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Dezastru cauzat de funcționari
din Primăria Iași: Scandal
pe activitatea instituției!

Situație gravă în
administrația locală, din
cauza unor funcționari din
Primăria Iași! Cazul Denisei
Ionașcu, secretarul
Consiliului Local, implicată
în mai multe scandaluri în
ultimii ani, a scos la iveală
alte detalii ce țin de
activitatea funcționarilor
În ultimele zile, în mediul politicoadministrativ din țară a apărut o situație
legată de cazul secretarilor unităților
administrativ-teritoriale. Concret, Mihai
Chirica, primarul municipiului Iași, a
trimis o scrisoare deschisă către
Asociația Municipiilor din România,
prin care a solicitat modificarea legislației
privind activitatea secretarilor.
Edilul a arătat faptul că activitatea
acestora trebuie restrânsă la o perioadă
limitată, în timpul mandatului demnitarului,
pentru o mai bună colaborare
administrativă. Totul a pornit de la
situația secretarului Consiliului Local
Iași, Denisa Ionașcu. Primarul Mihai
Chirica s-a arătat nemulțumit de
colaborarea cu aceasta, dar și de modul
în care secretarul blochează proiectele
orașului. În plus, edilul a arătat și faptul
că aceasta face jocurile unor alte
persoane, în detrimentul locuitorilor
orașului.

Scandal din cauza unor
funcționari din Primăria Iași
Solicitarea primarului a stârnit un
val de reacții, în special din partea
Corpului profesional al secretarilor
generali ai comunelor din România,
condusă de Dan Cârlan, fost prefect
și parlamentar de Iași, actual secretar
al comunei Tarcău, din județul Neamț.
Situația este cu atât mai absurdă,
cu cât cel mai revoltat a fost cel care
era numit, în mediul politic, “bufonul
Iașului”. Astfel, Cârlan s-a orientat după
ce nu a mai fost prefect și s-a asigurat
până la pensie pe o funcție de secretar
de primărie.

Secretarii de primării vor
funcția pe viață
Problema este, însă, alta. O asemenea
funcție de răspundere nu poate fi pe
viață, așa cum speră personaje precum
Dan Cârlan sau Denisa Ionașcu. O funcție
de acest calibru, ce implică răspundere,
trebuie să fie deținută de oameni
capabili să țină pasul cu vremurile, nu
de persoane care își așteaptă liniștite
pensia. Nemulțumirea secretarilor
este evidentă, din moment ce aceștia
și-au asigurat postul pe viață, iar o
eventuală modificare legislativă le
poate da peste cap toate planurile.
Cazul trebuie analizat la nivelul
Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, la nivel parlamentar, unde se

află factorii ce pot decide modificarea
legislativă. Pentru o funcție de asemenea
răspundere, un secretar trebuie să dea
examen periodic, să aibă cunoștințe
de digitalizare, nu să se piardă în ecranul
calculatoarelor pe seriale online. Speța
de la Iași nu poate fi dezbătută de
secretarul unei comune dintr-un alt
județ, un personaj care pare că se
opune din răsputeri progresului digitalizării,
doar pentru a-și proteja tagma.

Primarul Mihai Chirica a
cerut modificarea legislației
Dacă situația va persista, chiar
actuala Coaliție PNL-PSD ar arăta ca
una retrogradă, încremenită în anii ‘90,
în care sunt promovate persoane fără
studii și experiență profesională pe
funcții de o asemenea răspundere.
Mihai Chirica, primarul municipiului
Iași, a avut dreptate în situația de față,
cerând o schimbare legislativă în
beneficiul urbei pe care o conduce.
Acesta a lăsat să se înțeleagă că
progresul unui oraș nu poate sta în
mâna unei femei agățate de dezvoltatorii
imobiliari cu interese, cum este Denisa
Ionașcu. Secretarii trebuie să reprezinte
interesele comunității, ale Primăriei,
nu pe cele ale unor grupuri de interese,
fie ale statului, fie ale unor persoane
influente.
Funcția de secretar ar putea fi
ocupată pe baza unui concurs, tocmai

ca lucrurile să poată funcționa în condiții
normale. Secretarul Primăriei a ajuns
la stadiul în care își permite să inducă
în eroare primarii, viceprimarii, Consiliul
Local. Ba chiar poate bloca buna
desfășurare a activității departamentelor
din instituție. Și, asta, pentru că i s-a
oferit o funcție din care nu poate fi
înlăturat dacă își depășește atribuțiile.

Mandatul unui secretar
trebuie să fie limitat

Dacă, pentru șeful statului, pentru
un judecător de la Curtea Constituțională
sau un parlamentar, mandatele sunt
pe o perioadă de 4-5 ani, pentru un
secretar de primărie, funcția este pe
viață! Practic, este cea mai sigură
slujbă de la stat, iar o amenințare la
adresa tagmei secretarilor nu face
bine, în opinia “bufonului” Dan Cârlan.
Și acesta ar trebui să înțeleagă că, la
65 de ani, nu poți reprezenta o Primărie,
că un astfel de secretar nu poate ține
pasul cu digitalizarea.
În fapt, totul nu a fost decât un joc
al lui Dan Cârlan, secretarul comunei
Tarcău, care încearcă să-i protejeze
pe cei asemenea lui. O vorbă veche
arată că, întotdeauna, proștii sunt cei
mai convingători și că au argument
pentru toate. Din păcate, unii funcționari
din Primăria Iași au transformat instituția
într-o corabie aflată în derivă.

Lucian SAVA
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Modificări în traficul rutier
din Iași. Noi sensuri unice în
mai multe zone din oraș

O serie de modificări în
rtraficul rutier din Iași vor fi
luate în calcul de
municipalitate. Comisia de
Circulație din Primăria Iași
a analizat mai multe zone
din municipiu, unde vor fi
schimbate regulile de
circulație
Mai multe schimbări în traficul
rutier din municipiul Iași au fost analizate
de reprezentanții Primăriei. Comisia
de Circulație a discutat mai multe
propuneri venite de la cetățeni sau de
la alte instituții privind unele modificări
în trafic. Au fost analizate solicitări ce
țin de instituirea unor sensuri unice
sau schimbarea marcajului rutier.
Măsurile au vizat zone precum Bucium,
Tătărași, CUG sau zona centrală a
municipiului Iași.

Primăria vrea să facă mai
multe modificări în
traficul rutier din Iași

Biroul Rutier din cadrul Poliției a
cerut analizarea, în cadrul Comisiei
de Circulație, resistematizarea circulației
din zona Școlii Generale „Nicolae Iorga”,
Astrada Hlincea, și instituirea sensurilor

unice între școală și zona adiacentă.
Astfel, vor apărea sensuri unice pe
strada Hlincea, între tronsonul cuprins
între intersecția cu aleea Hlincea și
tronsonul spre Fortus SA, pe sensul
de deplasare către bulevardul Poitiers.
Un alt sens unic ar urma să fie instituit
pe sensul de drum cuprins între Secția
6 Poliție și blocul 974, pe sensul de
deplasare spre Capăt CUG. Va mai fi
instituit sens unic între imobilul unde
se află sediul BRD și strada Hlincea,
nr.30, la Biserica cu hramul ”Înălțarea
Domnului”, pe sensul de deplasare spre
CUG. Pe tronsonul paralel va fi instituit
sens unic către bulevardul Poitiers.

Modificări de circulație în
cartierul Tătărași
Biroul Rutier din cadrul Poliției a
mai solicitat, în cadrul Comisiei de
Circulație, și măsuri legate de
resistematizarea intersecției din zona
Tătărași, între străzile Vasile Lupu și
Pictorului. În acest caz este vorba
despre marcarea zonelor de intrare/ieșire
din intersecții, pe direcții de urmat,
despărțite prin marcaj de interzicere
sau insulă denivelată. Poliția a arătat
în acest caz că intersecția prezintă o
zonă largă pentru viraje. În plus, s-a

solicitat și interzicerea virajului la
stânga de pe strada Vasile Lupu către
strada Pictorului. În aceeași zonă va
apărea marcaj longitudinal simplu între
banda 1 și 2 pe strada Vasile Lupu, după
intersecția cu strada Pictorului, încât
autoturismele care circulă pe această
arteră să intre mai ușor spre zona
Dispecer. La o altă ședință a Comisiei
de Circulație, reprezentanții acesteia
au decis să instituie mai multe sensuri
unice pe arterele din oraș.

Decizii de trafic pe
Șoseaua Bucium
O serie de schimbări vor avea loc
și pe Șoseaua Bucium, în dreptul
Institutului de Psihiatrie „Socola”.
Reprezentanții unității medicale au
solicitat montarea unui semafor la
ieșirea din institut, corelat cu semaforul
de pe Șoseaua Bucium. A mai fost
solicitată montarea unor camere video
pentru supravegherea traficului rutier
din zonă. Și Poliția Locală a solicitat
ca strada Walter Mărăcineanu, din
cartierul Tătărași, să fie transformată
în arteră cu sens unic. Autoritățile au
luat în calcul și montarea unor indicatoare
rutiere cu semnul ”Accesul Interis cu
excepția riveranilor” pe strada Cerchez,

din cartierul Sărărie. Recent, Primăria
a impus noi reguli de trafic și în zona
Păcurari, la intersecția cu Moara de
Foc.

Spitalul de Boli Infecțioase
cere sens unic pe strada
Octav Botez
În ședința Comisiei de Circulație
a fost luată în calcul și o solicitare a
celor de la Spitalul de Boli Infecțioase
”Sfânta Parascheva” din Iași. Reprezentanții
unității medicale au solicitat montarea
unui indicator ”Oprirea Interzisă” în
apropiere de spital, pe strada Sfântul
Atanasie. Unitatea medicală a cerut
și limitarea accesului în zonă pentru
mașinile cu gabarit depășit, dar și
instituirea de sens unic în zonă. Ultimele
două solicitări nu au fost luate în calcul
la ultima ședință a Comisiei de Circulație.
O altă solicitare a vizat montarea unor
separatori de sens pe strada Petru
Poni, la intersecția cu strada Neculau,
dar și montarea unor indicatoare de
limită tonaj pe strada Ion Nistor, din
zona Cimitirul Evreiesc. Deciziile privind
noile modificări în traficul rutier din
Iași vor fi avizate în final de Poliția
Rutieră, pentru a fi puse în practică.
Vlad ROTARU
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Străzile din orașul Târgu Frumos vor fi reabilitate!
Investiție de aproape 1 milion de euro

Nu mai puțin de 6 străzi din orașul
Târgu Frumos vor fi reabilitate. A fost
semnat contractul cu o valoare de
aproape 1 milion de euro. Comisia de
evaluare a ales oferta constructorilor
cu prețul cel mai mic depusă în cadrul
licitației

Noi investiții sunt anunțate în orașul Târgu
Frumos, județul Iași. Recent, a fost finalizată licitația
pentru reabilitarea mai multor artere. Contractul
de lucrări în valoare de 5,4 milioane de lei, fără TVA,
aproape 1 milion de euro, a fost câștigat de societatea
Eky-Sam SRL, controlată de controversatul afacerist
Ion Echimov. La procedură au participat mai multe
societăți, dar au fost descalificate. Au fost depuse
sesizări și la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor (CNSC), dar au fost respinse. ”Starea
de degradare a fost evaluată prin examinarea vizuală
a străzilor. Astfel, în urma vizitei în teren s-au
identificat următoarele: sistemul rutier existent,
împietruirea se află în stare continuă de degradare,
dar nu se observă cedări în sistem. Împietruirea
existentă prezintă degradări locale cum ar fi gropi

cu adâncimea medie de 5-10 cm, denivelări în profilul
transversal, deprofilări, făgașe. În profil transversal,
străzile prezintă iregularități și deformări, pantele
transversale nu sunt asigurate, ceea ce face ca
scurgerea apelor să nu se facă corespunzător”, se
arată în caietul de sarcini.

