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Simulare de atac terorist
în Iași! Zeci de jandarmi
au participat la exercițiu

O simulare de atac terorist a avut loc
în municipiul Iași. Exercițiul a fost
efectuat de angajații Inspectoratului
de Jandarmi Județean Iași și de
carabinierii din Republica Moldova

Exercițiu comun desfășurat de Inspectoratul de
Jandarmi Județean (IJJ) Iași și de Inspectoratul
General de Carabinieri din Republica Moldova.
Exercițiul de ieri, 20 ianuarie 2022, face parte dintrun proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul
unui program comun de cooperare între România
și Republica Moldova. Proiectul a avut drept scop
pregătirea personalului celor două structuri partenere
pentru intervenția în astfel de situații. La poligonul
din zona C.A. Rosetti din municipiul Iași a avut loc
o simulare a unui atac terorist asupra unui transport
de valori, urmat de intervenția în forță a celor două
echipe de jandarmi.

Simulare de atac terorist în Iași, la
poligonul din C.A. Rosetti

Practic, exercițiul a fost compus dintr-un atac
asupra unei mașini de valori, aflată la granița dintre
România și Republica Moldova. Exercițiul a presupus
ulterior intervenția echipelor de jandarmi ieșeni și
carabinieri din Republica Moldova pentru anihilarea

teroriștilor și eliberarea ostaticilor. „Misiunea s-a
încheiat cu succes, urmând a se elabora un ghid de
bune practici în care vor fi incluse lecțiile învățate din
acest exercițiu de antrenament, ce vor rămâne un
bun îndrumar în activitatea noastră și a partenerilor
carabinieri. Este un moment important pentru cele
două structuri. Am ajuns la finalul proiectului european
între cele două structuri. Este primul proiect desfășurat
la nivel național între cele două părți. Am achiziționat
și o serie de mijloace materiale specifice de intervenție,
la un standard destul de ridicat”, a menționat col.dr.
Mircea Tulică, comandantul IJJ Iași. Recent, cei de la
IJJ Iași și-au făcut și bilanțul activităților pe anul 2021.

Zeci de jandarmi, prezenți
la exercițiul din Iași
Șeful IJJ Iași a precizat și că acest exercițiu a
avut rolul de a pregăti jandarmii pentru o situație
reală. „Exercițiul a constat în asigurarea pazei și
protecției a unui transport de valori importante cu
caracter transfrontalier din Republica Moldova către
Iași. În cadrul scenariului am introdus situația unui
atac în zona de frontieră a acestui transport și am
identificat metode care se impun pentru intervenția
la nivelul celor două structuri, pentru ca atunci când
avem astfel de situații, misiunea să se desfășoare
în condiții optime”, a mai spus șeful jandarmeriei
ieșene. Jandarmeria Română asigură paza și

transportul de valori pe întreg teritoriul național.
Până în prezent, cea mai mare valoare a unui transport
supravegheat de jandarmi a fost de aproximativ 264
de milioane de euro, constând în opere de artă ale
sculptorului Constantin Brâncuși.

Proiect transfrontalier
între cele două țări
Și reprezentanții carabinierilor din Republica
Moldova au arătat ce înseamnă un astfel de proiect
pentru structurile Ministerului de Interne. „Exercițiul
s-a desfășurat în faza a treia a proiectului legat de
asigurarea și restabilirea ordinii publice în context
transfrontalier, desfășurat pe parcursul unui an.
Împreună cu jandarmii de la Iași am inițiat tactici
de intervenție care s-au soldat cu o activitate
interoperabilă. Am reușit să transmitem un sentiment
de încredere între colegii noștri. Fenomenul infracțional
nu are limite și nu are granițe. Acest exercițiu nea demonstrat că suntem gata să intervenim, indiferent
în ce loc din lume și indiferent din ce forță facem
parte”, a precizat colonelul Ștefan Pavlov, comandantul
Inspectoratului General de Carabinieri din Republica
Moldova. O astfel de simulare de atac terorist în Iași
a mai fost făcută în trecut de reprezentanții Jandarmeriei
ieșene, la Curtea de Apel.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Accident rutier cu victimă, în
Iași! Tânărul aflat la volan a
plecat de la locul impactului

În urma unui accident rutier
cu victimă, care a avut loc
în Iași, un tânăr a fost
pedepsit de judecători.
Astfel, magistrații din
cadrul Judecătoriei
Răducăneni l-au condamnat
pe Florin Andrei Cîrjobanu
la 1 an și 4 luni de
închisoare, cu suspendare,
pentru părăsirea locului
accidentului

Accident rutier cu victimă, în Iași!
În urma impactului, un tânăr a fost
pedepsit de judecători. Astfel, magistrații
din cadrul Judecătoriei Răducăneni lau condamnat recent pe Florin Andrei
Cîrjobanu la 1 an și 4 luni de închisoare,
cu suspendare, pentru părăsirea locului
accidentului.
„Instanța obligă inculpatul ca, pe
parcursul termenului de supraveghere,
să presteze o muncă neremunerată în

folosul comunităţii, pe o perioadă de
60 de zile, fie în cadrul Primăriei Comunei
Dolhești, fie în cadrul Şcolii Gimnaziale
Dolhești, județul Iași”, au precizat
judecătorii ieșeni. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat
un caz similar.

Accident rutier cu victimă, în
Iași: Florin Andrei Cîrjobanu,
condamnat
De remarcat este faptul că sentința
nu e definitivă, aceasta putând fi
contestată. Procesul tânărului șofer
de 24 de ani Florin Andrei Cîrjobanu a
început pe data de 25 mai 2021. Procurorii
l-au trimis în judecată sub acuzația de
părăsirea locului accidentului ori
modificarea sau ştergerea urmelor
acestuia.
„În seara zilei de 5 decembrie 2018,
în timp ce se afla la volanul autoturismului
marca Opel și se deplasa pe un drum
public din satul Dolhești, inculpatul a

fost implicat într-un accident în urma
căruia numita G.A. a suferit leziuni ce
au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale
pentru vindecare și a părăsit locul
accidentului fără încuviințarea Poliției”,
au spus procurorii ieșeni. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.

Șoferul a recunoscut
totul la audieri
Pe data de 13 decembrie 2018,
agenții de la Postul de Poliție Dolhești
au fost sesizați în mod direct de către
Georgeta A. (63 de ani) cu privire la
faptul că, în ziua de 5 decembrie 2018,
în jurul orei 16:30, în timp ce se deplasa
pe drumul public din localitate, a fost
acroșată de un autoturism, care a atinso în zona piciorului drept, după care
șoferul a oprit și a coborât din mașină,
ocazie cu care a observat că acesta
era vecinul din aceeași localitate.
„Inculpatul a întrebat-o dacă a pățit
ceva, ea răspunzând că este lovită la

piciorul drept și că îl iartă pentru
neatenție, el dându-i suma de 50 de
lei în eventualitatea în care va avea
nevoie de vreun tratament. Numita
G.A. a mai precizat că inculpatul a duso până acasă, iar, a doua zi, a mers la
doctorul de familie, pentru a fi consultată”,
au subliniat anchetatorii. Potrivit
medicilor, victima a avut nevoie de 23 zile de îngrijiri medicale pentru leziunile
suferite.
La audieri, șoferul Florin Andrei
Cîrjobanu a cerut ca judecata să aibă
loc potrivit procedurii simplificate a
recunoașterii învinuirii, arătând că
recunoaște în totalitate fapta pentru
care a fost trimis în judecată, astfel
cum a fost descrisă în rechizitoriu, și
nu contestă probele administrate în
cursul urmăririi penale. Astfel, tânărul
aflat la volan a plecat de la locul impactului,
dar a fost pedepsit de judecători după
producerea unui accident rutier cu
victimă, în Iași.
Ciprian NEDELCU
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Licitație pentru extinderea UPU de la
Spitalul de Copii, din Iași! Proiect de 25,5
milioane de lei

Consiliul Județean a demarat o
licitație pentru extinderea UPU de la
Spitalul de Copii „Sf. Maria”, din Iași.
Investiția are o valoare de 25,5
milioane de lei

O nouă investiție în sistemul medical din municipiul
Iași. Consiliul Județean a demarat o licitație pentru
extinderea Unității de Primire Urgențe (UPU) de la
Spitalul de Copii „Sf. Maria”, din Iași. Proiectul a fost
lansat pe sistemul electronic de achiziții publice.
Firmele interesate de această procedură pot depune
oferte până la data de 14 februarie 2022, acestea
urmând a fi evaluate până la 14 martie 2022. Conducerea
Consiliului Județean Iași a arătat și în ce va consta
proiectul respectiv. „Am scos la licitație contractul
de achiziţie publică a lucrărilor de execuție pentru
extinderea și dotarea unității funcționale regionale
de urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență
pentru Copii din Iași. Astfel, vom ajunge să creăm
infrastructura medicală necesară pentru ca cei
peste 40.000 de copii din județ și din regiune, care
ajung anual la UPU, să fie îngrijiți în cele mai bune
condiții”, a spus Costel Alexe, președintele Consiliului
Județean Iași.

Investiție de zeci de milioane
de lei de la CJ Iași

Proiectul prevede extinderea secției UPU cu o
suprafață desfășurată de 2.281,74 mp și dotarea cu
19 echipamente medicale și 41 de unități de mobilier
medical. În plus, proiectul cuprinde și îmbunătățirea
accesibilității spitalului „Sf. Maria” și a legăturilor
lui cu alte spitale locale și regionale, prin amplasarea
unei platforme helipunct la etajul 1 al clădirii.
Conducerea CJ Iași a precizat faptul că proiectul
este una din prioritățile instituției din acest mandat.

„Investiția, cu o valoare estimată de 25.514.297,40
lei fără T.V.A. și o durată de 17 luni, este una dintre
principalele priorități pentru spitalul de copii. În
paralel, continuăm și proiectul de reabilitare și
modernizare, ajuns la ultima etapă, modernizarea
corpului B”, a mai spus Costel Alexe, președintele
CJ Iași.

Secția UPU de la spital are 22 de ani
Primele detalii legate de proiect au fost inițiate
în primăvara anului trecut. CJ Iași a alocat 324 de
mii de lei pentru documentația care a stat la baza
extinderii și dotării unității medicale în cartierul
Tătărași, în baza unui proiect din 2021. Secția UPU
a fost înființată în anul 2000. În prezent, aceasta
dispune de un spațiu insuficient desfășurării activității
medicale. Ulterior, autoritatea județeană a scos la
licitație și execuția lucrărilor. CJ Iași a obținut
finanțare pentru acest proiect prin Programul
Operațional Regional 2014-2020.

