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Consilierii județeni dezbat
reabilitarea Spitalului de
Boli Infecțioase din Iași.
Proiect finanțat prin PNDL

Reabilitarea Spitalului de Boli
Infecțioase din Iași va fi discutată de
consilierii județeni la prima ședință
din 2022. Aleșii județului vor discuta
câteva zeci de proiecte de hotărâre
aflate pe ordinea de zi a ședinței
Consilierii județeni se vor reuni într-o nouă ședință
ordinară a CJ Iași, ședință ce va avea loc săptămâna
viitoare. Pe ordinea de zi a ședinței de plen vor figura
mai multe proiecte de hotărâre, printre care o serie
de rectificări bugetare, dar și unele investiții noi la
unitățile subordonate.
Pe ordinea de zi a ședinței din 26 ianuarie 2022
vor mai apărea unele proiecte de hotărâre legate
de încheierea unor acorduri de cooperare cu raioane
din Republica Moldova. În urmă cu câteva zile, CJ a
scos la licitație un proiect privind extinderea secției
UPU de la Spitalul pentru Copii din Iași.

Reabilitarea Spitalului de Boli
Infecțioase din Iași, dezbătută de
consilierii județeni
Consilierii județeni vor discuta, printre altele,
despre consolidarea unui pavilion de la Spitalul de
Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, din Iași. Proiectul
este inclus în lista obiectivelor de investiții finanțate

de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene prin PNDL.
„Lucrările de execuție au început în anul 2019.
Din cauza creșterii prețurilor materialelor de construcții
din anii 2020-2021 și a lucrărilor suplimentare care
au apărut la decopertarea structurii în perioada de
execuție, constructorul nu a mai putut continua
lucrările, motivând că acestea depășesc capacitatea
firmei și angajamentele contractuale asumate la
prețurile din 2018. Prin hotărârea Consiliului Județean
Iași a fost aprobată suma de 100.000 de lei pentru
întocmirea raportului tehnic al lucrărilor executate,
revizuirea și completarea proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție pentru lucrările rest de executat,
consultanță și organizarea procedurilor de achiziție”,
se arată în nota de fundamentare a proiectului.

CJ va aviza programul de lucrări la
drumurile județene
Consilierii județeni vor discuta și un proiect de
hotărâre privind lista drumurilor din județ care vor
fi refăcute pe parcursul anului 2022, prin Direcţia
Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor
Iaşi. În plus, consilierii vor discuta și un proiect de
hotărâre privind modernizarea drumului judeţean
DJ 201C: limita județului Neamţ - Răchiteni - Intersecţie
DN 28 (km 10+500– 16+350), cu fonduri proprii.

Pe ordinea de zi a ședinței va mai fi un proiect
legat de aprobarea cotizației județului Iași, în calitate
de membru al Asociației Regiunilor Europene (ARE),
pentru anul 2022. Un alt proiect ține de aprobarea
cotizației județului Iași la Asociația Regiunilor
Europene Viticole (AREV), pentru anul 2022. Recent,
forul județean a lansat în dezbatere publică proiectul
de buget pe anul 2022.

Fonduri pentru axa rutieră Iași Suceava
Pe ordinea de zi a ședinței va mai figura un proiect
legat de aprobarea raportului, pentru perioada
ianuarie - decembrie 2021, în ceea ce privește planul
de menţinere a calităţii aerului între 2019 și 2023.
CJ va mai discuta despre un proiect de hotărâre
privind alocarea din excedent, până la aprobarea
bugetului pe anul 2022, a fondurilor necesare plăților
urgente la axa rutieră strategică Iași - Suceava.
Pe ordinea de zi a ședinței va mai fi și un proiect
legat de aprobarea Programului Județean de Dezvoltare
Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024.
Consilierii județeni discută reabilitarea Spitalului
de Boli Infecțioase din Iași, cu fonduri prin Ministerul
Dezvoltării.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Număr mare de turiști în Iași,
în 2021. Mii de persoane au
preferat hotelurile din oraș

