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Clădire de 2 milioane de
euro în Păcurari! Iată cum va
arăta imobilul preluat de
Ateneul Național din Iași

O instituție din Iași va
transforma radical o
clădire-monument
istoric din cartierul
Păcurari. Ateneul
Național Iași va
transforma Casa
Buicliu, clădire
ridicată la sfârșitul
secolului al XIX-lea,
într-un viitor muzeu
al copiilor. Finanțarea
ar putea fi asigurată
din fonduri
guvernamentale

Un imobil monument istoric
din cartierul Păcurari ar urma
să fie refăcut complet în perioada
următoare. Ateneul Național
din Iași a demarat un proiect
legat de planurile de restaurare
a Casei Bogonos-Buicliu, din
strada Păcurari, nr. 29, unde

ar putea fi înființat Muzeul
Copiilor. Este vorba despre
primul muzeu de acest fel din
Regiunea de Nord-Est, proiect
care ar urma să fie finanțat cu
fonduri guvernamentale. De
altfel, documentația privind
reabilitarea monumentului
istoric a ajuns la Comisia Zonală
a Monumenentelor pentru a fi
avizată.

Ateneul Național a
preluat
clădirea din Păcurari
Clădirea a intrat în patrimoniul
Ateneului pentru o perioadă
de 25 de ani. Clădirea construită
la finalul secolului al XIX-lea
va fi transformată într-un Muzeu
al Copiilor. Documentația a
fost realizată de Ionel Oancea,
fostul arhitect al municipiului
Iași. De altfel, acesta a arătat
și cum va fi structurată clădirea.

”Lângă clădire va apărea și un
amfiteatru în aer liber. Sub
acest amfiteatru va fi o extensie
a muzeului. Vom discuta la
Comisia Zonală a Monumentelor
toate aceste detalii ce țin de
clădirea din cartierul Păcurari.
Trebuie să vedem ce se va
întâmpla și cu extensia de lângă
imobil. În clădire vor apărea
și unele spații administrative”,
a menționat Ionel Oancea.
Clădirea a fost preluată de
Ateneul Național încă din anul
2019, printr-o hotărâre de
Consiliu Local.

Dezastru la imobilul
istoric
din municipiul Iași
Instituția de cultură a preluat
o casă aflată într-o stare
avansată de degradare, un
adevărat focar de infecție.
Clădirea a fost locuită ani la

rând de asistați sociali, aceștia
transformînd imobilul intr-un
morman de cărămizi. Clădirea
din strada Păcurari, nr. 29, are
un regim de înălțime cu beci,
demisol și parter. Până în urmă
cu câțiva ani, clădirea a adăpostit
una dintre filialele Bibliotecii
Județene “Gheorghe Asachi”.
Ulterior a fost ocupată abuziv
de câteva persoane fără locuință.
Aceștia au fost relocați, iar
clădirea a fost împrejmuită
pentru a nu le mai permite
accesul în interior.

Istoric zbuciumat al
clădirii din Păcurari
Întreg ansamblul din Păcurari
este format din teren
neîmprejmuit (proprietatea
privată a municipiului Iași), cu
o suprafață de 460 mp, dar și
de o clădire cu suprafața
construită la sol de 342 mp,

cu regim de înălțime beci+D+P,
suprafață construită desfășurată
de 620,40 mp și teren aferent
clădirii în suprafață de 442 mp.
Casa a fost construită în 1890
de pictorul peisagist Theodor
Buicliu (1837-1897). Acesta sa născut la Iași, în familia lui
Iacob Buicliu (1809-1881) și a
Mariei Tossun (1817-1907), de
origine armeană, alături de alți
șase băieți și trei fete. A studiat
la Iași si apoi la Paris. A fost
membru al Societății “Junimea”,
profesor la Școala de Belle
Arte din Iași și profesor de
desen și caligrafie la o școală
comercială. A fost fratele
cunoscutului Grigore Buicliu,
procuror general al Curții de
Apel din Iași între anii 18741876.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Lista noilor zboruri pe 2022 de la
Aeroportul Iași! Trafic estimat la
800 de mii de pasageri în acest an

Lista noilor zboruri pe anul
2022 de la Aeroportul Iași a
fost prezentată de
conducerea regiei
aeroportuare. În cursul
acestui an vor fi operate
câteva curse noi spre
destinații din Europa.
Conducerea regiei
estimează un flux de circa
800 de mii de pasageri, în
2022, prin terminalele de la
Aeroportul Iași

Conducerea Aeroportului Internațional
Iași a prezentat bilanțul de activitate
pe perioada anului trecut de la regia
aeroportuară. În perioada anului 2021,
prin terminalele regiei au trecut aproape
640 de mii de pasageri, număr care va
crește până la aproape 800 de mii pe
parcursul acestui an. Conform lui Romeo
Vatră, directorul aerogării ieșene, în
cursul anului 2021, au fost desfășurate
mai multe activități. ”Am trecut la
realizarea demersurilor necesare pentru
implementarea noului proiect de
dezvoltare și modernizare a Aeroportului
Iași. De asemenea, am avut negocieri
privind garantarea creditului de co-

finanțare și stabilirea băncii care să
asigure acordarea creditului. Am
demarat și procedura de achiziție
pentru realizarea proiectului tehnic și
execuția lucrărilor la terminalul T4 și
extinderea parcării de scurtă durată”,
a precizat Romeo Vatră. De precizat
că Aeroportul Iași a negociat cu ExtimBank
contractarea unui credit de peste 100
de milioane de lei pentru cofinanțarea
proiectului privind noul terminal.

Lista noilor zboruri pe 2022!
Iată cursele de la
Aeroportul Iași
Conducerea Aeroportului Iași a
precizat că la finalul anului 2021 au
fost lansate noi curse aeriene către
destinații din Europa. Este vorba despre
zborul Iași - Madrid (Spania), operat
de compania Wizz Air, lansat pe 16
decembrie 2021, dar și de cursa Iași Dublin (Irlanda), operată de compania
Blue Air, lansată pe 19 decembrie 2021.
”Am avut întâlniri cu noi companii
aeriene în această perioadă. Am discutat
cu Turkish Airlines despre oportunitatea
deschiderii unei rute permanente Iași
- Istanbul, dar și cu Aeroportul din
Constanța pentru o cursă sezonieră

din Iași spre litoral”, a mai spus Romeo
Vatră. În 2022 vor apărea noi zboruri
de la Iași. Toate ar urma să fie operate
de Blue Air. Este vorba despre Iași Paris (Aeroportul Charles de Gaulle),
cursa Iași - Bruxelles (Aeroportul
Zaventem), Iași - Roma (Aeroportul
Fiumicino), Iași - Barcelona (Aeroportul
El Prat), dar și Iași - Koln.

Șase companii operează
curse de la Aeroportul Iași
Șase companii aeriene au operat,
anul trecut, pe Aeroportul Iași. Este
vorba despre Tarom, Wizz Air, Blue Air,
Austrian, Lufthansa și HiSky. În total,
în 2021 au fost deservite 22 de destinații
internaționale și una internă. De
asemenea, în programul de vară 2021
au fost disponibile curse charter și
sezoniere spre șase destinații de
vacanță, respectiv Santorini, Skiathos,
Heraklion, Antalya, Hurghada, Sharm
El Sheick. ” Aeroportul Internațional
Iași a încheiat anul 2021 cu un număr
total de 639.532 de pasageri îmbarcați
și debarcați. Vorbim despre un avans
de 37 la sută față de traficul înregistrat
în anul 2020”, a mai spus directorul
aerogării ieșene. Pasagerii s-au arătat

nemulțumiți însă de aspectul aerogării
într-un chestionar desfășurat de o
companie online.

Noi proiecte la
Aeroportul Iași
Conducerea Aeroportului Iași a
prezentat și alte detalii din activitatea
pe anul 2021. Romeo Vatră a precizat
că, anul trecut, a fost derulat un proiect
legat de creșterea gradului de siguranță
și securitate, în valoare de 9,7 milioane
de lei, dar și unul legat de achiziția de
echipamente de securitate pentru R.A.
Aeroportul Iași, în valoare de 7,4 milioane
de lei. ”Am acordat și o facilitate privind
parcare gratuită, valabilă 48 de ore,
pentru persoanele care se vaccinează
la Aeroportul Iași. Am introdus sistemul
de plată cu cardul la parcarea publică.
Aeroportul Iași va primi 6,53 milioane
de lei, ajutorul de stat pentru depășirea
dificultăților financiare cauzate de
criza pandemică”, a mai spus directorul
de la Aeroportul Iași. Pe lângă lista de
zboruri pe 2022 de la Aeroportul Iași,
regia va avea ca prioritate în acest an
și demararea investiției în noul terminal
T4.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Peste 200 de noi infectări cu
Omicron, confirmate în ultima
săptămână la Spitalul de Boli
Infecțioase din Iași. Dr. Florin
Roșu: ”Avem primul pacient
cu Omicron internat la ATI”

Peste 200 de noi cazuri de
infectări cu tulpina Omicron
la Iași, în ultima săptămână!
Medicii ieșeni au fost luați cu
asalt de numărul mare de
infectări care a crescut brusc.
Au apărut și primii pacienți
Omicron internați la Spitalul
Clinic de Boli Infecțioase,
unul fiind la ATI

Se agravează situația în rândul infectărilor cu
tulpina Omicron. În ultimele zile, la Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași au fost depistate
266 de noi suspiciuni de infectare cu tulpina Omicron,
238 fiind deja confirmate până în prezent. Au apărut
și primele cazuri de pacienți Omicron care necesită
îngrijire în spital. ”În cursul acestei săptămâni am
ridicat suspiciunea de infectare cu noua tulpină la
266 de persoane. Am trimis deja toate probele la
București, iar ieri, 14 ianuarie 2022, am mai trimis
încă 80. Din cele 266, au fost confirmate pozitiv 238
cu Omicron și 7 cu tulpina Delta. Avem internați în

cadrul spitalului primii 11 pacienți Omicron, care au
necesitat îngrijire de specialitate, dintre care unul
la ATI. Este vorba despre o pacientă în vârstă de 76
de ani, nevaccinată și cu alte comorbidități. În total,
în secția de Terapie Intensivă sunt 3 pacienți”, a
declarat dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic
de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva”, Iași.