Proiect european la
Spitalul de Copii din Iași
Clădirea va dispune de o platformă helipunct,
ceea ce va conduce la îmbunătățirea accesibilității,
dar și a legăturii cu alte spitale locale și regionale.
„Odată cu dotarea la standarde europene a unității,
timpul necesar pentru diagnosticare și tratament
va fi mult mai mic. Achiziționarea aparaturii complexe,
pentru analiză și diagnosticare medicală, va scădea
numărul de pacienți redirecționați către alte unități.
Lunar, 15 la sută dintre bolnavii UPU sunt redirecționați
către alte spitale pentru investigații și tratament”,
se arată în documentație. Extinderea UPU de la
Spitalul de Copii, din Iași, ar urma să fie gata până
în anul 2024. În ultima perioadă, unitatea medicală
s-a confruntat cu mai multe plângeri din partea
părinților copiilor internați.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Prefectul Bogdan Cojocaru și-a
luat masterul în timp record!
Un ONG i-a umflat CV-ul

Prefectul Bogdan Cojocaru a obținut o
diplomă de „master” de la un ONG al
PSD. Actualul prefect al județului Iași
a făcut un curs de jumătate de an în
marketing politic la o fundație
apropiată de partidul din care face
parte

Curriculum Vitae stufos al noului șef din Casa
Pătrată, Bogdan Cojocaru. Noul prefect al județului
Iași deține o diplomă de master obținută la o organizație
neguvernamentală din Capitală. Bogdan Cojocaru
arată că, de la Institutul Social Democrat „Ovidiu
Șincai”, a obținut o diplomă de master în marketing
și management politic, comunicare și tehnici de
negociere, doctrine și partide politice. Bogdan Cojocaru
a făcut între februarie și septembrie 2010 un curs în
management politic, unde susține că a fost șef de
promoție. Cursul de câteva luni i-a adus și o diplomă
de master de la ONG-ul apropiat de PSD, organizație
care se ocupă mai mult de ideologia social-democrată.
Prefectul și-a trecut în CV cursul de la Institutul „Ovidiu
Șincai”, ca și cum PSD a devenit o instituție de învățământ
superior ce oferă titluri academice.

Master de la un ONG pentru
prefectul Bogdan Cojocaru

Practic, Bogdan Cojocaru s-a înscris la un ONG
apropiat de PSD de pe urma căruia a obținut o

diplomă. Ulterior, Cojocaru a urmat, în perioada
februarie 2011 - iunie 2011, un alt curs la Universitatea
de Vară a Școlilor de Științe Politice, Consiliul Europei,
de pe urma căreia s-a ales cu o diplomă în Relații
Internaționale, Modele de Stat, Etică și Transparență
în administrație. Cojocaru a urmat, în perioada
octombrie 2002 - iulie 2006, cursurile Facultății de
Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan
Cuza” Iași. Actualul prefect, Bogdan Cojocaru, a
intrat în organizația PSD în urmă cu circa 16 ani, fiind
consilier județean și chiar ministru al Comunicațiilor.
Ulterior, după ce a părăsit postul guvernamental,
firmele cu care acesta a colaborat au prins mai
multe contracte cu statul român.

Ce reprezintă Institutul „Ovidiu Șincai”,
organizația controlată de PSD?
ONG-ul este unul de utilitate publică, recunoscut
de Guvernul României. Chiar și în aceste condiții,
cursurile respective nu pot fi trecute ca studii
superioare. „Institutul Social-Democrat (ISD) «Ovidiu
Șincai» este o organizație non-profit de utilitate
publică, înființat pe 4 iunie 2002. Fundația a fost
înființată cu scopul declarat de a sprijini procesul
de modernizare doctrinară, de a întări și dezvolta
democrația în România și în lume, dar și cu scopul
de a organiza cât mai eficient activitatea de învățământ
și de perfecționare a resurselor umane, de a contribui
la profesionalizarea clasei politice. Pe 5 iulie 2008,

institutul a primit statutul de fundație de utilitate
publică”, se arată în descrierea fundației respective.
Bogdan Cojocaru a fost numit prefect la începutul
lunii ianuarie 2022, cu sprijinul senatorului Maricel
Popa.

Cursuri făcute cu sprijin politic
pentru noul prefect
În mod normal, studiile universitare de master
au o durată de 1-2 ani și corespund unui număr minim
de credite la o instituție acreditată de învățământ
superior. „Pot organiza programe de studii universitare
de master într-un domeniu acele instituții de
învățământ superior care sunt acreditate sau
autorizate provizoriu în acest scop”, se arată în legea
Educației Naționale, nr. 1/2011. De precizat că secretarul
general al institutului este Adrian Marius Dobre, fost
purtător de cuvânt PSD și secretar de stat în Ministerul
Muncii. Actualul prefect al județului a susținut că
este vorba despre o titulatură a cursului de la Institutul
respectiv. „Nu este o diplomă de master. Așa era
denumit cursul de la Institutul «Ovidiu Șincai». Se
fac chestiuni postuniversitare și așa este titulatura
trecută. Așa scrie pe diploma respectivă”, a precizat
prefectul Bogdan Cojocaru. Practic, masterul pe
care îl are prefectul Bogdan Cojocaru nu este nimic
altceva decât un curs politic făcut la un ONG.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Deficit al medicilor de familie în ultimii 5
ani, la Iași. Dr. Liviu Oprea, președintele
Colegiului Medicilor din Iași, arată cât de
gravă este situația

Dr. Liviu Oprea,
președintele Colegiului
Medicilor din Iași, susține
că deficitul medicilor de
familie din Iași a ajuns la 10
la sută față de anii
precedenți. Specialiștii au
precizat că orașul nostru
riscă să rămână fără cadre
medicale specializate,
deoarece vârsta medie a
acestora este crescută, iar
în ultimii 5 ani, zeci de
medici s-au pensionat și
posturile au rămas libere

Reprezentanții Colegiului Medicilor
din Iași au observat o scădere constantă
a numărului de medici de familie. În
prezent, în județ, există puțin peste
400 de medici de familie.
„Avem un număr mare de medici
la Iași, dar nu cred că faptul că suntem
un centru universitar ne favorizează
din punct de vedere a numărului mare
de medici. Nu cred că acesta e cuvântulcheie, deoarece un exemplu este
medicina de familie, pentru care există
disciplină și în universitate, dar numărul
de doctori care lucrează în universitate
în medicina de familie nu este mai
mare de 6-7 medici. Dacă ne uităm la
Iași, în ceea ce privește numărul de
medici din medicina de familie, este
un număr în continuă scădere față de
acum 5 ani. Numărul medicilor de
familie a scăzut cu 10 la sută, ceea ce
nu este deloc puțin. Avem în momentul
de față, în Iași, puțin peste 400 de
medici de familie”, a declarat Dr. Liviu
Oprea, președintele Colegiului Medicilor
din Iași.

Deficitul medicilor de
familie din Iași este mai
mare în mediul rural

Situația este cu mult mai dramatică
în mediul rural în ceea ce privește
scăderea numărului de medici de
familie. Acolo, în ultimii 5 ani s-a
înregistrat un deficit de 50 la sută. Cel

mai grav este faptul că acest deficit
nu este ocupat de alții medici, deoarece
aceștia refuză să lucreze în mediul
rural din mai multe motive.
„Sunt foarte puțini medici tineri
care să preia praxisurile în medicina
de familie. În momentul în care se
preiau aceste praxisuri în medicina de
familie, de obicei se preiau fie de un
medic care lucrează de ani de zile în
mediul rural, fie de către un medic care
lucrează în județele învecinate. Numărul
medicilor de familie, la țară, a scăzut
cu aproape 50 la sută în ultimii 5 ani,
ceea ce este o cifră considerabilă.
Avem cu 50 de medici de familie mai
puțin”, a adăugat Dr. Liviu Oprea,
președintele Colegiului Medicilor din
Iași. O situație similară este întâlnită
în comuna Cucuteni, acolo unde niciun
medic de familie nu își dorește să vină.

Prea puțini absolvenți de
medicină de familie, în Iași
Președintele Colegiului Medicilor
din Iași a precizat faptul că un al motiv
al deficitului de medici de familie în
Iași il reprezintă numărul scăzut al
absolvenților care îți doresc să devină
medici de familie. Acest lucru este
întâlnit în toate celelalte specialități,
doar că în cazul medicilor rezidenți nu
vor să îi înlocuiască pe cei care au
ajuns la vârsta de pensionare.
„Dacă e să luăm medicina de familie,
dar nu este singular, și în celelalte
specialități se întâmplă la fel. Doctorii,
în general, au o populație mai în vârstă
decât media țării, iar în medicina de
familie, media de viață este o medie
și mai mare decât în restul specialităților.
Deci, înseamnă în esență că mulți
doctori se pensionează. Când un doctor
de familie se pensionează, automat,
praxisul, respectiv este preluat de
către un alt medic. Care este acel
medic? Este un medic care abia termină
rezidențiatul? Nu neapărat, pentru că
cei care termină rezidențiatul sunt
puțini. Adică, în județul Iași sunt
aproximativ 20 de doctori care termină
rezidențiatul în medicina de familie,

dintre care mai bine de jumătate sunt
cu posturi la ambulanță”, a declarat
Dr. Liviu Oprea, președintele Colegiului
Medicilor din Iași.

90 la sută dintre medicii de
familie din Iași sunt femei
Medicii de familie evită, pe cât
posibil, cabinetele din mediul rural,
deoarece, numărul pacienților este
foarte mic, iar condițiile de muncă nu
sunt în tocmai favorabile. O altă problemă
speculată de specialiști în cazul scăderii
adresabilității medicilor de familie de
a lucra la țară este faptul că 90 la sută
dintre aceștia sunt femei, care aleg
să rămână în oraș, unde condițiile de
lucru sunt mai bune.
„Faptul că populația la țară este
scăzută și, de multe ori, deschiderea
unui praxis de medicină de familie la
țară nu asigură suficienți pacienți ca
acel praxis să supraviețuiască (n. r. ce îi determină pe medici să vrea să
lucreze la oraș, în detrimentul unui
cabinet la țară). Medicii refuză posturile
la țară pentru că traiul acolo este mai
dificil, condițiile sunt cum sunt. Medicina
de familie este o specialitate preponderent
feminină, medicina de ansamblu este
o specialitate feminină. În medicină,
în județul nostru, care lucrează sunt
aproximativ 70 la sută femei, iar în
medicina de familie - aproximativ 90
la sută sunt femei „, a spus Dr. Liviu
Oprea, președintele Colegiului Medicilor
din Iași.
Pe toată perioada pandemiei de
COVID-19 au fost și cadre medicale
dedicate care au reușit să imunizeze
în masă în mediul rural.

Iașul are în total
aproximativ 4 mii
de doctori

Dr. Liviu Oprea, președintele Colegiului
Medicilor din Iași, a povestit pentru
reporterii BZI că, pe lângă faptul că
Iașul riscă să rămână fără medici de
familie, totuși, aici sunt cei mai mulți
medici de toate specialitățile din întreaga
țară. Specialiștii spun că România se
confruntă cu o problemă majoră, că
medici aleg orașele mari, iar orașele
mici rămân fără doctori.
„Problema în momentul acesta, la
noi în țară, legat de numărul de doctori,
nu ține atât de mult de faptul că medicii
pleacă din țară, ci că se concentrează
în marile orașe. În România, în momentul
acesta sunt în jur de 60 de mii de doctori,
ceea ce nu e o cifră mică. Suntem
comparabili cu Franța. Aproximativ 80
la sută dintre medicii aceștia lucrează
doar în 11 județe mari. În Iași sunt în jur
de 4.000 de doctori, dintre aceștia,
vasta majoritate lucrează în orașul Iași,
nu în Târgul Frumos, la Pașcani sau în
mediul rural. Ca urmare, avem o problemă
de distribuție a doctorilor, nu o lipsă
de doctori. Iașul nu este un oraș
defavorizat din punct de vedere a
numărului de medici, din contră, e pe
locul 4-5 în țară”, a încheiat Dr. Liviu
Oprea, președintele Colegiului Medicilor
din Iași.
Cu toate că orașul Iași are circa 4
mii de doctori, numărul celor care aleg
specializarea de medicină de familie
este mult mai mic și, astfel, Iașul a
ajuns la un deficit de medici de familie.
Andreea PĂDURESCU

7

Vineri, 21 ianuarie

SOCIAL

Hanul lui Topor, local celebru din
orașul Iași, plin de povești picante
și savuroase din lumea mondenă

Amintiri legate de un
local faimos din
orașul Iași, plin de
povești picante și
incitante din lumea
mondenă! În primplan este fostul „Han
al lui Topor”,
amplasat la mijlocul
Străzii Sărărie. Cu
toate că a dispărut în
negura vremurilor,
așa-numitul „Club al
ciocănarilor” sau
Hanul lui Topor era
unul dintre cele mai
importante puncte de
atracție pentru ieșenii
sau turiștii dornici de
petrecere, de
mâncare și băutură
bună

Până la începutul secolului
al XX-lea, orașul Iași era presărat,
de la Strada Lăpușneanu,
Fundație până la Copou - Sărărie,
de edificii extrem de frumoase
și cu variate destinații. De la
hanuri celebre la biserici,
crâșme sau prăvălii, toate
acestea au un trecut aparte.

