finanțate 
din fonduri externe nerambursabile. 
În acest caz este vorba de 84,9 milioane 

de lei. Totodată, suma primită de la 
Uniunea Europeană în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente 
cadrului financiar 2014-2020 va fi de 
373,2 milioane de lei.  

Cheltuieli de 1,4 miliarde  
de lei, prinse în bugetul  
pe anul 2022 
Primăria Iași a prognozat și cheltuieli 

de 1,4 miliarde de lei. Din acestea, 71 
de milioane de lei reprezintă cheltuieli 
de personal, iar 42 de milioane de lei 
reprezintă cheltuieli de alte servicii 
publice generale. Pentru capitolul  
învățământ se vor aloca 146,3 milioane 
de lei, iar pentru sănătate se vor aloca 
63,9 milioane de lei. Pentru cultură, 
recreere și religie se vor aloca 129,3 
milioane de lei, iar pentru asigurări și 
asistență socială se vor aloca 111,9 
milioane de lei. Pentru locuințe, servicii 
și dezvoltare publică se vor aloca 47,4 
milioane de lei, iar pentru Protecția 
mediului se vor aloca 35,6 milioane de 
lei. Municipalitatea a adunat și câteva 
sute de chestionare și de la cetățenii 

orașului pentru a vedea cum va fi
structurat bugetul. 

Fonduri pentru  
drumurile din Iași 
Primăria Iași a prins în bugetul pe

anul 2022 sume și pentru modernizarea
unor străzi din municipiu. Este vorba
despre modernizarea străzilor Alba
Iulia, Podoleanu, Gloriei, Călugăreni,
Bucovinei, Poienilor, Teascului și
fundacul Strugurilor. De asemenea,
sunt în curs de proiectare lucrările de
modernizare a străzilor Aurora, Peneș
Curcanul, Al.O. Teodoreanu, Arapului,
Bularga, Roadelor, Galbeni, Voinești,
Azilului, Dr. Alexandrina Miron Tănăsescu,
Marginii și Popăuți. Municipalitatea va
trece și la proiectarea străzilor Pompei,
Banat și Zlataust, a șoselei Ștefan cel
Mare și Sfânt, stradelei și fundacului
Plopii fără Soț, trecătorii Vișan și
bulevardului Poitiers, precum și crearea
unei benzi suplimentare pe direcția
șoseaua Arcu-strada Păcurari, adiacentă
Pasajului „Octav Băncilă”. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Primăria Iași a lansat oficial 
bugetul pe 2022! Iată cum se 
vor împărți 380 de milioane 
de euro din vistieria orașului
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Noua variantă de trafic ușor 
de lângă municipiul Iași 
este aproape de avizare. 
Documentația a fost 
finalizată de proiectant, iar 
autoritățile vor să obțină și 
ultimele avize. Șoseaua 
cuprinde traseul Uricani - 
Cicoarei - Arhitect Berindei 
- intersecție șoseaua 
Nicolina - drum de legătură 
spre cartierul Dacia 

 
Direcția Regională de Drumuri și 

Poduri (DRDP) Iași a solicitat avizarea 
unei documentații care stă la baza noii 
variante de trafic ușor de la marginea 
orașului. Lucrarea făcută de firma NV 
Construct SRL Cluj-Napoca a vizat 
proiectarea traseului Uricani - Cicoarei 
- Arhitect Berindei - intersecție șoseaua 
Nicolina - drum de legătură spre cartierul 
Dacia, șosea de 8,1 kilometri lungime. 
Traseul face parte din centura ocolitoare 
a Iașului- varianta Sud. Centura ușoară 
cuprinde și o bretea din Dacia către 
noua variantă, lungă de 600 de metri, 
la kilometrul 4+755, ce traversează cu 
un pod râul Bahlui și intră în strada 
Strămoșilor.  

Șosea cu două benzi la 
marginea municipiului Iași 
Documentația va fi analizată în 

aceste zi le la Comisia Zonală a 
Monumentelor. Dacă avizul va fi pozitiv, 
DRDP Iași va putea trece la licitația 

pentru execuția lucrărilor. „Varianta 
de trafic ușor se desprinde din varianta 
de trafic greu, la intrarea în localitatea 
Uricani, printr-o intersecție giratorie, 
și se desfășoară paralel cu râul Bahlui, 
la baza dealului Catolicilor. Acest sector 
se termină la intrarea pe strada Cicoarei 
și are o lungime de 4,95 de kilometri. 
Pe tronsonul aflat în lunca râului Bahlui 
au fost adoptate aceleași structuri ca 
la tronsonul de trafic greu”, se arată 
în caietul de sarcini. Varianta de trafic 
ușor iese din șoseaua de trafic greu 
la intrarea în localitatea Uricani, printr-
o intersecție giratorie și se desfășoară 
paralel cu râul Bahlui la intrarea pe 
strada Cicoarei, conform documentației 
derulată de direcția de drumuri. 

Scandal pe proiectarea 
drumului de la  
marginea Iașului 
Contractul încheiat cu firma din 

Cluj-Napoca s-a derulat însă cu scandal. 
Proiectarea noii șosele de trafic ușor 
de lângă municipiul Iași a atras mai 
multe firme. Valoarea estimată a 
lucrărilor a fost de 1,5 milioane de lei, 
inițial fiind înscrise 3 societăți și asocieri 
de firme. Procedura s-a derulat însă 
cu scandal în mai multe etape. Tocmai 
firma care a câștigat licitația derulată 
de Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) 
contestase în urmă cu câteva săptămâni 
raportul Companiei ce desemnase o 

altă firmă să facă lucrarea de la ieșirea
din municipiul Iași. 

Firmă cu lipici la contractele 
din județul Iași 
Firma care a proiectat noua șosea

de lângă municipiul Iași vrea să obțină
și fonduri de la Consiliul Județean.
Firma din Cluj participă la o licitație
legată de proiectarea privind lărgirea
șoselei din capăt CUG spre intersecția
cu șoseaua de centură din Lunca
Cetățuii. Licitația a fost împărțită pe
mai multe loturi, valoarea totală fiind
estimată la 686.974 de lei (140.198 de
euro). 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

O nouă șosea de trafic ușor lângă 
municipiul Iași! Drum cu două benzi  
pe 8 kilometri în jurul orașului
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Cseke Attila, ministrul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, a 
fost la Iași. Ministrul s-a 
întâlnit cu primarii din județ 
pentru a le prezenta 
proiectele finanțate prin 
Planul Național de 
Redresare și Reziliență și 
prin Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, 
dar și ce alte finanțări ar 
mai putea obține din 
fondurile guvernamentale 

 
Desant ministerial în județul Iași. 

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a 
fost ieri, 13 ianuarie 2022, la Iași. Ministrul 
din Guvernul Ciucă s-a întâlnit cu primarii 
din județul Iași și cu reprezentanții 
autorităților locale, pentru a le prezenta 
mai multe proiecte. Ministrul a prezentat 
primarilor proiectele finanțate prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență 
și prin Programul Național de Investiții 
(PNI) „Anghel Saligny”. Comunitățile 
din județul Iași au depus deja proiecte 
prin PNI, valoarea totală a acestora 
fiind de aproape 3 miliarde de lei. Totuși, 
localitățile din județul Iași vor beneficia 
de investiții de circa 1,2 miliarde de lei. 
Proiectele depuse prin PNI se află în 
acest moment în evaluare finală. Și 
Consiliul Județean Iași a depus proiecte 
în valoare totală de circa 100 de milioane 
de lei în cadrul PNI „Anghel Saligny”. 

Ce a spus Cseke Attila, 
ministrul Dezvoltării, la 
ședința de la Iași? 
Ministrul Dezvoltării a menționat, 

printre altele, că Iașul va beneficia de 
fonduri pentru sala polivalentă din 
Moara de Vânt, dar și pentru construcția 
unui nou pavilion la Spitalul de Boli 
Infecțioase. Sala polivalentă va avea 

peste 10 mii de locuri, valoarea investiției 
fiind de 43,3 milioane de euro. De 
asemenea, ministrul a susținut că vor 
fi alocate fonduri și pentru consolidarea 
clădirii Palatului Administrativ din 
municipiu. „Una din prioritățile Iașului 
este legată de sala polivalentă modernă 
și pe care ieșenii o merită. Am înțeles 
că există un proiect elaborat de 
municipalitate în acest sens. Trebuie 
să vedem care este cea mai bună 
modalitate de preluare a acestei investiții 
și în ce fază trebuie să o preluăm. Din 
punctul nostru de vedere, Iașul merită 
să aibă o sală polivalentă modernă 
pentru a se înscrie în rândul orașelor 
care au o astfel de investiție”, a menționat 
ministrul Dezvoltării. 

Lista investițiilor finanțate 
prin Ministerul Dezvoltării 
Ministrul Dezvoltării a făcut o vizită 

la fostul Palat „Mihail Sturdza”, actualul 

sediu de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași,
dar și la Palatul „Braunstein” din centrul
orașului. Ministrul a mai fost și la Centrul
de screening și diagnostic în bolile
oncologice, proiect finanțat prin
Compania Națională de Investiții. „Sunt
25 de alte obiective de investiții aflate
în procedură de achiziție publică, în
valoare de 245,9 milioane de lei. Între
acestea se află Palatul «Sturdza»,
construirea unui bazin de înot didactic
în Pașcani, a unui complex sportiv în
Holboca. Alte 11 obiective au indicatorii
tehnico-economici aprobați și urmează
să intre la finanțare. Sunt și obiective
de investiții aflate în procedură de
avizare, respectiv cămine studențești
în municipiu și construirea unui sediu
al Primăriei comunei Miroslava”, a mai
spus Cseke Attila, ministrul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației.  

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Proiecte cu nemiluita, anunțate 
la Iași! Cseke Attila, ministrul 
Dezvoltării, a făcut un tur al 
obiectivelor finanțate cu bani 
publici din municipiu
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Un ieșean infectat cu noua 
tulpină Omicron vorbește 
despre simptomele pe care 
le-a avut și cum s-a simțit 
după ce a descoperit că 
este infectat. Acesta a 
început să se simtă rău 
după ce a participat la 
întâlnirea cu familia de 
Revelion. Bărbatul în vârstă 
de 35 de ani era vaccinat cu 
două doze împotriva Covid-
19 

 
Un bărbat de 35 de ani, din Iași, a 

ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
„Sf. Parascheva” Iași, imediat după 
Revelion, când a început să se simtă 
rău. Tânărul prezenta simptome specifice 
unei viroze: dureri de gât și de cap și 
pentru a evita orice complicație a ales 
să meargă la medic. Acesta a fost 
testat, iar primele rezultate arătau o 
suspiciune de infectare cu noua tulpină 
Omicron, ceea ce s-a confirmat câteva 
zile mai târziu. „Primele simptome s-
au manifestat prin durere în gât, mi-

a curs nasul și am avut dureri de cap. 
Simptomele nu au fost foarte grave, 
dar am ales să merg la spital, pentru 
că m-am tot gândit să nu fie ceva mai 
grav, având în vedere toată nebunia 
asta cu pandemia. Nu știu de unde m-
am infectat, dar am început să mă simt 
rău după Revelion, unde am fost prezente 
doar persoane din familie, mama, tata, 
sora mea și câteva rude apropiate. Am 
mers imediat la Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase «Sf. Parascheva» și în urma 
investigațiilor și testării mi-au transmis 
că ar putea fi Omicron, ceea ce s-a și 
confirmat câteva zile mai târziu”, a 
declarat Andrei C., ieșeanul infectat 
cu Omicron.  

Andrei era imunizat 
împotriva Covid-19 
Trebuie precizat că ieșeanul, când 

s-a infectat, era imunizat împotriva 
Covid-19 cu vaccinul Pfizer, doza unu 
și rapel. Medicii spun că tânărul a avut 
o formă ușoară de boală și a fost tratat 
la domiciliu, timp de 10 zile. Niciun alt 
membru al familiei nu a fost infectat. 

„Din fericire, eu am fost singurul 

din familie care s-a îmbolnăvit. Sunt 
vaccinat cu două doze împotriva Covid-
19, ceea ce a făcut, cred eu, să nu mă 
simt foarte rău. Am avut o formă foarte 
ușoară, exact ca o răceală. Medicii au 
hotărât că pot fi tratat la domiciliu. 
Am stat în carantină 10 zile, timp în 
care am luat tratament, iar acum mă 
simt foarte bine. Știu că dacă nu eram 
vaccinat, îmi era mult mai rău, că am 
mai auzit de pe la alți prieteni. M-am 
simțit rău, cu dureri de cap în primele 
zile, dar mai apoi s-au ameliorat toate 
simptomele”, a adăugat  Andrei C.  

Dr. Florin Roșu:”Pacientul a 
fost tratat la domiciliu, cu 
un tratament specific unei 
răceli obișnuite” 
Medicul Florin Roșu, managerul 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. 
Parascheva” Iași, a vorbit despre cazul 
acestui pacient, precizând că a luat 
cea mai bună decizie de a se prezenta 
imediat la medic după ce a început să 
simtă rău. Dr. Roșu recomandă tuturor 
persoanelor să facă la fel atunci când 

observă o schimbare a stării de sănătate.
În prezent, în spitalele ieșene nu există
niciun pacient infectat cu Omicron
internat, deoarece toți  au o
simptomatologie ușoară și sunt tratați
la domiciliu. 