Primele două suspiciuni au apărut la
sfârșitul lunii decembrie 2021
Amintim că primele suspiciuni de infectare cu
noua tulpină Omicron, foarte contagioasă, au apărut
pe data de 22 decembrie 2021. Prima suspiciune de
infectare cu tulpina Omicron a fost la un pacient
internat la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași.
Bărbatul în vârstă de 49 de ani, din județul Vaslui,
se afla în evidențele spitalului cu o afecțiune urologică.
În urma primei secvențieri făcute la Iași, confirmarea
de infectare a primilor pacienți suspecți era de 99
la sută, iar câteva zile mai târziu au venit și rezultatele
oficiale de la București. Medicii ieșeni au precizat
că simptomele infecției cu Omicron sunt asemănătoare
infecției clasice cu Covid-19 sau infecției cu tulpina
Delta, dar simptomul specific noii tulpini este durerea
în gât. Specialiștii recomandă prezentarea la medicul

de familie a persoanelor care au o simptomatologie
specifică infecției.

Peste 300 de noi cazuri Covid-19
în doar 24 de ore
De la debutul pandemiei și până ieri, 6 ianuarie
2022, pe teritoriul judeţului Iaşi au fost confirmate
74.821 de cazuri de persoane infectate cu Covid-19
și 2.093 de decese. Rata de infectare a început din
nou să crească după sărbătorile de iarnă, iar valul
5 al pandemiei a debutat de aproximativ trei săptămâni.
Vineri, 14 ianuarie 2022, DSP Iași a raportat 340 de
cazuri în plus faţă de ziua precedentă.
Odată cu numărul mare de cazuri a crescut și
numărul pacienților care au nevoie de îngrijire în
spital, astfel, ieri s-au efectuat 40 de internări și
doar 27 de externări. Tot ieri, în spitalele suport
Covid din Iași erau ocupate 178 de paturi. Din numărul
total de pacienți internați, 8 se aflau în secțiile ATI,
prezentând forme grave ale bolii, printre care și doi
copii de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
”Sf. Maria” Iași. Cele mai multe locuri ocupate în ATI,
trei, erau la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.
Parascheva”, Iași.
Andreea PĂDURESCU
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Strigăt disperat de ajutor! Uitați-vă la
această minune de copil! Are nevoie
de 150.000 de euro pentru a trăi.
O boală grea o macină în fiecare zi

O familie din Iași a fost
greu încercată chiar în prag
de Crăciun! Liliana și Andrei
Ciocan au primit cea mai
grea veste. Ilinca, fetița lor
care urma să împlinească 3
ani, a fost diagnosticată cu
cancer după ce ei credeau
că e doar o pneumonie.
Suspiciunile au apărut când
Ilinca nu a mai putut să
meargă

Ilinca Ciocan avea o copilărie normală
până când ceea ce părea o pneumonie
s-a dovedit a fi un cancer crunt. Familia
micuței a primit vestea tristă chiar în
Ajunul Crăciunului 2021. După multe
săptămâni de chin, timp în care starea
Ilincăi se deteriora vizibil, rezultatele
analizelor au arătat cel mai negru
scenariu. Copila a fost diagnosticată
cu leucemie acută limfoblastică TIP1
Fab. ”Diagnosticul l-am aflat chiar
înainte de Crăciun, dar problemele de
sănătate au apărut la sfârșitul lunii
octombrie 2021. A început cu o bronșită,
pentru care a luat tratament cu antibiotice.
Se simțea din ce în ce mai rău și am

mers din nou la medic, unde ne-a spus
că are pneumonie. A continuat să ia
tratament, dar nu dădea rezultate. În
continuare se simțea foarte rău, plus
că începuse să ne spună că o doare și
un picior. Am mers la ortoped, unde
ne-a spus că este sinovită și că va
trece odată cu răceala. S-a dovedit
într-un final că nu era nimic din toate
astea”, a declarat Liliana Ciocan, mama
fetei.

nu înțelegeam ce treabă are pneumonia
cu hematologia, dar ea bănuia ceva și
se pare că a avut dreptate. Ni s-a
confirmat că e ceva mai grav. Nu am
crezut că vom trece vreodată prin așa
ceva. Ilinca are 3 ani, i-a împlinit chiar
în ziua în care am ajuns în Italia, pe 28
decembrie 2021. Am ajuns în Italia cu
ajutorul unui părinte care a trecut prin
aceeași situație cu fiul său”, a precizat
Liliana Ciocan, mama fetei.

”Nu mai putea să meargă”

Costul tratamentului este
de aproximativ
150.000 de euro

Familia a început să își pună semne
de întrebare cu privire la starea de
sănătate a fetei când aceasta a început
să acuze dureri la un picior. Copila nu
mai putea să meargă, se deplasa
șchiopătând sau doar în brațele părinților.
Starea ei se agrava pe zi ce trece. Ziua
de naștere, când a împlinit 3 ani, și-a
petrecut-o pe drum, spre spitalul din
Italia. ”Am început să mă îngrijorez
când am văzut că nu își mai revine și
nu își mai putea folosi piciorul deloc.
Mergea șchiopătând sau nu mergea
deloc, doar în brațe. Am luat hotărârea
de a face un set de analize complet.
Am mers cu rezultatele din nou la medic
și ne-au trimis la hematologie, iar eu

Familia și apropiații Ilincăi se roagă
zi de zi să-și revină, însă pe lângă
rugăciuni este nevoie și de bani. Liliana
și Adrian Ciocan au nevoie de ajutor
financiar pentru a reuși să fie alături
de Ilinca până la final, până când se va
face bine. Pe Ilinca o așteaptă acasă
sora ei de 8 ani. ”Când am ajuns în Italia,
Ilinca avea 90 la sută celule canceroase.
A trecut o lună de când nu mai merge
și nu se mai ridică din pat. Ne rugăm
în fiecare zi să se facă bine și să reziste
ședințelor de chimioterapie. Va face
și chimioterapie orală. E mai bine că

am venit în Italia, aici se fac analize
mai detaliate și altele în plus decât în
România. Peste 3 luni aflăm gradul de
risc. Se poate lua în calcul și un transplant,
doar că noi nu avem toate detaliile bolii
și trebuie să mai așteptăm. Din calculele
de până acum, cu tot ce este, chirie și
din ce mai știm din auzite, costul ajunge
undeva la 150.000 de euro. Vreau să le
mulțumesc”, a încheiat Liliana Ciocan,
mama Ilincăi. În edițiile anterioare a
fost prezentat cazul lui Rareș Lupu,
un tânăr de 17 de ani care suferă de
tumoră cerebrală profundă, inoperabilă,
iar tratamentul este unul extrem de
scump.

Conturile deschise
pentru donații
Donațiile pentru a o ajuta pe Ilinca
se pot face în conturile tatălui, Andrei
Ciocan, deoarece el se ocupă de acest
aspect cât timp mama, Liliana Ciocan,
se află în spital, în Italia, concentrânduși toată atenția asupra fetei. Conturile:
RO50INGB0000999905703611(Lei)
RO89INGB0000999912063490(Eur)
REVOLUT:0742648030.
Andreea PĂDURESCU
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Peste o sută de ieșeni au aflat că suferă de
boli transmisibile grave după ce au mers
să doneze sânge! Dr. Lavinia Scripcaru:
”Cei mai mulți au Hepatita B, dar și sifilis”

Din cei 13.529 de donatori, peste 100
au aflat că suferă de o boală
contagioasă abia după ce au mers și
au donat sânge la Centrul Regional de
Transfuzie Sanguină Iași. Aceștia nu
știau că sunt infectați. Cei mai mulți
au fost depistați pozitiv la Hepatita B

În anul 2021, în urma analizelor de sânge care
se recoltează în mod obișnuit, peste 100 de ieșeni
au descoperit că suferă de o boală contagioasă.
Aceștia nu știau că sunt infectați și au aflat abia în
momentul în care au mers să doneze la Centrul
Regional de Transfuzii Sanguine Iași, unde au fost
recoltate probe. Suspiciunile de infectare au apărut
când rezultatele probelor de sânge nu erau conforme
graficului. ”Pe parcursul anului 2021, la Centrul
Regional de Transfuzii Sanguine Iași s-au prezentat
13.529 de persoane care au donat. La 106 dintre
acestea, rezultatele analizelor au fost în afara
parametrilor normali, astfel probele au fost trimise
mai departe, la București. Din cele peste 100 de
probe, la 86 au venit confirmările și mai sunt de venit
celelalte 20 de probe. Trebuie precizat că cele mai
multe rezultate confirmate indică infecția cu virusul

hepatic B”, a declarat dr. Lavinia Scripcaru, directorul
CRTS Iași.