Cel mai probabil, șantierul va fi deschis în primăvară.
O procedură similară a fost organizată și în anul
2020.

Primăria va moderniza 6 străzi din
orașul Târgu Frumos cu o lungime de
aproape 4 kilometri

Totodată, Primăria Târgu Frumos a semnat
contractul pentru extinderea canalizării din oraș cu
societatea Rekainstal Shop SRL, din Iași. Valoarea
finală a contractului a ajuns la 590.358 de lei, fără
TVA, aproape 100.000 de euro. ”Înaintea începerii
lucrărilor pe un amplasament, se includ a fi executate,
fără costuri suplimentare, lucrările pregătitoare
necesare, după caz, constate după vizitarea
amplasamentelor: curățarea suprafețelor de teren
de frunze, crengi, arbuști, iarbă, buruieni, noroi
acumulat sau alte materiale inutilizabile depozitate
accidental”, sunt condițiile impuse de autoritatea
contractantă. Conform caietului de sarcini, autoritatea
contractantă vizează realizarea lucrărilor de extindere
pe străzile Lunca Bahluieț, Adâncata, Ogorului și
Unirii. Canalizarea va traversa străzile din orașul
Târgu Frumos pe o lungime de 500 de metri.

Pe lista de investiții se află următoarele străzi:
Unirii, Nucărie, Măicuța, Ogorului, Lunca Bahluieț,
Nouă. Lungimea arterelor este de 3.993 de metri.
”Suprafața de rulare a străzilor analizate este
constituită din balast/pământ. Tronsoanele de stradă
analizate nu prezintă trotuare. În prezent, străzile
nu au dispozitive de scurgere și evacuare a apei
pluviale corespunzătoare, aceasta stagnând pe
partea carosabilă. Străzile nu sunt prevăzute cu
semnalizare rutieră corespunzătoare”, se mai arată
în documentația procedurii. Suprafața totală a părții
carosabile existente a tronsoanelor este de aproximativ
15.500 mp. Ordinul de începere a lucrărilor trebuie
dat în termen de 180 de zile de la semnarea contractului.

Primăria orașului Târgu Frumos a
semnat și pentru extinderea canalizării

Ciprian BOARU
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Ce propuneri au făcut ieșenii la
bugetul pe 2022, de la
Primărie? Peste 2.300 de cereri,
depuse la Palatul Roznovanu

Mii de propuneri au fost făcute
privind bugetul pe anul 2022 al
Primăriei Iași. Locuitorii orașului au
venit cu peste 2.300 de propuneri de
investiții în cartierele din municipiu

Primăria Iași a luat în calcul mai multe solicitări
din partea locuitorilor orașului privind bugetul pe
anul în curs. Conducerea Primăriei a precizat că,
pentru bugetul pe 2022, au fost depuse 1.250 de
chestionare de la ieșeni. Acestea au conținut circa
2.300 de propuneri pe diverse domenii.
Din totalul propunerilor venite de la locuitorii
orașului, 472 au fost depuse la Centrul de Informații
pentru Cetățeni, alte 502 au fost depuse la centrele
de cartier din oraș. De asemenea, 276 de chestionare
au fost trimise online. Primăria a început consultarea
publică chiar la începutul acestui an.

Propuneri prinse în bugetul pe 2022,
de la Primăria Iași

Printre investițiile propuse de ieșeni se numără
cele legate de infrastructura rutieră și cea pietonală,

de noi parcuri pentru copii și spații verzi, dar și de
modernizarea parcului auto al Companiei de Transport
Public. Totodată, ieșenii au cerut și noi piste pentru
biciclete, precum și investiții ce țin de reabilitarea
albiei râului Bahlui - și nu numai!
“Se remarcă o acțiune a celor de la Green Park,
de la strada Alexandrina Miron Tănănescu. Le transmit
că suntem în faza finală de semnare a contractului
pentru proiectare. Sper ca, până la finalul acestui
an, proiectul să fie gata și chiar să-l introducem la
execuție alături de un alt pachet de străzi”, a spus
primarul Mihai Chirica.

Buget de 1,9 miliarde de lei
Primarul municipiului Iași a precizat că bugetul
pe anul în curs va fi de circa 1,9 miliarde de lei.
Autoritatea locală a lansat recent bugetul municipiului,
care va fi în dezbatere publică, proiectul urmând a
fi avizat de plenul Consiliului Local.
Plenul instituției va dezbate proiectul de buget
pe 11 februarie 2022, conform calendarului inițiat
de autoritatea locală. Potrivit documentului lansat
de Primăria Iași, bugetul local este de 1,4 miliarde
de lei. La acești bani se adaugă bugetul centralizat

al instituțiilor publice și activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii în valoare de 401,1
milioane de lei.

Investiții derulate de Primăria Iași
Primăria Iași se va baza pe venituri proprii de
778 de milioane de lei, din care impozitul pe venit
de la persoane fizice va fi de 507,4 milioane de lei.
Din amenzi, penalități și confiscări ar urma să se
încaseze 10,3 milioane de lei. Primăria Iași va beneficia
de subvenții de la bugetul de stat în valoare de 126,8
milioane de lei. Primarul Mihai Chirica a precizat că
în calcul vor fi luate și alte proiecte de investiții.
“Avem prinse 50 de străzi în proiectul de buget.
Mai avem parcuri și locuri de joacă prinse deja în
proiectare sau execuție. Avem și locuri de parcare
în plan. Avem solicitări de intervenție cu locuri de
parcare pe spațiile verzi. Acesta este, însă, un refuz
public. Nu ocupăm spațiile verzi cu locuri de parcare”,
a mai spus primarul Mihai Chirica. Printre miile de
propuneri privind bugetul pe 2022 de la Primăria
Iași vor apărea și cele ale consilierilor locali.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Gripa poate fi mult mai gravă decât tulpina
Omicron! Medic: ”Pacienții nevaccinați
pot dezvolta simptome mult mai severe”

Persoanele nevaccinate antigripal pot
dezvolta o formă gravă a bolii, chiar
cu simptome mult mai severe decât
cele ale infecției Covid-19.
Specialiștii au precizat că gripa poate
fi mult mai gravă decât tulpina
Omicron. De la debutul sezonului de
gripă, și până în prezent, la Iași au
existat doar două cazuri de gripă,
tratate la Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase ”Sf. Parascheva”

Medicii precizează faptul că gripa poate fi mult
mai gravă decât tulpina Omicron și pacienții pot
dezvolta simptome severe, în special cei nevaccinați.
La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva”
din Iași au fost tratați în acest sezon doi pacienți de
gripă. Primul caz diagnosticat a fost în luna octombrie
2021. Pacienții nu au necesitat îngrijire în secția de
Anestezie și Terapie Intensivă.
”Până în momentul de față, în cadrul Spitalului
Clinic de Boli Infecțioase «Sf. Parascheva», Iași, am
tratat doi pacienți cu gripă, tulpina A. Din fericire,
ambii au prezentat o formă moderată și nu au
necesitat internare în secția de Anestezie și Terapie
Intensivă. Trebuie precizat că există posibilitatea
ca anumiți pacienți, și mai ales cei nevaccinați, să
dezvolte simptome mult mai severe decât persoanele
infectate cu noua tulpină Covid-19, Omicron. La fel

se poate întâmpla și în cazul celor nevaccinați,
deoarece gripa are o simptomatologie destul de
severă. Tipul de gripă identificat în acest sezon la
pacienți este de tip A”, a declarat dr. Florin Roșu,
managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.
Parascheva”, Iași.

Campania de vaccinare
antigripală, la Iași
Campania de vaccinare gratuită a Ministerului
Sănătăţii împotriva gripei de sezon continuă în
această perioadă la nivelul județului Iași și vizează
reducerea la maximum a îmbolnăvirilor prin gripa
de sezon. Persoanele care îndeplinesc criteriile
pentru vaccinare gratuită sunt: gravidele, persoanele
cu vârsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice, în
special boli respiratorii şi cardiovasculare, boli renale,
diabet zaharat. De asemenea, sunt imunizați copiii
şi bătrânii instituţionalizaţi, dar și personalul medicosanitar, conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale
a Sănătății. ”Până în momentul de față s-au administrat
58.419 doze de vaccin antigripal din totalul de 92.065,
care au fost repartizate în șase tranșe. În stocul DSP
Iași se află în prezent 5.976 de doze, restul fiind
distribuite în teritoriu participanților la campania
de vaccinare antigripală care a debutat la jumătatea
lunii octombrie 2021. În această perioadă continuă
distribuirea vaccinurilor antigripale la cabinetele
medicilor de familie din județul Iași”, au precizat
reprezentanții DSP Iași. Persoanele imunizate

antigripal sunt ferite de simptomele gripei, care pot
fi mult mai severe decât ale tulpinei Omicron.