„A fost o persoană foarte responsabilă,
care s-a informat corect cu privire la
simptomatologia posibilă Omicron.
Pentru că a ascultat sfatul medicilor,
ca la orice modificare a stării de sănătate
să se prezinte a medic, a venit la spital
și a făcut foarte bine. Pacientul a fost
tratat la domiciliu, cu un tratament
specific unei răceli obișnuite. Cei mai
mulți dintre pacienții infectați cu
Omicron, până în prezent, sunt tratați
la domiciliu. În prezent, nu avem niciun
pacient Omicron internat. Recomand
în continuare purtarea corectă a măștii,
respectarea regulilor de protecție și
prevenție și să se prezinte la medic
imediat ce simt o simptomatologie
posibilă infecției Covid-19- Omicron”,
a precizat dr. Florin Roșu, managerul
Spitalului de Boli Infecțioase „Sf.
Parascheva” Iași. 

Andreea PĂDURESCU

Primele dezvăluiri despre infecția cu 
Omicron a unui ieșean care a trecut prin 
boală! Era imunizat împotriva Covid-19 cu 
două doze de vaccin. „Am avut o formă 
foarte ușoară, exact ca o răceală”
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Zeci de tineri din zona 
Moldovei au fost depistați 
pozitiv HIV/SIDA, în 
pandemie! În ultimii doi ani, 
la Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase „Sf. 
Parascheva”, Iași au fost 
confirmate 40 de noi 
cazuri. Din numărul total de 
pacienți, cei mai mulți sunt 
persoane de sex masculin. 
Media de vârstă a 
pacienților nou 
diagnosticați este cuprinsă 
între 25 și 36 de ani 

 
În ultimii doi ani, la Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” 
din Iași au fost depistate 15 noi cazuri 
de infecție HIV și 25 de persoane cu 
boala SIDA. Cei mai mulți dintre acești 
pacienți sunt bărbați cu o medie de 
vârstă cuprinsă între 30 și 36 de ani. 
Dintre cele 40 de persoane nou depistate, 
doar 9 sunt femei, cu o medie de vârstă 
între 25 și 36 de ani. 

„În anul 2020 au fost depistate 19 
noi cazuri de persoane diagnosticate 
cu infecția HIV sau boala SIDA. Dintre 
acestea, 4 au fost persoane de sex 
feminin, vârsta medie fiind de 30 de 
ani. Doar una este infectată cu SIDA, 
celelalte 3 fiind seropozitiv HIV. În 
rândul bărbaților, vârsta medie a fost 

de 36 de ani, 10 fiind confirmați cu 
boală SIDA și 5 fiind seropozitivi HIV. 
Nu a fost vorba despre oameni ai străzii. 
În anul 2021 au fost 21 de noi cazuri. 
De data aceasta, 5 persoane de sex 
feminin, iar vârsta medie a scăzut la 
25 de ani. Dintre cele 5, trei sunt cu 
boală SIDA și două seropozitiv HIV. 
Numărul bărbaților s-a menținut unul 
crescut, mai exact, 16, cu o vârstă 
medie tot de peste 30 de ani. Cei mai 
mulți dintre aceștia au fost confirmați 
cu boala SIDA, 11 și 5 seropozitiv HIV”, 
a declarat dr. Florin Roșu, managerul 
Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.  

Dr. Florin Roșu: „Această 
creștere se datorează mai 
multor cauze” 
Medicii ieșeni au precizat că se 

poate observa o creștere în rândul 
acestor cazuri de infectare, iar cauzele 
sunt diverse, cea mai întâlnită fiind 
contactul sexual neprotejat. Pentru 
astfel de pacienți, există mai multe 
scheme de tratament, fiecare fiind 
individualizată.  

„În total, în cei doi ani au fost 40 
de noi pacienți îngrijiți în cadrul Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase «Sf. Parascheva». 
Această creștere se datorează mai 
multor cauze, iar una dintre cauze este 
temerea de a se prezenta la medic. 
Există o dinamică și la nivelul sectorului, 
pentru că sunt chemați periodic pacienții 

la reevaluări. Ei au nevoie să fie văzuți 
periodic de medicul de specialitate, 
inclusiv din punct de vedere a evaluării 
clinice și paraclinice și din punct de 
vedere a eficienței tratamentului. Există 
mai multe scheme de tratament în 
tratarea HIV/SIDA. Medicația este 
individualizată pe fiecare pacient în 
parte”, a precizat dr. Florin Roșu. 

Pacienții HIV/SIDA pot avea 
o viață normală dacă boala 
este diagnosticată la timp 
Specialiștii îi încurajează pe pacienți 

să vină la medic pentru că există 
tratamente care să le asigure o viață 
normală, dacă sunt diagnosticați la 
timp și urmează medicația prescrisă 
de medic. Speranța de viață a acestor 
pacienți HIV/SIDA este mult mai mare, 
comparativ cu speranța de viață care 
era preconizată acum câțiva ani. Există 
nenumărate exemple de persoane 
infectate, care duc o viață normală. 
„În momentul de față, există tratament 
împotriva virusului HIV, care determină 
boala SIDA. Pacienții,  dacă sunt 
diagnosticați din timp, au o speranță 
de viață mult mai mare, comparativ 
cu speranța de viață care era acum 
câțiva ani. Sunt multe exemple de 
pacienți care au urmat tratamentul și 
au avut o viață normală, sunt și familii 
infectate, care au făcut copii și totul 
a fost bine”, a adăugat dr. Florin Roșu, 

managerul Spitalului de Boli Infecțioase
„Sfânta Parascheva”, Iași. În prezent,
tratamentele pot încetini cursul bolii,
dar nu există un vaccin sau vindecare.
Medicația este pe viață.  

Ce este infecția cu HIV/SIDA 
SIDA (Sindromul Imunodeficienței

Umane dobândite) este o afecțiune
provocată de virusul imunodeficienței
umane, HIV, care atacă și distruge
progresiv sistemul imunitar al organismului.
Boala se manifestă prin infecții grave
care determină pierderea accentuată
în greutate, afecțiuni ale creierului și
ale sistemului nervos central. Pentru
a se reproduce, HIV trebuie să pătrundă
într-o celulă a sistemului imunitar.
Virusul pătrunde în organism prin
contact sexual, prin contaminare cu
sânge infectat sau de la mamă infectată
la făt, în timpul sarcinii, al nașterii și
al alăptării. HIV poate fi prezent în
lichidele biologice, ca sânge, spermă,
secreții vaginale și laptele matern. O
persoană seropozitivă la HIV (al cărei
sânge conține anticorpi specifici
îndreptați împotriva virusului HIV, ceea
ce dovedește infectarea sa cu acest
virus) nu prezintă în mod obligatoriu
semnele bolii. Ea este totuși purtătoare
de virus și deci susceptibilă să îl
transmită. 

 
Andreea PĂDURESCU

Record de infectări HIV/SIDA în rândul 
tinerilor, în pandemie, la Iași! Zeci de 
persoane au fost confirmate pozitiv în 
ultimii doi ani. Dr. Florin Roșu: „Media de 
vârstă este cuprinsă între 25 și 36 de ani”
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Institutul Regional de 
Oncologie Iași organizează, 
în principalele cartiere ale 
municipiului Iași, caravane 
de screening gratuit pentru 
depistarea cancerului de 
col uterin. Femeile care vor 
să beneficieze de acest 
serviciu trebuie să 
îndeplinească anumite 
criterii 

 
Unitățile Mobile de Screening, 

organizate de Institutul Regional de 
Oncologie Iași, vor staționa, între orele 
09:00-13.00, în următoarele cartiere: 
Centru, parcarea din fața Cinema 
„Victoria”, în data de 17 ianuarie 2022; 
în Păcurari, trotuarul din fața Pizza 
Smile, pe data de 18 ianuarie 2022; 
Țesătura, în parcarea Dedeman, în data 
de 19 ianuarie 2022; în zona Alexandru 
cel Bun, pe esplanada din fața Cinema 
Dacia, vizavi de FatCafé, în data de 20 
ianuarie 2022; caravana va ajunge și 
în Tătărași, în fața Ateneului, pe 21 
ianuarie 2022. „Previne cancerul de 
col uterin! Vino la screening gratuit în 

cartierele Iașului! Institutul Regional 
de Oncologie marchează luna ianuarie 
2022, stabilită de Organizația Mondială 
a Sănătății, drept luna de conștientizare 
privind prevenția cancerului de col 
uterin, cu un maraton al testărilor 
gratuite în principalele cartiere ale 
Iașului. Unitatea Mobilă de Screening 
din cadrul proiectului ONCOPREV «Fii 
responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, 
depistare, diagnostic și tratament 
precoce al cancerului de col uterin», 
se va deplasa în principalele cartiere 
ale orașului, în penultima săptămână 
din ianuarie, pentru ca ieșencele cu 
vârsta între 25 și 64 de ani să se testeze 
gratuit”, au precizat reprezentanții IRO 
Iași. 

Criteriile pentru testarea 
gratuită împotriva 
cancerului de col uterin 
În același timp cu desfășurarea 

caravanelor, în zilele de 21 si 22 ianuarie 
2022, începând cu ora 18:00, la Palatul 
Culturii, fațada dinspre grădina Palas, 
va fi iluminată în turcoaz, culoarea 
simbol de luptă împotriva cancerului 

de col uterin. Trebuie precizat că femeile 
care vin la testare au nevoie doar de 
buletin în original și copie și trebuie 
să se pregătească așa cum fac în mod 
obișnuit pentru un consult ginecologic. 
Proiectul „ONCOPREV” este derulat de 
Institutul Regional de Oncologie (IRO) 
Iași, în parteneriat cu Fundația Enable 
România și se adresează femeilor care 
îndeplinesc următoarele criterii: au 
vârsta între 25 și 29 de ani (testare 
Babeș Papanicolau) și 30-64 ani (testare 
HPV); sunt asigurate sau neasigurate; 
nu au un diagnostic confirmat de cancer 
de col uterin; sunt asimptomatice; fără 
antecedente sugestive pentru patologia 
de cancer de col uterin; nu au mai făcut 
screening gratuit de cancer de col în 
ultimii 5 ani. Detalii suplimentare 
referitoare la Proiectul ONCOPREV pot 
fi accesate la https://www.iroiasi.ro/ 
proiecte-eu. 

În 2021 au fost testate 
gratuit peste 6.000 de femei  
Mii de femei din Moldova s-au testat 

gratuit, în 2021, pentru a preveni cancerul 
de col uterin! Cele două Unități Mobile 

de Screening pentru prevenirea cancerului 
de col uterin ale Institutului Regional 
de Oncologie Iași au mers, în perioada 
februarie-decembrie 2021, în 110 localități 
din nord-estul țării, unde se derulează 
proiectul de screening ONCOPREV 
finanțat de UE. 

„Peste 6.000 de femei din județele 
Iași, Bacău, Suceava, Vaslui, Neamț și 
Botoșani au beneficiat de testări 
gratuite, constând în preluarea de 
secreții de la nivelul colului uterin. 
Dintre acestea 5.838 au făcut testări 
HPV, femei cu vârsta între 30 și 64 de 
ani, iar 365 au făcut Babeș Papanicolau, 
cu vârste cuprinse între 25-29 de ani. 

La Iași, testările se fac în cadrul 
cabinetului ginecologic de la Institutul 
Regional de Oncologie Iași. Medicii 
ginecologi de la IRO au făcut screening, 
în perioada ianuarie-decembrie 2021, 
pentru 935 de femei, 763 testări HPV 
și 162 de teste Babeș Papanicolau. 
Proiectul ONCOPREV, derulat de IRO 
Iași împreună cu Fundația Enable 
România, se încheie în decembrie 
2023”, au adăugat reprezentanții IRO 
Iași. 

 

Femeile din Iași se pot testa 
gratuit pentru depistarea 
cancerului de col uterin! 
Cravanele mobile de la IRO se vor
afla în 5 locuri din municipiu
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Un nou proiect important este la un 
pas să demareze la Iași, într-o zonă 
selectă din Copou, mai exact Aleea 
Mihail Sadoveanu! Deja, la Direcția 
Județeană pentru Cultură, respectiv 
Comisia Zonală a Monumentelor 
Istorice Iași, se află documentația 
spre obținerea avizului pentru a 
demara construcția. Este vorba 
despre realizarea unui „Centru de 
valorificare economică a 
microproducției agricole și 
veterinare” de către Universitatea de 
Științele Vieții „Ion Ionescu de la 
Brad”  

 
În debutul anului 2022, la Iași se pregătește un 

nou proiect important și inedit! Totul într-o zonă 
selectă din Copou, mai exact Aleea Mihail Sadoveanu! 
La Direcția Județeană pentru Cultură (DJC), respectiv 
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (CZMI) se 
află documentația spre obținerea avizului pentru a 
demara construcția. Este vorba de realizarea unui 
„Centru de valorificare economică a microproducției 
agricole și veterinare” de către Universitatea de 
Științele Vieții (USVIași) „Ion Ionescu de la Brad”. 
Acesta se află în faza Studiului de Fezabilitate (SF), 
proiectant - elaborator find arh. Florin C. Matei, S.C. 
Portal S.R.L. Regim de protecție este: IS-I-s-B-03507 
- situl arheologic de la Iaşi, punct „Gârla Breazu” și 

IS-II-m-B-21113 - Muzeul Mihail Sadoveanu. De 
asemenea, tot acum, la CZMI Iași se află și proiectul 
pentru „Construire linie de vinificație și depozit de 
fructe”, conform Planului Urbanistic Zonal (PUZ) 
aprobat cu Hotărâre de Consiliul Local (HCL) nr. 
235/5 iunie, 2019.  