Dr. Lavinia Scripcaru: “Principalele
probe care se iau pentru depistarea
hepatitei B, hepatitei C,
HIV, Sifilis sau HPV”
Orice persoană care dorește să doneze sânge
are de îndeplinit câteva condiții, iar pentru orice
măsură de siguranță, donatorilor li se recoltează
probe de sânge pentru a se asigura că sunt sănătoși
și nu transmit boli. Printre condițiile de donare se
numără următoarele: vârsta minimă de donare este
18 ani, iar vârsta maximă - 60 de ani, greutate de cel
puțin 60 de kilograme, cei care au avut hepatită,
TBC sau alte boli infecțioase sau autoimune nu pot
dona sânge, cu 72 de ore înainte consumul de alcool
nu este permis și în ultimele două săptămâni nu
trebuie să fi făcut vaccin.
”Există un interval de 72 de ore pentru analizarea
probelor de sânge a persoanelor care se prezintă pentru
donare. Se fac testări repetative. Principalele probe
care se iau sunt pentru depistarea mai multor afecțiuni
cum sunt: hepatita B, hepatita C, HIV, Sifilis sau HPV.
Se fac și analizele clasice, biochimice, de sânge. În

cazul probelor care ies cu rezultate non-conforme,
probele sunt trimise la București. Analizele sunt recoltate
tuturor persoanelor care donează. Donatorii fideli au
un plan de analize mult mai amplu și mai des”, a precizat
dr. Lavinia Scripcaru, directorul CRTS Iași.

Rezervele de sânge sunt la limită
Medicii ieșeni fac în continuare apeluri disperate
către populație deoarece luptă zilnic cu o problemă
care pare că nu se mai sfârșește. Lipsa acută de
sânge din spitalele ieșene îi pune în dificultate pe
medici, dar cel mai grav este faptul că viața pacienților
este pusă în pericol. Chiar dacă numărul donatorilor
care s-au prezentat la Centrul Regional de Transfuzie
a crescut în perioada sărbătorilor de iarnă, cantitatea
de sânge este în continuare insuficientă. Lipsa acută
de sânge există în toate spitalele din Iași, dar cel
mai afectat este Spitalul Clinic Județean de Urgențe
„Sf. Spiridon” Iași, unde ajung cei mai mulți pacienți
în stare foarte gravă. Medicii se confruntă cu această
situație de mai mulți ani și cer rezerve de sânge din
centrele din județele Moldovei. Se fac în continuare
apeluri disperate către toți posibilii donatori din
județul Iași! Zilnic, zeci de pacienți au nevoie de
transfuzii sanguine, iar viața lor este pusă în pericol.
Andreea PĂDURESCU
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Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin,
prorector la Universitatea Tehnică din Iași,
membru în noua conducere a Agenției
Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior

Un universitar din Iași, prof.
univ. dr. ing. Neculai Eugen
Seghedin, prorector la
Universitatea Tehnică
”Gheorghe Asachi” din Iași,
este membru în noua
conducere a Agenției
Române de Asigurare a
Calității în Învățământul
Superior. Acesta este
director al Departamentului
de Evaluare Externă a
Calității. Pe de altă parte,
Octavian Mădălin Bunoiu
(prorector Universitatea de
Vest din Timișoara) a fost
ales noul președinte al
instituției conduse până
acum de universitarul
Iordan Petrescu Universitatea Tehnică de
Construcții din București

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen
Seghedin, prorector la Universitatea
Tehnică (TUIAȘI) ”Gheorghe Asachi”
din Iași, este membru în noua conducere
a Agenției Române de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior
(ARACIS). Acesta va fi director al
Departamentului de Evaluare Externă
a Calității. ”Este un moment onorant
pentru Universitatea Tehnică din Iași,
dar și pentru mine. Totul este rodul
muncii comunității instituției noastre,
din ultimii 15 ani, pentru excelență și
înaltă calitate în Educație. Departamentul
pe care-l voi coordona monitorizează
și verifică toate instituțiile de învățământ
superior organizatoare de studii
universitare de doctorat. E, bineînțeles,
un moment angajant și important
pentru Universitatea Tehnică”, a transmis
prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen
Seghedin. Pe de altă parte, Octavian
Mădălin Bunoiu (prorector Universitatea
de Vest din Timișoara), a fost ales noul
președinte al instituției conduse până

acum de universitarul Iordan Petrescu
- Universitatea Tehnică de Construcții
din București

Care este noua conducere a
Agenției Române de
Asigurare a Calității în
Învățământul Superior
Noua conducere a Agenției Române
de Asigurare a Calității în Învățământul
Superior (președintele și membrii
Biroului Executiv aleși în ședința de 13
ianuarie 2022) este: conf. univ. dr.
Octavian Mădălin Bunoiu - președinte
- Universitatea de Vest din Timișoara;
prof. univ. dr. ing. Valentin Navrăpescu
- vicepreședinte - Universitatea
Politehnica București; prof. univ. dr.
ing. Dorian Cojocaru - secretar general
- Universitatea din Craiova; prof. univ.
dr. ing. Simona Lache - director al
Departamentului de Acreditare Universitatea ”Transilvania” din Brașov;
prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen
Seghedin - director al Departamentului
de Evaluare Externă a Calității.

Cine este profesorul Eugen
Neculai Seghedin
Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen
Seghedin este prorector al Universității
Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași,
responsabil cu activitatea didactică
și asigurarea calității. De asemenea,
este inginer mecanic, doctor în inginerie
industrială, conducător de doctorat și
titular al cursurilor Proiectarea
Dispozitivelor, Bazele Creaţiei Tehnice,
Bioinginerie Mecanică Asistată, Etică
şi Integritate Academică. Acesta este
și membru al Consiliului ARACIS, expert
al Oficiului European de Brevete, autor
a 18 cărți, 130 lucrări științifice, 7 brevete
de invenţie, 28 proiecte/granturi de
cercetare. Aflat la al II-lea mandat de
prorector, domnia sa este una dintre
cele mai implicate și apreciate figuri
ale Politehnicii ieșene. Coordonează
Institutul Național de Inventică care

funcționează în cadrul Politehnicii
ieșene. Este valoros expert în evaluarea
instituțională, fiind aproape un deceniu
și membru în comisiile Agenției Române
pentru Asigurarea Calității în Învățământul
Superior. Totodată, aceasta este și
expert al Biroului European de PatenteAcademia Europeană de Patente.

Misiunea ARACIS este de a
efectua evaluarea externă a
calității educației oferite de
instituțiile de învățământ
superior și de alte
organizații furnizoare de
programe de studii specifice
învățământului superior
ARACIS efectuează evaluarea
externă a calității educației oferite de
instituțiile de învățământ superior și
de alte organizații furnizoare de programe
de studii specifice învățământului
superior. Aceasta atestă, pe baza
standardelor de calitate, capacitatea
organizațiilor furnizoare de educație
de a satisface așteptările beneficiarilor;
contribuie la dezvoltarea unei culturi
instituționale a calității învățământului
superior; asigură protecția beneficiarilor
direcți de programe de studiu de nivelul
învățământului superior prin producerea
și diseminarea de informații sistematice,
coerente și credibile, public accesibile,
despre calitatea educației; propune
Ministerului Educației strategii și politici
de permanentă ameliorare a calității
învățământului superior, în strânsă

corelare cu învățământului preuniversitar.
Elaborează, o dată la trei ani, rapoarte
de autoevaluare a calităţii propriei
activităţi, în vederea pregătirii evaluării
externe de către agenţii similare din
alte ţări.