Gripa poate fi mult mai gravă decât
tulpina Omicron și poate
provoca mai multe decese
Gripa este o boală respiratorie contagioasă
cauzată de infecția cu un virus gripal. În Europa,
gripa apare în fiecare iarnă, în epidemii regulate,
care sunt asociate cu rate mari de spitalizare și de
mortalitate. În gripa sezonieră din 2016-2017 și 20172018, s-a estimat o rată a mortalității de 25 de decese
la 100.000 de locuitori în țările UE/SEE participante
la rețeaua EuroMOMO (1). Și animalele pot contracta
gripă. În anumite cazuri, oamenii se pot molipsi de
la animale, cum este cazul gripei aviare sau al gripei
porcine. Pe lângă epidemiile sezoniere, ocazional
pot apărea virusuri gripale care pot cauza pandemii.
Pandemia constă în răspândirea rapidă, la nivel
mondial, a unui nou tip de gripă umană. În pandemia
cauzată în 2009 de virusul gripal A(H1N1)pdm09 au
murit între 123.000 și 203.000 de oameni în toată
lumea, fiind o problemă socială și economică
semnificativă la nivel mondial. Pandemiile de gripă,
care pot fi mult mai grave decât tulpina Omicron,
survin când apare o tulpină nouă de virus gripal la
care majoritatea persoanelor nu sunt imune și se
poate transmite ușor de la om la om.
Andreea PĂDURESCU
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Adolescenta din Iași care a
înghițit un pumn de pastile
a scăpat cu viață! Fata de
13 ani s-a certat cu părinții

Adolescenta din Iași care a recurs la
un gest extrem și a înghițit un pumn
de pastile a fost salvată la timp. După
aproximativ o săptămână de
spitalizare, fata de 13 ani se simte
foarte bine și va pleca acasă. Medicii
trag un semnal de alarmă

Fata de 13 ani din Iași care a înghițit un pumn de
pastile și a ajuns în stare foarte gravă la Spitalul
pentru copii “Sf. Maria” a scăpat cu viață. A trecut
aproximativ o săptămână de când adolescenta se
află sub supravegherea și îngrijirea medicilor de la
Secția de toxologie. Aceasta a avut o evoluție foarte
bună și urmează să fie externată. Medicii avertizează
că fata a trecut printr-un pericol foarte mare, dar,
din fericire, a depășit perioada critică. ”Evoluția
pacientei a fost una foarte bună și, din fericire, nu
a avut nevoie de internare în secția de Anestezie și
Terapie Intensivă. În prezent, este stabilă și se simte
bine. A fost contactată familia și a fost anunțată că

va urma să fie externată. A trecut peste ce a fost
mai rău, dar va trebui ca părinții să fie foarte atenți
cu ea și să îi ofere tot sprijinul”, a declarat dr. Solange
Roșu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de
Urgență pentru Copii “Sfânta Maria”, din Iași.

Adolescenta din Iași care
a înghițit un pumn de pastile
va avea nevoie de consiliere
Specialiștii au precizat că astfel de cazuri nu
sunt singulare în rândul adolescenților. Medicii ieșeni
recomadă consiliere psihologică pentru adolescenta
de 13 ani, având în vedere că a recurs la acest gest
ce putea avea urmări foarte grave, după o ceartă
cu părinții. ”Va avea nevoie de consiliere psihologică,
chiar este recomandat. Cum am mai spus, astfel de
cazuri nu sunt singulare, deoarece copiii sunt foarte
sensibili și trebuie acordată o atenție sporită, mai
ales în cazul adolescenților”, a precizat dr. Solange
Roșu. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că
administrarea antiiflamatoarelor în cantitate mult
mai mare decât cea indicată poate duce la risc de

hemoragie digestivă. Din fericire, în acest caz, medicii
au intervenit rapid și i-au efectuat spălături gastrice.
În edițiile anterioare ale cotidianului BZI a fost
prezentat cazul unei tinere de 24 de ani, din județul
Iași, care a vrut să își pună capăt zilelor și a înghițit
60 de comprimate de Paracetamol.

Adolescenta a fost diagnosticată cu
intoxicație polimedicamentoasă
Amintim că incidentul a avut loc duminică, 16
ianuarie 2022. Familia a apelat numărul unic de
urgență 112, după ce fiica lor, de doar 13 ani, a început
să se simtă rău, după ce a înghițit mai multe pastile
de Nurofen și 4 capsule de Oxacilină. În cel mai scurt
timp, un echipaj medical a ajuns la casa adolescentei
din zona Pașcani, județul Iași. Aceasta a fost
transportată de urgență la Spitalul pentru Copii
“Sfânta Maria”. Adolescenta din Iași care a înghițit
un pumn de pastile a fost diagnosticată cu intoxicație
polimedicamentoasă, dar medicii ieșeni au reușit
să o salveze și a scăpat cu viață.
Andreea PĂDURESCU
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Lista posturilor libere de directori, în
școli și licee din Iași, scoase la concurs

Lista posturilor libere de
directori, în școli și licee din
Iași, scoase la concurs a
fost publicată de
Inspectoratul Școlar
Județean Iași! Proba scrisă
va avea loc în data de 18
februarie 2022. Proba de
interviu se va desfășura în
perioada 16 - 25 martie
2022. La nivelul județului
Iași, din cele 216 posturi de
directori au fost ocupate
prin concurs 161, iar din
cele 111 posturi de director
adjunct au fost ocupate
prin concurs 67

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ)
Iași organizează concurs pentru ocuparea
funcțiilor de director și director adjunct
vacante în unitățile de învățământ
preuniversitar de stat, sesiunea 2022.
Testarea va avea loc după următorul
calendar: proba scrisă va avea loc în
data de 18 februarie 2022, proba de
interviu se va desfășura în perioada
16 - 25 martie 2022. La nivelul județului
Iași, din cele 216 posturi de directori
au fost ocupate prin concurs 161, iar
din cele 111 posturi de director adjunct
au fost ocupate prin concurs 67. Cele
mai importante unităţi de învăţământ
din judeţul Iaşi unde nu au fost ocupate
posturile prin concurs sunt: Colegiul

Naţional ”Costache Negruzzi”, Colegiul
Pedagogic ”Vasile Lupu”, Seminarul
Teologic Ortodox ”Sf. Vasile cel Mare”,
Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava, Colegiul
Tehnic ”Dimitrie Leonida” din Iaşi şi
Liceul Tehnologic de Mecatronică şi
Automatizări.

ISJ Iași a publicat lista
posturilor libere de
directori, în școli și licee din
Iași, scoase la concurs
”La nivelul județului Iași, din cele
216 posturi de directori au fost ocupate
prin concurs 161, iar din cele 111 posturi
de director adjunct au fost ocupate
prin concurs 67. Conform Metodologiei
privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiilor
de director şi director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat, pentru „funcţiile de director
sau de director adjunct rămase vacante
sau în cazul vacantării unor funcţii de
director sau de director adjunct din
unităţi de învăţământ de stat, conducerea
interimară este asigurată, până la
organizarea concursului, dar nu mai
târziu de sfârşitul anului şcolar, de un
cadru didactic titular, numit prin detaşare
în interesul învăţământului sau prin
delegarea atribuţiilor specifice funcţiei,
în conformitate cu legislaţia în vigoare,
prin decizia inspectorului şcolar general”,
potrivit reprezentanților ISJ Iași.

La concursul pentru
ocuparea funcției de
director sau de director
adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar
de stat pot candida
persoanele care îndeplinesc,
cumulativ, anumite condiții
La concursul pentru ocuparea
funcției de director sau de director
adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat pot candida
persoanele care îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiții: sunt absolvenți
ai învățământului superior cu diploma
de licență sau atestat de echivalare în
condițiile art. 149 alin. (3) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Sunt titulari în învățământul preuniversitar,
având încheiat contract de muncă pe
perioadă nedeterminată. Au o vechime
în învățământul preuniversitar de
minimum 5 ani. Au calificativul ”Foarte
bine” acordat în ultimii 2 ani școlari
încheiați lucrați efectiv la catedră în
funcții didactice sau în funcții de
conducere din unități de
învățământ/inspectorate școlare/casele
corpului didactic/Palatu1 Național al
Copiilor/Ministerul Educației ori în
funcții de îndrumare și control din
inspectorate școlare/ funcții de
specialitate specifice Ministerului
Educației. Nu au fost sancționate
disciplinar în anul școlar curent și în

ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați
efectiv la catedră în funcții didactice
sau în funcții de conducere din unități
de învățământ/inspectorate școlare/casele
corpului didactic/Palatul Național al
Copiilor/Ministerul Educației ori de
îndrumare și control din inspectorate
școlare/funcții de specialitate specifice
în Ministerul Educației sau a intervenit
radierea de drept a sancțiunii, potrivit
art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003
- Codul muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. Nu au fost
lipsite de dreptul de a ocupa o funcție
de conducere în învățământ prin hotărâre
judecătorească definitivă de condamnare
penală și nici nu au fost sancționate
disciplinar, conform art. 280 alin. (2)
litera (d) din Legea nr.1/2011 cu modificările
și completările ulterioare, printr-o
decizie de sancționare disciplinară,
rămasă definitivă și în vigoare, cu
suspendarea dreptului de a se înscrie
la un concurs pentru ocuparea unei
funcții de conducere. Sunt apte din
punct de vedere medical pentru
îndeplinirea funcției, conform prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Nu au avut statutul de ”lucrător al
Securității” sau ”colaborator al Securității”.
Astfel, prin concursul pentru lista
posturilor libere de directori, în școli
și licee din Iași, se va completa schema
oficială de conducere.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Universitatea de Științele Vieții
din Iași oferă 1.3 milioane de
euro pentru 70 de tineri cu
planuri de afaceri de succes

Universitatea de Științele Vieții din
Iași premiază cele mai tari idei de
afaceri, realizate de studenți cu
granturi în valoare de 1.3 milioane de
euro! În prim-plan este proiectul ”eAntreprenor”, care se adresează
tinerilor înmatriculați cel puțin în anul
II de licență, masteranzilor și
doctoranzilor. La Universitatea de
Științele Vieții, peste 700 de studenți
vor beneficia de cursuri de
antreprenoriat, iar din rândul acestora
vor fi selectați cei cu planurile de
afaceri cele mai potrivite pentru
finanțare

dintr-o competiție strânsă în care s-au depus 351
de cereri de finanțare cu o valoare totală de 685 de
milioane de euro, proiectul realizat de Universitatea
de Științele Vieții din Iași a ieșit câștigător. Prin
programul de finanțare ”Innotech Student”, studenții,
masteranzii și doctoranzii care vor să lanseze o
afacere pot obține finanțări de până la 100.000 de
euro din fonduri europene. Proiectul ”e-Antreprenor”,
câștigat de către Universitatea de Științele Vieții
Iași, prevede finanțarea schemelor antreprenoriale
a 33 de studenți din domenii care sunt inovatoare,
aduc o valoare adăugată reală și contribuie la
dezvoltarea zonei de Nord-Est a României.