De asemenea, ele au fost
martorele „tăcute” a numeroase
întâlniri din lumea bună a urbei.
Printre acestea se regăsește
așa-numitul „Club al ciocănarilor”
sau Hanul lui Topor (zona Sărărie,
pe strada unde este și Biserica
«Sf. Haralambie»), unul dintre
cele mai importante puncte
de atracție pentru ieșenii sau
turiștii dornici de petrecere,
de mâncare și băutură bună.
Printre „mușterii” s-au numărat
inclusiv Ion Creangă sau Mihai
Eminescu.

Hanul lui Topor, local
celebru din orașul
Iași, plin de povești
picante și savuroase
din lumea mondenă
Pe acest segment, cu toate
că aceste locuri au dispărut
în negura vremurilor, regăsim
așa-numitul „Club al ciocănarilor”
sau Hanul lui Topor
(https://www.bzi.ro/povestidin-mediul-monden-si-politiciesean-iata-unde-s-a-intamplattotul-galerie-foto-511896).
„Înființate încă din perioada
medievală a orașului, folosite
ca locuri unde drumeții își

aveau asigurate cazarea și
masa, hanurile din vechiul târg
au devenit cu timpul centre
comerciale importante. Clădirile
se deosebeau puțin de casele
boierești de la țară, fiind
prevăzute cu pivnițe încăpătoare
în care erau depozitate alimentele
și butoaiele cu vin sau țuică.
Vremea a înghițit multe din
vechile hanuri ale Iașului de
altădată. Să încercăm o incursiune
în atmosfera plină de pitoresc
a vechilor hanuri ieșene, ridicate
la intrările în oraș sau pe ulițele
prăfuite ale târgului. Astfel,
două dintre cele mai puțin
cunoscute astăzi sunt Clubul
Ciocănarilor sau Hanul lui Topor.
Primul, denumit într-o vreme
Hanul Pârlita, chiar dacă era
situat pe fosta Uliță Mare, din
ce pricini nu se știe, nu atrăgea
atenția mușteriilor. Pentru că
era în vremea construirii căii
ferate Suceava-Pașcani-Iași,
unui hangiu șugubăț i-a venit
ideea să atârne deasupra ușii
locantei din colțul uliței o firmă
pe care era scris: «La drumu’
de fier». Ideea nu a fost chiar
proastă, pentru că în zilele
următoare localul s-a umplut,

iar nori groși de fum de la lulelele
mușteriilor ieșeau pe ferestre.
Mai mult, meșterii străini care
lucrau la drumul de fier, veniți
din Polonia și Austria, au
transformat încăperile într-un
fel de club al ciocănarilor, undeși fumau liniștiți luleaua alături
de o halbă gulerată cu bere.
Peste asta, cei care urcau spre
Țicău prin Sărărie, în calea lor
se afla Hanul lui Topor, un soi
de Hanul Ancuței, unde o
pastramă de oaie și o carafă
de vin erau binevenite. Și tare
se mai amuza Eminescu când
Creangă, nădușit din caleafară, își făcea vânt cu poala
de la cămeșoi”, descrie Petru
Iosipescu, pasionat de trecutul
Iașului de după 1850.

De Hanul lui Topor se
leagă una dintre
poveștile lui Creangă
și Eminescu prin
Târgul Ieșilor
Una dintre poveștile
interesante din peregrinările
lui Creangă și Eminescu prin
Târgul Ieșilor este legată de
Hanul lui Topor. Amândoi veneau
la Junimea, amândoi plecau

de la Junimea. Erau zile când
cei doi pur și simplu dispăreau.
Plecau amândoi și se înfundau
pe la vreun crâșmar. Acolo nu
se puneau pe băut, cum spuneau
unii, ci își trăiau viața așa cum
le plăcea lor, simplă și naturală.
Descrierile din epocă arată că
era o plăcere pentru ei să se
așeze într-o odaie scundă, în
fundul unei crâșme, pe lavițe
de lemn, cu brațele rezemate
de o masă murdară, serviți de
un băiețel de „cârciumă”. Cereau
să li se frigă o bucată de
pastramă, cu niște cârnați cu
usturoi alături, mai cereau și
o ulcică de vin și, după ce
mâncau, stăteau înaintea unui
pahar cu vin toată noaptea.
Un asemenea loc de „casă”
pentru cei doi mari intelectuali
ai țării era și acest local celebru
din orașul Iași, plin de povești
picante și savuroase din lumea
mondenă, anume Hanul lui
Topor. Interesant este că, după
1990, un întreprinzător a redeschis
un local cu acest nume. Din
păcate, acum, doar un gard,
bălării și un teren viran mai
amintesc de fosta locantă.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Neculai Eugen Seghedin și Iulian Ciocoiu,
doi profesori universitari din Iași, în
conducerea instituției de control din
învățământul superior din România
Doi profesori universitari
din Iași, Neculai Eugen
Seghedin și Iulian Ciocoiu,
membri în forul care
acreditează și derulează
controale în întreg
învățământul superior din
România. Prof. univ. dr. ing.
Neculai Eugen Seghedin,
prorector și prof. univ. dr.
ing. Iulian Ciocoiu,
președinte Senat,
Universitatea Tehnică din
Iași fac parte din noua
conducerea Agenției
Române de Asigurare a
Calității în Învățământul
Superior
Doi importanți profesori din orașul
Iași fac parte din noua conducere a
celei mai importante instituții de control
în învățământul superior din România.
Concret, prof. univ. dr. ing. Neculai
Eugen Seghedin, prorector și prof.
univ. dr. ing. Iulian Ciocoiu, președinte
Senat, Universitatea Tehnică (TUIASI)
„Gheorghe Asachi” din Iași fac parte
din noua conducere a Agenției Române
de Asigurare a Calității în Învățământul
Superior (ARACIS). Universitarul Neculai
Eugen Seghedin este director al
Departamentului de Evaluare Externă
a Calității.

Pofesori universitari din Iași,
în conducerea instituției de
control în întreg
învățământul superior din
România - ARACIS
Astfel, prof. univ. dr. ing. Neculai
Eugen Seghedin, prorector la TUIASI,
arată că minimalizarea sa este un
moment onorant pentru instituția pe
care o reprezintă. „Totul este rodul
muncii comunității instituției noastre,
din ultimii 15 ani, pentru excelență și
înaltă calitate în Educație. Departamentul
pe care-l voi coordona monitorizează
și verifică toate instituțiile de învățământ

superior organizatoare de studii
universitare de doctorat. E, bineînțeles,
un moment angajant și important
pentru Universitatea Tehnică”, a transmis
prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen
Seghedin. Pe de altă parte, Octavian
Mădălin Bunoiu (prorector Universitatea
de Vest din Timișoara) a fost ales noul
președinte al instituției conduse până
acum de universitarul Iordan Pretrescu
- Universitatea Tehnică de Construcții
din București

ieșene. Este specializat și pe zona
istoriei, valorilor și a marilor figuri ale
instituției. Coordonează Institutul
Național de Inventică care funcționează
în cadrul Politehnicii ieșene. Este valoros
expert în evaluarea instituțională, fiind
aproape un deceniu și membru în
comisiile Agenției Române pentru
Asigurarea Calității în Învățământul
Superior. Totodată, aceasta este și
expert al Biroului European de PatenteAcademia Europeană de Patente.

Cine este profesorul Eugen
Neculai Seghedin

Prof. univ. dr. ing. Iulian
Ciocoiu, singurul membru
din Iași în Comisia
Consultativă a ARACIS

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

Mai departe, prof. univ. dr. ing.
Iulian Ciocoiu, președintele Senatului
Universității Tehnice din Iași, a fost
desemnat membru în Comisia Consultativă
a ARACIS. Specialistul de la Politehnică
este singurul reprezentant ieșean din
comisia respectivă. „Conform
Regulamentului de organizare și
funcționare a agenției ARACIS, comisia
armonizează interesele instituțiilor de
învățământ superior cu cele ale agenției,
evaluând impactul reglementărilor
ARACIS. Este o onoare pentru mine să
pot reprezenta la acest nivel interesele
universității și ale Iașului”, a declarat
prof. univ. dr. Iulian Ciocoiu, președintele

Senatului TUIASI. În final, prof. univ.
dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI,
a explicat că prin numirea în această
comisie a președintelui Senatului și
cu alegerea prof. univ. dr. ing. Neculai
Eugen Seghedin în Biroul Executiv al
ARACIS se confirmă implicarea și
aportul Politehnicii ieșene în managementul
calității activității didactice. „Am
susținut, în mod firesc, nominalizarea
domnului profesor Iulian Ciocoiu în
această Comisie Consultativă bazândumă pe experiența dumnealui în evaluarea
programelor de studii, atât internă,
cât și externă. O perioadă îndelungată,
domnul profesor a fost și prodecan al
Facultății de Electronică, Telecomunicații
și Tehnologia Informației, ceea ce
reprezintă o experiență în plus în ceea
ce privește evaluarea și asigurarea
calității programelor de studii derulate.
Cred că se confirmă astfel că tradiția
primei școli de inginerie, împreună cu
adaptarea la ceea ce înseamnă astăzi
educația universitară tehnică, poate
să ne ducă în topul universităților
românești”, a conchis prof. univ. dr.
ing. Dan Cașcaval. Eugen Neculai
Seghedin și Iulian Ciocoiu, doi profesori
universitari din Iași, fac parte din
conducerea instituției de control a
învățământului superior din România.