Prof. univ. dr. ing. Neculai
Eugen Seghedin va gestiona
Departamentul de Evaluare
Externă ARACIS
În calitate de director al
Departamentului de Evaluare Externă,
acesta va superviza toate evaluările
instituționale pe care le face ARACIS
la universitățile din România, dar și
evaluările făcute în cazul școlilor
doctorale. Până în prezent, prorectorul
TUIASI a fost parte în comisiile care
au evaluat aproape 25 de universități
și școli doctorale. ”Este un moment
foarte important pentru noi, ca universitate,
să fim reprezentați la vârful ARACIS.
Ne dorim să avem cât mai mulți experți
evaluatori ARACIS, în cât mai multe
domenii, în așa fel încât instituția
noastră și Iașul în general să fie cât
mai prezent în toate procesele de
evaluare. Dar nu vorbim doar de cadre
didactice - evaluatori, ci și de studenți,
care au un rol foarte important în acest
proces; au, practic, aceeași poziție
într-o echipă de evaluare pe care o au
cadrele didactice”, a punctat prof. univ.
dr. ing. Neculai Eugen Seghedin.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Moment special, plin de evenimente pentru
cultură, la Iași. Acestea sunt programate de
Ziua Culturii Naționale, în prim-plan
fiind poetul național Mihai Eminescu

La Muzeul Național al
Literaturii Române Iași este
sărbătorită Ziua Culturii
Naționale și are loc
aniversarea a 172 de ani de
la nașterea lui Mihai
Eminescu. Astfel, pe 15
ianuarie (ziua de naștere a
poetului național) 2022, de
la ora 10:00, la Muzeul
”Mihai Eminescu” va avea
loc deschiderea expoziției
”Eminescu - revizorul
școlar”, organizată în
parteneriat cu Serviciul
Județean Iași al Arhivelor
Naționale ale României.
Sunt implicate diferite
instituții de cultură, dar și
elevi sau profesori
Ziua Culturii Naționale și aniversarea
a 172 de ani de la nașterea lui Mihai
Eminescu sunt sărbătorite la Muzeul
Național al Literaturii Române (MNLR)
Iași printr-o serie de evenimente și
programe speciale. Sâmbătă, 15 ianuarie
2022, de la ora 10:00, la Muzeul ”Mihai
Eminescu” va avea loc deschiderea
expoziției ”Eminescu - revizorul școlar”,
organizată în parteneriat cu Serviciul
Județean Iași al Arhivelor Naționale
ale României. Expoziția prezintă
documente realizate de Mihai Eminescu
cu ocazia inspecțiilor efectuate în cele
peste 150 de școli din județele Iași și
Vaslui pe care le avea în subordine.
Rapoartele cuprind date exacte despre

starea învățământului din acea perioadă
și dovedesc profesionalismul și
competența cu care Eminescu se
implica în activitatea educațională.

La Muzeul ”Sf. Ierarh
Dosoftei - Mitropolitul” se va
desfășura o ediție specială a
Academiei copiilor, dedicată
Literaturii române
Tot pe 15 ianuarie, de la ora 10:00,
la Muzeul ”Sf. Ierarh Dosoftei - Mitropolitul”
se va desfășura o ediție specială a
Academiei copiilor, dedicată Literaturii
române. Elevii claselor a VIII-a de la
Școala Gimnazială ”Ion Simionescu”
Iași vor participa la o vizită cu ghidaj
interactiv în sălile muzeului, unde vor
afla mai multe despre opera Mitropolitului
Dosoftei, primul poet cult din literatura
română. În ultima parte a întâlnirii,
elevii vor exersa scrierea limbii române
în alfabetul chirilic, având ca inspirație
poeziile lui Mihai Eminescu, poetul
național. Pe de altă parte, începând
cu ora 10:00, elevii clasei a IV-a de la
Școala Primară ”Carol I” Iași vor participa
la un atelier de educație muzeală la
Casa Muzeelor - Muzeul Poezie(i). În
cadrul activității de creație literară
”Poet pentru o zi”, copiii vor compune
propriile rime și versuri folosind cartonașe
ilustrate și vor păși pe urmele poeților
din sălile muzeului. În sala de educație
muzeală, elevii vor scrie poezii scurte
inspirate de cele deja cunoscute, pe
care le vor introduce în sticluțe pentru
conservare în timp (asemeni modelului
observat în muzeu, creat de artistul

Ion Barbu). În parteneriat cu Muzeul
Brăilei ”Carol I”, de la ora 10:00, va avea
loc prezentarea expoziției online ”Cadre
și file, o poveste”, fragmente-manuscris
din trilogia ”Romanul lui Eminescu”,
semnată de prozatorul Cezar Petrescu.
Viața lui Eminescu este surprinsă de
autor în trei ipostaze, ”Luceafărul”,
”Nirvana” și ”Carmen Saeculare”, volume
publicate între anii 1935 și 1936.

La Casa Muzeelor (strada
Vasile Alecsandri, nr. 6, Iași)
va avea loc primul
eveniment din seria de
conferințe ”Patrimoniu și
comunitate”, ce îl are ca
invitat pe istoricul Sergiu
Musteață
Tot sâmbătă, de la ora 11:00, la Casa
Muzeelor (strada Vasile Alecsandri, nr.
6, Iași) va avea loc primul eveniment
din seria de conferințe ”Patrimoniu și
comunitate”, ce îl are ca invitat pe
istoricul Sergiu Musteață, conferențiar
la Universitatea Pedagogică de Stat
”Ion Creangă” Chișinău. Intitulată ”Rolul
moștenirii culturale în dezvoltarea unei
societăți durabile. Cazul Municipiului
Chișinău”, conferința va aborda subiectul
rolului facilitator al moștenirii culturale
în domeniul dezvoltării durabile.
Evenimentul este organizat în parteneriat
cu Asociația Națională a Tinerilor Istorici
din Moldova, Grupul Civic pentru
Patrimoniu Cultural și Asociația
”Patrimoniu pentru comunitate” Iași.
Intrarea este liberă în limita locurilor
disponibile. Pentru a putea facilita

accesul celor care nu pot ajunge la
conferință, aceasta va putea fi urmărită
și live, pe pagina de Facebook a Muzeului
Național al Literaturii Române Iași.

Elevii participanţi şi
câştigători ai Maratonului
de lectură Spania - Italia Belgia (octombriedecembrie 2021) se vor
întâlni online cu alți elevi
români în cadrul activității
”Cum să fii campion la
lectură?”

Elevii participanţi şi câştigători ai
Maratonului de lectură Spania - Italia
- Belgia (octombrie-decembrie 2021)
se vor întâlni online cu alți elevi români
în cadrul activității ”Cum să fii campion
la lectură?” și vor împărtăşi din experienţa
lor practică din cadrul proiectului,
organizat de MNLR Iași în parteneriat
cu Institutul Limbii Române, Bucureşti.
Întâlnirea va începe la ora 11:00 și va
fi moderată din Muzeul ”Mihail Sadoveanu”.
Evenimentele din data de 15 ianuarie
2022 au fost precedate de activitatea
online „Academia copiilor - Pe urmele
lui Eminescu. Iași-București”, desfășurată
vineri, 14 ianuarie 2022, începând cu
ora 14:00. La atelierul online au participat
elevii clasei a IV-a de la Liceul Teoretic
Național din București, care au reconstituit
itinerariul lui Mihai Eminescu și au
povesti despre perioada în care poetul
a locuit în Bojdeuca lui Ion Creangă din
Țicăul Iașilor.

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Schimbare interesantă pentru o
clădire spectaculoasă, ridicată în
zona selectă Copou din orașul Iași!
Aici sunt investite 2 milioane de euro

În această perioadă continuă o
importantă schimbare la o clădire
ridicată în zona selectă Copou, din
orașul Iași! Aici, unde sunt investite 2
milioane de euro, a fost depus un
proiect la Comisia Zonală a
Monumentelor Istorice de modificare
a fațadei obiectivului de investiții
”Observator Astronomic”. Edificiul
este un monument istoric. Acesta
)este depus de arhitect Bogdan Mihul
prin S.C. Mihul S.R.L. El nu aduce
modificări la imobil și reprezintă o
soluție, pe timpul lucrărilor, de a
interveni mai rapid la procesul de
reabilitare și restaurare
În zona rezidențială Copou, de aproape un an,
au loc lucrări spectaculoase la o clădire emblematică!
Aici sunt investite 2 milioane de euro. În doar câteva
luni se va finaliza lucrarea importantă pentru orașul
Iași. Este vorba despre consolidarea și refuncționalizarea
Observatorului Astronomic din Iași. Proprietar este
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași.
Recent, la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice
(CZMI) a fost depus un proiect de modificare a fațadei
obiectivului de investiții, situat pe Aleea Mihail
Sadoveanu, nr.5-7. Acesta este depus de arhitect
Bogdan Mihul prin S.C. Mihul S.R.L. El nu aduce
modificări la imobil și reprezintă o soluție, pe timpul
lucrărilor, de a interveni mai rapid la procesul de
reabilitare și restaurare. Până acum au fost finalizate

lucrările de la baza construcției, parterului și a fost
decopertată întreaga clădire. Cel mai probabil, până
la mijlocul anului 2022, lucrările se vor finaliza. De
asemenea, din fonduri proprii, UAIC modernizează
și alte două clădiri adiacente observatorului. Acum
se lucrează la finalizarea părții superioare a edificiului.
Aproximativ 80 la sută din lucrarea totală a fost
derulată. Deja au demarat proceduri pentru dotare
specifică cu aparatură ce include achiziționarea
unui telescop ultramodern.