Universitatea de Științele Vieții (USV) ”Ion Ionescu
de la Brad” din Iași lansează proiectele, finanțate
prin Programul Operațional Capital Uman (POCU),
intitulate ”e-Antreprenor” și “Educație și profit”.
Universitatea de Științele Vieții va oferi granturi de
peste 1,3 milioane de euro studenților care vor să
demareze propriul business. USVIași a câștigat un
proiect prin care va oferi granturi de peste 1,3 milioane
de euro. Toate acestea vor fi posibile deoarece,

Proiectul își propune să încurajeze studenții să
își pună în practică viziunea, dar și spiritul antreprenorial.
”Proiectul «e-Antreprenor» a îndeplinit cu succes
toate cerințele de calitate pentru a ocupa locul I în
cadrul apelului de selecție «Innotech Student 2020».
Ne dorim ca antreprenoriatul să devină o alternativă
profesională viabilă pentru studenții USVIași. Dintre
factorii-cheie ai succesului proiectului amintim
parteneriatul adecvat, echipa de proiect cu experiență,

Universitatea de Științele Vieții din Iași
își propune să încurajeze studenții să își
pună în practică spiritul antreprenorial

claritate și focus pe obiective”, a declarat prof. univ.
dr. Gavril Ștefan, directorul proiectului. Așadar, o
nouă inițiativă de succes tocmai pentru a dezvolta
afaceri mici și medii, coordonate de tineri. Peste
700 de studenți vor beneficia de cursuri de antreprenoriat,
iar din rândul acestora vor fi selectați cei cu planurile
de afaceri cele mai potrivite pentru finanțare.

Universitatea ieșeană susține studenții
si prin burse
Este vorba despre un program de finanțare din
fonduri europene nerambursabile ce se adresează
studenților, masteranzilor și doctoranzilor pentru
a începe o afacere nouă. Programul de finanțare nu
poate fi accesat direct de către tineri (studenți,
masteranzi sau doctoranzi), ci se accesează prin
intermediul unor ”administratori de schemă de
antreprenoriat”, iar Universitatea de Științele Vieții
”Ion Ionescu de la Brad” din Iași are acest statut. Pe
de altă parte, universitatea ieșeană susține studenții
și prin acordarea de burse, de la cele sociale la cele
de merit, tocmai pentru a-i susține la facultate. De
asemenea, Universitatea de Științele Vieții din Iași
oferă și facilități pe zona de loisir, de cazare, activitate
sportivă sau ludică.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Șantaj cu fotografii
indecente și bătăi la UMF Iași!
Studenții marocani fac legea
și sunt din nou în prim-plan!

Șantaj cu fotografii indecente la UMF
Iași. Un student marocan l-a șantajat
și l-a lovit pe un coleg de-al său. După
luni întregi de teroare, victima și-a
făcut curaj și a cerut ajutorul
polițiștilor. Ieri, agresorul a fost
prezentat în fața judecătorilor, iar
aceștia au decis să-l aresteze
preventiv pentru 30 de zile

Șantaj la Universitatea de Medicină și Farmacie
”Grigore T. Popa” din Iași. Studenții marocani au
ajuns din nou să fie în prim-plan în fața polițiștilor,
asta după ce zilele trecute a fost depusă o plângere
pentru lovire și șantaj. Povestea este pe cât se poate
de simplă. Doi studenți de la Medicină, de loc din
Maroc, s-au transformat din cei mai buni prieteni în
cei mai mari dușmani. Arkhis Mohamed Tamir a venit
la Iași cu scopul de a deveni medic, însă a devenit
infractor. Tânărul în vârstă de 25 de ani s-a gândit
să-și rotunjească veniturile prin șantaj. Cum a făcut
asta? Este foarte simplu. A realizat câteva fotografii
în care prietenul său, a cărei identitate o vom proteja,
ar fi fumat substanțe interzise. Ulterior i le-ar fi

arătat prietenului său și i-ar fi cerut lunar diferite
sume de bani pentru ca fotografiile respective să
nu ajungă la părinții acestuia.

Șantaj cu fotografii indecente la UMF
Iași, ”stricat” de polițiștii de la Secția 3
Trebuie precizat că Arkhis Mohamed Tamir șia șantajat prietenul din luna noiembrie a anului
trecut până pe data de 11 ianuarie 2022, când victima
a mers la poliție și a depus o plângere împotriva
acestuia. ”La data de 18 ianuarie, polițiștii Secției
nr. 3 Poliție Iași au reținut pentru 24 de ore un tânăr
de 25 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de
lovire sau alte violențe și șantaj. Din cercetările
efectuate până în prezent s-a constatat faptul că
acesta ar fi lovit, în repetate rânduri, un alt tânăr de
21 de ani și de asemenea l-ar fi șantajat pe acesta,
în scopul de a obține diferite sume de bani. La data
de 19 ianuarie 2022, tânărul bănuit a fost prezentat,
cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria
Iași”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de
Poliție Județean (IPJ) Iași. Apropiați de-ai celor doi
studenți au precizat pentru reporterii BZI că în cadrul
cercetărilor s-a efectuat și o percheziție domiciliară,

undeva în centrul Iașului, acolo unde locuia Arkhis
Mohamed Tamir.

Arkhis Mohamed Tamir a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile
Cei doi studenți implicați în scandal se pare că
ar fi consumat ocazional stupefiante, lucru deloc
tolerat în religia acestora. Dacă părinții studentului
șantajat ar fi aflat asta, probabil acesta ar fi avut
ceva probleme. Câteva sute de euro ar fi încasat
Arkhis Mohamed Tamir de la prietenul său pentru
tăcere. Probabil că dacă nu intrau pe fir polițiștii,
calvarul tânărului ar fi continuat. Ieri, tânărul marocan
a fost prezentat în fața judecătorilor, iar aceștia au
decis să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă
va fi găsit vinovat, pentru lovire și șantaj ar putea
sta în spatele gratiilor ani întregi. În edițiile precedente,
reporterii BZI au prezentat pe larg cazul dublului
asasinat din cartierul Moara de vânt, acolo unde un
student marocan a fost omorât lângă iubita lui, iar
principalul suspect este tot un student de la UMF
de origine marocană. După acest șantaj cu fotografii
indecente, Arkhis Mohamed Tamir are de dat explicații.
Sorin PAVELESCU
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Dezvoltatorul Cătălin Drăgan,
cu pile în Primăria Iași, reia
lupta cu vecinii! Vrea să
construiască în centrul orașului

Se anunță o nouă luptă, în care
dezvoltatorul Cătălin Drăgan trage cu
dinții de un proiect imobiliar din
centrul Iașului. Tribunalul a anulat
Hotărârea de Consiliu Local prin care
s-a aprobat regimul de înălțime.
Acum, afaceristul a atacat decizia la
Curtea de Apel Iași

Afaceristul Cătălin Drăgan nu vrea să renunțe
la războiul cu proprietarii din blocul 331 de pe bd.
Tudor Vladimirescu. Cunoscut pentru pilele din
Primăria Iași, Cătălin Drăgan a vrut să construiască
un imobil cu regimul de înălțime D+P+2E, pe strada
Maior Eremia Popescu, nr.33 - 35, în centrul Iașului,
în apropierea Palatului de Justiție. Proiectul afaceristului
a fost aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local (HCL)
nr.363/2020, deși vecinii au participat la o dezbatere
publică organizată la Primăria Iași, ocazie cu care
proprietarii din bloc au arătat că imobilul lui Cătălin
Drăgan va afecta rețelele de utilități din zonă și că
va obtura blocul. Imobilul urma să fie construit pe
o suprafață de doar 337 de metri pătrați. Chiar și

așa, proiectul a fost avizat de Consiliul Local. Ulterior,
sesizarea a ajuns la Prefectura Iași, care a cerut
anularea actului administrativ. La finalul anului 2021,
Prefectura Iași înregistrează o victorie, HCL nr.363
a fost anulată. Proiectul dezvoltatorului a fost inițiat
prin intermediul societății Teomalis SRL, acolo unde
are calitatea de asociat.

Dezvoltatorul Cătălin Drăgan a
contestat decizia Tribunalului Iași
Cătălin Drăgan nu a renunțat și a reluat lupta cu
vecinii, dar și cu Prefectura. Recent, pe data de
17.01.2021, a fost înregistrat recursul la Curtea de
Apel Iași, prin care se dorește anularea deciziei de
la Tribunalul Iași. Deocamdată nu a fost stabilit
primul termen de judecată. Proprietarii din blocul
331 sunt revoltați din cauza modului în care a fost
aprobat proiectul afaceristului. ”La ședința de la
Primăria Iași cu cei din zonă s-a discutat despre
D+P+1+M și s-a aprobat altceva. Asta ține de penal.
Sunt înregistrări cu domnul fost arhitect șef al Iașului”,
transmit proprietarii din blocul cu 4 etaje. Reamintim
că au fost situații în care autorizațiile de construire
au fost anulate de instanță. Este vorba despre

proiectul din bd. Carol I, nr.40-42, blocat într-un
stadiu incipient.

Vecinii renunță la lupta cu Cătălin
Drăgan în cazul în care instanța
respinge acțiunea
În cazul în care Cătălin Drăgan va câștiga la
Curtea de Apel, proprietarii din bloc nu mai sunt
dispuși să deschidă o nouă acțiune în instanță.
Temerea cea mai mare este că, după obținerea
autorizației de construire, Cătălin Drăgan va transforma
locuința individuală în locuințe colective. În 2018,
terenul de 337 de metri pătrați a fost cumpărat de
Cătălin Drăgan de la vechii proprietari, Nicolae și
Ioana Gherman, care au avut un proiect similar, dar
au renunțat. Afaceristul Cătălin Drăgan are relații
destul de strânse cu funcționarii din Primăria Iași.
Cristina Drăgan, soția acestuia, este angajată în
Palatul Roznovanu pe postul de consilier superior,
cu venituri salariale anuale de 70.220 de lei. Cunoscut
pentru pilele din Primăria Iași, Cătălin Drăgan și-a
extins portofoliul prin achiziția unei firme de publicitate
cu sediul în județul Ilfov.
Ciprian BOARU
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Mărturia principalului suspect al
crimei din Moara de Vânt: “Nu
mă întorc acolo, e un câine rău!”

Martorii din cadrul
dosarului dublei crime din
Moara de Vânt au susținut
că studentul canadian de
origine marocană Ahmed
Sami El Bourkadi ar fi
refuzat să se întoarcă în
zona respectivă. Tânărul a
fost rugat telefonic de un
apropiat al victimei,
Youssef Jniyah, să meargă
la casa în care locuia
acesta, pentru a vedea ce
s-a întâmplat

Principalul suspect al crimei din
Moara de Vânt, studentul canadian de
origine marocană Ahmed Sami El
Bourkadi, i-ar fi spus unui martor că
nu vrea să se întoarcă la casa respectivă.
Reporterii cotidianului BZI vă prezintă,
în exclusivitate, ce au spus atât martori
din dosar, cât și principalul suspect, în
fața magistraților. “În seara de 8 decembrie
2021, inculpatul s-a deplasat la locuinţa
victimei Jiynah Youssef, unde, aşa cum
reiese din declaraţia unor martori, ar
fi venit mai mulţi prieteni din anturajul
său. Participarea inculpatului Ahmed
Sami El Bourkadi la această petrecere
este certă, fiind susținută de o fotografie
pe care victima i-a trimis-o unui prieten.
Totuși, judecătorul reţine că, deşi
inculpatul a susținut că, la locuința
victimelor, au fost mai multe persoane,
probele administrate până în acest
moment par a susţine că singurul musafir
din acea seară a fost el. Inițial, inculpatul
i-a spus că ultima dată a văzut victima
într-un club. Deşi i-a spus martorului
că ştie unde locuieşte victima, când i
s-a solicitat să se deplaseze la locuinţa
acesteia pentru a vedea ce s-a întâmplat,
a refuzat, pe motiv că nu îşi aminteşte
adresa cu precizie. Mai apoi, acesta a
susținut că nu vrea să se întoarcă,
pentru că acolo ar fi un câine rău de
care îi este frică”, au subliniat magistrații
ieșeni.