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Seară de cultură și lecturi publice și
„Povestea Unirii”, evenimente la Casa
Muzeelor și Institutul Francez din Iași

Seară de cultură și lecturi
publice, respectiv
activitatea de educație
muzeală „Povestea Unirii”,
astăzi, 21 ianuarie 2022, la
Iași. Cele două evenimente
vor avea loc la Casa
Muzeelor (ora 15:00) și
Institutul Francez din Iași
(ora 18:00). Nopțile lecturii
sunt, anual, o sărbătoare a
cititului în toată diversitatea
sa: cu o carte în mână, în
liniște, cu voce tare, singur,
în compania altor cititori, în
fața publicului, online și în
multe alte feluri

r
La Iași, astăzi, 21 ianuarie 2022, au
loc două evenimente aparte. Este vorba
despre o seară de cultură și lecturi
publice și activitatea de educație
muzeală „Povestea Unirii”. Astfel, sub
egida „Lecturi europene, oglinzi sociale
contemporane”, de la ora 18:00, în Sala
„Benjamin Fondane” a Institutului

Francez din România la Iași este organizat
momentul cu participarea scriitorilor
Lucian Dan Teodorovici, Dan Lungu și
Florin Lăzărescu. „Nopțile lecturii sunt,
anual, o sărbătoare a cititului în toată
diversitatea sa: cu o carte în mână, în
liniște, cu voce tare, singur, în compania
altor cititori, în fața publicului, on-line
și în multe alte feluri! Inițiativă a
Ministerului Culturii francez, evenimentul
are loc pe timpul lunii ianuarie, în Franța
și peste tot în lume, prin mii de evenimente
dedicate cărților și literaturii în general”,
arată cei de la Institutul Francez.

Casa Muzeelor și Institutul
Francez, în prim-planul
derulării unei seri de cultură
și lecturi publice
Mai departe, sub deviza lui Victor
Hugo, „Aimons toujours! Aimons encore!”
și în contextul președinţiei franceze
a Consiliului Europei, Institutul Francez
din România la Iași invită publicul la
aceste dialoguri literare, în română și
franceză. Acum se vor citi din romane
recent apărute la Editura Polirom:

„Mustața lui Dali și alte culori”, „Vlogger
la 13 ani”, „Noaptea plec, noaptea măntorc”. Dumitriana Condurache și Dana
Monah vor citi scurte extrase din romane
semnate Gwenaëlle Aubry „Nimeni
(Personne)” și Laurent Seksik - „Cazul
Eduard Einstein (Le cas Eduard Einstein)”
- publicate în traducere la Editura
Pandora, cu sprijinul Programelor de
publicare inițiate de Institutul francez
din România. Este un eveniment organizat
de Mediateca Institutului Francez din
România la Iași și serviciul cultural, în
parteneriat cu Muzeul National al
Literaturii Române (MNLR) din Iași,
Editura Polirom, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC), Universitatea Națională
de Arte „George Enescu” (UNAGE).

La Casa Muzeelor are loc
activitatea de educație
muzeală „Povestea Unirii”,
celebrând astfel Ziua Unirii
Principatelor Române
De asemenea, la Casa Muzeelor
are loc activitatea de educație muzeală

„Povestea Unirii”, celebrând astfel Ziua
Unirii Principatelor Române. Pornind
de la povestea „Moș Ion Roată și Unirea”
de Ion Creangă, elevii de la Colegiul
Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi (clasa
a VI-a) și elevii de la Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iaşi (clasa a V-a) vor face
exerciții de lectură creativă, vor afla
despre evenimentele din povestea lui
Ion Creangă în contextul istoric al epocii
şi vor consolida prin joc informaţiile
dobândite. Activitatea este integrată
în proiectul „Educaţie prin cultură”,
inclus în Calendarul activităţilor educative
judeţene (CAEJ) 2022, iniţiat de către
profesor Gicuţa Elena Agheorghiesei.
Moderatori: Ioana Leontioaia, IuniaMaria Ştefan (educatori muzeali MNLR
Iași) și Alexandru Săvoaia (muzeograf
MNLR Iași). Cele două evenimente
intitulate: seară de cultură și lecturi
publice, respectiv activitatea de educație
muzeală „Povestea Unirii” completează
momentele ce țin de viața culturală
locală.

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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„Clocoteală”, ultimul lăutar al
Iașului: „Nu am școală, am cântat și
voi cânta toată viața după ureche!”

Ionel Dura, zis și
„Clocoteală”, este ultimul
lăutar adevărat al Iașului.
Născut într-o mahala din
Podul Iloaiei, „Clocoteală” a
învățat după ureche să
cânte la acordeon încă de la
vârsta de 12 ani. Acesta a
cântat de-a lungul carierei
sale cu și pentru nume mari
ale orașului. A cântat prin
toate cârciumile cu renume
din Iași, din țară, dar și din
afara granițelor. Așa,
Clocoteală a ajuns să se
știe cu Nelu Ploieșteanu,
Catanga, Gabi Luncă și
mulți alții
Ionel Dura, zis și „Clocoteală”, este
ultimul lăutar al Iașului. Timp de decenii,
artistul a cântat în toate cârciumile
din oraș. Acum a renunțat la acordeon
după ce a avut și mai multe necazuri
în familie. În vârstă de 71 de ani,
„Clocoteală” își trăiește clipele de
singurătate în centrul de tranzit amenajat
la Baia Publică.
Reporterii BZI au stat de vorbă cu
cel care odinioară era unul dintre cei

mai buni lăutari ieșeni. Cariera lui
„Clocoteală” începe la vârsta de 12 ani.
„Eu m-am născut într-o mahala la
Podul Iloaiei. Cânt de la vârsta de 12
ani la acordeon. Nu am școală, am
cântat și voi cânta toată viața după
ureche. Asta m-a și ajutat de-a lungul
carierei să mă adaptez la toate stilurile
muzicale care mi s-au cerut pe la nunți
și petreceri. Cânt orice: lăutărească,
muzică latino, tango argentinian, muzică
grecească și multe altele. Nu am un
stil preferat, însă sigur că am în repertoriul
meu o melodie pentru fiecare suflet
care îmi cere să îi cânt ceva”, a povestit
Ionel Dura, zis „Clocoteală”.

Perioada de glorie a lui
„Clocoteală”
În perioada de glorie, „Clocoteală”
a cântat pentru nume mari din Iași, a
prins toate cârciumile și localurile din
oraș, după care a plecat să cânte și în
străinătate. A cântat pentru marinari,
generali, oameni bogați, dar și oameni
săraci. Clocoteală avea în repertoriu
câte o melodie pentru fiecare suflet.
Artistul a ajuns să câștige într-o seară
cât câștiga în 6 luni de muncă.
„Am cântat cu Țuțu, fiul lui Ion Baciu.
Am fost membru la orchestra de muzică

populară «Perinița». Am fost membru
al Uniunii de Creație Interpretativă a
Muzicanților din România. Am fost
angajat și la orchestra de la Metalurgică.
M-am întâlnit și am cântat la «Regia
lăutarilor» cu Gabi Luncă, Catanga și
Nelu Ploieșteanu. Pe lângă asta, noapte
de noapte eram pe la «Dunărea», pe
la Cotnari, la «Bolta Rece», la «Vânătorul»
sau la «Stejari». Erau multe seri când
fugeam de la o nuntă la alta. Eu, la
Metalurgica, aveam un salariu de 2.000
de lei. Asta calculat la banii de atunci.
Într-o seară, la o petrecere, puteam
să fac și 15.000 de lei. Am avut bani
mulți, nu vreau să mint! Dar s-au dus!
Le-am dat și copiilor... Uitați cum am
ajuns!”, a mai spus „Clocoteală”, ultimul
lăutar autentic al Iașului.

„Clocoteală”, ultimul lăutar
al Iașului, a dat totul
copiilor lui
Conform tradiției țigănești, „Clocoteală”
s-a însurat la 14 ani. Așa, a ajuns ca la
vârsta de 20 de ani să aibă deja 4 copii:
doi băieți și două fete. Aceștia au
crescut alături de el și soția lui în
Păcurari, acolo unde avea un apartament
cumpărat. Soția lui „Clocoteală” a
decedat anul trecut de ciroză, acesta

fiind și momentul în care bărbatul a
decăzut.
„Am avut mulți bani... Ce pot să
zic? Dar tot, absolut tot ce am avut leam dat copiilor mei, că doar ei o să
rămână după ce plec eu. Slavă Domnului
că sunt sănătoși și sunt realizați în
viață! Au plecat prin străinătate, au
afaceri, mașini... au tot ce și-au dorit.
Eu aș putea să mă mut oricând la ei,
dar nu vreau să îi deranjez. Eu mereu
i-am lăsat să facă ce vor ei și să învețe
din greșeli. Cât am putut, i-am ajutat.
Acum, uitați-vă, am varice de la cât
am stat în picioare! Acordeonul mi la furat cineva în gară. Oricum îmi pot
lua altul oricând vreau. Am prieteni
care mă sună să îmi dea acordeoane
scumpe, doar ca să cânt în continuare.
Însă, anul trecut, când a murit soția
mea, am trecut prin niște momente
grele, care m-au adus în situația asta.
În orice caz, când ies de aici, vreau să
îmi iau un acordeon și să plec în Germania
sau în Anglia ca să cânt din nou”, a mai
spus Ionel Dura, zis „Clocoteală”, ultimul
lăutar al Iașului.
În edițiile anterioare, reporterii BZI
au prezentat povestea unui alt mare
lăutar al Iașului.

George POPA
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Moștenitoarea domnitorului
Alexandru Moruzi, afaceri cu
terenuri în Iași! Proiect
imobiliar în apropiere de Copou

Mai bine de un hectar este
scos la vânzare de
moștenitoarea domnitorului
Alexandru Moruzi, într-o
zonă urmărită de
dezvoltatorii imobiliari. Un
metru pătrat este
tranzacționat cu 35 de euro,
dar proprietara spune că ar
putea ajunge la 70 de euro

Tranzacții importante cu terenuri
sunt anunțate la Iași. Una dintre
moștenitoarele boierului Alexandru
Moruzi, domnitor al Moldovei, la începutul
secolului al XVIII-lea, intenționează să
vândă o suprafață de teren situată
între bd. C.A. Rosetti și șoseaua Ștefan
cel Mare, destul de aproape de zona
Copou, în spatele pensiunii „Carolina”.
Femeia a anunțat că este dispusă să
vândă terenul de aproape 1 hectar cu
35 euro/mp. Contactată de reporterii
BZI, proprietara a precizat că, în realitate,
Aterenul ar valora dublu. Moștenitoarea

nu a vrut ca numele să-i fie făcut public.
„Da, sunt moștenitoarea domnitorului
Moruzi. Terenul mai are un proprietar.
Ne-am hotărât să vindem, pentru că
avem nevoie de bani. De doi ani vrem
să vindem, au fost oferte, dar pentru
suprafețe mai mici. Au vrut lotizat, dar
noi vrem să-l dăm cu totul. Am cerut
35 de euro pe metru pătrat, dar toate
s-au scumpit acum, poate să ajungă
și la 70 de euro. De doi ani am intrat în
posesie, am toate actele necesare,
certificat de moștenitor, tot ce trebuie”,
a spus proprietara terenului.

Moștenitoarea domnitorului
Alexandru Moruzi
deține un teren bun
pentru proiecte mici
În zona menționată anterior, terenul
se află într-o zonă de versanți. Specialiștii
spun că pot fi construite doar imobile
cu structuri ușoare. „Lângă terenul
meu este un proiect pe fonduri europene,
vor fi trase utilități”, a mai spus proprietara.

Chiar în proximitatea terenului anunță
investiții familia profesorului universitar
Constantin Andronovici, fost cadru
didactic la Universitatea „Petre Andrei”
(UPA). Doina Andronovici (fost cadru
didactic la UPA), soția profesorului, și
Silvia Morariu, cumnata acestuia, au
moștenit o suprafață imensă de teren,
situată în extravilanul municipiului Iași,
zona Popricani - Cârlig. În baza unui
certificat de moștenire emis în anul
2014, cele două surori au moștenit de
la bunica, Ioana Haubeșanu, suprafața
de 206.200 mp. Conform unui Plan
Urbanistic Zonal (PUZ), vor fi construite
în jur de 100 de unități locative, compuse
din locuințe individuale și locuințe
colective mici și mijlocii. Proiectul a
fost depus spre analiză la Primăria Iași.