Număr mai mare de turiști în județul
Iași, în cursul anului 2021, față de
perioada anului 2020. Un raport al
Direcției Județene de Statistică a
arătat că numărul de turiști a crescut
cu peste 63 la sută în ultimul an
Ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de
Covid-19 a făcut ca numărul de turiști ajunși în județul
Iași să crească pe parcursul anului trecut, față de
situația din 2020.
Conform celor de la Direcția Județeană de
Statistică (DJS) Iași, în perioada 1 ianuarie - 30
noiembrie 2021, în județul Iași s-au înregistrat 218.989
de cazări, cu 63,6 la sută mai mult față de perioada
similară din 2020.

Numărul de turiști în Iași a crescut
Conform DJS Iași, în județ au ajuns mai mulți
turiști români față de cei străini. „Sosirile turiştilor
români în structurile de primire turistică cu funcțiuni
de cazare au reprezentat, în perioada 1 ianuarie 30 noiembrie 2021, circa 91,4 la sută din numărul
total de sosiri. Sosirile turiștilor străini au reprezentat
8,6 la sută în această perioadă”, au precizat cei de

la DJS. Pe tipuri de structuri de primire turistică,
sosirile în hoteluri au 84,2 la sută din total. Pe categorii
de clasificare a structurilor de primire turistică,
categoria „3 stele” deține 45,4 la sută din totalul
sosirilor.
„Înnoptările înregistrate în structurile de primire
turistică în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2021
au ajuns la 372.412. Cifra este în creștere cu 65,9 la
sută față de perioada similară din 2020. Durata
medie a șederii a fost de 1,70 zile”, au mai precizat
cei de la DJS Iași.

Mii de turiști, în Iași,
la finalul anului 2021
Sosirile înregistrate în structurile de primire
turistică în luna noiembrie 2021 au însumat 16.487
de cazări. Cifra este în creștere față de perioada
lunii noiembrie 2020, când s-au înregistrat 5.156 de
cazări.
„Sosirile turiștilor români în structurile de primire
cu funcțiuni de cazare au reprezentat în luna noiembrie
2021 un procent de 91,1 la sută din numărul total de
sosiri, respectiv 15.015 cazări. În tot acest timp,
turiștii străini au reprezentat 8,9 procente, respectiv
1.472 de cazări. Turiştii străini provin în proporţie

de 80,8 la sută din ţări situate în Europa”, au mai
menționat reprezentanții DJS Iași. În cursul anului
2020, numărul de turiști în Iași a fost mult mai scăzut,
conform raportului DJS Iași.

Hotelurile, în topul preferințelor
În structurile de primire turistică, în luna noiembrie
2021 au fost înregistrate 28.037 de înnoptări, față
de 19.485, în luna noiembrie 2020, durata medie a
cazării în structurile de primire turistică fiind de 1,66
de zile pentru turiștii români și 2,12 zile pentru turiștii
străini.
„Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare
în luna noiembrie 2021 a fost de 24,9 la sută pe total
structuri de cazare turistică. Cifra este mai mare
cu 7,1 puncte procentuale, în comparație cu perioada
lunii noiembrie 2020, când au fost 17,8 procente”,
au mai spus reprezentanții DJS Iași. Pe tipuri de
structuri de primire turistică, cei mai ridicați indici
de utilizare netă a locurilor de cazare în luna octombrie
2021 s-au înregistrat la hoteluri (27,7 la sută), pensiuni
agroturistice (25,3 la sută), pensiuni turistice urbane
(19,7 la sută), hosteluri (11,4 la sută) și tabere de elevi
și preșcolari (8,3 la sută).
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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CJ împarte bani pentru masa caldă
în școli pe 2022, în Iași. Lista
localităților care primesc fonduri
CJ va împărți bani pentru masa caldă
în școli pe 2022, în Iași. Consiliul va
aloca circa 14,5 milioane de lei pentru
achiziția unor produse de alimentație
destinate elevilor, conform
documentului intern
În cursul săptămânii viitoare, Consiliul Județean
(CJ) Iași va aloca o serie de fonduri pentru programul
de masă caldă în școli, pentru anul 2022. Este vorba
despre repartizarea pe localități a unor sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor.
Sumele sunt destinate finanțării programului pentru
școli din România. CJ a luat în calcul sume pentru
municipiul Iași, comuna Dumești, comuna MogoșeștiSiret, dar și direct către județul Iași.