Mărturia principalului
suspect al crimei din Moara
de Vânt

Ieri, judecătorii din cadrul Curții
de Apel Iași au respins contestația

formulată de Ahmed Sami El Bourkadi
la prelungirea arestării preventive.
Inițial, măsura fusese prelungită de
Tribunalul Iași. În fața judecătorilor,
principalul suspect al crimei din Moara
de Vânt și-a susținut nevinovăția.
Acesta a spus că a participat la o
petrecere, alături de mai multe persoane,
în vila din Moara de Vânt. Totuși, el a
afirmat că nu a agresat pe nimeni.
Mai mult, apărarea s-a axat și pe
declarațiile făcute de unii martori din
dosar, care au afirmat că au văzut pe
8 decembrie 2021 un bărbat înalt pe
aleea de la casa victimei, un tânăr
despre care a apreciat că ar fi putut
avea chiar şi 1,90 m, fapt ce ar explica
provenienţa unor pantofi marca Armani,
urmă identificată la locuinţa victimelor.

Procurorii ieșeni: “Nu poate
fi vorba despre o crimă
religioasă!”
Pe de altă parte, procurorii ieșeni
au contrazis afirmațiile făcute de
Ahmed Sami El Bourkadi. Apărarea a
susținut chiar că, în acest caz, ar fi
vorba despre o potențială crimă cu
caracter religios. “Ambele victime
prezintă secţionarea vertebrei C7,
Yousef are o singură leziune la faţă,
iar Vanessa are 9, ceea ce denotă
intenţia de desfigurare. Nu s-a identificat
mobilul acestor crime, iar inculpatul
nu avea motiv să facă acest lucru pentru
jaf, pentru obţinerea de bunuri. Inculpatul
şi familia sa au o situaţie materială
foarte bună. Apărarea consideră că
organele judiciare greşesc abordând
crima în contextul gândirii europene.
Apărarea consideră că loviturile aplicate
victimelor nu sunt aleatorii, ci specifice
crimelor de onoare, cazuri care sunt
multiple pe rolul CEDO. Victima nu avea
o viaţă conformă religiei sale, trăia în
concubinaj cu o româncă creștină,
deşi provenea dintr-o familie tradiționalistă.
O martoră precizează că, la locuinţa
acestuia, se consumau băuturi alcoolice
şi ştia de la Vanesa că acolo se consumau
şi substanţe etnobotanice. Potrivit
versetului 17:33 din Coran, este interzis
să fie ucis cineva, cu excepţia cazului
în care cauza este justă, numărul 17
având semnificaţia chemării la dreapta

credinţă”, a precizat apărarea în fața
instanței.
Totuși, procurorii au contrazis acest
aspect. “Aceste susţineri, fără un
fundament probator, sunt doar speculaţii
care nu pot dilua bănuiala rezonabilă
că inculpatul Ahmed Sami El Bourkadi
ar putea fi autorul faptelor cercetate”,
au spus anchetatorii.

“În Italia, suspectul a
schimbat hotelurile...”
Oamenii legii au adăugat că, după
revenirea din data de 8 decembrie 2021,
la locuinţa sa, Ahmed Sami El Bourkadi
părăseşte din nou locuinţa împreună
cu iubita sa, Imane El Andraoui, mergând
pe jos spre zona Piaţa Unirii, până la
farmacia Ropharma, deschisă non
stop, pentru a lua bandaje, aruncând
într-o pubelă de pe traseu hainele cu
care s-a întors de la locuinţa victimelor.
De asemenea, la ajungerea la Aeroportul
Iași, el și iubita lui ar fi fost agitați.
“Din imaginile anterioare intrării
în aeroport, se constată că sunt în
stare de tulburare, Imane este agitată,
inculpatul o consolează şi o linişteşte.
Pe parcursul sejurului la Roma, deși
cazaţi la acelaşi hotel, din data de
duminică, 12 decembrie 2021, inculpatul
se decazează şi merge la alt hotel.
Odată cu mutarea la alt hotel, îşi schimbă
şi cartela de telefon, se tunde şi îşi
rade barba, schimbându-şi fizionomia”,
au spus procurorii ieșeni.

La ce concluzie au ajuns
judecătorii ieșeni: “Nu
suporta să fie pozat!”
Magistrații au constatat că victima
marocană, tânărul Youssef Jnyinah,
pe lângă studii, se ocupa de comerţul
online, având deschisă o firmă cu logo
pe Internet Elbazar.be. Pe de altă parte,
aceștia au constatat că Ahmed Sami
El Bourkadi pare a fi un “copil-model”.
“Comportamentul inculpatului este
unul imprevizibil şi aparent dezirabil,
pe de o parte fiind perceput ca un copilmodel, fire sportivă, credincios prietenei
sale, calm şi politicos, pe de altă parte,
ştiut fiind că frecventa cluburile,
consuma alcool, nu suporta să fie
fotografiat şi reacţionează ostil când

nu îi sunt respectate regulile. Aparenta
lipsă de motivaţie materială nu duce
în mod necesar la concluzia că nu ar
fi putut exista niciun alt motiv. Modificarea
regimului preventiv față de persoane
cercetate pentru o infracțiune atât de
gravă, la acest moment procesual, nu
este oportună. Inculpatul nu a invocat
niciun element de noutate pertinent
care să justifice modificarea regimului
preventiv. Coincidenţa morbidă dintre
numărul leziunilor suferite de victime
(17 şi 33) şi numărul unui verset din
Coran nu constituie probă sau concluzie
bazată pe raționament juridic. Poziţionarea
leziunilor (la nivelul brațelor şi antebrațelor)
pledează pentru derularea unui conflict
fizic, astfel încât este greu de acceptat
că, în contextul unei lupte, agresorul
numără loviturile”, au concluzionat
judecătorii ieșeni.

Ahmed Sami El Bourkadi,
vizitat de doi angajați ai
Consulatului Canadei
În urmă cu două zile, principalului
suspect al crimei din Moara de Vânt,
Ahmed Sami El Bourkadi, a fost vizitat
de doi angajați ai Consulatului Canadei.
“Aceștia au verificat condițiile din arest,
unde se află clientul meu. Ei s-au
declarat mulțumiți de aceste condiții”,
a declarat ieri avocata Raluca Andrei,
cea care îl reprezintă pe Ahmed Sami
El Bourkadi.
De asemenea, o mătușă de-a
suspectului a sesizat Consulatul cu
privire la faptul că un polițist care se
ocupă de anchetă ar fi făcut remarci
rasiste la adresa lui Ahmed Sami El
Bourkadi. Amintim că, în urmă cu mai
bine de o lună, Ioana Vanesa Burlacu
și Youssef Jniyah au fost găsiți morți
în același pat. Pe trupul Vanesei au
fost descoperite 33 de lovituri de cuțit,
iar pe trupul lui Jniyah - 17. Ulterior,
anchetatorii au ajuns la Ahmed Sami
El Bourkadi, pe care l-au ridicat din
Roma și l-au adus la Iași.
În fața magistraților, mărturia
principalului suspect al crimei din
Moara de Vânt a fost aceeași, respectiv
a negat că ar fi comis faptele.
Ciprian NEDELCU
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Ciprian Mihalcea, directorul Asociației
Grupul Zâmbetul Nostru, le construiește
case copiilor nevoiași. Donație-record
după ce l-a văzut în emisiunea BZI Live

Un tânăr din Iași, care a crescut de la vârsta de două luni
într-un centru de plasament, a ajuns să facă adevărate
minuni pentru zeci de copii, greu încercați. Ciprian
Mihalcea este directorul Asociației Grupul Zâmbetul
Nostru și a povestit în cadrul emisiunii din studioul BZI
LIVE că urmează să construiască o casă pentru două
fetițe, părăsite de mamă. În urma emisiunii BZI LIVE, unul
dintre urmăritori, o femeie din Iași, a donat asociației
35.000 de lei

Ciprian Mihalcea, directorul Asociației Grupul Zâmbetul Nostru, construiește
case pentru copii nevoiași, după ce și el a crescut într-un centru de plasament, de
la vârsta de două luni. Chiar înainte de Crăciun a finalizat casa lui George Stefaniu,
băiatul de 19 ani din Iași care vinde legume la colțul străzii pentru a-și întreține
familia. Acum, acesta a început un nou proiect. Ieșeanul plănuiește ridicarea unei
case pentru două fetițe, de 7 și 10 ani, care locuiesc cu tatăl lor, după ce mama lea părăsit. Ciprian Mihalcea a fost prezent în studioul BZI LIVE, unde a povestit ce
planuri noi are și a povestit cazul celor două fetițe, iar unul dintre urmăritori,o femeie
din Iași, a fost impresionată, donându-i o sumă mare de bani.
“Noi, prin intermediul asociației, încercăm să ajutăm cât mai mulți copii.
Suntem deja la al doilea caz, pe care l-am prezentat și în emisiunea BZI LIVE.
În urma emisiunii, am avut parte de o surpriză. Am fost sunat de o femeie, care
dorește să rămână anonimă și care a spus că vrea să doneze 35.000 de lei,
deoarece a fost plăcut impresionată de ceea ce am povestit. Banii au fost deja
virați în cont și vrea să ne ajute în continuare la construcția casei. Toate acestea
s-au întâmplat mulțumită prezenței în emisiunea BZI LIVE”, a declarat Ciprian
Mihalcea, directorul Asociației Grupul Zâmbetul Nostru, din Iași.