Centrul pentru valorificarea 
microproducției agricole și veterinare, 
respectiv de produse  
tradiționale USVIași  
Astfel, de la viitorul „Centru de valorificare 

economică a microproducției agricole și veterinare” 
al USVIași vor putea fi achiziționate diverse alimente 
ce provin din fermele instituției, din atelierele de 
micro-producție. În urma activităților desfășurate 
în fermele și atelierele de micro-producție ale 
facultăților de Agricultură, Horticultură, Ingineria 
Resurselor Animale și Alimentare și Medicina 
Veterinară, studenții și cadrele didactice obțin diverse 
produse, cum ar fi preparate din carne, lactate, 
produse de panificație, legume, fructe, vin, dar și 
răsaduri, puieți sau viță-de-vie. Toate aceste produse 
tradiționale, „made by USV Iași”, vor fi comercializate 
la acest magazin alimentar, care va fi deschis chiar 
în Campusul Universității din Dealul Copoului. La 
Universitatea de Științele Vieții, în luna septembrie 
2019 a fost inaugurată o clădire nouă destinată 
specializărilor din industria alimentară „Tehnologia 
Prelucrării Produselor Agricole”, „Protecția Consumatorului” 
și „Mediu, Control și Expertiza Produselor Alimentare”.Aici, 

studenții acestor specializări fac practică în șase 
ateliere de microproducție pentru prelucrare lapte, 
prelucrare carne, carmangerie, patiserie, panificație 
și procesare bere. 

Universitatea de Științele Vieții va avea 
magazin cu produse tradiționale proprii 
Aici vor fi comercializate produse tradiționale, 

fructe, legume, flori, răsaduri de legume, pomi și 
viță-de-vie, toate provenite din fermele proprii, cât 
și produse alimentare procesate. „Lucrăm la proiectarea 
unui magazin alimentar, situat în zona Campusului 
Universității noastre, pentru prezentarea și vânzarea 
produselor tradiționale proprii, obținute în ferme și 
atelierele de microproducție (patiserie, panificație, 
lactate, preparate din carne, sucuri, bere, vin etc.) 
ale instituției. Va fi situat într-un cadru superb 
amenajat, cu plante ornamentale, flori, vegetație, 
locuri de parcare, care sperăm să fie apreciat de 
toți cei care ne vor vizita. Va fi nu numai un punct 
de desfacere, dar și un spațiu de relaxare, pentru 
adulți și copii, un loc unde toți cei interesați vor 
putea afla lucruri interesante despre domeniul 
Agronomiei, vor putea face cunoștință cu cei care 
au lucrat efectiv la obținerea acestor produse, adică 
studenții, și unde vor descoperi că cercetarea și 
producția de la USVIași chiar are gust! Și încă unul 
foarte bun!”, reliefa prof. univ. dr. ing. Gerard Jităreanu, 
rectorul USVIași.  

Valentin HUȚANU 
valentin.hutanu@bzi.ro

Imagini spectaculoase cu o construcție 
unică care se va realiza în zona selectă 
din orașul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu! 
Proiectul ar putea primi aviz pentru a 
demara lucrările în aceste zile
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Noi detalii halucinante în 
cazul mezzosopranei Maria 
Macsim Nicoară. Profilerul 
FBI Mihaela Brooks și 
avocatul Artin Sarchizian 
vorbesc despre erorile din 
dosar care nu sunt deloc 
puține. Accidentul casnic 
despre care au vorbit 
anchetatorii este demontat 
din temelii 

 
Noi detalii halucinante în cazul 

morții mezzosopranei Maria Macsim 
Nicoară. Profilerul FBI Mihaela Brooks 
și avocatul Artin Sarchizian vorbesc 
despre greșelile anchetatorilor din Iași. 
Reporterii BZI au obținut informații de 
le cei doi, declarații ce par să dea toată 
ancheta peste cap. „Vorbind de greșelile 
procurorilor și anchetatorilor, pot spune 
că dosarul Mariei Macsim este un dosar 
de maculatură, o groază de hârtii, 
declarații, fișe medicale, raport de 
necropsie, și așa mai departe, și atât! 
Apoi s-a dat un verdict de accident. 
Absolut nimeni, dintre anchetatori, 
dintre procurori, cei care ar fi trebuit 
să fie interesați să facă lumină în acest 
caz, nu a făcut o analiză a tuturor actelor 
care există acolo. Nici din punct de 
vedere psihologic, nici din punct de 
vedere criminalistic, nici din punct de 
vedere medico-legal. Deci îmi fac 
dosarul pe care se dă un verdict. Este 
o maculatură. Și cu asta ei și-au făcut 
treaba!”, a declarat Mihaela Brooks. 

Artin Sarchizian: „Nu mai 
poți merge pe fler!” 
Pe de altă parte, avocatul Artin 

Sarchizian întărește declarația profilerului 
FBI. „Se iscă acel concurs care dă primul 
verdictul. Momentul în care ai dat verdictul 
ca să demonstrezi că ai fler. Și treaba 
asta cu flerul, eu sunt de acord că flerul, 

sigur, trebuie să existe pentru un 
anchetator, dar nu te poți baza doar pe 
fler. Nu poți da soluția într-un dosar pe 
fler! Am ajuns în situația în care avem 
știință în ceea ce înseamnă anchetă, 
interpretat absolut tot, avem aproape 
posibilitatea să se descopere absolut 
orice detaliu, micro-urme și așa mai 
departe. Nu mai poți merge pe fler! Cum 
era celebrul polițist Ceacanica (Dumitru 
Ceacanica, născut în 1918, a fost colonel 
criminalist, cel mai tare detectiv din 
istoria Miliției, ajungând la un așa nivel 
încât, nimic nu se făcea fără el atunci 
când ofițerii judiciari se confruntau cu 
un caz greu, fie că era vorba de omor, 
crime în serie, tâlhărie, jaf sau spargeri 
bine planificate), tot respectul, dar 
atunci nu existau atâtea mijloace de 
investigare. Și în mod evident, dacă tu 
ai spus ca procuror sau ca polițist judiciar 
«acesta s-a sinucis» sau «a fost accident», 
tu vei avea tendința naturală de a vedea 
acele probe care îți confirmă concluzia 
pe care dinainte ai emis-o”, a declarat 
avocatul Artin Sarchizian.  

Anchetatorii l-au crezut pe 
cuvânt pe Codrin Nicoară, 
soțul mezzosopranei 
Astfel, concluzia pe care anchetatorii 

ar fi tras-o încă din prima zi a rămas 
literă de lege. „Nici măcar nu-i o concluzie, 
pentru că o concluzie trebuie să vină 
la final, după un silogism, după un 
raționament. Tu, practic, ai emis o idee 
preconcepută, ți-ai zis părerea, zicându-
ți părerea, tu, natural, nu doar că vei 
căuta, vei avea acea vedere selectivă, 
discriminatorie aș zice, vei vedea doar 
ceea ce se încadrează în spectrul tău, 
tot ceea ce se leagă cu suicidul, tot 
ceea ce se leagă cu accidentul sau 
altă culpă. Alături de indolență, această 
preconcepție cu care se pornește în 
anchetă este extrem de nocivă. Eu aș 
zice că parazitează chiar, dacă nu chiar 
compromite un dosar, o anchetă. Pentru 
că așa cum ai pornit, dincolo de faptul 
că pierzi timp, sigur pierzi niște probe 
esențiale care nu se pot face în general 
decât într-un anumit timp cât mai 

aproape de momentul săvârșirii faptei
sau de momentul la care este descoperită
victima, deci pierzi niște etape esențiale.
Tu, practic, omiți alte versiuni care
pot, în final, să fie cele reale. Această
variantă de a merge cu o idee de la
început mie mi se pare extrem de
ruinătoare pentru multe anchete din
România”, a declarat Artin Sarchizian.

O echipă a arătat greșelile 
din anchetă 
Mihaela Brooks și Artin Sarchizian

au format o echipă pentru a arăta
greșelile din anchetă. „Exact cum se
spune: mori cu dreptatea în mână!
Victima este la 2 metri sub pământ,
familiile suferă în continuare și nu
numai din punct de vedere financiar,
dar sunt victimizate de autorități,
efectiv, nu mai spun de timpul pe care
îl alocă și ani de zile de luptă în zadar.
Și, de aceea am format această echipă,
plus echipele pe care le putem aduce
și din afară, pentru a putea ajuta aceste

Autopsia dosarului mezzosopranei Maria 
Macsim Nicoară! Profilerul FBI Mihaela 
Brooks și avocatul Artin Sarchizian 
demontează din temelii pista pe care au 
mers anchetatorii din Iași: „Creierul ei a fost 
făcut «șnițel», a fost ucisă cu sânge rece”
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familii victimizate de autorități. Acum, 
referitor la cazul Mariei Macsim, așa 
cum am spus, este un dosar în care s-
a dat un verdict fără niciun fel de analiză, 
fără niciun fel de demonstrație științifică 
la ceea ce s-a susținut, acela că a fost 
«accident pe scară». Așa este cunoscut 
cazul, că a fost un accident pe scară. 
Și o spun foarte clar: Scara trebuie 
eliminată! Scara a fost, de fapt, la caz, 
o metodă de a scăpa de violență a 
soțului mezzosopranei. Și asta o voi 
dovedi științific”, a precizat Mihaela 
Brooks. 

Judecătorii trebuie să reia 
cercetarea asupra 
suspiciunii de crimă? 
Atât avocatul familiei mezzosopranei, 

cât și Mihaela Brooks suțin că există 
elemente de noutate care să convingă 
judecătorii să reia cercetarea asupra 
suspiciunii de crimă. „În cazul acesta 
nu discutăm despre o redeschidere a 
dosarului, dosarul teoretic nu s-a închis 
în momentul de față, ci trebuie demonstrat 
că concluzia la care a ajuns procurorul 
este una greșită și că de fapt ceea ce 
trebuia să facă, respectiv să descopere 
adevărul, este evident că nu a făcut. 
Sunt așa-numitele carențe în anchetă, 
care sunt într-atât de grave, încât sunt 
vizibile, cum se zice, cu ochiul liber. 
Da, apropo de acea scară, din păcate, 
vezi, gândim foarte simplist, noi, juriștii 
în acest domeniu. Dacă avem un termen 
cu care mintea noastră asociază, deja 
tragem o concluzie. În cazul acesta 
am avut scara, am zis: «gata, este 
accident», «lovituri, scară, accident». 
Am tras concluzia fără să știm ce s-a 
întâmplat acolo. În cazul Mădălina 
Manole ce s-a spus? A cumpărat otravă 
cu nu știu cât timp înainte, am mai 
asociat cu faptul că nu prea mai era 
chemată pe la televizor sau chestiuni 
de genul acesta, că nu prea mai era 
așa în prim-plan și ... sinucidere. Iertat 
să îmi fie cuvântul. Dar dacă merg și 
eu să îmi cumpăr, am nevoie în casă 
de pesticide pentru curte, asta înseamnă 
că mă sinucid? Dacă nu mai sunt chemat 
la televiziuni sau nu mai sunt în prim-
plan, asta înseamnă că mă sinucid? 
Ce gândire simplistă! Și multe alte 
cazuri în care numai un simplu element 
pe care să îl asociezi în mintea ta este 
suficient pentru a te determina să tragi 
o concluzie. Acesta nu este mod de 
abordare, justiția se face pe bază de 
probe. Problema este că acele probe 
trebuie găsite și, din păcate, de multe 
ori, nu numai că nu sunt văzute, ci nu 
se vrea a fi văzute...”, a precizat Artin 
Sarchizian. 

„Mezzosoprana nu a avut 
niciun accident, a fost ucisă 
cu sânge rece!” 
Expertizele medico-legale oficiale 

au clarificat ceea ce s-a întâmplat cu 
mezzosoprana în noaptea aceea fatidică 
pentru ea? La această întrebare există 
doar un singur răspuns, după spusele 
Mihaelei Brooks și ale avocatului Artin 
Sarchizian. „Despre expertizele medico-
legale îmi permit eu să spun că avem 
expertize ale unor oameni de știință în 
domeniu pe care nimeni nu le poate 
contrazice, științific vorbesc. Tot ceea 
ce facem la cazul acesta și la fiecare caz 
în parte este pe bază de știință. Ceea ce 
avem este cu totul în favoarea noastră 
și eu, personal, spun că mezzosoprana 
nu a avut niciun accident, a fost ucisă cu 
sânge rece! Și apropo de această ucidere, 
prima dată când am preluat dosarul, 
expresia mea a fost: „capul ei a fost minge 
de fotbal”. Un alt specialist, nu am voie 
să dau numele lor, a spus: creierul ei a 
fost făcut „șnițel”, un  alt expert, care este 
la caz, a spus că „a bătut-o până nu s-a 
mai putut, până a obosit”. Deci, loviturile 
la cap, și aici pot să spun că avem dovezi 
științifice, în care voi arăta biomecanica 
rănilor la cap și că absolut toate loviturile 
pe care le-a avut la cap nu au legătură 
absolut deloc cu scara. A fost o modalitate 
a soțului de a scăpa de acuzația de violență, 
care a început sus în camera ei, la etaj și 
s-a terminat jos, la parter”, a precizat 
Mihaela Brook.  