Bani pentru masa caldă
în școli pe 2022, în Iași
În total, pentru anul 2022, se vor aloca 14,5
milioane de lei, sume care vor fi distribuite după
unele criterii în doar câteva localități. Este vorba
despre localitățile care organizează singure licitația
pentru achiziția acestor produse. Conform proiectului
de hotărâre, municipiul Iași va beneficia de 4,8
milioane de lei pentru achiziția de fructe și legume,
dar și de produse lactate.
Totodată, comuna Dumești va beneficia de 118
mii de lei, iar comuna Mogoșești-Siret va beneficia
de 71 de mii de lei. De asemenea, CJ Iași va distribui
9.5 milioane de lei. În acest caz este vorba despre
sume repartizate pentru localitățile din județul lași
pentru care instituția va derula programul pentru
școli în România.

În ultimii ani, Guvernul a alocat fonduri și pentru
alte investiții ce țin de acest program.

Fonduri către 95 de localități
din județul Iași
Consiliul Județean Iași a arătat și cum vor fi
distribuite fondurile destinate programului de masă
caldă în școli. „Prevederile hotărârii Consiliului
Județean Iași nr. 255/02.09.2021 privind aprobarea
continuării organizării și derulării procedurilor
acordurilor-cadru de furnizare și distribuție a merelor,
laptelui și produselor lactate și produselor de
panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial
de stat și privat, se aplică pentru un număr de 95
de unități administrativ-teritoriale din județul Iași,
în anul școlar 2021-2022”, se arată în proiectul de
hotărâre. Programul „Masă caldă în școli” a înlocuit
proiectul „Cornul și laptele”, derulat ani la rând de
Guvernul României.

CJ va discuta și estimările pe anul 2023
În proiectul ce va fi discutat de plenul Consiliului
Județean Iași apar și estimările pentru anul 2023.
„Se aprobă repartizarea pe anul 2023 pe unitățile
administrativ-teritoriale din județul Iași a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
județelor, destinate finanțării programului pentru
școli din România, reprezentând estimări pe anul
viitor”, se mai arată în proiectul de hotărâre. În acest
caz, intră 7,7 milioane de lei pentru municipiul Iași,
175 de mii de lei pentru comuna Dumești, dar și 98
de mii de lei pentru comuna Mogoșești- Siret. Pentru
anul viitor, CJ a estimat că se va baza pe 14,1 milioane
de lei pentru acest program de masă caldă în școli,
în Iași.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Drumurile din județul Iași au
fost abandonate. Șosele pline
de gropi în mai multe comune

Mai multe drumuri din județul Iași au fost lăsate ani la rând de izbeliște de
autorități. Reabilitarea arterelor a ajuns să fie plimbată de la an la an în
documentele Direcției Județene de Drumuri, fără ca investiția să fie demarată
Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor
și Podurilor (DJADP) Iași le va solicita celor de la
Consiliul Județean (CJ) Iași aprobarea unei liste
legate de întreținerea unor șosele pe care le are în
administrare. DJADP Iași va solicita peste 421.000
de lei pentru pregătirea documentației pentru
reabilitarea unor drumuri.
Sunt șosele care nu au fost asfaltate niciodată
și care sunt printre drumurile de pământ sau pietriș
care încă se află în administrarea județului. În calcul
intră DJ 249 Trifești - Vladomira (km 8+200 - 9+200),
DJ 249D: Cristești - Țuțora (km 0+000-7+660), DJ
207M: Al.I. Cuza - Kogălniceni (km 6+178-8+985), DJ
280B: Cucuteni - Coasta Măgurii (km 11+802-15+052).
Direcția de Drumuri va cere aviz pentru DJ 280E:
Iași - Rediu (km 0+366-6+820), DJ 282G: Iași-AroneanuRediu Aldei (3+200-9+200).