După 50 de ani, Universitatea ”Cuza” a
demarat etapa de consolidare și
refuncționalizare la Observatorul
Astronomic din Iași
După 50 de ani, Universitatea „Cuza” a demarat
etapa de consolidare și refuncționalizare la Observatorul
Astronomic din Iași. Licitația a fost derulată de
Compania Națională de Investiții (CNI). Firma care
a câștigat marele pot este Iasicon S.A. Iași. Termenul
de execuție al reabilitării este de 12 luni. ”Observatorul
Astronomic face parte din categoria monumentelor
istorice, a fost construit între anii 1878-1956, iar în
2013 a fost închis din cauza stării avansate de
degradare. În mai 2016, am achiziționat servicii de
concepție tehnice în vederea executării lucrărilor
de consolidare și refuncționalizare a clădirii
observatorului. În septembrie 2016, am depus întreaga
documentație la Compania Națională de Investiții,
în vederea înscrierii acestuia pe lista de investiții,
propunere care a fost acceptată în 2017. În 2018 a
fost realizată prima procedură de achiziție, procedură
reluată în 2019. Valoarea lucrărilor de consolidare

și reabilitare este de 9 milioane de lei, aproximativ
2 milioane de euro”, a detaliat prof. univ. dr. Tudorel
Toader, rector UAIC din Iași.

Observatorul Astronomic face parte din
categoria monumentelor istorice, a fost
construit între anii 1878-1956, iar în
2013 a fost închis din cauza stării
avansate de degradare.

Observatorul Astronomic a fost construit între
anii 1878-1956, iar în 2013 a fost închis din cauza
stării avansate de degradare. Acesta va fi redat
cercetării științifice în domeniul astronomic și spațial.
Dotările moderne vor permite efectuarea de cercetări
în domeniul meteorologiei și mediului, cu specială
referire la dinamica stratului de ozon și calitatea
radiațiilor. Accesul publicului va fi permis cu ocazia
evenimentelor atmosferice. Observatorul, ridicat
între anii 1912-1913, l-a avut ca fondator pe Constantin
Popovici, șef al catedrei de Astronomie, Geodezie
și Mecanică a marii Universități din Iași. De asemenea,
cadrul didactic a fost și primul director al observatorului,
în perioada 1913 și 1937. Din păcate, în timpul Celui
De-Al Doilea Război Mondial, în mare parte, aparatura
de aici a dispărut. De precizat că din 1966, la observator
au existat un atelier de mecanică fină și un laborator
electronic. După 1989, observatorul a fost inclus pe
lista obiectivelor aflate în Patrimoniul Național al
Monumentelor. Mai mult, telescopul existent la
Observatorul Astronomic din Iași datează din 1960
și a fost realizat tocmai în Germania.

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Imperiul farmaceutic al medicului Christache
Zanoschi, lăsat moștenire angajaților. Patronul
Ircon a primit 20 de milioane de euro pentru
afacere, dar a refuzat oferta. Investitorul:
”Salariații nu știu nimic de această decizie”
Imperiul farmaceutic al medicului
Christache Zanoschi va rămâne
angajaților. Patronul fabricii de
medicamente Ircon s-a gândit să
lase moștenire afacerea pentru
care a primit o ofertă de 20 de
milioane de euro celor care au
scos pe piață, de 21 de ani,
medicamente pentru femei. Cele
30 de produse ajung în statele exsovietice, iar compania este una
dintre cele mai importante din
industria farmaceutică
Medicul Christache Zanoschi, cel care deține
imperiul farmaceutic Ircon, vrea să lase moștenire
angajaților ceea ce a construit în ultimii 21 de ani.
Fondatorul fabricii de medicamente Ircon, localizată
în zona industrială, în vârstă de 74 de ani, spune că
s-a gândit că cel mai bine ar fi ca afacerea să fie
gestionată de cei 35 de angajați care l-au ajutat în
ultimii 21 de ani să scoată pe piață produse de cea
mai bună calitate, destinate femeilor. ”Afacerea va
rămâne în continuare, dar va fi dată salariaților.
Lucrează în jur de 35-37 de persoane pentru că unii
mai pleacă, vin alții. Trebuie să finalizăm plata
datoriilor la bancă, să rezolvăm totul pe partea asta.
Salariații nu știu nimic de această decizie. Se vor
ocupa de fabrică așa cum a fost și până acum. Vom
stabili detaliile la momentul potrivit. Eu nu sunt ca
orice persoană care are o fabrică de medicamente
sau afacere. Sunt atipic în ceea ce fac pentru că
vreau să fie de folos comunității. Eu nu văd lucrurile
așa, din punct de vedere economic. Toată lumea
mă întreabă dacă am scos ce am investit? Nu mam gândit la asta niciodată. Lumea se bucură de
produsele noastre și asta contează”, spune prof. dr.
Christache Zanoschi.

Prof. dr. Christache Zanoschi: ”Suntem
primii de pe piață, ca cerere de produse
farmaceutice destinate femeilor, în
România”
Medicul Christache Zanoschi a înființat fabrica
din Iași în anul 2001, în același an fiind scos pe piață
primul produs care s-a bucurat de un real succes.
Cervugid este cel mai căutat produs marca Ircon,
fiind utilizat pentru tratamentul infecțiilor vaginale

și de la nivelul colului uterin. În ultimii 21 de ani au
fost patentate și scoase pe piața din România și în
țările ex-sovietice precum Basarabia, Turkmenistan,
Uzbekistan, Republica Moldova, 30 de produse,
respectiv medicamente, suplimente nutritive și
cosmetice. În acest an, acestea vor ajunge pe piața
farmaceutică din Belarus și Kazahstan. În curând
vor putea fi achiziționate alte două noi produse
cercetate în fabrica Ircon. ”Suntem primii de pe
piață, ca cerere de produse farmaceutice destinate
femeilor, în România, înaintea celor din Franța sau
Germania. Încercăm să ajungem și pe piața din
Europa, dar mai avem nevoie de niște aprobări.
Acum avem în cercetare un produs pentru tratarea
herpesului genital și încă un dispozitiv, ce se află în
faza de testare de către specialiștii noștri acum.
Este vorba de un dispozitiv pentru extragerea craniului
fetal la naștere. Am primit un manechin din America
pentru probe și o să-l testăm în curând”, susține
medicul Christache Zanoschi.

Dispozitivul pentru extragerea craniului
fetal la naștere, produs la Iași, va fi
diferit față de ce există pe piață
Specialistul explică faptul că a avut nevoie de
mai multe fonduri pentru ca produsul să fie realizat
în condițiile cele mai bune, de aceea a fost amânată
câțiva ani producerea lui. Dispozitivul conceput de
medicul din Iași încearcă să mimeze cât mai mult
faza terminală a mecanismului de naștere și este
conceput a fi atraumatic pentru că evită formarea
reliefului de ciupercă și toate consecințele secundare
ce decurg din aceasta. ”L-am lăsat multă vreme
deoparte, pentru că era nevoie de bani pentru linia
tehnologică respectivă, apoi dispozitivul trebuie
produs în condiții de clasă de curățenie pentru a
asigura un grad de încărcătură microbiană sau de
contaminare cât mai mic, urmând ca sterilizarea
definitivă să fie făcută cu raze gama la «Institutul
de fizică nucleară de Măgurele din București». Am
reușit împreună cu domnul inginer Grădinaru să
găsim combinația de elastomeri cea mai potrivită,
să realizăm forma și dimensiunile cele mai convenabile,
astfel ca dispozitivul să corespundă în cel mai înalt
grad scopului pentru care a fost realizat. După
informațiile pe care le avem, sunt foarte puțini în
lume care să producă un astfel de dispozitiv, dar
bineînțeles că nu poate fi identic cu al nostru, cel
puțin din punct de vedere al caracteristicilor tehnice
și al eficienței”, explică medicul Christache Zanoschi.

Medicul Christache Zanoschi
a vrut să facă un dispozitiv
pentru ușurarea nașterii

Medicul își amintește că i-a venit ideea să producă
acest dispozitiv după ce a asistat la mai multe nașteri
și a văzut ce dificil este momentul acesta pentru
femei. A vrut să ușureze nașterea. ”Ca medic ginecolog
am supravegheat sau asistat o mulțime de nașteri.
Nimeni nu poate să înțeleagă cât poate să îndure o
femeie, ce durere poate să suporte la naștere dacă
nu a văzut măcar una. Este impresionant, dar este
puțin spus impresionant, de unde și vorba: «durerile
facerii» sau «durerile nașterii». Fiind impresionat
de aceste situații, am vrut să fac un dispozitiv pentru
ușurarea nașterii sau scurtarea ei, mai ales a timpului
trei al nașterii. Forcepsul, un instrument metalic,
format din două linguri care se introduceau separat
și apoi se articulau, nu se folosea rar, ci rarisim,
pentru că puteau să apară traumatisme asupra
craniului fetal. Așa că am zis să fac un dispozitiv
atraumatic cu care să fie apucat craniul fetal și apoi
să fie extras când acesta se găsea la strâmtoarea
inferioară, deci când începea degajarea”, explică
medicul Christache Zanoschi. Medicul din Iași și-a
propus să construiască și un spital privat, situație
prezentată de reporterii BZI în edițiile anterioare.