Ciprian Mihalcea, directorul Asociației Grupul Zâmbetul Nostru,
impresionat de povestea fetelor

Această asociație din Iași a ales să ajute familia formată din 2 copii, de 7
și 10 ani, și un tată, care se chinuie singur să îi crească. Povestea acestora ia impresionat până la lacrimi pe membrii Asociației Grupul Zâmbetul Nostru,
coordonată de Ciprian Mihalcea.
“Am cunoscut un erou, un tătic care își crește singur cele două fete minunate.
Soția și-a părăsit bărbatul și copiii. Ea are probleme de sănătate mintale. Fetele

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
CONSULTANŢĂ REORGANIZARE LICHIDARE
SPRL, în calitate de lichidator judiciar desemnat
prin sentinţa civilă nr.260 din data de 12.02.2014
pronunţată de Tribunalul Iaşi-Secţia civilă- Faliment în dosarul nr.7176/99/2012 (464/2012) privind
pe debitoarea S.C. RHODOS SERV SRL cu sediu
social în Paşcani, Aleea Sportului nr.9, jud. Iaşi,
având nr. de înregistrare în R.C. J22/982/2006,
C.U.I. 18589805, organizează 2 licitatii publice
bilunare, in urmatoarele zile: 28.01.2022 si
11.02.2022 la ora 14, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi str. Anastasie Panu nr.27, bl. Mol-

mi-au povestit că se bucură că aceasta a plecat, deoarece le bătea des, dar,
în același timp, îi simt lipsa. Sunt mici și au nevoie de mamă, dar tatăl lor
reușește să țină loc și de mamă. Acesta este angajat ca agent de pază și copiii
sunt eleve cu rezultate bune la școală. Aici am găsit o casă cu foarte multe
defecțiuni și probleme: geamurile sparte, ușile distruse, sobe defecte, mizerie.
Această casă trebuie renovată urgent! Primul lucru pe care copiii m-au rugat
să li-l ofer: «Domnule Ciprian, vă rugăm să ne schimbați geamurile, pentru că
ne-am săturat să stăm în frig și să îl vedem pe tata cum se chinuie să strângă
bani de lemne»”, a povestit Ciprian Mihalcea, directorul Asociației Grupul
Zâmbetul Nostru, din Iași.

Donații pentru familia Buhuș
Oricine poate susține cazul familiei Buhuș, donând cash sau în contul
asociației, cu specificația “Familia Buhuș”, în contul
Asociația Grupul Zâmbetul Nostru: RO76BTRLRONCRT0371769801.
În edițiile anterioare ale cotidianului BZI, reporterii au prezentat cum arată
noua casă a lui George Stefaniu, după ce Ciprian Mihalcea, împreună cu asociația,
au preluat cazul și i-au refăcut casa în care locuia, în condiții mizerabile, de
mai bine de 8 ani, alături de 10 frați! Astfel, acum, Ciprian Mihalcea, directorul
Asociației Grupul Zâmbetul Nostru, le construiește case altor copii nevoiași.

dova 3, et.2, ap.6.
Nr. crt.; Denumire; Preţ de evaluare Euro;
Preţ de pornire70%
IMOBIL- situat in Paşcani, str. Dragoş Voda
nr.160A, cu o suprafata desfasurata de 576,13
mp (P+1E+M) constând în spaţiu comercial,
spălătorie auto şi spaţiu de locuit, cu număr
cadastral 1646, 1646-C1, înscris în CF nr. 60540,
60540-C1- Paşcani.; 88.800 Euro; 62.160 Euro
Preţul nu conţine TVA.
În cazul adjudecării, preţurile vor fi achitate
în lei, la cursul BNR din ziua plăţii.

Andreea PĂDURESCU

Condiţii generale de participare la licitaţie
vor fi:
Depunerea, cu o zi înaintea fiecărui termen de
licitaţie, până la ora 16:00, a urmatoarelor documente:
-Cerere de participare la licitaţie;
-xerocopie dupa actele societatii/act de identitate;
-dovada achitării garantiei de participare de
10% din pretul de evaluare fara TVA;
-dovada achitării caietului de sarcini, în valoare de 2.000 lei la care se adauga TVA;
-Împuternicire acordată persoanei care
reprezintă participantul la licitaţie, dacă este
cazul.
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Paul Ivănucă, fiul primarului din Trifești, Iași,
își face fabrică de sucuri cu bani europeni

Paul Ivănucă, fiul primarului
din comuna Trifești, Iași, a
construit o fabrică de
sucuri cu banii europeni
obținuți de la AFIR.
Interesul producătorilor din
Iași pentru accesarea
fondurilor nerambursabile,
acordate pentru procesare,
a fost unul ridicat.
Producătorii au solicitat
aproximativ jumătate de
milion de euro, în sesiunile
de depunere a proiectelor,
deschise în anul 2021

Paul Ivănucă, fiul lui Alexandru
Ivănucă, primarul comunei Trifești, din
Iași, își face fabrică de sucuri cu 72.000
de euro. Banii europeni au fost accesați
de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR), în sesiunea de depunere
deschisă pentru ieșenii care vor să
obțină banii pentru procesarea fructelor
și legumelor. Tânărul producător spune
că va începe anul acesta producția de
sucuri naturale, iar principala piață de
desfacere va fi cea din Iași. Materia
primă provine din livada din comuna
Trifești. ”Avem o livadă pe 3,2 hectare
și ca să putem procesa fructele, să
facem sucuri naturale, am accesat
fonduri europene pentru utilaje. Valoarea

proiectului este de 72.000 de euro, iar
banii au fost luați pentru a achiziționa
echipamentele necesare procesării
fructelor. Noi am finalizat proiectul și
în curând începem să facem sucurile.
Încă nu știm dacă vom vinde doar pe
piața din Iași. Vom vedea ce contracte
putem face”, spune Paul Ivănucă,
producător din comuna Trifești.

Interesul din partea
ieșenilor pentru accesarea
de fonduri europene,
destinate procesării, a
crescut
Un alt proiect depus de un producător
de legume, din Iași, care încă nu a primit
finanțarea europeană, este al tânărului
Andrei Păulescu. Ieșeanul spune că a
vrut să aibă și partea de procesare
pentru ca, în anii cu producție bună,
să nu mai arunce legumele dacă nu le
vinde la piață. ”Eu am depus proiectul
pentru că vreau să fac și procesare.
S-au dat mai mulți bani pentru componenta
asta și am vrut să profit de situație. E
bine că se pune accent și pe procesare
pentru că noi, ca producători de legume,
nu putem să vindem tot anul roșii și
castraveți. Putem face bulion, suc de
roșii, murături, alte produse care pot
fi vândute și în sezonul rece. De ce să
aducem borcane cu castraveți murați
din alte țări dacă și noi avem ani cu

supraproducție și atunci aruncăm
legumele nevândute, în loc să le
transformăm și să le vindem iarna ca
bulion, de exemplu? Am solicitat 70.000
de euro și am șanse să-i primesc pentru
că am punctaj bun”, spune Andrei
Păulescu, din comuna Golăiești, Iași.
Reporterii BZI au prezentat povestea
lui Marius Postolache, un tânăr care
vinde legume în piața CUG, de la vârsta
de 13 ani.

Paul Ivănucă, fiul primarului
din Trifești, este unul dintre
ieșenii care construiește o
fabrică de sucuri cu bani
europeni
AFIR a alocat fonduri europene în
cadrul mai multor sesiuni de depunere
a proiectelor, în anul 2021. Una dintre

SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate precum și
atestări profesionale în domeniul financiarcontabil, prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize
contabile judiciare și extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; * Misiuni de
administrare și arbitraje - lichidări societăți; *
Auditare societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară, drept
comercial parte economică; * Transformare,
fuziune, dizolvare voluntară societăți; *
Comunicare și relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și informatică de
gestiune. Relații la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării țin
și verific evidența contabilă la SC, ONG,
PFA.
Ofer consultanță în probleme economice
și reprezentare cu ocazia oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

cele mai accesate este submăsura 6.1Instalarea tinerilor fermieri. În anul
precedent a fost mărită suma ce putea
fi accesată, de la 40.000 la 70.000 de
euro, pentru a fi utilizată la procesarea
fructelor și legumelor. Astfel, numărul
celor interesați a fost ridicat, de aceea
fondurile europene acordate în sesiunea
deschisă anul trecut au fost epuizate
înainte de termen. Din Iași au fost depuse
proiecte în valoare de 3 milioane de
euro. Cele mai multe solicitări sunt din
partea celor care vor să înființeze sere
cu legume și au nevoie de fondurile
europene pentru construcția fabricilor
pentru procesarea legumelor sau pentru
înființarea de ferme vegetale. Unul dintre
ieșenii care va investi banii europeni,
într-o fabrică de sucuri, este Paul Ivănucă,
fiul primarului din comuna Trifești.
Raluca COSTIN
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O nouă listă cu locurile de muncă vacante,
publicată pe site-ul AJOFM Iași
AJOFM Iași a publicat o listă cu noile
locuri de muncă vacante, din perioada
19-26 ianuarie 2022. Cei care vor să
se angajeze au la dispoziție 402
posturi, cele mai multe în servicii,
construcții și industrie. Ieșenii se pot
angaja pe diferite posturi, cum ar fi
agenți de securitate, electricieni și
altele

O nouă listă cu locurile de muncă vacante a fost
publicată pe site-ul AJOFM Iași, pentru perioada 1926 ianuarie 2022. Din 402 de posturi, numărul total
de locuri de muncă transmise instituției de către
angajatorii din Iași, cele mai multe sunt din domeniile
construcții (156 posturi), servicii (139), industrie (67)
și în confecții (36). Fiscontexpert SRL caută specialist
în resurse umane, HCL Technologies Romania,
specialist în îmbunătățire produse, programator,
analist financiar și analist servicii clienți. Stefan
Security SRL caută proiectant în sisteme de securitate
și agent de securitate. Akyle Security și Casa Auto
caută tot agenți de securitate. Companiile Aku
Logistic și Velrom SRL caută ambalatori. Alte posturi
pentru care angajatorii din Iași plătesc între 2.000
și 4.000 de lei sunt cele din domeniile construcții și
servicii. Astfel, Das SRL, Prima Construct SRL și

ANUNȚ PRIVIND CERERE DE OFERTĂ
privind selecția și achiziția serviciilor de
evaluare a patrimoniului
S.C. ”DASRICOM” S.R.L.- societate în
faliment
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul
social in Iaşi, str. Zorilor nr. 11, inregistrată in
Registrul Societaţilor Profesionale sub nr. RFO II
0022/2006, Cod de Inregistrare Fiscală 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.
DASRICOM S.R.L. cu sediul social în Sat Podu Turcului,
Comuna Podu Turcului, STR. TEIULUI, Nr. 6, Bloc
6, Scara C, Etaj 1, Ap. 6, Judet Bacău, identificată
prin Număr de ordine în Registrul Comerţului:
J4/1591/2003 și Cod unic de înregistrare 15978247,
astfel desemnat prin Sentința Civilă 699 din data
de 20.06.2019, pronunţată de Tribunalul BACĂU,
secţia a II –a CIVILĂ ȘI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
ȘI FISCAL, în dosarul nr. 5253/110/2017 , primește
oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul
lichidatorului judiciar, sau prin poștă electronică
până la data de 28.01.2022, orele 16.00, pentru
angajarea unei firme specializate în serviciul
arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii
de organizare a fondului arhivistic) și de păstrare
și conservare (depozitare) a fondului arhivistic.
Deschiderea ofertelor se va face la data de 28.01.2022,
orele 16:00. Plata se va face după valorificarea
bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie

Spiroca SRL caută electricieni, dulgheri, fierari
betoniști sau ingineri și lăcătuși mecanici. Alfa Clear
SRL și Consultmed SRL angajează femei de serviciu.