Mai multe drumuri din județul
Iași arată ca după război
DJADP va face hârtiile și pentru unele drumuri
care sunt trecute la capitolul întreținere. Este vorba
despre DJ 282D Henci - Podu Iloaiei (km 14+83415+242), DJ 207A limita județului Neamț - Stornești

(km 29+595-33+400). Direcția va trece și la întreținerea
DJ 207M Al.I. Cuza - Kogălniceni (km 6+178 - 8+985),
șosea care are nevoie urgentă de reabilitare. Pe
lista de întreținere apare și DJ 249A Dancu - Holboca
(km 2+200 - 2+600), dar și DJ 281D intravilan Ceplenița
(km 2+012 - 3+512).
„Pe sectoarele de drumuri județene enumerate,
pentru realizarea lucrărilor de investiții a fost demarată
procedura de achiziție publică pentru servicii de
proiectare faza studiu topo, studiu geotehnic,
expertiză tehnică, proiect tehnic, caiete de sarcini,
detalii de execuție și documentații pentru obținerea
avizelor și a autorizației de construire”, se mai arată
în documentele DJADP Iași. Direcția a promis și alte
investiții pe drumurile din județ, care, însă, bat pasul
pe loc.

Lucrări pe câteva drumuri
din județul Iași
În prezent, se lucrează pe DJ 244D: limită județ
Vaslui - Dolhești - Ciortești - Coropceni, DJ 201C:
limită județ Neamț - Răchiteni - intersecție DN 28,
DJ 249D: Moreni - Prisăcani - Măcărești - Grozești,
DJ 282B: Bivolari - Traian - Spineni, DJ 249 Hermeziu
- Vladomira, DJ 281B Borosoaia - Plugari.

În vara anului trecut, DJADP Iași a întocmit lista
drumurilor care ar fi urmat să fie plombate. Pentru
astfel de lucrări au fost alocate 1,2 milioane de lei,
conform documentelor făcute de autoritatea județeană.

CJ promite fonduri pentru
drumurile județene
Conducerea CJ Iași a precizat că, prin bugetul
pe anul 2022, vor fi alocate fonduri pentru modernizarea
unor drumuri județene.
„Investim anul acesta peste 128 de milioane de
lei pentru a continua să modernizăm infrastructura
rutieră. Alocăm 100 de milioane de lei, fonduri pentru
continuarea lucrărilor pe Axa Iași - Suceava, la cel
de-al treilea lot - DJ 281 de la Belcești - Ceplenița DN 28B și DJ 281 de la DN 28B - Scobinți-Lespezi,
până la limita cu județul Suceava, în total 40 km de
drum modernizat. În același timp, vom aloca fonduri
și pentru modernizarea DJ 249A, pe sectorul cuprins
între localitățile Mânzătești - Ungheni și Holboca Bosia, dar și pentru pregătirea documentației privind
înființarea centurii ușoare de ocolire a municipiului
Iași”, a spus Costel Alexe, președintele CJ Iași. Starea
proastă a unor drumuri din județul Iași a fost întreținută
și de scandalurile și contestațiile făcute între
asfaltatorii din județ.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Mii de concedii medicale, eliberate la Iași
în plină pandemie! Cele mai multe
solicitări au fost în luna martie 2021

În perioada anului 2021 au
fost eliberate câteva mii de
concedii medicale la Iași. În
lunile ianuarie, februarie,
martie și noiembrie 2021
au fost cele mai multe
solicitări. Reprezentanții
CAS Iași au observat o
creștere de 20 la sută
comparativ cu ultimii 3 ani
Numărul certificatelor medicale
eliberate în anul 2021 a crescut cu 20
la sută față de anul 2019, perioadă în
care nu era pandemia Covid-19. În total,
anul trecut au fost eliberate aproximativ
200.000. Conform specialiștilor, solicitările
pentru concediile medicale au crescut
în ultimii 3 ani, când și sumele decontate
au crescut cu mult mai mult.
„Situația este una foarte clară, dacă
e să comparăm cu anul 2019, când nu
a fost pandemie, numărul concediilor
medicale a crescut vizibil cu 20 la sută.