Irina Schrotter încearcă
un tun imobiliar
pe același versant
Și controversata creatoare de modă
Irina Schrotter vrea să dea lovitura în
imobiliare, cu două parcele de teren

din zona Iași - Cârlig, la granița cu
comuna Popricani, din județul Iași. Pe
cele două terenuri în suprafață totală
de aproape 2,8 hectare ar urma să se
construiască locuințe colective, dar
și individuale. Amplasamentul poate
fi identificat între Aleea Sadoveanu și
Drumul European 35, care duce spre
Vama Sculeni. Irina Schrotter și soțul
acesteia, Zaharia Schrotter, dețin o
treime din suprafața totală a terenului.
Celelalte două treimi sunt deținute de
Mihaela Maria Holicov și Ștefan Holicov,
celebri pentru afaceri de succes în
domeniul panificației. De precizat este
faptul că terenurile au fost cumpărate
în 2013 de la mai mulți moștenitori.
Investitorii au primit de la Primăria Iași
un certificat de urbanism pentru
edificarea proiectului. Până la autorizare
este nevoie de avizele comisiilor de
urbanism și ale Consiliului Local. Râmâne
de văzut dacă și terenul deținut de
moștenitoarea domnitorului Alexandru
Moruzi va fi tranzacționat.
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Stenograme incendiare, în cazul
clanului Gangal, la Iași! Sex pe
bani grei, în locuințe de lux
Stenograme incendiare, în
cazul clanului Gangal, la
Iași! Trei membri ai clanului
interlop Gangal au fost
condamnați definitiv de
magistrații ieșeni. Astfel,
Curtea de Apel Iași a
respins recent apelurile
formulate de Constantin,
Bogdan și Gabriela Gangal.
Cei 3 fuseseră pedepsiți de
Tribunalul Județean pentru
trafic de persoane
Trei membri ai clanului interlop
Gangal au fost condamnați definitiv
de magistrații ieșeni. Astfel, Curtea
de Apel Iași a respins recent apelurile
formulate de Constantin, Bogdan și
Gabriela Gangal. Cei 3 fuseseră pedepsiți
de Tribunalul Județean. Așadar, Gabriela
Gangal (48 de ani) a primit o pedeapsă
de 4 ani de închisoare, în timp ce ceilalți
doi membri ai clanului au fost condamnați
la 7 ani și 8 luni de temniță, respectiv
6 ani de pușcărie. Acuzațiile aduse în
acest caz au fost cele de trafic de
persoane și trafic de minori.

Constantin, Bogdan și
Gabriela Gangal, acuzați de
trafic de minori
Cei 3 membri ai clanului Gangal au
fost trimiși în judecată pe 31 octombrie
2019. Astfel, Constantin, Bogdan și
Gabriela Gangal au fost acuzați de trafic
de persoane și trafic de minori. „În
perioada iunie-octombrie 2018, împreună
cu alții, inculpatul a recrutat-o prin
inducere în eroare și, profitând de
starea de vădită vulnerabilitate în care
se afla, a transportat-o, transferat-o
și exploatat-o prin obligarea la practicarea
prostituției în municipiile Iași și București
pe persoana vătămată minoră D.B.
Totodată, în perioada iulie - decembrie
2018, împreună cu alții, a recrutat-o
prin inducere în eroare, și profitând
de starea de vădită vulnerabilitate în
care se afla, a primit-o și a transportato în scopul exploatării prin obligarea
la practicarea prostituției, exploatare
ce a avut loc ulterior în mai multe orașe
din Marea Britanie (Leeds, Bolton,
Chester și Preston) pe persoana vătămată

F.F.”, au afirmat oamenii legii. Ei au
adăugat că, și în cazul celorlalți doi
inculpați, situația este similară. Aceștia
ar fi ademenit diverse tinere pe care
le-au convins să practice prostituția
fie în Iași, fie în București, fie în Anglia.
După o sesizare, anchetatorii au efectuat
cercetări și i-au dus pe suspecți la
audieri. Acolo, cei 3 membri ai clanului
Gangal (cei doi soți și fiul lor - n.r.) au
negat comiterea faptelor.

sub formă de încărcare credite pe cont,
în scopul promovării anunțului”, au
constatat oamenii legii. Aceștia au
adăugat că unele tinere au încercat
să fugă, dar, în cele din urmă erau
prinse și aduse înapoi pentru a practica
prostituția.

200 de lei un act sexual cu
finalizare și 400 de lei pe oră

Anchetatorii au arătat cum diverse
tinere erau convinse, fie blând, fie prin
constrângeri, să practice prostituția.
Victimele primeau telefoane prin care
să comunice cu potențialii clienți, iar,
pe site-uri de profil, erau date anunțuri
matrimoniale cu numerele respective.
În cadrul dosarului ce îi privește pe
Constantin, Bogdan și Gabriela Gangal,
oamenii legii au efectuat și interceptări.
Astfel, stenograme incendiare au apărut
în cazul de prostituție de la Iași.
Pe 5 septembrie 2018, la ora 12:49:16,
I.L. este contactat de către victima
D.B. și poartă următoarea discuție:
„I.L.: - Da’ ce faci, nebunelea?
D.B.: - Ce să fac, am pus și eu hainele
la spălat aicea, bag p..a în mă-sa! (...)
I.L.: - Dar C. ți-a luat casa sau tu?
D.B.: - Eu am luat-o.
I.L.: - Și cum de au dat de tine?
D.B.: - Măi, dacă eu, când am venit
cu taxiul, m-a lăsat mașina de la B. aici
în față, ea a ieșit afară, ducea gunoiul!
Vai de viața mea!
I.L.: - Dar eu nu te înțeleg, cum
dracu’ ai plecat tu din casă acolo, am
început să râd singurel, ziceam unde
e bine nu e de mine! Nu puteai să spui:
„Măi, eu plec oleacă, câteva zile, am
treabă o săptămână!”, ai înțeles?
D.B.: - Dar nu ți-am zis că îs
handicapată?!”

Anchetatorii afirmă că, deși, la
început, una dintre victime era confuză,
Gabriela Gangal i-a indicat ce trebuie
să discute cu clienții și ce tarife trebuie
să perceapă în schimbul relațiilor
sexuale, respectiv de 200 de lei un act
sexual (oral, normal) cu finalizare și
400 de lei pe oră, ambele protejate.
„Persoana vătămată a indicat faptul
că, în perioada în care a locuit cu familia
Gangal, a asistat la mai multe discuții
dintre membrii acesteia din care a
reieșit faptul că ei se ocupau de traficul
de persoane de mai mult timp, atât în
România, cât și în Anglia sau Germania.
După circa două săptămâni, persoana
vătămată a fost mutată într-un apartament
din cartierul Galata, unde a practicat
prostituția în folosul grupării infracționale.
Aceasta a menționat faptul că, în
apartamentul respectiv, mai practicau
prostituția și alte fete”, au subliniat
anchetatorii.

„Bună, sunt o fată sexy și
brunetă! Te aștept
în locația mea de lux”
Oamenii legii spun că au fost date
anunțuri matrimoniale pe site-uri
precum publi24.ro. „Unul dintre anunțuri
a fost postat în municipiul Iași. Anunțul
respectiv a fost postat cu următoarea
descriere-text: „Bună, sunt o fată sexy
și brunetă! Am 1,60 m, 52 kg, am 20 de
ani, sunt o fată stilată, cu bun simț și
te aștept la locația mea de lux! Seriozitate
maximă! Numărul de telefon... Te aștept
cu drag! Vă pup dulce!”. Anunțul a fost
postat pe data de 3 noiembrie 2017 și
a suferit ultima modificare pe data de
8 ianuarie 2019, dar a prezentat activitate
până pe data de 12 octombrie 2018,

Stenograme incendiare,
în cazul clanului Gangal,
la Iași!

„Am făcut aproape
30 de milioane azi,
de la 12 până acum!”
În ziua de 8 septembrie 2018, la ora
22:49:12, I.L. este contactat de D.B. și
poartă următoarea discuție:
„I.L.: - Da!
D.B.: - Alo, dar ce faci?
I.L.: - Mâncam.
D.B.: - Ah! Poftă bună!

I.L.: - Mersi, și ție la fel!
D.B.: - Ah! P...a, n-am mâncat, de
acum trebuie să mănânc.
I.L.: - N-ai mâncat nimic?
D.B.: - N-am avut timp deloc azi.
Am avut prea multă treabă, nu mai pot.
I.L.: - Uăi, băiatule!
D.B.: - Am stat... am făcut aproape
30 de milioane azi, de la 12 până acum!
I.L.: - 30 de milioane ai făcut?!
D.B.: - Da!
I.L.: - Bravo! (...) Înseamnă că merge
treaba acolo, ah?
D.B.: - Măi sunt 60 de fete, în tot
orașul (Iași - n.r.), aici.
I.L.: - Și cât plătești casă acolo?
D.B.: - 180.
I.L.: - Și acolo e scumpă casa! (...)
Băieții, unde sunt băieții?
D.B.: - Afară. Eu stau într-o cameră
și asta are client acum.
I.L.: - Ai rămas singură?
D.B.: - Da. Și stau în casă.”
„În altă parte merge și la Iași nu
merge nimic!”

În ziua de 25 septembrie 2018, la
ora 13:18:53, I.L. este contactat de o
fată, X, și poartă următoarea discuție:
„I.L.: - Ce-ai făcut?
X.: - Eu?! Dar ce să fac, atunci te
sunasem c-am ajuns în Iași! Am văzut
că n-ai răspuns, a doua zi am plecat!
I.L.: - Mhm! Se fac bani la B.?
X.: - Da!
I.L.: - Se fac?
X.: - Da, ei du-te, c-aseară am ajuns,
și-am făcut deja 16 milioane!
I.L.: - Cum p..a mea, în altă parte
merge și la Iași nu merge nimic?!
X.: - Nu mai merge, măi, nu mai
merge deloc, pentru că aici îs numai,
știi, țărănuși din ăia, care, dacă le spui
că atât te costă și te costă în plus așa,
nimeni nu comentează! Se vede că ei
nu se câcâie ca la noi, că voi cu ce
rămâneți în plus! Uite, ieri, unul, pe un
număr, mi-a dat 2 milioane jumate și
mi-a mai dat 50 de lei de la el, știi,
adicătelea că nu știu ce, ești drăguță,
așa...”. Astfel, procurorii au atașat
aceste stenograme incendiare, în cazul
clanului Gangal, în dosarul de prostituție
de la Iași.