Profilerul FBI a arătat 
erorile din anchetă 
De asemenea, profilerul FBI vorbește 

despre câteva erori făcute de criminaliști. 
„Apropo de criminaliști, și la acest caz, 
și la alte cazuri, ce am observat la 
fotografiile de la locul crimei? Modul 
cum au fotografiat: strada, casa din 
afară și așa mai departe, au dat atenție 
la toate aceste amănunte, la casele 
vecinilor, au intrat în casă, au făcut o 
fotografie la intrare, unde au considerat 
că e necesar, dar nu au făcut fotografii 
în camera victimei, în dormitorul victimei, 
nu sunt fotografii din alte camere, sunt 
niște urme pe Maria, pe soprană, care 
ne arată că a fost lovită cu un corp. 
Atenție, lovită cu un corp! Aici e diferența 
între «cu» și «de» corp și asta ne arată 
că, de fapt, dacă ei aveau fotografiile 
din toată casa, la absolut fiecare colțișor 
al casei, noi puteam să avem idee cu ce 
anume a fost lovită. Știm că a fost lovită 
cu ceva, încă nu am de terminat obiectul 
în sine, dar este foarte vizibil. Aici este 
o greșeală, pe care eu o consider că o 
fac anchetatorii. Legiștii au un vocabular 
anume când ei spun că victima a fost 

lovită probabil «cu» sau «de» un corp 
dur. Aici sunt două variante și fiecare 
variantă te duce pe o altă pistă. De ce 
acești procurori, anchetatori nu spun 
absolut nimic despre fiecare variantă 
în parte?”, a adăugat profilerul FBI. 

Artin Sarchizian: „Medicul 
legist în mod evident ar fi 
trebuit să tragă niște 
concluzii ferme, clare” 
Avocatul Artin Sarchizian crede că 

era necesară o echipă mixtă care să 
analizeze moartea artistei. „Sigur că 
noțiunea asta «cu« sau «de» un corp 
dur, adică lovirea activă sau pasivă, te-
ai lovit sau te-a lovit, e destul de echivocă. 
Nu trebuie să fii legist ca să-ți dai seama 
că o vânătaie este produsă printr-o 
lovitură. Cum s-a produs lovitura, care 
e mecanismul? Evident că sunt două 
variante: te-ai lovit sau te-a lovit, logic. 
Dacă ar fi fost vorba despre o echipă 
mixtă, legist cu criminalist, ca să 
interpreteze absolut tot ce se întâmplă 
în acest caz, sau în general în orice alt 
caz, nu ai mai fi ajuns în postura asta, 
ca să decidă  procurorul dacă te-ai lovit 
sau te-a lovit, ci ar fi trebuit să tragă 
ei concluzia. Acele expertize mixte, 
criminalistic și medico-legal, care 
practic coroborând sau interpretând 
tot ceea ce s-a întâmplat acolo, să 
poată spune în mod clar ce s-a petrecut, 
modul în care s-a produs acea leziune. 
Sigur, în cazul acesta, de la Iași, e destul 
de evident cum s-au produs acele leziuni, 
că nu prea poți să te lovești în mod 
pasiv și să ți se cauzeze leziuni atât de 
profunde. Dau un singur exemplu: 
suborbitalul. Dacă te loveai de colțul 
scării, era o leziune vizibilă cu imprimarea 
acelei muchii a treptei. La fel, aici este 
o zonă protejată, de arcadă și de celelalte 
structuri anatomice proeminente. E 
imposibil să te lovești în mod pasiv. 
Este evident că aici discutăm despre 
o lovire activă sau produsă de o hemoragie 
ș.a.m.d. Însă medicul legist în mod 
evident ar fi trebuit să tragă niște 
concluzii ferme, clare. Și atunci când 
mai rămâne încă acea zonă de echivoc, 
să îl cheme pe criminalist să facă o 
interpretare comună și să poată da o 
concluzie clară. Aceste diagnostice 
între și aia și aia nu prea sunt pretabile 
pentru o anchetă serioasă”, a precizat 
Artin Sarchizian. 

Mihaela Brooks: „Poliția ia 
cadavrul și îl duce la morgă. 
Deja se spune: «Aaa, uite, 
accident pe scări»” 
Mihaela Brooks susține că sunt 

foarte multe greșeli care sunt făcute 

de anchetatori, în majoritatea cazurilor.
„Din câte am înțeles de la câțiva legiști
din țară, și aici fac din nou mari greșeli
la cazurile noastre. De exemplu, poliția
ia cadavrul și îl duce la morgă. Deja se
spune: «Aaa, uite, accident pe scări»,
victimă cutare, accident pe scări, sau
s-a spânzurat, sau a avut accident, sau
s-a împușcat din greșeală, apropo de
cazul Ionuț (Ionuț Ivanov, împușcat în
2016). În momentul acela și-a dat verdictul
și medicului legist, care o să vezi în
raportul de necropsie că menționează
exact verdictul care i s-a dat. Nu există
ca un legist, în România, la fața locului,
să aibă anchetatorul de la caz, să-i arate
locul crimei, să-i arate exact ceea ce
s-a întâmplat. De exemplu, la raportul
de necropsie al Mariei, al cărei deces a
intervenit după atâta timp, la șapte luni,
a scris «accident pe scări». Nimic din
ceea ce exista la raportul din ziua aceea
la autopsie, nimic nu arată căderea pe
scări. Aaaa, că s-a lua după fișa medicală
de când a fost internată, când a fost
luată cu salvarea, este ceea ce a spus
persoana de interes, ca să nu-i spun
suspectul, soțul ei, că a găsit-o căzută
pe scări. Și apropo de căderea pe scări,
soțul care dormea nici nu a menționat,
poate a fost cineva care a bătut-o, de
unde știi că nu a fost cineva care a bătut-
o, un intrus?”, a precizat Mihaela Brooks.

Mihaela Brooks: „Haideți să 
luăm cazurile lui Coco, 
manechinul lui Bote și al 
Corinei, educatoarea de la 
Gura Șutii” 
Profilerul FBI aduce în discuție

câteva cazuri celebre. „Deci sunt multe
lucruri mărunte, care efectiv fac o
diferență la un caz. De exemplu, haideți
să luăm cazurile lui Coco, manechinul
lui Cătălin Botezatu și al Corinei,
educatoarea de la Gura Șutii. Ce spun
legiștii? Zgârieturile de pe picioare
sunt formate în convulsia aceea, în
momentul în care îți dai viața. Dacă
legistul ar avea cea mai mică idee, o
fotografie a locului faptei, va vedea că
acest lucru este imposibil în acele
cazuri, deoarece există o distanță între
picioarele victimei și așa-zisele locuri
în care cineva, cică, s-ar fi spânzurat.
Doar dacă victima făcea șpagatul așa
puțin în aer și se zgâria de ceea ce era
împrejur. Aceste mici detalii, tu, ca
legist, să ai idee de fața locului, de
ceea ce s-a întâmplat acolo, nu de
verdictul care ți se dă, atunci poate și
raportul tău de necropsie va face mai
multă lumină pentru un anchetator ca
să poată face o anchetă cât de cât
profesionistă”, spune Mihaela Brooks.

Dragoș SAVIN
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Credincioșii catolici sunt chemați la 
Săptămâna de Rugăciune pentru 
Unitatea Creştinilor, la Iaşi, în 
perioada 18-25 ianuarie 2022. Tema 
acestei săptămâni este „Am văzut 
steaua lui la răsărit şi am venit să-l 
adorăm” (Mt 2,2). În acest an a fost 
propus un program de rugăciuni 
ecumenice în bisericile şi capelele 
mănăstireşti din Iaşi şi din parohiile 
învecinate. Editura „Presa Bună” a 
realizat broşura cu textele liturgice 
pentru celebrarea acestei săptămâni  

 
În perioada 18-25 ianuarie 2022, credincioșii 

catolici sunt chemați la Săptămâna de Rugăciune 
pentru Unitatea Creştinilor, la Iaşi! Tema este „Am 
văzut steaua lui la răsărit şi am venit să-l adorăm” 
(Mt 2,2). A fost propus un program de rugăciuni 
ecumenice în bisericile şi capelele mănăstireşti din 
Iaşi şi din parohiile învecinate. Creştinii se vor întâlni 
împreună cu preoţii şi păstorul diecezei şi se vor 
ruga pentru unitate. În fiecare seară, ei vor avea 
prilejul de a reflecta asupra anumitor texte biblice, 
vor intona cântece şi îl vor invoca pe Duhul unităţii 
şi al bunei înţelegeri dintre toţi creştinii. Preasfinţitul 
(PS) Iosif Păuleţ, episcop al Diecezei de Iași, propune 
pentru Municipiul Iaşi şi parohiile învecinate momente 
speciale. Parohii, rectorii seminariilor sau responsabilii 

caselor călugăreşti vor organiza ora de rugăciune 
şi vor căuta un preot care să prezinte cuvântul de 
învăţătură, pornind de la textele propuse pentru 
acest an. 

Săptămâna de Rugăciune pentru 
Unitatea Creştinilor în bisericile şi 
capelele romano-catolice din Iaşi şi 
parohiile învecinate -  
18-25 ianuarie 2022 
Programul se va derula în bisericile şi capelele 

romano-catolice din Iaşi şi parohiile învecinate în 
săptămâna 18-25 ianuarie 2022. Celebrările au loc 
în fiecare zi, la ora 17:00. Ziua I, marţi, 18 ianuarie: 
Deschiderea Săptămânii de Rugăciune - Capela 
Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, 
Iaşi (Copou, Str. Văscăuţeanu, 6). Ziua a II-a, miercuri, 
19 ianuarie: Capela Mănăstirii „Don Orione”, Iaşi 
(Păcurari, Str. Rediu, 21-C). Ziua a III-a, joi, 20 ianuarie: 
Biserica „Sfântul Pius din Pietrelcina”, Valea Lupului 
(Aleea cu nuci, 27, Valea Lupului). Ziua a IV-a, vineri, 
21 ianuarie: Biserica „Sfântul Anton de Padova”, Iaşi 
(Cartier Alexandru cel Bun, Str. Tabacului, 2). Ziua 
a V-a, sâmbătă, 22 ianuarie: Capela Surorilor „Sfânta 
Maria a Divinei Providenţe”, Iaşi (Str. Plopii fără Soţ, 
7). Ziua a VI-a, duminică, 23 ianuarie: Biserica „Fericitul 
Ieremia Valahul”, Tomeşti (Str. Prof. Petru Olteanu, 
150, Tomeşti). Ziua a VII-a, luni, 24 ianuarie: Biserica 
„Sfânta Tereza a Pruncului Isus” Iaşi (Cartier Nicolina, 

Şoseaua Nicolina, 6). Ziua a VIII-a, marţi, 25 ianuarie:
Încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea
Creştinilor - Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”,
Iaşi (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 26).  

Conform unei tradiţii bine 
împământenite, şi anul acesta se va 
celebra, în perioada 18-25 ianuarie, 
„Săptămâna de Rugăciune pentru 
Unitatea Creştinilor” 
Conform unei tradiţii bine împământenite, şi

anul acesta se va celebra Săptămâna de Rugăciune
pentru Unitatea Creştinilor. „În faţa situaţiei confuze
la nivel global, considerăm că este esenţial să ne
păstrăm luciditatea creştină şi să fim pentru lume
martori ai luminii care a venit în lume. Există, desigur,
creştini care sunt rezervați sau chiar au o teamă
faţă de ecumenism. Nu ar trebui să uităm, însă, că
orice efort sincer de reapropiere faţă de fraţii
despărţiţi nu poate fi decât lucrarea Duhului Sfânt.
Cu această încredere, îi invităm pe toţi, preoţi şi
credincioşi, să se pregătească pentru a putea celebra
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitate, conştienţi
că este urgent ca noi, creştinii, să strângem rândurile
pentru a oferi lumii de azi o mărturie unitară şi
credibilă despre Isus Cristos”, transmite pr. Iosif
Antili, director al Oficiului pentru Ecumenism.  