Locuri de muncă vacante sunt publicate
de AJOFM Iași și pentru cei care vor să
lucreze în străinătate
Persoanele din Iași care vor să muncească în
străinătate au la dispoziție mai multe posturi în
Norvegia, Finlanda sau Estonia, până la finalul acestei
luni. În Estonia se caută 20 de operatori la fabricarea
nadei de pescuit. Se caută persoane motivate și
serioase. CV-urile se trimit în limbile rusă, engleză
sau estonă, la operatorul EURES, din cadrul Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)
Iași, până la finalul lunii ianuarie 2022. Doritorii
trebuie să cunoască limba engleză, iar salariul oferit
este de 1.440-2.500 de euro pe lună. Un angajator
din Finlanda caută 40 de laminatori și constructori
de bărci, cu o experiență în domeniu cuprinsă între
1 și 5 ani. Trebuie să aibă motivație și disponibilitate
de a învăța lucruri noi, iar salariul se negociază
potrivit contractului colectiv de muncă. Ieșenii se
pot angaja în Norvegia ca electricieni, betoniști sau
croitori. Angajatorul caută persoane de încredere
și comunicative, iar salariile sunt cuprinse între
1.200 și 1.500 de euro.
să conțină următoarele elemente obligatorii: prețul
total pentru întreg fondul arhivistic pentru preluarea
și păstrarea pe întreaga perioadă prevăzută de
Lege, structura prețului pentru fiecare serviciu,
prețul pentru perioada de depozitare legală, precum
și pentru un metru liniar de documente, modalități
și termene de plată. Oferta va fi însoțită de copiile
certificatelor de conformitate, a actului constitutiv
al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare
la Registrul specializat din care face parte, a
autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice
menționate, inclusiv de păstrare și conservare a
documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată
de Arhivele Naționale, precum și de proiectul
contractului în care să se regăsească și clauzele
privind transferul acestor documente, conform
Ordinului MAI nr.137/27.09.2013 și a art. 18 indice
4, din Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă
cuprind documente contabile, acte de personal
etc. cu diferite termene de păstrare conform
legislației în vigoare. Fondul arhivistic va fi vizionat
mai întâi de către ofertant conform unei programări
anterioare la nr. de telefon 0799.930.007 la sediul
societății Ofertele ce urmeaza a fi primite vor fi
supuse atenţiei Adunării Creditorilor debitoarei în faliment. Desemnarea ofertantului câştigător
al selecţiei de oferte va fi făcută în conformitate
cu decizia Comitetului Creditorilor. Relații suplimentare
la tel./fax 0232/220.777, mail: office.is@lrj.ro,
www.lrj.ro.

Rata șomajului s-a menținut scăzută în
Iași în anul 2021

În ceea ce privește rata șomajului înregistrată
în Iași, în anul 2021, datele furnizate de AJOFM arată
că este scăzută, fiind înregistrată o medie lunară
de 3 la sută. În jur de 9.000 de șomeri sunt înregistrați
lunar. Cei mai mulți provin din mediul rural, fiind
vorba de 84 la sută din numărul total de persoane
care nu muncesc. Nu toți șomerii înregistrați la
AJOFM primesc indemnizație. O parte dintre aceștia
sunt înregistrați ca șomeri fără indemnizație. Pentru
a primi banii de la stat, persoana care solicită
indemnizația trebuie să fi fost concediată și să fi
muncit minimum 12 luni, cu contract de muncă. Un
bărbat din Iași, care are 65 de ani și se apropie de
pensionare, este cel mai vârstnic șomer.
Raluca COSTIN

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

Joi, 20 ianuarie

• 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,

ANUNȚURI
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

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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ANUNȚURI

Spălare canapele fotolii: 20-135
lei, saltele: 40-160 lei. Servicii la
nivel Profesional cu tehnologie de
ultimă generație - Mașină Injecție
Extracție. Servicii de curățat și
întreținere interioară case vile cu
suprafețe mari. Spălare tapițerii și
mochete auto la domiciliu
clienților preț: 75-200 lei.
Programări, vizualizare și
abonamente la telefon: 0745. 973.
088.

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

SERVICII - TRANSPORT

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

SERVICII CONSTRUCȚII
Executăm amenajări interioare exterioare, gresie, faianță, rigips,
zugrăvit, placări cu piatră alei, etc.
Relații la tel. 0784. 027262.
Meseriași disciplinați executăm
case laroșu, la cheie, faianță,
gresie, zugrăveli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucrări din piatră și
granit, beciuri cu boltă din piatră.
Deținem piatră. Relații la 0745.
535871 și 0760. 199630.

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

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.

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.

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.

LOCURI DE MUNCĂ

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.
Prețuri accesibile și garanția
lucrării. Relatii la: 0758. 573478.

S. C. angajează Jurist.
Asteptăm CV-urile la adresa de
email officevioleta@yahoo.
com. Experiența constituie un
avantaj. Tel. contact: 0788. 313.
620.
EVOPLAN INSOLV IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S. C DOROCA SA,
căutam inginer cadastrist pentru a
efectua lucrări de cadastru în
Dorohoi, jud. Botoșani. TELEFON:
0742/109899, 0745/308671.
SC CONSTRUCȚII GENERALE
MOLDOVA SRL Bacău
angajează pentru execuție
inginer CFDP cu sau fără
experiență. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajează
absolvenți studii superioare cu profil
economic și cunoștințe operare WIN
MENTOR. Experiența în domeniu
constituie avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail. com.
SC ANGAJEAZĂ ECHIPĂ
FORMATĂ DIN: MAISTRU,
LĂCĂTUȘI MECANICI ȘI SUDORI
CONFECȚII METALICE ȘI ȚEAVĂ.
REL. LA TEL/FAX: 0348. 445460.
SC angajează pompieri cu atestat.
Telefon 0745. 867. 002.
Companie specializată,
angajează operatori de
curățenie pentru sedii bancare

în Iași. Salariu atractiv, contract
pe perioadă nedeterminată.
Detalii la numărul de telefon:
0751. 113. 011.
Societate multinațională cu filiala
în Iași angajează Redactor
documentație tehnică pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cunoștințe foarte bune de limba
engleză și experiență în domeniu.
Rugăm trimiteți CV la adresa:
info@star-romania. com.
Angajăm lucrător comercial
pentru magazin de carne,
personal de curățenie (femeie
de serviciu), măcelar. Telefon:
0742. 183. 687.
S.C, IASI CONF S.A, cu sediul în
calea Chișinăului nr. 26, IAȘI, (față
în față cu magazinul Carrefour Felicia), angajează persoane cu
experiență și pensionari la limita
de vârsta în meseriile / activitatile:
-CONFECȚIONERI ȘI /SAU
MUNCITORI NECALIFICAȚI |N
CONFECȚII. Se oferă: -pachet
salarial atractiv; -tichete de masă;
-decontare cheltuieli transport; alte avantaje prevăzute în
contractul colectiv de muncă.
Relații suplimentare se obțin la
sediul firmei sau la telefon: 0232.
231478, 0232. 277953 INT. 166.
Recrutăm urgent șoferi categoria B
cu disponibilitate de începere
imediată în Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins între
1440£ și 1920£ pe lună. Cazarea
și mașina sunt asigurate de
angajator. Cerințe: Vârsta de minin
25 de ani; Permis de conducere cu
vechime de minim 2 ani;
Diponibilitate de lucru 6 zile pe
săptămână; Nivel 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.
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.

LICITAȚII
Licitații februarie - Primăria
comunei Tomești. Revenim asupra
anunțului din 06.01.2022, pentru a
vă comunica susținerea în
continuare a licitațiilor pentru
vânzarea de terenuri întocmai cum
a fost transmis, cu excepția
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modificării datelor dupa cum
urmează: Data la care se va
desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor:
22/02/2022, Orele 10:00; Datalimită de depunere a ofertelor:
21/02/2022, Orele 14:00; Datalimită pentru solicitarea
clarificărilor: 11/02/2022, Orele
14:00.

CONCURSURI
Primăria Comunei Roșcani, jud.
Iași, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nederminată a 3 funcții
publice de execuție, vacante. 1.
Inspector , clasa I, grad profesional
principal - compartiment Registru
Agricol, Cadastru și Fond Funciar 1 post; 2. Consilier , clasa I, grad
profesional principal,
compartiment Urmărire Creanțe
Bugetare și Executare Silită -1
post; 3. Consilier , clasa I, grad
profesional asistent, compartiment
Contabilitate 1 post. Informații
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Roșcani, din sat Rădeni,
comuna Roșcani , jud. Iași la
telefon/fax: 0232 257058;
www.primariaroscani.ro

MEDIU
POMÂRLEANU VASILE DUMITRU
anunță publicul interesat asupra
deciziei de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul
„CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE PE TEREN
PROPRIETATE – CONFORM PUZ
APROBAT CU HCL. NR.
280/29.08.2006”, propus a fi
amplasat în mun. Iași, Județul Iași,
Aleea Mihail Sadoveanu, nr. FN, nr.
cad. 168793, judeţul laşi. Proiectul
acordului de mediu şi informațiile
relevante pentru luarea deciziei
pot fi consultate la sediul APM Iași
din municipiul Iași, Str. Calea
Chișinăului nr. 43, jud. Iași, de luni
până vineri între orele 8-14,
precum şi pe internet la adresa
apmis.anpm.ro. Observațiile
/contestațiile publicului se primesc
la sediul APM Iași în termen de 10
zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a APM Iași.