Medicul Christache Zanoschi: ”Când l-am
pus la probe, nu a ieșit nimic”
Specialistul adaugă că a lucrat mult timp până
a găsit varianta finală. ”Am lucrat aproape 15 ani la
un dispozitiv pe care l-am numit forceps pneumatic
și era un cilindru cu o cămașă dublă care trebuia să
apuce craniul fetal, să mimeze mecanismul de
naștere și apoi să extragă craniul fetal. Când l-am
pus la probe, nu a ieșit nimic. Așa m-am orientat
spre vidextractor, pe care l-am făcut multividextractor,
care este format din mai multe ventuze așezate pe
o suprafață relativ plană care vine în contact direct
cu scalpul fetal”, explică prof.dr. Christache Zanoschi.
Medic primar obstetrică și ginecologie, Doctor în
Științe Medicale, Farmacist, Membru al Societății
Inventatorilor din România, Laureat cu Premiul
Academiei Române, Christache Zanoschi a primit
în anul 2017 titlul de ”Cetățean de Onoare” al Municipiului
Iași, iar Academia Română l-a răsplătit cu cea mai
înaltă distincție științifică din România, și anume
Premiul Academiei Române.
Raluca COSTIN
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Primăria Iași a asfaltat strada pe
care se află afacerea lui Bogdan
Crucianu, consilier local PSD!
Citadin a astupat gropile din fața
spălătoriei auto a politicianului

Primăria Iași a ajuns
să aibă grijă de
afacerea lui Bogdan
Crucianu, consilier
local PSD, din zona
C.A. Rosetti.
Autoritatea locală a
ajuns să facă o serie
de lucrări tocmai la
vulcanizarea și
spălătoria auto
ridicate de consilierul
PSD la drumul
național DN24.
Afacerea consilierului
local ridică mai multe
semne de întrebare

Un ales local PSD a ajuns
să facă legea în Primăria Iași.
Bogdan Teodor Crucianu,
consilier local PSD și directorul
Casei de Cultură a Studenților,
a beneficiat recent de un bonus
de la autoritatea locală pentru
afacerea pe care o are la
bulevardul C.A. Rosetti din Iași.
Crucianu are în zonă o spălătorie

auto și o vulcanizare, făcute
pe firma Safe Wheels Invest
SRL. Afacerea alesului PSD a
beneficiat de sprijinul Primăriei,
cea care i-a facilitat mai nou
și asfaltarea intrării la vulcanizare
și spălătorie.

Primăria Iași a
nivelat intrarea la
vulcanizarea
deținută de Bogdan
Crucianu,
consilier PSD
Reprezentanții Citadin SA
au precizat că în zonă au fost
făcute lucrări de ridicare a
căminelor la cotă. Practic, sa nivelat terenul unde se află
gurile de canal pentru ca accesul
la vulcanizare și spălătorie să
se facă mult mai ușor. ”Ne
dorim ca locuitorii să beneficieze
de condiţii de trai cât mai bune.
Se efectuează lucrări de ridicare
a căminelor la cotă pe strada
Rosetti şi strada Codrescu. Ne
cerem scuze pentru disconfortul

creat! Dorim să efectuăm
lucrările într-un timp cât mai
scurt pentru îmbunătăţirea
confortului cetăţenilor acestui
municipiu”, au transmis cei de
la Citadin SA. Mai mult, consilierul
PSD a blocat parcarea în fața
afacerii sale, montând unele
conuri folosite de asfaltatori
la lucrări. Cu alte cuvinte, acesta
a pus stăpânire pe șoseaua
administrată de autorități.

Bogdan Crucianu,
consilier PSD:
”Habar nu am”
Contactat de reporterii BZI,
Bogdan Crucianu a negat vreo
legătură cu lucrarea făcută de
Citadin SA în zonă. Este vorba
despre porțiunea de drum
național aflată în administrarea
Primăriei Iași. ”Habar nu am.
Nu cunosc, nu știu absolut
nimic. Voi verifica pe camerele
de supraveghere să văd și eu”,
a fost reacția lui Bogdan Crucianu,
consilier local PSD. În plus,
Primăria i-a făcut, în același

loc, pârtie să construiască un
imobil cu 4 etaje într-o zonă
de case, spre nemulțumirea
vecinilor din zonă.

Bogdan Crucianu,
consilier local PSD, a
devenit bugetar
de lux
Alesul PSD a devenit în
ultimii ani un adevărat bugetar
de lux. În ultima declarație de
avere, depusă în vara lui 2021,
aferentă lui 2020, Bogdan
Crucianu a arătat că deține un
teren extravilan în comuna
Lețcani, de 5.123 mp, din care
deține 2/5, dar și terenul intravilan
din Iași, luat în 2016 cu o suprafață
de 493 mp. Crucianu a arătat
că mai are spațiile comerciale,
cu o suprafață construită la
sol de peste 80 mp, dar și o
suprafață construită desfășurată
de aproape 340 mp. Acesta
mai are o anexă de 133 mp, tot
din 2016. Crucianu are un credit
contractat din 2016 cu termen

până în 2041, din care mai are
de plătit 156 de mii de lei. De
la Casa de Cultură a Studenților
a ridicat 42.628 de lei, iar alți
12.045 de lei din postura de
consilier local. Liderul de grup
al aleșilor PSD a mai ridicat
23.448 de lei din postura de
consilier parlamentar la cabinetul
lui Bogdan Cojocaru, actualul
prefect. De la cele două firme
pe care le are, Bogdan Crucianu
a încasat și dividende. Astfel,
de la Safe Wheel Invest SRL a
ridicat 124.025 de lei, iar de la
Safe Wheels Prest SRL a ridicat
138.989 lei. Dividentele ar fi
aferente anului 2019. La Safe
Wheels Invest SRL, Bogdan
Crucianu este administrator
și asociat unic. La Safe Wheels
Prest SRL este administrator
și asociat. Bogdan Crucianu,
consilier PSD, mai are o calitate
de administrator și asociat la
societatea Safe Dyeing SRL.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Patronul Ferocris, blocuri cu 5 etaje în
zona aglomerată din cartierul Păcurari!
Afaceristul Cristian Andronescu
deține unul dintre cele mai vechi
magazine din Iași. Dezvoltatorul
cere deja 1,2 milioane de euro

Cristian Andronescu,
patronul societății Ferocris,
vrea să construiască 4
blocuri de locuințe
colective în zona Păcurari,
la ieșirea din oraș, afectată
zilnic de traficul rutier
aglomerat. Între timp,
afaceristul încearcă piața.
Vrea 1,2 milioane de euro
pe teren

Cartierul Păcurari din municipiul
Iași este aglomerat de proiecte imobiliare.
Cristian Andronescu, patronul Ferocris,
unul dintre cele mai vechi magazine
de materiale de construcții din oraș,
așteaptă cu sufletul la gură eliberarea
unei autorizații de construire. Recent,
a obținut de la Primăria Iași un certificat
de urbanism pentru edificarea mai
multor blocuri de locuințe colective
pe șoseaua Păcurari, nr. 128A, unde
deține o suprafață de 3.884 de metri
pătrați. Conform planului Urbanistic
Zonal (PUZ), investitorul poate construi
un număr de patru imobile de locuințe

colective cu regimul de înălțime D+P+5E.
Amplasamentul este situat la ieșirea
din municipiu, în imediata vecinătate
a spațiilor de producție ce aparțin
companiei Totalgaz Industrie, deținută
de afaceristul Ioan Pârău. Procentul
de ocupare a terenului este de 45 la
sută, cu un coeficient de utilizare a
terenului de 2,5. Pe Șoseaua Păcurari,
nr.114, vrea să investească și Gabriel
Adam, patronul General Tex. Este vorba
despre un bloc de locuințe colective
cu 8 etaje.

Cristian Andronescu se
chinuie de mai mulți ani
La un moment dat, Cristian
Andronescu era interesat să obțină un
PUZ ca mai apoi să vândă terenul. Un
model similar l-a urmat în zona CUG,
unde a tranzacționat o suprafață
importantă de teren, cu posibilitatea
construirii unor blocuri de locuințe
colective cu regim mare de înălțime.
Afaceristul era condiționat și de o serie
de credite bancare ce trebuiau acoperite.
Contactat telefonic, Cristian Andronescu

a precizat că așteaptă să obțină autorizația
de construire. ”Acum nu am altceva
de făcut decât să aștept. Așteptăm să
fie emisă autorizația. A fost aprobat
în Consiliul Local. Cred că mai durează.
Până la autorizație nu am alte detalii”,
a declarat patronul Ferocris. Între timp,
problemele cu băncile s-au atenuat.
Conform ultimelor date financiare ale
societății Ferocris SRL, în 2020 a
înregistrat o cifră de afaceri de 2,9
milioane de lei, profit de 278.771 de lei,
datorii de 1,3 milioane de lei, cu un
număr de 7 angajați.