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Săptămâna de Rugăciune pentru 
Unitatea Creştinilor, la Iaşi. Program 
special în bisericile şi capelele 
mănăstireşti romano-catolice
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Numărul angajaților străini 
din Iași s-a dublat în anul 
2021, comparativ cu anul 
precedent. Străinii care au 
venit în Iași provin, cu 
preponderență, din: 
Republica Moldova, Nepal, 
Turcia, Ucraina și Sri Lanka 
și lucrează în construcții, 
HoReCa, IT. Pentru a-i 
aduce din țările originare, în 
Iași, patronii plătesc taxe 
speciale și așteaptă 
minimum 6 luni pentru ca 
aceștia să primească 
permisul de ședere, iar 
masa, cazarea și 
transportul sunt gratuite 

 
Numărul angajaților străini din Iași 

a crescut surprinzător în perioada 
2018-2021. Datele statistice furnizate 
de Serviciul pentru Imigrări Iași arată 
că, în anul 2021, au primit permisul de 
ședere pentru a munci un număr de 
1.080 de persoane, număr dublu față 
de cel înregistrat în anul 2020, când 
erau 486 de persoane. În anul 2018 au 
primit drept de muncă, în județul Iași, 
234 de angajați străini, iar în anul 2019 
- un număr de 348 de persoane. Iașul 
este pe locul 4, la nivel național, ca 
număr de angajați străini, după București, 
Constanța și Ilfov. Țările din care provin 
angajații străini sunt: Albania, Bangladesh, 
Camerun, China, Egipt, Filipine, India, 
Indonezia, Maroc, Moldova, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka, Tunisia, Turcia, 
Ucraina, Vietnam. Cei mai mulți angajați 
din Iași care provin din afara Uniunii 
Europene sunt din: Moldova (390 de 
persoane), Nepal (215), Turcia (74), 
Ucraina (69), Sri Lanka (58), Vietnam 
(49), Filipine (35), Pakistan (29), India 
(20), Bangladesh (14). Domeniile în care 

s-au angajat cei mai mulți cetățeni 
străini sunt construcțiile sau HoReCa, 
unde lucrează ca bucătari. Aceștia 
lucrează în domeniul IT sau în comerț, 
fiind lucrători comerciali. Femeile din 
Filipine sunt angajate guvernante, iar 
cetățenii din Sri Lanka, Moldova, Turcia 
sunt căutați pentru posturile de îngrijitori 
animale. Străinii sunt doriți și pentru 
posturile de manipulanți marfă sau 
pentru mentenanța clădirilor. 

Mihaela Țandără: „Am primit 
deja solicitări pentru 
aducerea de bone din Sri 
Lanka, în Iași, în acest an” 
Angajatorii din Iași care derulează 

proiecte importante și au nevoie de 
angajați sunt dispuși să le ofere masă, 
cazare, transport gratuit și salarii 
atractive doar pentru a nu pierde 
afacerile de milioane de euro. Specialiștii 
în recrutare spun că deja au primit 
cereri pentru aducerea angajaților 
străini, iar obținerea vizei durează 
minimum 6 luni pentru că a crescut 
cererea. „Am primit deja solicitări 
pentru aducerea de bone din Sri Lanka, 
în Iași, în acest an, dar și angajați străini 
pentru alte industrii. Românii nu mai 

vin la muncă în domeniul casnic. De 
obicei, persoanele care lucrau ca bone 
sau menajere aveau program de 8 ore 
la muncă, dar au renunțat la aceste 
joburi. O bonă străină e 24 de ore din 
24 în casa persoanei ce a angajat-o, 
ceea ce e convenabil pentru angajator. 
Încă nu s-au finalizat procedurile privind 
vize pentru că, fiind cererea mare, 
durează între 6 și 12 luni obținerea vizei 
pentru România. Prioritare sunt societățile 
care aduc zeci sau sute de persoane, 
iar cele mai multe companii care fac 
asta sunt din domeniile construcții 
sau HoReCa. De exemplu, în Iași, sunt 
câteva hoteluri și restaurante care au 
angajați străini, iar patronii sunt mulțumiți 
de munca lor”, susține Mihaela Țandără, 
reprezentant Prima Employment SRL, 
firmă de recrutare. Reporterii BZI au 
prezentat în edițiile anterioare faptul 
că cererea este tot mai mare pentru 
bonele din Sri Lanka, Nepal sau Filipine. 

Cererea pentru angajații 
străini este în continuă 
creștere, potrivit 
specialiștilor 
Bonele primesc între 400 și 500 

de euro pe lună, însă angajații din 

domeniile construcții sau IT pot câștiga
salarii mai mari, în funcție de calificare.
Salariile din România, mai mari față
de cele primite în statele de unde provin,
reprezintă principalul factor care
determină străinii să vină să muncească
aici. „Piața angajaților străini a început
să urce din 2018 și este în continuă
creștere pentru că patronii nu găsesc
angajați români și caută alte persoane,
mai ales cei din domeniul construcțiilor,
care trebuie să finalizeze proiectele
imobiliare. Angajații și angajatorii sunt
mulțumiți, iar atât timp cât personalul
străin vrea să muncească în România,
se rezolvă problema forței de muncă.
Sunt angajați și calificați la locul de
muncă, dar sunt și persoane deja
calificate, precum inginerii în construcții”,
mai spune Mihaela Țandără. „Sunt
tratați ca orice alt angajat român, cu
forme legale de muncă. A crescut
cererea de personal străin pe fondul
crizei forței de muncă din România”,
susține Costel Grojdea, inspector-șef
în cadrul Inspectoratului Teritorial de
Muncă (ITM) Iași. Chiar și în domeniul
agricol, din cauza lipsei angajaților,
patronii din Iași se gândesc să aducă
angajați străini.  

Raluca COSTIN

Iașul, invadat de muncitori 
străini! Patronii preferă oricând 
să renunțe la români pentru 
filipinezi, vietnamezi sau 
pakistanezi. Specialist: „Sunt 
mulțumiți de munca lor”
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri 
academice în țară și străinătate precum și 
atestări profesionale în domeniul financiar-
contabil, prestăm următoarele servicii: * 
Analiza economico-financiară, studii de 
fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize 
contabile judiciare și extrajudiciare; * Evaluări 
patrimoniale și bunuri mobile; * Misiuni de 
administrare și arbitraje - lichidări societăți; * 
Auditare societăți, fonduri europene; * 
Consultanță economico-financiară, drept 
comercial parte economică; * Transformare, 
fuziune, dizolvare voluntară societăți; * 
Comunicare și relații publice, resurse umane; * 
Management, contabilitate și informatică de 
gestiune. Relații la tel/fax: 0232.218842, 
0723.364346.

Expert contabil cu bogată experiența 
în domeniul contabilității și salarizării țin 
și verific evidența contabilă la SC, ONG, 
PFA.  

Ofer consultanță în probleme economice 
și reprezentare cu ocazia oricăror controale.  

Prețuri rezonabile. 
www.contaexpertis.ro, email: 
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 
0766.490.019

Situație explozivă și în rândul tuturor 
angajaților din învățământul 
preuniversitar din județul Iași! În 
acest context social dificil, prof. 
Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii 
Sindicatelor Libere din Învățământul 
Preuniversitar, anunță reluarea 
protestelor. Acesta arată că ai săi 
colegi sunt nemulțumiți de faptul că 
nu a fost aplicată Legea 153 din 2017 
ce prevedea o majorare salarială de 
16 procente pentru cadrele didactice. 
De asemenea, liderul prof. Laviniu 
Lăcustă avertizează că, săptămâna 
viitoare, ar putea fi declanșată o 
mișcare radicală  

 
Prof. Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii 

Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar 
(USLIP) Iași, anunță reluarea protestelor în rândul 
tuturor angajaților din învățământ. Colegii săi sunt 
nemulțumiți de faptul că nu a fost aplicată Legea 
153 din 2017 ce prevedea o majorare salarială de 16 
procente pentru cadrele didactice. „Urmează o nouă 
acțiune de pichetare a sediului Guvernului României 

și a sediilor Partidului Social Democrat (PSD), respectiv 
Partidul Național Liberal (PNL) din Capitală. Participă 
reprezentanții salariaților din învățământ din toată 
țara. Avem aceleași revendicări ca și până acum, 
deoarece nu s-a schimbat nimic. Legea 153 din 2017, 
care prevedea o majorare de 16 procente, nu a fost 
aplicată și am primit o creștere de doar 4 la sută, 
ceea ce înseamnă o majorare de maximum 60 de 
lei”, a punctat prof. Laviniu Lăcustă, liderul USLIP 
Iași.  

Președinte USLIP Iași: „Ne pregătim, 
săptămâna viitoare, pentru o mișcare 
radicală...” 
Mai departe, prof. Laviniu Lăcustă, președintele 

Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Preuniversitar, 
avertizează că, săptamâna viitoare, ar putea fi 
declanșată o mișcare radicală. „Acum, neîncheierea 
mediilor nu e valabilă, nu mai avem timp fizic. Apoi, 
referendumul pentru declanșarea grevei îl încheiem 
pe 14 ianuarie 2022. Trebuie să spun faptul că noi 
ne focalizăm pe acțiuni din Legea Dialogului Social, 
astfel ca toate acțiunile să respecte aspectele de 
legalitate. Trebuie să precizez că, în cursul săptămânii 
viitoare, o acțiune mai radicală la nivel național ar 

putea fi declanșată, și aici mă refer la o posibilă
grevă de avertisment”, a conchis prof. Laviniu Lăcustă,
liderul USLIP Iași.  

Majoritatea angajaților din sistemul 
educațional din județul Iași optează 
pentru greva generală  
Pe de altă parte, majoritatea angajaților din

sistemul educațional din județul Iași optează pentru
greva generală. Datele USLIP, legate de referendumul
demarat pentru declanșarea grevei generale, arătau
(miercuri, 12 ianuarie 2022) situația la zi a opțiunilor
pentru greva de avertisment și greva generală: 203
școli care au transmis semnături, 6.033 total semnături
transmise, 4.702 semnături pentru grevă de avertisment
(54.67 la sută din total membri și 77.94 la sută din
total semnături transmise), 4.351 semnături sunt
pentru greva generală (50.59 la sută din total membri
și 72.12 la sută din total semnături transmise). Totul
vine pe fondul celor aproape doi ani de pandemie,
a uzurii de la catedră și a celei din zona auxiliară și
nedidactică, personalul a ajuns la un nivel maxim
de nemulțumire. În plus, scumpirile din ultima
perioadă îi fac pe profesori să se îngrijoreze.  

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Angajații din învățământul ieșean vor 
relua protestele. Prof. Laviniu  
Lăcustă, președinte USLIP Iași:  
„Luăm în calcul o posibilă grevă”
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ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA  
BUNURILOR IMOBILE 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 
prin Direcţia generală executări silite cazuri 
speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale 
regional Iaşi, organizează în data de 28.01.2022, 
ora 11.00, LICITAŢIE I, pentru vânzarea 
următorului ansamblu de bunuri imobile, care se 
valorifică în întregime, proprietatea a debitorului 
CHIRILĂ C CIPRIAN cu domiciliul in JUD. Braşov, 
format din urmatoarele bunuri: 

- teren în suprafaţă de 1395 mp, intravilan, 
categoria fâneaţă, înscris în CF nr. 127274 UAT 
Iaşi, nr. Cadastral 18235/1, situat în mun. Iaşi, 
strada Caprelor nr. 2, pret de evaluare 254.406 lei; 

- teren în suprafaţă de 1395 mp, intravilan, 
categoria fâneaţă, înscris în CF nr. 127582 UAT 
Iaşi, nr. Cadastral 18235/3, situat în mun. Iaşi, 
strada Caprelor nr. 2, pret de evaluare 254.406 lei; 

- teren în suprafaţă de 1395 mp, intravilan, 
categoria fâneaţă, înscris în CF nr. 127581 UAT 
Iaşi, nr. Cadastral 18235/4, situat în mun. Iaşi, 
strada Caprelor nr. 2, pret de evaluare 254.589 lei; 

-cota de teren de 4325/17300 ( 173 mp ) din 

suprafaţă de 692 mp, intravilan, categoria 
fâneaţă, înscris în CF nr. 127548 UAT Iaşi, nr. 
Cadastral 18235/5, situat în mun. Iaşi, strada 
Caprelor nr. 2, cale de acces pentru imobilele 
înscrise în CF nr. 127274 UAT Iaşi, CF nr. 127582 
UAT Iaşi şi CF nr. 127581 UAT Iaşi, la pret de 
evaluare 32.970 lei. 

 Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din 
Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte 
DGRFP Iasi, etaj 1.  

Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă 
puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
0232213332 interior 1701. Anunţul integral se 
află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri 
- Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate 
– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări silite 
cazuri speciale. 

Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte 
prevederile legale, privitoare la răspândirea COVID. 

 
Document care conține date cu caracter 

personal protejate de prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679

Procurorii din cadrul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Iași au depus la 
instanță o cerere de prelungire a stării 
de arest preventiv în cazul lui Ahmed 
Sami El Bourkadi. Urmează ca 
judecătorii de la Tribunalul Iași să ia 
astăzi o decizie în privința acestuia. 
Oamenii legii vor să afle și cum a 
murit o pisică descoperită în vila din 
Moara de Vânt  

 
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Iași au depus la instanță, în urmă cu două 
zile, o cerere de prelungire a stării de arest preventiv 
în cazul lui Ahmed Sami El Bourkadi.  