NOTIFICĂRI
Lichidator judiciar CII Nechifor
Eduard-Emanuel cu sediul în Iaşi,
bd.Chimiei, nr.2, bl.C1, parter,
sp.com.3, birou 7, jud.Iaşi,
tel.0745258193, notifică
deschiderea procedurii
simplificate de insolventa a
debitorului VASFER GRANIT S.R.L.,
CIF: 39157583, J22/869/2018, cu
sediul social in Iași, șos.Tudor
Neculai, nr.54, camera 2, jud.Iași,
in dosar nr. 5645/99/2021,
Tribunalul Iași. Termen depunere
creanțe: 17.12.2021, Termen tabel
preliminar al creanțelor:
28.12.2021, Termen tabel definitiv
al creanțelor: 21.01.2022, Adunare
creditori: 04.01.2022 ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
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Ieșenii primesc banii pentru afacerile din
domeniul nonagricol în februarie 2022

Ieșenii care au cerut bani
de la AFIR pentru afacerile
din domeniul nonagricol vor
primi fondurile europene
începând cu luna februarie
2022. Specialiștii
estimează că luna viitoare
va fi publicat primul raport
de selecție pentru cererile
depuse în submăsurile 6.2
și 6.4 care presupun
investiții în mediul rural, în
afaceri nonagricole

Ieșenii primesc banii pentru afacerile
din domeniul nonagricol în luna februarie
2022, după ce va fi publicat primul
raport de selecție pentru submăsurile
6.2- Sprijin pentru înființarea de activități
neagricole în zone rurale și 6.4- Investiții
în crearea și dezvoltarea de activități
neagricole. Banii alocați de Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR) în cadrul sesiunilor de finanțare
deschise anul trecut au fost epuizați
în 5 zile. Ieșenii au depus 67 de proiecte
în submăsura 6.2, în valoare de 4,1
milioane de euro. Din Iași au fost depuse
22 de cereri de finanțare în valoare de
2 milioane de euro, în submăsura 6.4.
Solicitanții eligibili pentru sprijinul
financiar din Iași sunt micro-întreprinderile
și întreprinderile neagricole mici

existente și nou-înființate, adică startup-urile din mediul rural. Altă categorie
de beneficiari eligibili sunt fermierii
sau membrii unor gospodării agricole
autorizați cu statut minim pe PFA (n.r.
– persoană fizică autorizată), care își
diversifică activitatea de bază agricolă
prin dezvoltarea unei activități neagricole
în zona rurală, în cadrul întreprinderii
deja existente, încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Ieșenii primesc banii pentru
afacerile din domeniul
nonagricol, pentru
producție, meșteșugărit sau
servicii
Activitățile eligibile la finanțare
sunt cele de producție, cele meșteșugărești
sau cele din domeniul serviciilor. De
exemplu, procesarea uleiurilor esențiale.
Suma maximă ce poate fi acordată
unui beneficiar din Iași este în valoare
de 200.000 de euro, dar antreprenorii
trebuie să vină cu partea de co-finanțare,
respectiv 30 la sută din valoarea
proiectului. Suma minimă ce poate fi
acordată unui beneficiar din Iași este
de de 50.000 de euro. Un procent
important din numărul de proiecte
depuse în cele două submăsuri este
pentru modernizarea unor cabinete
medicale. Medicii din Iași vor să dezvolte
afaceri de succes cu cabinetele din

mediul rural. În perioada 2014-2020
au fost virate fonduri europene de
aproape 3 milioane de euro în afacerile
din domeniul nonagricol, din Iași.

Agricultorii din Iași au
încasat fonduri europene în
valoare de 3 milioane de euro
Fermierii din Iași au încasat de la
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR) fonduri nerambursabile
în valoare de 3 milioane de euro pentru
proiectele depuse în ultimii doi ani,
eligibile la finanțare. Potrivit specialiștilor
din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR)
Nord-Est, instituția care gestionează
acordarea banilor europeni pentru
regiunea Nord-Est, cele mai mari sume
au fost acordate către fermierii din

Iași care vor să înființeze livezi, sere
cu legume sau să cumpere utilaje
agricole. Sumele primite de beneficiarii
din județ, la începutul acestui an, sunt
cuprinse între 15.000 și 300.000 de
euro, cele mai mari fiind pentru ieșenii
care vor să achiziționeze utilaje agricole
performante cu banii de la Uniunea
Europeană. AFIR a virat în total, în
conturile beneficiarilor de fonduri
europene din Iași, 111 milioane de euro.
Banii au fost solicitați în perioada 20142020 pentru investiții în mediul privat
sau în cel public. Banii pentru ieșenii
care vor să dezvolte afacerile din
domeniul nonagricol vor fi plătiți după
ce va fi publicat raportul de selecție a
dosarelor depuse, în luna februarie
2022.
Raluca COSTIN

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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Procesul intelectualilor s-a întors la Iași.
Iată de ce s-a ajuns aici!

Dosarul dintre filosoful
Gabriel Liiceanu și scriitorul
ieșean Liviu Antonesei,
intitulat generic “Procesul
intelectualilor”, s-a întors la
Iași. Astfel, cauza va ajunge
din nou pe rolul Curții de
Apel Iași. Judecătorii
bucureșteni au făcut
publică și motivarea
deciziei luate

“Procesul intelectualilor” s-a întors
la Iași. Astfel, cauza va ajunge din nou
pe rolul Curții de Apel Iași. Judecătorii
de la Înalta Curte de Casație și Justiție
(ÎCCJ) au făcut publică și motivarea
deciziei luate recent în litigiul dintre
filosoful Gabriel Liiceanu și Editura
Humanitas, pe de-o parte, și scriitorul
ieșean Liviu Antonesei, de cealaltă
parte.
În principal, magistrații bucureșteni
au considerat că nu ar fi fost respectată
procedura în ceea ce privește citarea
Editurii Humanitas. “Ținând cont de
nelegala anulare, ca insuficient timbrat,
a apelului SC Humanitas SA și situația
de coparticipare procesuală în care
se aflau cei doi reclamanți impuneau
oricum o judecare unitară a cauzei,

rejudecarea va privi ambele apeluri
ale reclamanților”, au subliniat judecătorii
de la ÎCCJ.

Procesul intelectualilor
s-a întors la Iași
“Procesul intelectualilor” a început
în urmă cu aproximativ 3 ani. Atât la
prima instanță, cât și la Curtea de Apel
Iași, magistrații au respins acțiunea
în pretenții formulată de reclamanții
Gabriel Liiceanu și Editura Humanitas
contra scriitorului Liviu Antonesei.
Gabriel Liiceanu și Editura Humanitas
l-au dat în judecată pe Liviu Antonesei,
cerând daune morale de 100.000 de
euro de la scriitorul ieșean. Editura și
filosoful au fost deranjați de o postare
de pe 15 august 2018, de pe blogul lui
Liviu Antonesei. Acolo a fost publicat
un “interviu cu Liviu Antonesei”, denumit
“Intelectualii publici după 1990”, acordat
Mirunei Fântânescu, “pentru o teză de
doctorat dedicată rolului intelectualilor
publici în perioada de după 1989”. În
cadrul interviului, se facea referire la
Gabriel Liiceanu și la fosta Editură
Politică.
Astfel, acolo a apărut întrebarea:
“În zona intelectuală, academică,
publicistică, a scriitorilor, cum s-a

Bursa bârfelor

manifestat această nouă îmbogățire,
trecerea aceasta la noul sistem? Cine
a avut mai degrabă de beneficiat?”, la
care răspunsul conținea și acest
fragment: “Acum e limpede că au
beneficiat cei care au marșat cu Puterea,
în primul rând cei care au marșat cu
prima putere FSN-istă până prin 1996,
toți ajungând miniștri, au ajuns cumularzi
- și aici ne gândim la Simion, care
primea din 6 surse publice bani. E un
exemplu, dar sunt o mulțime pe linia
asta. Să ne gândim la Liiceanu, care
era de opoziție, dar a primit cadou
fosta Editură Politică, cu tot ce avea
aceasta în patrimoniu, inclusiv titluri
cumpărate, pentru că chiar Editura
Politică publica în Idei Contemporane

Însă, pe lista scurtă a mai apărut un nume. Este
vorba despre Marinică Bocianu, care a mai condus
în trecut instituția. El ar vrea să apuce ciolanul,
pentru că la case de marcat viața e pustiu. Rămâne
de văzut ce vor decide partidoaiele în perioada
următoare. Oricum, schimbări importante vor avea
loc, pentru că nu e cale de întoarcere. Babele vor
urmări atmosfera de la turn, pentru că toți angajații
așteaptă cu sufletul la gură, nu de alta, dar trebuie
să afle cui trebuie să dea raportul.

Țeparul de la standurile Egroasă
Cine vrea să ajungă șef la Finansuri
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
una despre schimbările din Finansurile ieșene. De
ceva timp, tot bate vântul schimbării după ce s-a
reunit useleul. Așa că, pesediștii vor să pupe și ei
funcții importante în instituții. Negocierile sunt
dure, pentru că liberalii nu vor să scape din mâini
instituțiile importante, cum este și cazul Finansurilor.
Se aude că va fi pus director mare unul susținut
de un botoșănean, dar nimic nu este bătut în cuie.

Babele bârfitoare continuă rubrica de astăzi
cu o informație de ultimă oră despre unul dintre
patronii de la standurile alea cu chinezării, pe nume
Egroasă, de prin zona industrială. Da, este vorba
despre Cristinel Deceanu, ăla care se dădea mare
afacerist cu modele de succes americănești. Eh,
acest afacerist a înnebunit rău de tot, a început
să-și tragă în piept chiar partenerii de joacă. Iar
sumele nu sunt de neglijat, sunt câteva bulioane
de euroi. Parternerii au fost fraieriți ani la rând
până s-au însemnat că ceva e nașpa. Deceanu nu
mai știe pe unde să mai scoată cămașa și umblă
peste tot să facă rost de lovele. În caz contrar se

și cărți occidentale mai cenzurate.”

Două sentințe în favoarea
scriitorului ieșean
La primele două instanțe, acțiunea
formulată de Gabriel Liiceanu și Editura
Humanitas în contradictoriu cu Liviu
Antonesei a fost respinsă. Totuși,
reclamanții au contestat deciziile luate
de Tribunalul și, mai apoi, Curtea de
Apel Iași.
În cadrul procesului au fost aduse
acuzații destul de grave și au existat
contre între cele două părți. În cele din
urmă, după o decizie a Înaltei Curți de
Casație și Justiție, procesul intelectualilor
s-a întors la Iași.
Ciprian NEDELCU

lasă și cu ceva anișori pe la facultate. Babele știu
mai multe despre acest caz, dar le mai lasă și pentru
edițiile viitoare. Sau vor informa colegii de la gazeta
bâzâitoare care vor prepara altfel telenovela asta
cu lovele, ce va avea cu siguranță audiență maximă.

Iaca cam cât dă peste cap când
merge cu avionul la bisnis
Babele bârfitoare încheie rubrica de astăzi cu
una despre un client mai vechi de prin târg. Bineînțeles,
este vorba despre Arăgăzel Pompa, sinatorul
pesedist, care nu ratează nicio ocazie să se facă
de baftă. Este un talent înnăscut al sinatorului. Eh,
acest papagal nu prea duce la ureche și machește
tot ce apucă. Verișoarele l-au văzut pe Arăgăzel cu
ocazia unui zbor de la Bucale spre Iași. Deși cursa
durează nici două ceasuri, Arăgăzel se făcea comod
în scaun și comanda de machit, pentru că e moca.
Așa că, a ras nu mai puțin de două sticloanțe de
vin din ăla penal, unde mai făcea reclamă și un
bătăuș cu nasul turtit, care se dă mare vedetă de
tembeleziune. Când cobora din avion, abia că mai
vorbea, dar măcar se ducea spre domiciliul. Mai
multe informații despre acest personaj vor fi
așternute în rubrică și cu alte ocazii.