Ciprian NEDELCU
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Școală de șoferi din Iași cu prima mașină
electrică Tesla! Concurența: „Nu e de viitor”

La AutoNăstase, o școală de șoferi din Iași, a ajuns
prima mașină electrică Tesla, care stârnește curiozitatea
cursanților și controverse în rândul patronilor și
instructorilor auto. Tesla Model 3 a fost achiziționată
în toamna anului 2021 și de aproape o lună poate fi
văzută pe străzile din Iași. Cristi Năstase, patronul
școlii de șoferi, spune că are în parcul auto două
mașini electrice, Tesla și Tazzari, și două hibrid plugin, Toyota Yaris. Alte 30 de automobile sunt pe benzină
sau motorină. „Mașina Tesla am luat-o în urmă cu 3
luni. A durat un pic până am pus-o în practică. Nu o
achiziționezi și deja o folosești. E cu dublă comandă,
comenzi tactile. Durează cam o lună și jumătate, două,
să o pregătești, la un service specializat. În activitate
e băgată de vreo lună de zile. Am comandat-o anul
trecut, în primăvară, prin intermediul unei firme din
București. Am plătit 3.000 de euro ca să ajungă mai
repede, pentru că altfel durează peste un an să o
primești. Pilot automat avem la această mașină, dar
încă nu e activat pe România. Mai avem două mașini
hibrid plug-in și o mașină pentru cei care au împlinit
16 ani, tot electrică, de la Tazzari. Acestea sunt pentru
permis de conducere, categoria B”, spune Cristi
Năstase. Cursanții trebuie să achite 2.500 lei pentru
școlarizarea pe mașini electrice.

La o școală de șoferi din Iași,
cursanții pot învăța să conducă
cu prima mașină electrică Tesla

Cele mai recente date statistice arată că Tesla
Model 3 este cel mai vândut model din Europa, în
anul 2021. În România, în anul precedent, s-a dublat
numărul de înmatriculări de autoturisme ecologice,
electrice sută la sută şi hibride plug-in. În Iași sunt
câteva sute de astfel de mașini. Cristi Năstase a
vrut să țină pasul cu schimbările de pe piața auto,

ANUNȚ
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul
social in Iaşi, str. Zorilor nr. 11, înregistrată în
Registrul Societaţilor Profesionale sub nr. RFO II
0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoare
AGROCOMPLEX GLOBAL SRL, astfel desemnat
conform Încheierii nr. 22/F/27.10.2021, pronunţată
de Tribunalul Vaslui – Secția Civilă, în dosarul nr.
1931/89/2021, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu
modificările şi completările ulterioare
ANUNŢĂ
Organizarea unei selecţii de oferte privind
contractarea serviciilor unui evaluator, membru
ANEVAR în vederea evaluării patrimoniului debitoarei
AGROCOMPLEX GLOBAL SRL - În faliment, în
conformitate cu Standardele lnternaţionale în
vigoare.
Scopul evaluării îl constituie determinarea
valorii de piaţă şi a valorii de lichidare a bunurilor

de aceea a achiziționat mașini electrice. „Noi mergem
pe ideea de a avea mașini noi, adaptate vremurilor.
Nu cred că sunt singurul care crede că viitorul va fi
al mașinilor electrice. Dacă nu încercăm noi din
școală, să învățăm șoferii, atunci cine să-i învețe?
Pot face ore pe Tesla și cei care au deja permis. Nu
e complicat să conduci o mașină electrică. Cel care
face școala pe o mașină electrică probabil o să vrea
să își cumpere una la fel. Se conduce la fel ca o orice
mașină, dar eu spun că e mai sigură. Are două pedale,
pentru frână și accelerație, unde stă instructorul,
se conduce ușor. Avem solicitări din partea cursanților,
dar nu ca la mașinile celelalte. Suntem la început și
nu o puteam pune în ofertă dacă nu era echipată
complet. Interes pare să fie din partea cursanților”,
mai spune Cristi Năstase. Reporterii BZI au prezentat
în edițiile anterioare și lista școlilor de șoferi de care
trebuie să se ferească ieșenii.

Cristi Năstase: „Sperăm să fie făcute
noi stații de încărcare,
pentru că este nevoie”
Instructor auto, Cristi Năstase a înființat școala
de șoferi în anul 2009 și spune că este atent la
schimbările de pe piața auto. Pandemia COVID-19 a
redus numărul de cursanți, mai spune instructorul
auto. „Noi supraviețuim acum. Nu pot să spun că în
perioada verii e foarte aglomerat. Oscilează numărul
de clienți. Avem cursanți de toate vârstele, dar cei
mai mulți sunt tineri. Am avut și cursanți care aveau
între 60 și 67 de ani. Scad reflexele odată cu vârsta,
de aceea unii au luat permisul, alții nu. Și-au dat
seama că nu sunt făcuți pentru asta. Nu înseamnă
că dacă nu iau permisul e grav. Pur și simplu nu sunt
făcuți pentru asta. Dacă vorbim despre mașinile
electrice, noi le încărcăm în stațiile din Iași. Durează
mobile din patrimoniul societătii debitoare. Conditii
de participare :
- ofertantii interesati trebuie sa detina legitimatie
ANEVAR valabila pentru anul 2022;
- oferta financiară se va depune până la data
de 26.01.2022, ora 12,00 la la sediul lichidatorului
judiciar EuroBusiness LRJ SPRL din laşi, str. Zorilor,
nr.11 cu mentiunea OFERTA EVALUARE PATRIMONIU
AGROCOMPLEX GLOBAL SRL.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele
primite vor fi supuse atentiei Comitetului Creditorilor
debitoarei AGROCOMPLEX GLOBAL SRL – În faliment.
Desemnarea ofertantului câştigător al selectiei
de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia
Comitetului Creditorilor. Termenul de predare al
Raportului de Evaluare este de 14 zile de la data
înştiintării scrise privind desemnarea câştigătorului.
Plata se va face din contul beneficiarului serviciilor,
după valorificarea bunurilor din patrimoniul
debitoarei.

o oră și jumătate încărcarea, dacă ai 20-30 la sută
baterie. Noi sperăm să fie făcute noi stații de încărcare,
pentru că este nevoie. Stai la coadă și două-trei ore
să încarci mașina. Noi avem doar câteva stații, vreo
5, comparativ cu alte orașe mari”, mai spune Cristi
Năstase. În programele Rabla Clasic și Rabla Plus,
ieșenii au cumpărat 1.200 de autoturisme noi, multe
dintre ele fiind mașini electrice.

Andrei Vulpe, instructor auto:
„Nu e de viitor”
Instructorii auto din Iași spun că, în acest moment,
mașinile electrice nu sunt de viitor, pentru că sunt
prea scumpe. „Nu e de viitor în clipa asta și vă spun
de ce. Nu avem infrastructură electrică, stații de
încărcare. Dacă te duci până la Suceava, te trezești
că, după ce ai parcurs jumătate din traseu, s-a
descărcat mașina și nu ai nicio stație de încărcare
pe drum. Nu avem service-uri specializate pentru
aceste mașini și nu mai spun că sunt destul de
scumpe. Noi acum avem cerere din partea cursanților
pentru mașini automate. Nu cred că sunt înnebuniți
să-și ia mașini electrice. Multă lume nu stă financiar
bine și de aceea nu ar plăti pentru școala de șoferi
câteva mii de lei să învețe să conducă o mașină
electrică. În plus, cei mai mulți români își cumpără
mașini de 7.000-8.000 de euro”, spune Andrei Vulpe,
administrator Autozet și instructor auto. Specialiștii
spun că situația s-ar putea schimba peste 5-10 ani.
„Nu e o tendință în România privind mașinile
electrice. Vom vedea ce va fi peste 5-10 ani. Momentan
nu e o idee de viitor. Sunt puține persoane care vor
să aibă mașini electrice și cred că e prematur să
achiziționăm astfel de mașini”, spune reprezentantul
AutoCriss.
Raluca COSTIN
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ANUNȚ
Subscrisa EuroBusiness LRJ SPRL în calitate
de lichidator judiciar al debitoarei LIVAGA SRL,
astfel desemnat conform Încheierea de ședință
nr. 109/2021 din 22.12.2021, pronunţată de Tribunalul
Iași – Secția Civilă, în dosarul nr. 6618/99/2021(
număr în format vechi:292/2021), notificăm
deschiderea procedurii simplificate a insolventei
LIVAGA SRL, cu sediu„l social în Sat Sculeni, comuna
Victoria, nr.70, volumul 1, poziția 21, camera 1, parter,
jud. Iași, J22/930/2014, CUI 33240972. Termen

ANUNȚ
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul
social în Iaşi, str. ZORILOR nr. 11, înregistrată în
Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. RFO II
0022/2006, Cod de Inregistrare Fiscală 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
S.C.„FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI” S.A. astfel
desemnat conform Sentinţei Comerciale nr. 1048
din 06.09.2011 pronunţată de TRIBUNALUL IAŞI,
SECŢIA II CIVILA FALIMENT în dosarul nr. 8216/99/2010,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolventei, cu modificările şi
completările ulterioare
ANUNŢĂ
Organizarea unei selecţii de oferte privind
contractarea serviciilor unui evaluator, membru
ANEVAR în vederea evaluării patrimoniului debitoarei
S.C.„FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI” S.A, în
conformitate cu Standardele lnternaţionale în
vigoare.
Scopul evaluării îl constitute determinarea
valorii de lichidare a activelor necorporale aflate
in patrimoniul societătii debitoare, respectiv marca
individuală, verbală având nr. 071907 acordată în

depunere cereri creante: 04.02.2022. Termen
pentru întocmirea tabelului preliminar al creantelor:
14.02.2022. Creditorii pot depune declaratiile de
creanta in dublu exemplar la dosarul aflat pe rolul
Tribunalului Iasi. Contestatiile la tabel vor fi depuse
la Tribunal in termen de 7 zile de la publicarea in
Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului
preliminar. Termen pentru afisarea tabelului definitiv
al creantelor: 11.03.2022. Termen pentru prima
sedinta a adunarii creditorilor: 24.02.2022, ora 10,
la sediul lichidatorului judiciar.

data de 01.06.2006 și marca individuală, combinată,
având nr. 071908 acordată în data de 01.06.2006
ce conțin stema și denumirea „FOTBAL CLUB
POLITEHNICA IAȘI”, precum si palmaresul detinut
de echipa de fotbal.
Conditii de participare:
- ofertantii interesati trebuie sa detina legitimatie
ANEVAR valabila pentru anul 2022,
- oferta financiară se va depune până la data
de 31.01.2022, ora 12,00 la la sediul lichidatorului
judiciar EuroBusiness LRJ SPRL din laşi, str. Zorilor,
nr.11 cu mentiunea OFERTA EVALUARE PATRIMONIU
FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI S.A.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele
primite vor fi supuse atentiei Comitetului Creditorilor
debitoarei FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI S.A.
Desemnarea ofertantului câştigător al selectiei
de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia
Comitetului Creditorilor. Termenul de predare al
Raportului de Evaluare este de 14 zile de la data
înştiintării scrise privind desemnarea câştigătorului.
Plata se va face din contul beneficiarului serviciilor,
după valorificarea bunurilor din patrimoniul
debitoarei.