Dacă e să comparăm anul 2020 cu anul
2021, situația este relativ asemănătoare.
Este o diferență de doar 100 de certificate.
Când vorbim despre sumele decontate,
acolo este o creștere de 30 la sută,
față de un an nepandemic. Avem o
problemă a distribuirii banilor, problemă
regăsită la nivel național. Situația va
fi reglementată în cel mai scurt timp.
În primul trimestru al anului 2022 vom
face plățile”, a declarat ec. Radu Țibichi,
președintele Casei de Asigurări de
Sănătate Iași.

Cele mai multe concedii
medicale eliberate la Iași au
fost în valul 4
Numărul de certificate medicale
și a zilelor de concediu medical raportate
de angajatori în anul 2021 a fost unul
variabil. Cele mai multe concedii
medicale au fost eliberate în primele
luni ale anului, urmate de lunile valului
4. Vârful valului 4 al pandemie la Iași

a fost în perioada octombrie - noiembrie
2021, când numărul cazurilor zilnice a
ajuns la un record de peste 800 de
persoane noi infectate.
În intervalul aprilie-august 2021,
numărul certificatelor eliberate a fost
în medie de 10.000 de mii pe lună, pe
când în lunile ianuarie, februarie, martie,
noiembrie și octombrie 2021, numărul
certificatelor medicale eliberate a
depășit cifra de 20.000.

Pacienții Covid-19 care
refuză internarea primesc
concediu medical de la
medicul de familie
Persoanele care sunt asimptomatice
și care, conform legii, se pot externa
la 72 de ore de la internare, sau cele
care refuză internarea trebuie să se
autoizoleze la domiciliu sau într-un alt
loc, în care să nu intre în contact cu
alte persoane. Medicul curant, care a
evaluat starea pacientului fără internare

și care este asigurat de către acesta
că va avea unde să se autoizoleze în
scopul opririi riscului de transmitere
a virusului, îi recomandă pacientului
să-și ia concediul medical pentru
COVID-19, de la medicul de familie.
Medicul de familie primește un
document eliberat de către Direcția
de Sănătate Publică din Iași, care
cuprinde informații referitoare la
doctorul care a evaluat cazul, unitatea
sanitară în care acesta își desfășoară
activitatea, precum și recomandarea
cu privire la instituirea măsurii de
autoizolare. Totodată, medicul de
familie va primi informații cu privire
la perioada pentru care se dispune
măsura autoizolării pacientului, conform
Ordinului Național. Din cele aproximativ
200 de mii de concedii medicale eliberate
la Iași în plină pandemie, o mare parte
au fost pentru pacienții infectați Covid19.
Andreea PĂDURESCU
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Primăria Pașcani reabilitează o
creșă și o grădiniță! Valoarea
investiției este de 1 milion de euro

O creșă și o grădiniță din
municipiul Pașcani vor intra
într-un program de
reabilitare. Procedura
pentru achiziția lucrărilor
este programată la mijlocul
lunii februarie 2022. Prețul
cel mai mic este un criteriu
de departajare în cadrul
procedurii
Noi investiții sunt anunțate de
Primăria Pașcani, din județul Iași. Este
vorba despre reabilitarea a două
obiective: Grădinița nr. 2 și Creșa nr.
1. Investițiile fac referire la creșterea
eficienței energetice. Valoarea estimată
a contractului este de 4.971.601 lei,
fără TVA, aproape 1 milion de euro.
Licitația pentru execuția lucrărilor este
programată pe 14 februarie 2022.
Comisia de evaluare va alege oferta
furnizorilor cu prețul cel mai mic.
„Obiectivul general al proiectului