Terenul lui Cristian
Andronescu este scos la
vânzare
În timp ce afaceristul Cristian
Andronescu lasă impresia că va investi
personal în construirea blocurilor,
terenul este scos la vânzare prin
intermediul unei agenții imobiliare. Pe
teren se află două clădiri nelocuite de
mai bine de 15 ani, propuse pentru
demolare. Oferta agenției este de 300
euro/metru pătrat, ceea ce înseamnă

un total de 1.165.200 de euro. În cazul
în care autorizația va fi obținută, prețul
terenului va crește semnificativ. Însă,
deocamdată, există un blocaj la nivelul
Primăriei Iași în ceea ce privește
autorizarea proiectelor imobiliare. Nu
departe de amplasamentul Ferocris
SRL a anunțat investiții și omul de
afaceri Nicolas Nicula, proprietarul
Basarabia Grup, distribuitor de covoare,
carpete și traverse. Terenul de peste
5.000 de metri pătrați este situat la
intersecția fundac Păcureț - șoseaua
Păcurari - strada Movilă Păcureț. Altă
suprafață, de aproape 1.000 de metri
pătrați, a fost concesionată de la
Primăria Iași. Proiectul a fost inițiat în
urmă cu mai mulți ani, dar nu a primit
avizele necesare. Conform PUZ, ar
urma să fie construite două clădiri, cu
3 și 7 etaje. Parcările ar urma să fie
amenajate pe proprietatea deținută.
Însă, anul trecut, proiectul a fost respins
în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului și Urbanism (CTATU),
formată din arhitecți și constituită la
nivelul Primăriei Iași.
Ciprian BOARU
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S-au aruncat cărțile de joc pe masă! Profilerul FBI
Mihaela Brooks, după cazul ”Mezzosoprana din
Iași”: ”Dacă greșesc, magistrații din Statele Unite
își pierd serviciul. În România, când ești procuror,
poți să ieși la pensie de pe scaunul acela”

Profilerul criminalist
Mihaela Brooks discută
despre problemele din
justiția din România și face
o comparație cu justiția din
America. Astfel, Brooks a
plecat de la erorile din
ancheta morții
mezzosopranei Maria
Macsim Nicoară și spune
că îi acuză pe toți procurorii
și anchetatorii de la
cazurile la care este
participă de indolență
cognitivă. Alături de ea
oferă câteva răspunsuri și
avocatul Artin Sarchizian

Mihaela Brooks, profilerul care
anchetează în paralel cu anchetatorii
din Iași moartea mezzosopranei Maria
Macsim Nicoară, discută despre
problemele din justiția românească.
Mihaela Brooks este de profesie ”criminal
profiler” sau certificată pe analize de
investigații criminale la Poliția din
Toronto și la o agenție americană,
analist de informații criminale, sub
umbrela unei agenții americane. Este
certificat ca specialist antitero, unde
folosește ca elemente psihologia,
criminalistica și criminalitatea. Brooks
spune că în SUA lucrurile stau diferit
și vorbește despre tragerea la răspundere
a magistraților în cazul în care comit
erori. Plecând de la moartea Mariei
Macsim și de la unele greșeli din dosar,
Mihaela Brooks face câteva comentarii.
”Ca să vezi diferența între noi, cei de
aici, și cei din România, în Statele Unite,
un procuror este desemnat pentru
patru ani și una din condițiile ca să
poată să aplice să devină procuror
este să dovedească faptul că are o
gândire foarte critică, foarte analitică.
Activitatea pe patru ani este la sfârșit
evaluată, nu numai de comisia formată
din judecători și procurori, dar, în același
timp, și cetățenii din jurisdicția din
care face parte au dreptul să spună

dacă îl mai doresc sau nu ca procuror.
Sunt anumite criterii în a determina
dacă un procuror merită sau nu să
continue această profesie”, susține
Mihaela Brooks.

Mihaela Brooks: ”În
România, în momentul în
care ești procuror, poți să
ieși la pensie de pe scaunul
acela, indiferent dacă ai
greșit sau nu”
Astfel, în SUA, un procuror trebuie
să îndeplinească mai multe condiții.
”Acum s-a schimbat, sunt 55 de criterii,
deci este mai greu și știu că în România,
în momentul în care ești procuror, poți
să ieși la pensie de pe scaunul acela,
indiferent dacă ai greșit sau nu. Și
apropo, dacă greșesc magistrații din
Statele Unite și dacă plătesc pentru
erorile lor, da și nu.
La modul că se face diferența dacă
greșeala, eroarea a fost neintenționată
sau a fost intenționată. Atunci când
ai greșit, îți strici reputația și, după
cum bine se știe, aici, reputația este
cel mai important lucru, pe lângă faptul
că îți pierzi serviciul. Dar un lucru care
este interesant, acum, tu, ca procuror,
dacă ai greșit și ai făcut erori intenționat
sau efectiv din lipsă de profesionalism
total, acum partea vătămată are dreptul
să ceară despăgubiri financiare, care
îți dai seama ce ar însemna în România”,
spune profilerul.

Cum este văzut sistemul de
justiție din România?
Sistemul de Justiție din România
în comparație cu acelea din alte țări
este văzut diferit de către profilerul
Brooks și de către avocatul Artin
Sarchizian. ”Ar fi o greșeală, din punctul
meu de vedere, să spunem că toată
justiția este defectuoasă. Am întâlnit
într-adevăr și judecători care își merită
numele, statutul și tot respectul în
acea poziție de judecător. Dar este tot
atât de adevărat că am întâlnit, și nu
puțini la număr, și angajați la judecătorie.

Eu nu le-aș spune judecători acelora,
chiar dacă stau pe acel scaun al Dreptății,
al judecătorului. Atâta vreme cât nu
te comporți, cât nu ai statutul unui
judecător și nu ai autoritatea, și nu
capeți respectul nostru pentru a fi
numit judecător, eu nu te pot considera
decât ca pe un simplu angajat al
Judecătoriei.
E o mare, foarte mare diferență
între cele două, apropo de ceea ce
spuneam mai devreme, în modul în
care trebuie abordată problema
criminalității. În general nu este suficient
să ai știință de carte pentru a decide,
să zicem, soarta unui om sau pentru
a lua o hotărâre, chiar și într-o cauză
civilă simplă, ci e necesar să ai și o
experiență pe cât se poate de bogată
de viață, în așa fel încât să înțelegi ce
s-a întâmplat în acel caz, pentru că tu
nu judeci o faptă, tu judeci un om, tu
nu judeci o speță, judeci «o felie de
viață» a unor oameni”, a declarat
avocatul. De aceeași părere a fost și
profilerul Brooks.

Avocat Artin Sarchizian: ”A fi
indulgent cu făptașul
înseamnă a fi crud cu
victima”
Avocatul Artin Sarchizian discută
despre cazurile pe care le-a analizat,
plecând de la moartea mezzosopranei
Maria Macsim Nicoară: ”Apropo de
cazurile pe care le-am abordat împreună.
Oamenii aceia sunt dublu îndurerați:
pentru faptul că văd pe de o parte cum
li se râde în nas de către acei făptași
și, pe de altă parte, văd că se adresează
unui sistem care, din păcate, de foarte
multe ori îi ignoră.
Ori setea asta de dreptate este
dureros de corozivă. N-aș merge până
într-acolo încât să spun că este mai
grea decât pierderea în sine, dar este
comparabilă cu ea. Și aici, cei care fac
dreptatea au o mare responsabilitate.
Pentru că a fi indulgent cu făptașul
înseamnă a fi crud cu victima, pe de
o parte; pe de altă parte, dacă schimbăm

unghiul de analiză, este foarte ușor să
transformi pe făptaș în victimă dacă
îi aplici o pedeapsă disproporționat
de mare față de ceea ce a făcut. Cu
siguranță individul acela va deveni
victimă. Numai că nu va înțelege nimic
din pedeapsa pe care i-a aplicat-o, dar
îl va înrăi atât pe el, cât și pe ceilalți
care vor spune: «Ia uite ce nedreptate
i s-a făcut!», explică avocatul.