Astăzi, 14.01.2022, urmează ca Tribunalul Iași să 
stabilească ce se va întâmpla cu studentul canadian 

de origine marocană, suspectat de comiterea celor 
două omoruri din vila de pe Moara de Vânt.  

Ahmed Sami El Bourkadi susține în 
continuare că este nevinovat  
În timp ce anchetatorii ieșeni așteaptă rezultatele 

analizei ADN, studentul canadian de origine marocană 
susține în continuare că este nevinovat. Pe de altă 
parte, zilele trecute, oamenii legii l-au supus pe 
tânăr unor teste.  

Mai precis, anchetatorii ieșeni l-au pus pe acesta 
să calce într-o substanță care imită sângele pentru 
a se stabili dacă urmele găsite în vila de pe Moara 
de Vânt îi aparțin sau nu lui Sami. De asemenea, 
procurorii ieșeni le-ar fi cerut unor medici veterinari 
să dispună efectuarea unei necropsii în cazul unei 
pisici descoperite moartă în vila de Moara de Vânt. 
Din câte se pare, cei doi iubiți morți, Ioana Vanesa 

Burlacu și Youssef Jniyah, ar fi avut două pisici în
casa închiriată în Iași.  

Una dintre cele două a fost găsită moartă de
către anchetatori. Inițial, s-a crezut că animalul s-
a intoxicat cu fum, dar, mai apoi, s-a constatat că
patrupedul fusese omorât. Astfel, oamenii legii vor
să afle modul în care a murit animalul și dacă au
existat alte substanțe pe cadavrul acestuia.  

Cum s-a ajuns la tragedia de pe Moara 
de Vânt?  
Amintim că, în decembrie 2021, polițiștii ieșeni

au fost anunțați de rude ale tânărului student marocan
Youssef Jniyah că acesta nu a revenit la Bruxelles.
Oamenii legii au făcut cercetări și au ajuns la vila
închiriată de marocan pe strada Moara de Vânt.
Acolo, anchetatorii au dat peste un tablou de groază:
Ioana Vanesa Burlacu și Youssef Jniyah erau morți
în același pat. Cei doi tineri aveau trupurile sfârtecate
cu zeci de lovituri. După ce tinerii au fost uciși,
autorul ar fi încercat să incendieze vila, dar fără
succes. Ulterior, oamenii legii au ajuns la Ahmed
Sami El Bourkadi, studentul canadian de origine
marocană bănuit de comiterea dublei crime. El a
fost prins în Italia şi adus în Iaşi.  

Sorin PAVELESCU

Zi extrem de importantă pentru 
studentul Ahmed Sami El 
Bourkadi! Procurorii ieșeni cer 
prelungirea arestării suspectului 
crimelor de pe Moara de Vânt
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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  
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor 

de contact din societate  

• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în 
conformitate cu cerințele zilnice  

• Preluarea,  înregistrarea,  distr ibuirea 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 
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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VÂNZĂRI DIVERSE  

PFA „Culea Marcel” vinde metale 
neferoase aluminiu, alama, cupru, 
hârtie și altele în localitatea Iași, 
județul Iași. Telefon mobil: 0752. 
472. 546; 0722. 446. 981.  

Vând la prețuri mici arbori și 
arbuști ornamentali aclimatizați: 
TUIA, MAGNOLII, MESTECENI, 
PINI, IENUPERI, CATALPA, TEI, 
STEJAR, arbuști de gard viu etc. 
Plantele sunt crescute în câmp 
deschis. Telefon: 0762. 061. 
555.  

8000 mp sau parcelat 500/700 mp 
cu vedere la lac Ezareni, str. 
Joldea Vodă, la 1 km de 
Expomobila. Proprietar unic. 0757. 
101371 sau 0232. 230016.  

VÅND PINI (pin negru, pin 
silvestru) 1,5 - 2,5 metri 
înălțime. TUIA, magnolie, 
mesteceni, tei, etc. Detalii la 
0762. 061555.  

Teren blocuri - Moara de Foc / 
Octav Bancilă, 4446mp, 74m 
deschidere, PUZ locuințe 
colective / birouri, PUG - L3M, 
înălțime - nelimitat, lângă 
viitorul magazin Lidl. 0758. 
250396.  

MIERE DE ALBINE (Polifloră) 
Naturală 100% (ECO). Preț: 20 
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau 
0754. 607385. În Iași transportul 
se asigură gratuit indiferent de 
cantitate. Se emite și factură.  

VÂNZĂRI IMOBILIARE  

Vând apartament în zona Podul 
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000. 
Relații la telefon: 0772026329.  

Vând garsonieră în zona Alexandru 
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000 
euro, ușor negociabil. Relații la 
telefon: 0742663997, 
0771661039.  

Proprietar direct, vând parcelă 
teren în Valea Adânca-35 euro/mp 
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.  

Proprietar direct, vând parcelă 
teren în Valea Adânca-35 euro/mp 
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.  

BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate 
utilitățile, de 521mp respectiv 
835mp. Tel: 0765. 855565.  

Proprietar vând apartament cu 1 
cameră în complex rezidențial nou 
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 
vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 2 
camere în complex rezidențial nou 
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 
vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 3 
camere în complex rezidențial nou 
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 

vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 4 
camere în complex rezidențial nou 
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 
vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

De vânzare 2000 mp in sat 
Pietrăria, comuna Bârnova, cu 
toate utilitățile (curent, apă, gaz, 
canalizare), amplasat in centrul 
satului. Detalii la tel. 0747. 982. 
597.  

Vând apartament 2 SD, etaj 
intermediar, Podu Roș. 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 Bancilă 4446mp, 74m 
deschidere, PUZ locuințe colective 
/ birouri, PUG - L3M, înălțime - 
nelimitat, lângă viitorul magazin 
Lidl. 0758. 250396.  

Apartament cu 1 CAMERĂ 
complex rezidențial 2015. 
Apartament bloc nou, construcție 
2015, structură pe cadre de beton, 
decomandat, compartimentat 
pentru a eficientiza cât mai bine 
suprafață utilă de 37 mp. 
Complexul este amplasat într-o 
zona liniștită, beneficiază de un 
cadru intim și de o priveliște 
deosebită. Preț promoțional: 
37900 euro. Pentru mai multe 
detalii: 0746. 785621.  

Spațiu comercial de vânzare cu 
comision 0%, Tătărași str. Ciric 36-
42. 65mp cu toate utilitățile, cu 
vitrină mare (15ml) pretabil pentru 
diferite activități. FD21027 Tel: 
0746. 222244.  

De vânzare spațiu de birou 
amenajat, compartimentat în 2 
încăperi, 2 aparate de aer 
condiționat, contorizare separată 
curent electric 50000Euro. FD769 
Tel: 0746. 222244.  

Apartament nou, 2 camere, 53 mp. 
Construcție 2016, structură pe 
cadre, Fidelia Residence este 
situat în zona Tătărași (alimentara 
Flux). Dotări: gresie, faianță, 
parchet, centrală termică de 
apartament, obiecte sanitare în 
baie, uși de lemn interior, ușă 
metalică la intrare. FD20415. 
Detalii la: 0746. 222244.  

Vând teren 1200 mp intravilan sat 
Rediu Aldei, com. Aroneanu, 
intabulat, utilități, zona păduri 
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp. 
Relații la: 0734. 162016.  

CARTIER VIȘOIANU - 
APARTAMENTE DE LUX. 
Ansamblul Rezidențial Vișoianu - 
apartamente cu 1, 2 sau 3 camere 
decomandate; suprafețe cuprinse 
între 30-80 mp; baia și bucătăria 

complet utilată. Facilități: 
racordare la utilități, dotări 
interioare de lux: uși, gresie, 
faianță, centrală termică, internet, 
tv, telefon, locuri de parcare 
incluse în preț. Detalii la: 0743. 
700400.  

Vând casă în comuna Ruginoasa, 
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape 
de centru, din bolțari - 96 mp, an 
construcție 1994, finalizată la 
cheie. Anexe - 3 camere în 
suprafață de 106 mp, beci, 2 
compartimente, fântână, livadă 
pruni, vita de vie+teren în total 
1760 mp. Relații la telefon: 0741. 
485024.  

VÅND CASĂ P+1, integral 
cărămidă pe 800 mp, intabulată, 
certificat energetic, liberă de 
sarcini. Locuința are 196 mp 
locuibili. Este situată în satul PĂUN 
- la 150 m de strada principală. Pe 
timp de iarnă accesul este facil. 
Relații la tel. 0762. 780991.  

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, confort 1 mărit, 60 
mp, bloc beton din anul 1986, etaj 
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală, 
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3 
straturi, garaj și boxă, Dancu, str. 
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000 
euro, negociabil. Telefoane: 0332. 
108872 și 0755. 848685.  

Persoană fizică vând garsonieră 
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V 
bloc izolat termic, cameră video, 
interfon, gresie, faianță, parchet, 
geam termopan, ușă metalică. Preț 
negociabil. Tel. 0767. 983165.  

Magnolia Residence îți oferă 
prețuri promoționale pentru 
apartamentele cu 2 camere, 
finisate 100%, cu rate la 
dezvoltator. Acum apartament cu 2 
camere de 52 mp la doar 43. 000 
euro. Profită de ofertă! Relații la 
telefon: 0755. 122000.  

Proprietar vând apartament cu 1 
cameră în complex rezidențial nou 
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 
vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 2 
camere în complex rezidențial nou 
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 
vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 3 
camere în complex rezidențial nou 
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 
vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

 

ÎNCHIRIERI  

Închiriez cameră decomandată cu 
acces la bucătărie, frigider, mașină 
de spălat, baie, centrală termică, 
aragaz, cameră cu TV, mobilat, 
pentru doua fete cu 100 de euro pe 
lună. Spațiul se află lângă complex 
comercial. Tel. 0747245733.  

Concesionez pe 10 ani, 
apartament cu 2 camere, 
decomandat în zona Complexului 
Comercial Ciurchi-Iași. Facilități: 
centrală, frigider, aragaz, mașină 
de spălat, TV în fiecare cameră, 
mobilă nouă și recondiționată, uși 
noi moderne, parter. Actele prin 
notariat. Telefon: 0729921577.  

Ofer spre închiriere spații pentru 
birouri și depozit situate în Iași, 
str. C. A. Rosetti, nr. 12-14 și str. 
A. Panu. Relații la telefon 0758. 
046. 130 și 0740. 993. 747.  

Închiriez cameră în apartament de 
3 camere, liberă de la data de 15 
aprilie 2018, 120 euro pe luna 
utilități incluse. 0743. 953. 040.  

Ofer spre închiriere apartament 
cu două camere, complet 
mobilat și utilat, Centru, strada 
Lăpușneanu. Chiria: 300 euro pe 
lună+garanție. Tel 0743. 134. 
260.  

 

Persoană juridică, caut spre 
închiriere spațiu comercial cu 
suprafața între 60-100 mp la 
stradă, pentru destinație 
FARMACIE. Telefon: 0730. 
108211 sau 0736. 302354.  

 

Închiriez o cameră într-un 
apartament de 3 camere, zona 
Dacia. Preț: 100 euro+garanție 
cu toate utilitățile incluse. 
Detalii la telefon: 0743. 953. 
040.  

Oferim spre inchiriere două 
apartamente noi, zona Bucium, 
pentru locuință sau birouri, parțial 
mobilate, parter, aprox. 85 mp 
fiecare, cu gradină în față, zonă 
rezidențială. Tel. 0745. 096992.  

ÎNCHIRIEZ BULDOEXCAVATOARE, 
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ 
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.  

Societate comercială oferă spre 
închiriere spațiu pentru activități 
de birouri/servicii/producție în 
suprafața de 208 mp situat în 
Iași, str. Clopotari, nr. 11, bloc 
628, parter. Relații la adresa e-
mail: gastrostaris@yahoo. com.  

Închiriere terenuri, hale, birouri - 
Dedeman Socola, Piața Dacia, 
DN28, Gelsor, Comat, Toyota 0758. 
250406.  

APARTAMENT, lângă Universitate, 
2 camere semidecomandate, 
mobilate, cu toate utilitățile. 0721. 
239594.  

OFER spațiu de închiriat pentru 
coafeză, cosmeticiană, 
manichiuristă și maseuză în 
cartier Dacia. Chirie foarte 
avantajoasă! Relații la telefon 
0743. 544551.  

 

SERVICII  

King carpet & floor cheaning! Cele 
mai bune servicii de curățenie 
rezidențială. Servicii rapide de 
curățenie la cele mai mici preturi. 
Spălare mochete covoare gresie 
faianță parchet preț: 2-4 lei/m2. 
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Spălare canapele fotolii: 20-135 
lei, saltele: 40-160 lei. Servicii la 
nivel Profesional cu tehnologie de 
ultimă generație - Mașină Injecție 
Extracție. Servicii de curățat și 
întreținere interioară case vile cu 
suprafețe mari. Spălare tapițerii și 
mochete auto la domiciliu 
clienților preț: 75-200 lei. 
Programări, vizualizare și 
abonamente la telefon: 0745. 973. 
088.  

Apartamente 1-2-3 camere, în 
regim hotelier, zonă centrală. De la 
80 RON. Relații la telefon 0742. 
246. 880.  