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
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ANUNȚ
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul
social in Iaşi, str. Zorilor nr. 11, înregistrată în
Registrul Societaţilor Profesionale sub nr. RFO II
0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoare RAGRO
TOTAL SRL, astfel desemnat conform Încheierii
nr. 23/F/27.10.2021, pronunţată de Tribunalul Vaslui
– Secția Civilă, în dosarul nr. 1932/89/2021, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014
privind procedura insolventei, cu modificările şi
completările ulterioare
ANUNŢĂ
Organizarea unei selecţii de oferte privind
contractarea serviciilor unui evaluator, membru
ANEVAR în vederea evaluării patrimoniului debitoarei
RAGRO TOTAL SRL - În faliment, în conformitate
cu Standardele lnternaţionale în vigoare.
Scopul evaluării îl constituie determinarea
valorii de piaţă şi a valorii de lichidare a bunurilor
mobile din patrimoniul societătii debitoare. Conditii
de participare :
- ofertantii interesati trebuie sa detina legitimatie
ANEVAR valabila pentru anul 2022;
- oferta financiară se va depune până la data
de 26.01.2022, ora 12,00 la la sediul lichidatorului
judiciar EuroBusiness LRJ SPRL din laşi, str. Zorilor,
nr.11 cu mentiunea OFERTA EVALUARE PATRIMONIU
RAGRO TOTAL SRL.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele
primite vor fi supuse atentiei Comitetului Creditorilor
debitoarei RAGRO TOTAL SRL – În faliment. Desemnarea
ofertantului câştigător al selectiei de oferte va fi
făcută în conformitate cu decizia Comitetului
Creditorilor. Termenul de predare al Raportului de
Evaluare este de 14 zile de la data înştiintării scrise
privind desemnarea câştigătorului. Plata se va face
din contul beneficiarului serviciilor, după valorificarea
bunurilor din patrimoniul debitoarei.
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ANUNȚ
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67,
Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii unui reper temporar disponibil:
1.
Spațiu în suprafață de 51,70 m.p. amplasat
în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea
de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor
Simionescu”, Imobil Hală Chimie, etaj 1.

PUBLICITATE
Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare
oferită pentru tariful unitar la închiriere
(Euro/mp/lună).
Depunere/ transmitere oferte - Data limită
04.02.2022 ora 09:00.
Adresa - Registratura Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie
Mangeron nr.67, Imobil T, parter.
Documentaţia de calificare se obţine pe bază de
solicitare scrisă de la Universitatea Tehnică „Ghe-

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA DE ACTIVE
Prin prezentul anunț TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. – societate în insolvență,
face cunoscut faptul că organizează licitație publică în data de 03.02.2022,
orele 14:00, pentru vânzarea, în conformitate cu prevederile art. 154 si
următoarele din Legea 85/2014 și cele ale Regulamentului de vânzare întocmit
de către Administratorul judiciar și aprobat de Adunarea creditorilor din data
de 19.04.2021, a următoarelor autoturisme:
Marca; An de fabricație; Preț pornire licitație (EUR, fără TVA)
HYUNDAI iX35 2.0L CRDI 4WD A/T
2012
7.200,00
TOYOTA HILUX 4X2 SINGLE CAB 2.5L D-4D
2009
4.400,00
PEUGEOT PARTNER VTC 1.6 HDI 92 CP
2011
4.700,00
LEXUS RX 450H PRESIDENT
2009
8.400,00
TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLECAB 3.0 L D-4D
2011
9.300,00
HILUX DOUBLE CAB SILVER METTALIC
2011
9.400,00
TOYOTA HILUX 3.5 ALB
2011
9.200,00
Licitația va avea loc în data de 03.02.2022, orele 14:00 la sediul Administratorului
judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași.
Ședința de licitație se va desfășura in următoarele condiții:
A. Vânzător: TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L., cu sediul social în Iași, Șos.
Păcurari nr. 128, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/3277/1994, având CUI 6658553, prin administrator
judiciar consorțiul format din KPMG Restructuring S.P.R.L., societate profesională
cu sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, număr
de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. 0499, tel.
40 372 377 800/fax +40 372 377 700, prin reprezentant permanent Mihai
Nicoleta și EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud.
Iași, număr de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R.
0022/2006, tel/fax: +40 232 220 777, prin reprezentant permanent Eduard
Pascal, desemnat conform Încheierii de ședință din data de 12.08.2020,
pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II - a Civilă în Dosarul nr. 3516/99/2020.
B. Dată si locație ședință licitație: 03.02.2022, orele 14:00. Ședința de
licitație va avea loc la sediul Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ
S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Înscrierea la licitație se face
cu cel puțin 24 de ore înainte de data fixată pentru începerea licitației prin
depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare
al vânzării, adică cel mai târziu in data de 02.02.2022, ora 15:00. Documentele
depuse cu depășirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
C. Tip licitație: procedura de vânzare prin licitație publică cu strigare,
cu preț în urcare si scădere.
D. Dosar de prezentare/documente care trebuie să fie incluse în dosarul
de înscriere la licitație:
Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente și va fi
depusă la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din
Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, în plic închis pe care vor fi înscrise, datele
de identificare ale ofertantului și mențiunea „Documente de participare la
licitație”, data și ora depunerii documentelor de către ofertant (fără a se
depăși data limită de 02.02.2022, ora 15:00):
(i) Scrisoare de intenție privind participarea la licitație care va trebui să
cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului, persoanele care
reprezintă legal ofertantul, precum și bunul/bunurile pentru care se înscrie;

orghe Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron
nr.67 Imobil T - Compartimentul Administrarea Patrimoniului et. 2 – cam. 220.
Data/ora/loc deschidere oferte 04.02.2022, ora
10:00, imobilul Rectorat (Imobil T) al Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67.
Şef Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului,
Ing. Petru Rotaru

(ii) Dovada plății garanţiei de 20% din prețul de pornire fără TVA (ordin
de plată procesat de bancă), în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO43
BREL 0002 0011 7901 0100, deschis la Libra Bank, suc. Iași;
(iii) Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant la ședința de
licitație (dacă este cazul);
(iv) Pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
(v) Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română;
(vi) Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
(vii) Pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport;
(viii) Declarația, în original, a ofertantului in sensul că înțelege să cumpere
bunurile în starea în care se găsesc, după principiul „unde este, în starea în
care este” – nu există un model predefinit.
(ix) Acordul ofertantului de acceptare a prezentului Regulament (original)
– nu există un model
predefinit.
(x) Pentru persoanele juridice declarația că nu este insolvent, în insolvență
sau în perioada de
reorganizare – nu există un model predefinit.
(xi) Declarația că deține fondurile disponibile pentru cumpărarea activului
la cel puțin prețul ofertat –
nu există un model predefinit.
(xii)
Pentru persoanele juridice hotărârea AGA/Consiliul de Administrație
privind aprobarea măsurii de achiziționare a activelor.
Plicul va fi însoțit de intenția de participare la licitație, în dublu exemplar,
pe care vor fi menționate numărul de înregistrare, data și ora înregistrării.
Un exemplar pe care va fi înscris numărul de înregistrare, data și ora, va fi
restituit ofertantului.
E. Alte informații:
- Activele se vând libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale
mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, conform
dispozițiilor art. 91 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență;
- Pasul de urcare/scădere este stabilit la valoarea de 10% din prețurile
de pornire enunțate mai sus;
- Diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă va putea fi
achitată în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data ținerii licitației
(considerând garanția plătită de adjudecatar ca fiind avans din prețul de
adjudecare)
Detaliile privind documentația necesară în vederea participării la licitație
și modul de organizare a procesului de vânzare, precum și descrierea bunurilor
supuse procedurii de valorificare pot fi solicitate administratorului judiciar
al TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. până cel mai târziu in data de 02.02.2022, ora
15:00. Pentru informații suplimentare despre activele scoase la vânzare
conform Regulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de contact
sunt:
Anabella Pădurariu - reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon:
0232.220.777,0733.683.702, Fax: 0232.220.777 E-mail: office.is@lrj.ro,
vanzari@lrj.ro.
Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon:
0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail: loredanapreda@kpmg.com.

PUBLICITATE

ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat),
preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai
multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
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• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în
conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la
compartimentele corespunzătoare, îndosariere
și arhivarea corespondenței și a mesajelor primite
din partea partenerilor, clienților și a celorlalți
angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri necesară
desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă,
fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor
cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate
departamentele firmei

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

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI
BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență
(8/10 clase; cu/fără diplomă de bacalaureat) cu
posibilitatea calificării în meseriile specifice domeniului
construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul
societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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VÂNZĂRI DIVERSE

PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama, cupru,
hârtie și altele în localitatea Iași,
județul Iași. Telefon mobil: 0752.
472. 546; 0722. 446. 981.
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali aclimatizați:
TUIA, MAGNOLII, MESTECENI,
PINI, IENUPERI, CATALPA, TEI,
STEJAR, arbuști de gard viu etc.
Plantele sunt crescute în câmp
deschis. Telefon: 0762. 061.
555.

8000 mp sau parcelat 500/700 mp
cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic. 0757.
101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.

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

VÂNZĂRI IMOBILIARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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.
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.

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
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zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a APM Iași.
POMÂRLEANU VASILE DUMITRU
ȘI CONTOLORU DUMITRU anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția
Mediului (APM) Iași în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul
„Construire ansamblu rezidenţial 26 clădiri cu apartamente şi
funcţiuni mixte asociate locuirii,
regim maxim de înălţime
S+D+P+5E, parcaje subterane,
accesuri auto, sistematizare
verticală şi organizare de şantier”
propus a fi amplasat în mun. Iasi,
Judetul Iasi, Strada Viticultori,
parcele cu nr. cadastrale 142136,
142137, 142233, 142234 şi
142235: proiectul SE supune
evaluării impactului asupra
mediului, NU SE supune evaluării
adecvate și NU SE supune
evaluării impactului asupra
corpurilor de apă. 1. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Iași din
str. Calea Chișinăului nr. 43, mun.
Iași, în zilele de luni – joi între
orele 8:00 – 14:00 precum și la
următoarea adresă de internet:
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a APM Iași. 2. Publicul
interesat poate depune propuneri
în ceea ce privește conținutul
raportului privind impactul asupra
mediului la sediul APM Iași în
termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a APM Iași.

SELECTII OFERTE
SCP Casa de Insolvență Homoranu
IPURL, CIF RO20692097, cu sediul
în Lunca Cetățuii, str. Dreptății, nr.
4, bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud.
Iași, în calitate de lichidator
judiciar provizoriu al GLOBAL ECO
CENTER SRL, cu sediul în Iași, str.
Plopii fără Soţ nr. 23, jud. Iaşi,
J22/2876/1994, CUI 6607878,
conform Sentinței civile nr.
664/27.10.2021 a Tribunalului Iaşi
în ds. nr. 8183/99/2014, anunță
organizarea unei selecții de oferte
în scopul angajării unei persoane
specializate pentru realizarea unei
lucrări de prelucrare și depozitare
a arhivei societății GLOBAL ECO
CENTER SRL, în conformitate cu
prevederile Legii Arhivelor
Naționale nr.16/1996. Ofertele de
servicii se depun electronic până
la data de 26.01.2022, ora 17.00 la
adresa de e-mail
office@grigorian.ro. Oferta va
conține obligatoriu: Prețul pe
metru liniar prelucrare/depozitare
și termenul de executare a lucrării
de prelucrare; Certificatul din care
reiese că ofertantul este atestat și
calificat în prestarea unor astfel de
servicii. Plata serviciilor
contractate se va efactua pe
măsura valorificării activelor aflate
în patrimoniul societății debitoare.
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Subscrisa „EuroBusiness LRJ” SPRL, in calitate
de lichidator judiciar al debitoarei „RD INVESTMENTS”
SRL –în faliment cu sediul social în Iași, str. A.
Panu, nr.32, tr.5, sc. A, et.8, ap.24, jud. Iași, Cod
de identificare fiscală: 15464734, Număr de ordine
în registrul comerţului: J-22-877/2003, astfel
desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 1 din data de
09.01.2019 pronunţată de Tribunalul IAŞI, secţia
II CIVILA-FALIMENT, în dosarul nr. 5721/99/2013(
format vechi: 293/2013), primește oferte, pe
suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului
judiciar, până la data de 31.01.2022 orele 12.00,
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
31.01.2022 orele 13.00. Plata se va face din contul
beneficiarului serviciilor, după valorificarea
bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie
să conțină următoarele elemente obligatorii:
structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul
pentru perioada de depozitare legală, precum și
pentru un metru liniar de documente, modalități
și termene de plată; prețurile vor fi indicate în
RON. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor
de conformitate, a actului constitutiv al persoanei
juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul
Comertului, 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. ale societatilor
falite „RD INVESTMENTS” SRL în cantitate de
aproximativ 7 m.l.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele
ce urmeaza a fi primite vor fi supuse atenţiei
Comitetului Creditorilor debitoarei „RD INVESTMENTS”
SRL-in 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.