Mihaela Brooks: ”În cazul
Mariei Macsim, verdictul a
fost dat de persoana de
interes”
Despre cele mai mari greșeli care
conduc la blocarea atâtor cazuri în
justiția românească, Mihaela Brooks
și Artin Sarchizian fac câteva precizări.
”Menționez indolența cognitivă a
anchetatorilor, indiferent că sunt de
la poliție sau de la procuratură. Eu
personal îi acuz pe toți procurorii și
anchetatorii de la cazurile la care sunt
implicată de această indolență cognitivă.
Verdictul a fost dat la absolut toate
cazurile, fără excepție. Inclusiv în cazul
Mariei Macsim, verdictul a fost dat de
persoana de interes, ca să nu îi spun
suspect”, susține Mihaela Brooks. O
părere similară are și avocatul Artin
Sarchizian.
”Dacă ar fi să fie întrebați, mulți
oameni s-ar grăbi să spună: neștiința.
Eu însă îndrăznesc să spun că neștiința
nu mai poate să ocupe un loc fruntaș
în ceea ce privește eroarea judiciară,
pentru că, în ziua de azi, a fi neștiutor
înseamnă a fi ignorant! De ce? Pentru
că avem acces la un ocean de informații,
încât numai dacă nu vrei nu capeți
acea informație de care ai nevoie. Sigur
că da, nu ai ce căuta pe acea poziție
dacă nu o știi. Să trecem peste detaliul
acesta, să spunem că este un
necunoscător într-o poziție-cheie, întro anchetă. Ei bine, are toate posibilitățile
din lume printr-un simplu click să se
intereseze, să apeleze la specialiști”,
încheie Artin Sarchizian.
Dragoș SAVIN
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Angajații din învățământul ieșean vor
relua protestele. Prof. Laviniu
Lăcustă, președinte USLIP Iași:
„Luăm în calcul o posibilă grevă”

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
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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
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Zi extrem de importantă pentru
studentul Ahmed Sami El
Bourkadi! Procurorii ieșeni cer
prelungirea arestării suspectului
crimelor de pe Moara de Vânt

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

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

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

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

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 sa 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

PUBLICITATE

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

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior
de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office
(Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă,
dornică de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire
la locul de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
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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 3642. 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

ANUNȚURI
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.

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.

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.

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 email: gastrostaris@yahoo. com.

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.

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

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.

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 CONSTRUCȚII

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

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

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.

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
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.

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.

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 englezăîncepător. 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 DaciaZimbru. Detalii la telefon: 0742.
183687 sau 0751. 697856.
Angajăm șofer tir pentru transport
național și internațional 19002100 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.
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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, fieraribetoniști, 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@bestnetwork. 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
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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 lunijoi, 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.

SOCIAL

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 816.30) 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

CONCURSURI

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;

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

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.

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.

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele: 0232.210.728;
0745.643.908; 0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:
dr. Constantin Liviu Panainte (doctor in
stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela- PsihologPsihoterapeut

* 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
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Crimă şocantă, petrecută la
Iaşi! I-a tăiat gâtul unei femei
pentru câţiva lei. Agresorul
stă acum cu sufletul la gură
Un ieșean va fi nevoit să dea
explicații în instanță, după ce a
fost acuzat de comiterea unei
crime oribile. Astfel, procurorii
din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Iași l-au trimis
ieri în judecată pe Constantin
Nicăi, sub acuzația de omor
calificat. Oamenii legii spun că,
în urmă cu câteva săptămâni,
individul i-ar fi tăiat gâtul unei
femei
O crimă oribilă a avut loc recent în județul Iaşi!
Un individ i-a tăiat gâtul unei femei pentru câţiva
lei. În urma incidentului extrem de grav, un ieșean
va fi nevoit să dea explicații în instanță. Astfel, ieri,
14.01.2022, procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Iași l-au trimis în judecată pe
Constantin Nicăi, sub acuzația de omor calificat.

Bursa bârfelor

Scandal cu amanta, prin lumea
halatelor albe. Merg să facă testul de
paternitate, ca să se lămurească
În deschiderea ediției de astăzi, babetele
bârfitoare vă prezintă una legată de un scandal din
lumea halatelor albe de pren zona Moldaviei, dar
care are legătură și cu târgul nostru cel iubit. Gurile
rele spun că un mare crai, doftor stomatolog, dar
și mare patron, moștenitor de clinică, merge în
vizită cu nevasta însărcinată la... un mic test de
paternitate. Cică, din câte se pare, viitoarea doftoreasă

Acum, urmează ca Tribunalul Iași să stabilească un
prim termen al procesului penal. Mai apoi, magistrații
vor asculta ce au de spus toate părțile implicate,
pentru a putea lua o decizie în acest caz.

Ieșeanul Constantin Nicăi, acuzat de
omor calificat

De aici, inculpatul a luat un cuţit şi i-a aplicat victimei
mai multe lovituri, inclusiv la nivelul gâtului”, a declarat
la acea dată Mihaela Apostol, prim-procurorul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Dus la audieri, reținut și, mai apoi,
arestat preventiv

Oamenii legii spun că ieșeanul Constantin Nicăi
(48 de ani) a intrat în atenția lor în urmă cu câteva
săptămâni. Victima și agresorul se cunoșteau pentru
că cei doi erau vecini. Anchetatorii au povestit faptul
că agresorul a intrat în locuinţa acesteia pentru ai sustrage mai multe bunuri, dar a fost surprins de
femeie şi până la crimă a fost doar un pas. Între cei
doi a izbucnit un conflict, iar inculpatul i-a aplicat
victimei mai multe lovituri de cuțit. “În seara zilei
de 18 decembrie 2021, în jurul orei 19:30, inculpatul
în vârstă de 48 de ani a intrat fără drept în curtea
locuinţei victimei de 62 de ani, din oraşul Podu Iloaiei,
cu scopul de sustrage bunuri. În curtea casei, acesta
a surprins victima, pe care a început să o lovească
cu pumnii şi să o împingă în bucătăria imobilului.

Anchetatorii au adăugat că ieşeanul nu a plecat
cu mâna goală din casa victimei. “După suprimarea
vieţii victimei, inculpatul a sustras din locuinţă bani
şi un telefon mobil. Inculpatul a fost depistat pe raza
municipiului Iaşi şi a fost reţinut pentru 24 de ore”, a
subliniat Mihaela Apostol. Surse judiciare au subliniat
că, la audieri, ieşeanul a prezentat unele informaţii
reale, dar pe care le-a amestecat cu unele false, pentru
a-şi ascunde faptele. Aceleaşi surse afirmă că, de
fapt, suspectul, care ar fi avut antecedente penale,
fiind acuzat în trecut tot de o tâlhărie, ar fi ştiut că
vecina lui avea o sumă de bani în casă. Individul a fost
dus la instanță, care a admis propunerea de arestare
formulată de anchetatori în cazul lui Constantin Nicăi.

esteticiană Analize Chițcanu e foarte iubăreață și,
în ultimii anișori, s-ar cam fi preumblat din floaren floare, ca bondărelul, numai că a reușit să scape
basma curată până acu’. Însă oamenii răi spun că,
nu demult, madama a început să se drăgălească
focos cu un nene doftor ce remodelează bucile și
țâțucile femeilor pe la Harcadia, pre numele său
Tibi Brișcă. Pasiunea dintre cei doi ar fi izbucnit
când Brișcă a decis să o aducă pe madamă pentru
a... “opera” împreună. Cică, recent, soții celor doi
iubăreți s-au cam prins de vrăjeală și, acum, cei 4
stau cu sufletul la gură, pentru a afla al cui este
rodul dragostei purtat de madamă în burticuță,
respectiv al magnatului stomato de la Cristi-n Dinți
sau al lui Brișcă.

un pic de voluntariat, adicătelea să îi fie sclave.
Cică le promite că, după câteva luni, vor fi plătite,
dar, într-un final, le lasă cu ochii-n soare. Mai mult,
le promite că le duce pe la Bucale, prin Parliament,
că le plimbă, le duce prin excursii, în așa fel încât
cele mai naive și din mediul rural să pună botu’ la
vrăjeala lui ieftină. În orice caz, în edițiile următoare,
babetele cele hâtre vă pregătesc o listuță cu nume
de fetișcane păcălite.

Își alege fete tinere, pe sprânceană,
să îi fie sclave pe la cabinet!
Cam aici a ajuns
În continuarea ediției de astăzi, babetele
bârfitoare vă prezintă una nouă despre același
vechi Arăgăzel Pompa. Gurile rele spun că, în ultimele
luni, endevidu’ merge pe la universitatea din deal,
în special pe la iconomie, pe unde caută tot felul
de tinere naive și venite de pe la țară, însă ochioase,
cărora le propune să vină la cabinetul lui să facă

Ciprian NEDELCU

Ficiorașu’ lu’ tata umblă trotilat pe la
volan după ce rupe cluburile
La finalul ediției de astăzi, babetele bârfitoare
vă prezintă una despre un tânăr de mare perspectivă
din târg, mai exact despre beizadeaua lui Felu
Pușcărelu, pre numele său Ardei. Gurile rele spun
că Ardei al nostru a mers pe la studii pe afară, după
care s-a returnat în târg. Cică, de când s-a returnat,
junele Pușcărelu rupe cluburile și se dedă pe la tot
felul de vicii, care-mai-de-care mai serioase, dar
și că, în unele situații, a mai fost tras pe dreapta.
Oamenii răi spun că, atunci când este prins, Ardei
îl sună răpejor pe tăticu, ca să îl salveze din ghearele
milițienilor. Cică Felu Pușcărelu se execută, merge
și îl salvează pe ficiorașu’ lu’ tata! Știți vorba ceea:
“Ce naște din pisică, șoareci mănâncă!”