SERVICII - TRANSPORT  

Transport marfă: mobilă, mutări 
(manipulanți), electrocasnice, etc. 
Preț negociabil, avantajos. 
Amabilitate și seriozitate. Tel: 
0753. 634. 902.  

Transport marfă Intern și 
Internațional 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 marfă 
inclusiv refrigerate cât și 
congelate. Mutări Apartamente, 
Garsoniere, sedii de Firmă, Bagaje. 
Asigurăm MANIPULANȚI la 
cererea clientului. Asigurăm și 
depozitare permanentă cât și 
temporară. Toate prețurile sunt 
negociabile începând de la 0. 9 lei 
pe km. Cursa locală începând de la 
50 lei. Relații la telefon: 0752. 
372108 sau 0728. 341285.  

Efectuăm: - transport marfă - 
servicii MUTĂRI - garsonieră - 
apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc.. 
camere - case, vile, birouri, relocări 
de sedii etc. ÎN ROMÅNIA ȘI ÎN 
STRĂINĂTATE cu sau fără 
manipulanți; demontat și remontat 
mobilier, împachetări, înfolierea 
mobilei și alte servicii la cerere. 
Transport cu dube supraînălțate și 
camioane Mercedes, Sprinter, 
ATEGO, IVECO, FORD (CAROSATE 
sau cu PRELATĂ) cu sau fără lift 
de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t, 5 t. Prețuri 
negociabile - CALCUL COST 
INFORMATIV GRATIS. Eliberăm 
documente la cerere. OFER 
SERIOZITATE!!! ASIGUR 
MANIPULANTI!! Relații la: 0744. 
972. 137.  

SERVICII JURIDICE - 
CONTABILITATE  

EXPERT CONTABIL cu bogată 
experiență în domeniul 
contabilității și salarizării țin și 
verific evidența contabilă la SC, 
ONG, PFA. Ofer consultanță în 
probleme economice și 
reprezentare cu ocazia oricăror 
controale. Prețuri rezonabile. www. 
contaexpertis.ro, email: 
expertcontabil. iasi@yahoo. com, 
tel. 0766. 490019.  

EXPERT soluționează dosare cu 
împrumuturi în franci elvețieni. Tel. 
0232. 218842, 0723. 364346.  

SERVICII CONSTRUCȚII  

Executăm amenajări interioare - 
exterioare, gresie, faianță, rigips, 
zugrăvit, placări cu piatră alei, etc. 
Relații la tel. 0784. 027262.  

Meseriași disciplinați executăm 
case laroșu, la cheie, faianță, 
gresie, zugrăveli, pavele, parchet, 
rigips, garduri, lucrări din piatră și 
granit, beciuri cu boltă din piatră. 
Deținem piatră. Relații la 0745. 
535871 și 0760. 199630.  

 

SERVICII INSTALAȚII  

ELECTRICIAN autorizat execut 
instalații electrice pentru case, 
apartamente, spații. Reparații 
instalații electrice, extinderi, 
modificări de instalații electrice, 
schimbări tablouri electrice. 
Prețuri accesibile și garanția 
lucrării. Relatii la: 0746. 521756.  

Executăm instalații termosanitare, 
electrice - instalații în pardoseală 
și/sau pe calorifere, montăm 
aparate de aer condiționat, 
centrale termice și cazane pe 
lemne, amenajări interioare de 
orice complexitate. Totul la cele 
mai avantajoase prețuri. Tel. 0746. 
634406.  

Electrician autorizat execut 
instalații electrice pentru case, 
apartamente, spații. Reparații 
instalații electrice, extinderi, 
modificări de instalații electrice. 
Prețuri accesibile și garanția 
lucrării. Relatii la: 0758. 573478.  

 

 

LOCURI DE MUNCĂ 

S. C. angajează Jurist. 
Asteptăm CV-urile la adresa de 
email officevioleta@yahoo. 
com. Experiența constituie un 
avantaj. Tel. contact: 0788. 313. 
620.  

EVOPLAN INSOLV IPURL, în 
calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei S. C DOROCA SA, 
căutam inginer cadastrist pentru a 
efectua lucrări de cadastru în 
Dorohoi, jud. Botoșani. TELEFON: 
0742/109899, 0745/308671.  

SC CONSTRUCȚII GENERALE 
MOLDOVA SRL Bacău 
angajează pentru execuție 
inginer CFDP cu sau fără 
experiență. CV pe email: 
office@cgmoldova.ro.  

Cabinet contabilitate angajează 
absolvenți studii superioare cu 
profil economic și cunoștințe 
operare WIN MENTOR. Experiența 
în domeniu constituie avantaj. CV 
uri la e-mail ravexpertpro@gmail. 
com.  

SC ANGAJEAZĂ ECHIPĂ 
FORMATĂ DIN: MAISTRU, 
LĂCĂTUȘI MECANICI ȘI SUDORI 
CONFECȚII METALICE ȘI ȚEAVĂ. 
REL. LA TEL/FAX: 0348. 445460.  

SC angajează pompieri cu atestat. 
Telefon 0745. 867. 002.  

Companie specializată, 
angajează operatori de 
curățenie pentru sedii bancare 
în Iași. Salariu atractiv, contract 
pe perioadă nedeterminată. 
Detalii la numărul de telefon: 
0751. 113. 011.  

Societate multinațională cu filiala 
în Iași angajează Redactor 
documentație tehnică pentru 
domeniul auto. Sunt necesare 
cunoștințe foarte bune de limba 
engleză și experiență în domeniu. 
Rugăm trimiteți CV la adresa: 
info@star-romania. com.  

Angajăm lucrător comercial 
pentru magazin de carne, 
personal de curățenie (femeie 
de serviciu), măcelar. Telefon: 
0742. 183. 687.  

S. C IASI CONF S. A, cu sediul în 
calea Chișinăului nr. 26, IAȘI, (față 
în față cu magazinul Carrefour - 
Felicia), angajează persoane cu 
experiență și pensionari la limita 
de vârsta în meseriile / activitatile: 
-CONFECȚIONERI ȘI /SAU 
MUNCITORI NECALIFICAȚI |N 
CONFECȚII. Se oferă: -pachet 
salarial atractiv; -tichete de masă; 
-decontare cheltuieli transport; -
alte avantaje prevăzute în 
contractul colectiv de muncă. 
Relații suplimentare se obțin la 
sediul firmei sau la telefon: 0232. 
231478, 0232. 277953 INT. 166.  

Recrutăm urgent șoferi categoria B 
cu disponibilitate de începere 
imediată în Southampton-Marea 
Britanie. Salariu cuprins între 
1440£ și 1920£ pe lună. Cazarea 
și mașina sunt asigurate de 
angajator. Cerințe: Vârsta de minin 
25 de ani; Permis de conducere cu 
vechime de minim 2 ani; 
Diponibilitate de lucru 6 zile pe 
săptămână; Nivel engleză-
începător. Cei interesați sunt rugați 
să ne contacteze la: 
repiroltd@yahoo. com; 
0044(7472)288178 Stefana 
DOSOFTEI.  

ANGAJĂM PERSONAL CURĂȚENIE 
PENTRU DECATHLON IAȘI. 
RELAȚII LA TELEFON 0751. 113. 
011.  

SC angajează inginer service 
centrale termice, cu sau fără 
experiență, permis auto categ. B. 
Relații la tel/fax 0232. 236. 341, 
email: service. iasi@etnis.ro.  

Angajăm vânzătoare pentru rulotă 
preparate din carne, zona Dacia-
Zimbru. Detalii la telefon: 0742. 
183687 sau 0751. 697856.  

Angajăm șofer tir pentru transport 
național și internațional 1900-
2100 Euro, contact 0758. 558411.  

Angajăm îngrijitori bătrâni Italia 
1100 Euro, contact 0770. 357607.  

Societate comercială angajează 
lucrător comercial, cu sau fără 
experiență, pentru 
cafenea/spălătorie. Relații 
suplimentare la telefon 
0747270691.  

Cautăm colegă coafeză cu 
experiență pentru a împărți chiria 
(250 lei) si cheltuielile, în zona 
Dacia. Salonul este situat la strada 
principală. Pentru mai multe 
informații sunați la numărul de 
telefon: 0743 544 551 (Alex).  

SC SELCA SA PITESTI angajează: 
dulgheri, zidari, asfaltatori, 
pavatori, electricieni, fierari-
betoniști, mecanic utilaje 
(terasamente, turnare mixtură). 
Oferim cazare, salariu motivant și 
bonuri de masă. Tel: 0248. 
636442; 0724. 447691, 
mail:office@selca.ro.  

S. C. VIAROM CONSTRUCT SRL 
– AGENȚIA IAȘI ANGAJEAZĂ 
PERSONAL PENTRU 
URMĂTOARELE MESERII: 
CONDUCĂTORI AUTO PENTRU 
AUTOBASCULANTE 8x4; 
CONDUCĂTOR AUTO PENTRU 
AUTOCAMION; MECANIC 
DESERVENT REPARTIZATOR 
ASFALT; MECANIC DESERVENT 
BULDOEXCAVATOR; REGLORI 
AȘTERNERE ASFALT; 
ASFALATATORI. DORITORII POT 
TRIMITE CV-uri PE ADRESA DE 
EMAIL hr@viarom.ro. DETALII 
LA TELEFON 0747. 234987.  

 

Alpaccess angajează muncitor 
necalificat și schelar cu 
experiență. Așteptăm CV-ul dvs. 
la adresa de e-mail 
recrutari@alpaccess. com. 
Relații la tel: 0344. 141. 445.  

 

SC angajează inginer service 
cu/fără experiență, permis auto 
categoria B. Rel. suplim. la tel. 
0232. 236341 sau email: 
service. iasi@etnis.ro.  

 

POWER CONCEPT angajează 
șoferi categoriile C<E - cap 
tractor<semiremorcă basculă 
(transport agregate), cu 
experiență. Oferim salariu 
motivant. Relații la telefon 
0232. 765042 sau la nr 0769. 
265676.  
Firmă serioasă, angajează 
croitor/croitoreasă pentru zona 
București. Oferim condiții de 
cazare (se poate alege între mai 
multe opțiuni) și salarii 
motivante. Cerem seriozitate. 
Date de contact: 0721. 791796.  

 

ANGLIA – angajează operatori 
depozit fără experiență și șoferi 
profesionisti C / C<E / D / D<E. 
Obligatoriu: engleză 
conversațional. Telefon: 0758. 
025072 e-mail: paul@best-
network. co. uk.  

CommaTECH SRL angajează 
secretară cu studii superioare. 
Relații la: 0743. 122261.  

Angajăm persoană cu experiență 
în fabricarea de mobilier din lemn 
(maistru sau muncitor specialist). 
Relații la telefon: 0740. 243143.  

Societate comercială angajează 
manipulant depozit PVC în condiții 
avantajoase. Relații la tel. 0332. 
425222 și 0720. 049747.  

Agent de securitate, 8 clase, fara 
experienta precizata, AKYLE 



BIO-PAN 
CENTRU MEDICAL 

Str. V. Alecsandri, Nr. 9 
Programari la telefoanele: 0232.210.728; 

0745.643.908; 0726.655.750 
* UROLOGIE- SEXOLOGIE: 

dr. Constantin Liviu Panainte (doctor in 
stiinte medicale) 

* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela- Psiholog- 
Psihoterapeut 

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion 
Contract cu CAS 

Se acorda consulatii si la domiciliu. 

CABINET INDIVIDUAL  
DE LIBERA PRACTICA „PSIHOLOGIE CLINICA” - 

CAUIA FLORENTINA 
COPII- ADULTI - SERVICII PSIHOLOGICE 
POST CRIZA COVID SUPPORT DE 

REINTEGRARE SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA. 
Telefon: 0732.806.569 

INGRIJIRI MEDICALE  
LA DOMICILIU: 

• Kinetoterapie 
• Perfuzii 
• sonda urinara 
• sonda nasogastrica 
• pansamente 
• tratamentul durerii. 
• Policlinica CFR;  

Telefon: 0753.313.034;  
0758.063.500

SERVICII MEDICALE
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SECURITY SRL. Relații la: 
0722501355; 0763198299; 
resurseumane@akylesecurity.ro, 
Bucuresti.  

Agent de securitate, studii medii 
fără experiență precizată, STEFAN 
SECUTITY SRL. Relații la: 
0733676402; 
stefansecurity@gmail. com, SOS. 
NATIONALA NR. 24 

Agent de turism, studii superioare 
in domeniu / cunostinte operare pc 
/ limba engleza, EUROPA TRADE 
SRL. Relații la: 
europatravel2003@yahoo. com, 
Str. 14 Decembrie 1989 Nr. 4.  

Agent servicii clienti, studii 
superioare, limba 
germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL 
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL. 
Relații la: 0758098600; TAG. 
Romania@hcl. com, Str. Palat Nr. 
1, Etj. 2 Si 5.  

PIERDERI 
Pierdut carnet de student pe 
numele CIOCAN ADRIAN emis de 
Universitatea de Științele Vieții 
"Ion Ionescu de la Brad" Iași, 
Facultatea de AGRICULTURA. Se 
declară nulă. 