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul
social în Iaşi, str. Zorilor nr. 11, înregistrată în
Registrul Societaţilor Profesionale sub nr. RFO
II 0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
GRUP FOREST SRL, astfel desemnat prin Încheierea
nr. 141/19.10.2018 pronunţată de Tribunalul IAŞI,
secţia II CIVILĂ-FALIMENT, în dosarul nr. 5984/99/2018
(nr. format vechi 322/2018), primește oferte, pe
suport de hârtie, în plic sigilat la sediul lichidatorului
judiciar, până la data de 31.01.2022 orele 12.00,
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
31.01.2022 orele 14.00. Plata se va face din contul
beneficiarului serviciilor, după valorificarea
bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie
să conțină următoarele elemente obligatorii:
structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul
pentru perioada de depozitare legală, precum și
pentru un metru liniar de documente, modalități
și termene de plată; prețurile vor fi indicate în
RON. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor
de conformitate, a actului constitutiv al persoanei
juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul
Comertului, 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.

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul
social în Iaşi, str. Zorilor nr. 11, înregistrată în
Registrul Societaţilor Profesionale sub nr. RFO
II 0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.
TRADING ITALIA A.P.P. S.R.L., astfel desemnat
prin Sentința Civilă nr. 330/2021 din data de
05.05.2021 pronunţată de Tribunalul IAŞI, secţia
II CIVILă-FALIMENT, în dosarul nr. 2486/99/2020
(83/2020), primește oferte, pe suport de hârtie,
în plic sigilat la sediul lichidatorului judiciar, până
la data de 31.01.2022 orele 12.00, 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
31.01.2022 orele 15.00. Plata se va face din contul
beneficiarului serviciilor, după valorificarea
bunurilor din patrimoniul debitoarei. Oferta trebuie
să conțină următoarele elemente obligatorii:
structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul
pentru perioada de depozitare legală, precum și
pentru un metru liniar de documente, modalități
și termene de plată; prețurile vor fi indicate în
RON. Oferta va fi însoțită de copiile certificatelor
de conformitate, a actului constitutiv al persoanei
juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul
Comertului, 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. ale societatilor
falite S.C. TRADING ITALIA A.P.P. S.R.L. S.R.L. în
cantitate de aproximativ 9 m.l.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
este prețul cel mai mic oferit. Ofertele ce urmeaza
a fi primite vor fi supuse atenţiei Comitetului
Creditorilor debitoarei SC TRADING ITALIA A.P.P.
S.R.L. S.R.L. -in 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.

Documentele de arhivă cuprind documente
contabile, acte de personal etc. ale societatilor
falite „GRUP FOREST” SRL în cantitate de aproximativ
12 m.l.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câștigătoare este prețul cel mai mic oferit. Ofertele
ce urmeaza a fi primite vor fi supuse atenţiei
Comitetului Creditorilor debitoarei „GRUP FOREST”
SRL-in 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.

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

Vineri, 21 ianuarie
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Pe cine a văzut ofițerul SRI la vila ororilor din
Moara de Vânt? Asemănarea este izbitoare

Ofițerul SRI care locuiește
în zona Moara de Vânt,
acolo unde au fost comise
cele două asasinate, a dat o
declarație în care susține
că a văzut un bărbat ce ar
putea fi cel de-al doilea
autor. Ciudat este faptul că
individul descris de ofițer
seamănă izbitor cu
studentul marocan care
este principalul suspect în
dosar

Ofițerul SRI care a dat declarații în
cazul crimelor de pe Moara de Vânt a
descris o persoană pe care a văzut-o
în curtea vilei. Plecând de la această
declarație s-a vehiculat că ar mai fi
vorba despre încă un autor. Ahmed
Sami el Bourkadi, studentul bănuit de
comiterea dublului asasinat, se află în
arest și se consideră nevinovat. Nu la
fel spun însă anchetatorii ieșeni. Cert
este că, zilele trecute, reporterii BZI
au relatat câteva aspecte legate de
declarația ofițerului SRI. „În cadrul
dosarului au fost audiate zeci de
persoane. Printre acestea se regăsește
și un angajat al SRI. Acesta a susținut
că, pe data de 9 decembrie 2021, pe
aleea de acces către vila din Moara de

Mai mult decât atât, în ziua respectivă,
Sami purta o geacă închisă la culoare,
avea blană la glugă și pantaloni închiși.
Este astfel posibil ca ofițerul de la SRI
să-l fi văzut chiar pe studentul de la
medicină bănuit de comiterea dublului
asasinat și nu pe altcineva. În orice
caz, ancheta este în continuare în
desfășurare și pot apărea oricând
amănunte noi.

Cum au fost descoperite
ororile de pe Moara de Vânt
Vânt a văzut un bărbat îmbrăcat cu o
haină de culoare închisă, cu glugă
prevăzută cu puf sau blană, pantaloni
maro sau kaki largi”, au precizat surse
din anchetă.

Pe cine a descris ofițerul SRI?
Angajatul SRI care a dat declarații
în fața anchetatorilor ar mai fi susținut
că individul care se afla lângă vila din
Moara de Vânt avea o constituție robustă
și trăsături care nu seamănă cu cele
ale studentului canadian de origine
marocană Ahmed Sami El Bourkadi.
„Martorul mai susține că a văzut un
bărbat de 1,70 – 1,75 metri înălțime,
îmbrăcat ca pentru schi, cu gluga în
cap, iar haina îi ajungea până la genunchi”,
au mai subliniat sursele amintite.

Bursa bârfelor

Domn’ reftor a venit cu o idee creață.
Acu’ râde tătă lumea de el!
În deschiderea ediției de astăzi, babetele
bârfitoare vă prezintă una nouă despre un nene de
pren târg, pre numele său Vioreluș Scripcă. Da, e
vorba despre acel Scripcă, reftor pe la umefeu.
Cică, în ultima perioadă, Scripcă a venit el cu o idee,
de a „coagula” tăte umefeurile de pren țară. Omul
a ajuns să viseze, după ce s-a văzut pe cai mari, ca
lider umefist. Babetele cele hâtre îi recunosc meritele

Aceleași surse mai spun că același
bărbat ar fi fost văzut de două ori în
cursul zilei de 9 decembrie 2021, o dată
la prânz, iar, a doua oară, după-amiază.
Din descrierea făcută de angajatul SRI
reiese că a fost vorba despre o altă
persoană decât studentul canadian
de origine marocană.

Ahmed Sami El Bourkadi era
îmbrăcat similar
Tot surse din anchetă au precizat
că această variantă este contrazisă
de verificările din anchetă. Ahmed
Sami El Bourkadi a fost localizat prin
GPS de două ori pe data de 9 decembrie,
la ore diferite. Deci, este foarte probabil
ca ofițerul SRI să-l fi observat pe Ahmed
Sami El Bourkadi și nu pe un alt bărbat.

Amintim că, în luna decembrie a
anului 2021, polițiștii ieșeni au fost
anunțați de rudele tânărului student
marocan Youssef Jniyah că el nu a
revenit la Bruxelles. Oamenii legii au
făcut cercetări și au ajuns la vila închiriată
de marocan pe strada Moara de Vânt.
Acolo, anchetatorii au dat peste un
tablou de groază: Youssef Jniyah şi
iubita lui, Ioana Vanesa Burlacu, erau
morți în aceeași cameră. În edițiile
precedente, reporterii BZI au prezentantat
detalii despre crimele din Moara de
Vânt. Anchetatorii au ajuns la Ahmed
Sami El Bourkadi, studentul bănuit de
comiterea dublei crime. Cert este că
acum trebuie lămurit pe cine a văzut
ofițerul SRI la vila din Moara de Vânt.
Sorin PAVELESCU

lui Vioreluș, fiind cunoscut faptul că e un chirurg
de top, dar asta nu însamnă că un om nu poate avea
idei mai... „crețe”! Gurile rele spun că, după ce au
auzât ideea lui Scripcă, colegii de breaslă râd pe
la colțuri de el. Acu’, babetele îl sfătuiesc pe Scripcă
să se mai consulte cu unii, cu alții, înainte de a
debita astfel de idei, care nu îi fac decât rău tot lui!

și în ceea ce privește spațiul închiriat ca să facă
Arăgăzel nește lovele! Cam asta-i țărișoara în care
trăim! Giustiția e numa’ pentru fraieri! Pe șmecheri
nu îi atinge nimeni!

I-a dat parale pe un spațiu, apoi s-a
aburcat în foncție. C-așa-i în tenis!

La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare
vă prezintă una despre gaborii din târg și de prin
giudeț, de ce nu?! În ultima vreme, pe la Meliție prin
deal a bătut așa, un vânt al schimbării. Mai egzact,
șăfii de pe la sic, bic și alte ustensile dintr-astea
de bărbierit au fost scoși din schemă și au fost
băgați alții în loc. Dacă modificările astea au fost
așa, de „bunăvoie”, se pare că vor urma altele, dar
mai cu de-a sila! Gurile rele spun că, în curând, alți
șăfi și șăfuți de pe la Meliție vor sări din schemă,
pentru că sunt alții care abia așteaptă, în joc de
glezne, să intre pe teren. Și cică schimbările ce vor
veni sunt programate de la Bucale, după ce nește
cetățeni de acolo s-au autosesizat în privința unor...
problemuțe. Dar, mai multe despre tăte combinațiile
iestea, într-o ediție viitoare! Nu de alta, dar nu vrem
să dăm chiar tăt pe goarnă, așa, din prima!

În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una care e mai degrabă
îngrijorătoare, decât amuzantă, de pren zona
administrativă din giudeț. În fapt, e vorba despre
un lucru pe care îl cunoaște cam tătă lumea, dar
pe care toți se fac că nu-l observă. Aducem aminte
și îi tragem de mânecuță pe cei de pe la deneau,
de-un paregzamplu, că, pe vremea când Bogdănel
Cojoc era menestrel pe la Bucale, ar fi închiriat
pentru poștă un spațiu de la firma falimentară a
lui Arăgăzel Pompa, pentru vreo 10.000 de coco.
Ulterior, Bogdănel a devenit prefeci la giudeț. De
ce?! C-așa-i în tenis! În orice caz, dacă băjeții veseli
și cu ochi albaștri s-au făcut că nu văd debandada
de la spetalul mobil, probabil că se vor face că plouă

Modificări de bunăvoie, dar și
schimbări cu de-a sila pe la gabori