MEDIU 
Comuna Comarna, titular al PUG 
comuna Comarna, judetul Iasi, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu. Prima versiune 
a proiectul de plan/program 
propus poate fi consultata la 
sediul APM Iasi, în zilele de luni-
joi, orele 8 –16,30. Observatiile 
publicului se primesc la sediu 
APM Iasi, - Calea Chisinaului, nr. 
43, în termen de 15 zile 
calendaristice de la publicarea 
anuntului. 

SC POPVAL-COS SRL prin Popa 
Valerica, beneficiara a lucrarii 
Desfiintare birou+magazin(C1), 
wc(C5), anexa(C2), depozite(C3 si 
C4), construire cladire 
multifunctionala(birouri, servicii, 
comert, restaurant-bar) 
conditionat de elaborare si 
aprobare PUZ, situata in sat 
Focuri, comuna Focuri, NC 60086, 
jud. Iasi, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu. 
Prima versiune a proiectului de 
plan propus poate fi consultata la 
sediul APM Iasi - Calea Chisinaului 
nr. 43 in zilele de luni-joi (orele 8-
16.30) si vineri (orele 8-14.00). 
Observatiile publicului se primesc 
la sediul APM Iasi in termen de 15 
zile calendaristice de la publicarea 
anuntului. 

Susanu Emanuel si Niculita Ionut, 
beneficiari ai lucrarii Elaborare 
PUZ + RLU - In vederea construirii 
unor locuinte colective, spatii 
comerciale si servicii cu regim de 
inaltime D+P+3E, situata in Strada 
Manastirii, sat Hlincea, comuna 
Ciurea, jud. Iasi, NC 65644, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu. Prima versiune a 
proiectului de plan propus poate fi 
consultata la sediul APM Iasi - 
Calea Chisinaului nr. 43 in zilele de 
luni-joi (orele 8-16.30) si vineri 
(orele 8-14.00). Observatiile 
publicului se primesc la sediul 
APM Iasi in termen de 15 zile 
calendaristice de la publicarea 
anuntului. 

Vizaru Titi, titular al proiectului 
Construire sala de evenimente, 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de încadrare 
de catre Agen?iei pentru Protec?ia 
Mediului Ia?i, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului*), pentru proiectul 
Construire sala de evenimente, 
propus a fi amplasat în intravilan 
comuna Costuleni, jude?ul Ia?i, 
nr.cad.60834. 1. Proiectul deciziei 

de încadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului Ia?i din 
Calea Chisinaului nr. 43, municipiul 
Ia?i, jude?ul Ia?i, în zilele de de luni 
- joi între orele 9:00 – 14:00 ?i 
vineri între orele 9:00 – 12:00 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet http://apmis.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru 
protectia mediului. 

  

CONCURSURI 

În conformitate cu prevederile 
art.16 alin.10 din Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri 
publice, Primaria Comunei Tansa, 
judetul Iasi organizeaza concurs 
pentru ocuparea postului de sofer 
microbuz, prevazut în cadrul 
proiectului finan?at din fonduri 
europene nerambursabile POCU 
/436/4/4/127531 cu titlul, ,Servicii 
integrate pentru bunicii din Tansa", 
pe perioada determinata. Conditii 
generale de participare: • cetatenie 
româna; • cunoasterea limbii 
române scris si vorbit; • vârsta 
minima reglementata de 
prevederile legale; • capacitate 
deplina de exercitiu, • lipsa 
antecedentelor penale. Condi?ii 
specifice de participare: • studii 
medii; • sa posede permis de 
conducere categoria D; • sa 
posede atestat pentru transport 
rutier de persoane în termen de 
valabilitate; • adeverinta medicala 
care sa ateste starea de sanatate 
eliberata de un cabinet medical 
specializat în ceea ce priveste 
examinarea conducatorilor auto; • 
aviz psihologic; • sa aiba 
cuno?tin?e temeinice de legisla?ie 
rutiera. Dosarul de concurs: Pentru 

participarea la concurs persoanele 
interesate vor depune la 
Secretariatul Primariei Comunei 
Tansa, pâna la data de 28.01.2022, 
ora 13:30, urmatoarele 
documente: 1. cererea de înscriere 
la concurs (formular tip); 2. copia 
documentului care atesta 
identitatea; 3. copii ale 
documentelor care atesta nivelul 
studiilor ?i efectuarea unor 
specializari; 4. cazierul judiciar sau 
o declaratie pe propria raspundere 
referitoare la lipsa antecedentelor 
penale; 5. adeverin?a medicala 
care atesta starea de sanatate 
corespunzatoare; 6. curriculum 
vitae în format Europass, datat ?i 
semnat pe fiecare pagina, în care 
se men?ioneaza proiectul ?i postul 
vizat de candidat; 

Pentru verificarea conformita?ii cu 
originalul documentele 
men?ionate la punctele 2 ?i 3 vor fi 
prezentate ?i în original. Probele 
concursului: 1.Selec?ia dosarelor 
de înscriere 1.Proba scrisa 
2.Interviul. Bibliografia de concurs: 
anexata alaturat. Condi?iile de 
desfa?urare a concursului:• data 
pâna la care se pot depune 
dosarele de înscriere: 28.01.2022, 
orele: 13:30, la sediul Primariei 
Tansa, jude?ul Ia?i. • data ?i ora 
organizarii probei scrise: 
31.01.2022, orele 10:00. • locul 
organizarii probei scrise: sediul 
Primariei Comunei Tansa, jude?ul 
Ia?i. • data ?i ora organizarii probei 
interviu: 01.02.2022, orele: 10:00; 
• locul organizarii probei interviu: 
sediul Primariei Comunei Tansa, 
jude?ul Ia?i. În situa?ia în care la 
concurs se prezinta un singur 
candidat comisia poate decide sa 
renun?e la testarea candidatului 
prin intermediul interviului. 
Dosarele se depun la sediul 
Primariei comunei Tansa, judetul 
Iasi, Compartiment – secretariat 
pâna la data de 28.01.2022, orele: 
13:30. Nu se accepta depunerea 
dosarelor incomplete. Rela?ii 
suplimentare la nr.tel. 
0232/325170.
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Secretara ochioasă și-a pus...  
pe fața fostului primar 
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu o 

veste de pe la țărănoaia, de prin comuna Năucești, 
despre fostul premar Josef Antoniu. Eh, cică fostul 
premar e tare fustangiu, nu ratează nimic de pe 
coclaurile comunei. Dar, de ceva timp, s-a mai 
liniștitit, a rămas cu o singură amantă, care-i cam 
pune poalele în cap. Este vorba despre o blondină 

care e secretară pe la o școală sătească. Acum, 
Josef se simte ca în clasa întâi, în fiecare zi se 
lipește de băncile școlii ca să o vadă pe secretară. 
Pentru asta inventează tot felul de pretexte, ca să 
scape și de gura nevestei, care a devenit tot mai 
suspicioasă. Babele bârfitoare vor sta atente pe 
această poveste, pentru că este un zvon legat și 
de o sarcină care va complica mult viața mondenă 
din comuna Năucești.   

A intrat pren berouri și a plecat ofuscat 
că nu mai mirosea a... Omega pe acolo!  
La final de rubricuță, babetele cele hâtre vă 

prezintă una nouă despre același Arăgăzel Pompa. 
Gurile rele spun că endevidul a început să-și petreacă 
tot mai mult timp pe la casa cu pătrate. Asta, pe 
sistemul „am, n-am treabă, eu merg zilnic la casa 
cu pătrate”! Ceea ce nu știu toți oamenii este că, 
de fapt, el este șeful din umbră al Prefeciurii, el îl 
ține de „bijuterii” pe noul prefect, motiv pentru care 
el o bate-n cap tătă zâulica prin casa cu pătrate! 
Oamenii răi au mai afirmat că, recent, Arăgăzel a 
intrat și prin beroul actualului șăf al cejăului și a 
făcut o criză de apoplexie când a constatat că, pe 

acolo, nu prea mai mirosea a... Omega, așa cum 
era pe vremuri!  

Angajații de la tramvaie sunt 
amenințați de conducere 
Babele încheie rubrica de astăzi cu o informație 

de ultimă oră de pe la depourile Cetepeului, unde 
angajații sunt tot mai nemulțumiți, deoarece 
conducerea nu asigură condiții de lucru sigure. 
Vatmanii și șoferii circulă pe străzi ca pe sârmă, 
pentru că oricând se poate produce o nenorocire, 
pentru că ei, de fapt, conduc niște sicrie. Autobuzele 
nu au piese de schimb, la fel și pe la tramvaie. Și 
pentru că au crăpat în gazeta bâzâitoare tot felul 
de informații care arată situația de la Cetepeu, 
conducerea a dat o circulară prin care angajații 
sunt anunțați că vor rămâne fără loc de muncă 
dacă vor mai ciripi ceva pe la gazetă. Oamenii ăștia 
au înnebunit, nu au cum să oprească o gloată 
nervoasă, care-și face griji pentru propria siguranță. 
Babele știu că sunt destule voci care nu se vor opri 
și vor menține în continuare relația cu gazeta 
bâzâitoare.

Bursa bârfelor

Un individ s-a ales cu o 
pedeapsă din partea 
judecătorilor ieșeni, după ce a 
fost acuzat că a incendiat două 
tomberoane aparținând SC 
Salubris SA. Astfel, magistrații 
din cadrul Judecătoriei Iași l-au 
condamnat pe Valentin Ciprian 
Andronic la 4 ani şi 9 luni de 
pușcărie, pentru comiterea 
infracţiunii de distrugere. În 
plus, ieșeanul fără adăpost a 
fost obligat la plata unor 
despăgubiri în valoare de 2.142 
de lei  

 
Un bărbat de 42 de ani a fost trimis la pușcărie 

după ce a incendiat două tomberoane aparținând 
SC Salubris SA. Astfel, magistrații din cadrul Judecătoriei 
Iași l-au condamnat recent pe Valentin Ciprian 
Andronic la 4 ani şi 9 luni de pușcărie, pentru comiterea 
infracţiunii de distrugere.  

În plus, ieșeanul fără adăpost a fost obligat la 
plata unor despăgubiri. „Instanța admite acţiunea 

formulată de către partea civilă SC Salubris SA şi îl 
obligă pe inculpatul Valentin Ciprian Andronic să îi 
plătească părţii civile suma de 2.142 de lei, cu titlu 
de daune materiale”, au afirmat judecătorii ieșeni. 
La aplicarea pedepsei, magistrații au luat în calcul 
faptul că individul are antecedente penale care atrag 
starea de recidivă post-executorie. Așadar, individul 
a fost condamnat anterior la 7 ani de închisoare, 
prin sentința din 27 mai 2010 a Judecătoriei Iași, din 
executarea căreia a fost liberat din penitenciar pe 
data de 18 noiembrie 2016. În edițiile anterioare, 
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.  

Valentin Ciprian Andronic, acuzat că a 
distrus tomberoane ale SC Salubris SA  
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, 

aceasta putând fi contestată. Procesul ieșeanului 
Valentin Ciprian Andronic (42 de ani) a început pe 
data de 7 mai 2021. Procurorii din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Iași l-au trimis în judecată 
pe individ sub acuzația de distrugere.  

„Pe data de 10 aprilie 2021, în jurul orei 19:00, 
inculpatul a distrus, prin incendiere, două eurocontainere 
din plastic destinate colectării deșeurilor aparținând 
SC Salubris SA, containere care se aflau amplasate 
în gangul de lângă o clădire din municipiul Iași, 
punând, astfel, în pericol alte persoane și bunuri și 

cauzând un prejudiciu în sumă totală de 2.142 de
lei”, au afirmat anchetatorii ieșeni. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

În fața magistraților ieșeni, individul a 
recunoscut, apoi a negat faptele  
După incident, la fața locului au fost alertate

autoritățile. Focul a fost stins, iar oamenii legii au
urmărit imaginile surprinse de camerele de luat
vederi din zona respectivă. Astfel, aceștia au ajuns
la Valentin Ciprian Andronic, un bărbat fără ocupație
și fără adăpost. Inițial, acesta a recunoscut faptele,
dar, mai apoi, în timpul judecății, le-a negat.  

Anchetatorii au refăcut traseul individului și au
stabilit că a plecat din Copou, pe bulevardul
Independenței, spre zona Gării Iași, unde a consumat
mai multe băuturi alcoolice. La un moment dat, în
jurul orei 19:00, individul a ajuns din nou în zona
bulevardului Independenței, pe lângă sediul SC Urbio
România SRL, unde a răscolit prin niște pubele, de
unde a luat o sticlă din plastic. „Ajungând în dreptul
altor eurocontainere, a aruncat sticla deschisă cu
spirt și cu vin într-un tomberon, după care și-a aprins
un muc de țigară cu un chibrit, a aruncat chibritul
cu flacără în tomberon, apoi a aruncat și mucul de
țigară, în același tomberon, și a plecat de la fața
locului”, au încheiat oamenii legii.  

Ciprian NEDELCU

Un bărbat, trimis la temniță de judecătorii 
ieșeni după ce a incendiat două tomberoane. 
A turnat vin amestecat cu spirt, și-a aprins  
un chiștoc, apoi l-a aruncat în gunoi 
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