este îmbunătățirea infrastructurii
educaționale antepreșcolare și preșcolare
pentru a le crea copiilor și cadrelor
didactice un mediu educațional care
să le ofere confortul minim, siguranță
și să le permită desfășurarea unui
proces instructiv-educativ eficient.
Prin intermediul acestui proiect se
dorește ca atât grădinița, cât și creșa
să devină un mediu atractiv pentru
toții copiii, un mediu care va încuraja
dorința de performanță și participare
la procesul educațional, consolidând
astfel rolul grădiniței și creșei în parcursul
educațional al fiecărui copil”, se arată
în caietul de sarcini. Autoritatea
contractantă a lansat o procedură și
pentru construirea unui bazin de înot.

Lucrările la creșa și grădinița
din Pașcani, executate în 12
luni
Creșa și grădinița din municipiul
Pașcani funcționează în aceeași clădire,

cu regimul de înălțime P+1, de pe strada
Sportului, nr. 11. Terenul are o suprafață
de 5.782 de metri pătrați, cu o suprafață
construită desfășurată de 1.974 mp.
„Pentru funcționarea grădiniței și
creșei în condiții optime și pentru
asigurarea unei stări tehnice
corespunzătoare și a unui climat optim
desfășurării activității specifice, sunt
necesare unele categorii de lucrări
pentru modernizarea spațiilor, reducerea
consumurilor energetice, îmbunătățirea
condițiilor de confort interior, a calității
desfășurate în cadrul clădirii și reducerea
costurilor de întreținere pentru încălzire
și apă caldă menajeră”, se mai arată
în documentația procedurii. Lucrările
vor fi executate pe parcursul unui an
de la semnarea contractului.

Primăria Valea Lupului va
avea grădiniță modernă
Totodată, o nouă grădiniță va fi
construită și în Valea Lupului. Anul
trecut, Primăria din localitate a finalizat

licitația pentru execuția lucrărilor.
Comisia de evaluare a stabilit că cea
mai bună ofertă aparține societății
Adal Hidro Construct SRL, cu sediul
social în Târgu Frumos. Firma este
deținută de Alexandru Butnaru. Societatea
a declarat o cifră de afaceri de 1.989.942
de lei, profit de 381.520 de lei, datorii
de 349.597 de lei și un număr de 15
angajați.
Oferta finală pentru realizarea
lucrării are o valoare de 2.298.425 de
lei, aproape 400.000 de euro. Suprafața
construită a clădirii este de 752 de
metri pătrați. În suma estimată intră
și costurile cu dotarea grădiniței.
Lucrările trebuie realizate în termen
de 9 luni de la semnarea contractului.
Licitația a fost anulată în trecut pentru
că nu s-au prezentat ofertanți. De
precizat este că Primăria Pașcani
reabilitează o creșă și o grădiniță după
ce a alocat fonduri pentru mai multe
investiții.
Ciprian BOARU
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Filarmonica „Moldova” din Iași,
la un pas să rămână fără bani
de reabilitare și restaurare

Filarmonica de Stat
„Moldova” Iași riscă să
rămână fără bani de
reabilitare. CJ Iași caută o
soluție de urgență pentru
salvarea clădirii. Instituția a
trimis o solicitare către
Compania Națională de
Investiții, iar aceasta se află
în analiza instituției. Dacă
nu se urgentează lucrările
de reabilitare, o acumulare
mai mare de zăpadă pe
acoperișul sălii ar putea
produce oricând prăbușirea
acestuia
Soluții de urgență pentru a salva
de la distrugere totală clădirea-simbol
din plin centrul orașul Iași, Filarmonica
de Stat „Moldova”! Astfel, Consiliul
Județean Iași (CJI) a trimis o solicitare
către Compania Națională de Investiții
(CNI) pentru proiectul de reabilitare și
restaurare. Aceasta se află în analiza
entității. Anterior, oficialii CJI au anuțat
că o variantă ar fi și o finanțare prin

Programul Național de Redresare și
Reziliență (PNRR).
De reamintit că, recent, au fost
făcute publice o serie de imagini și
filmări șocante de pe acoperișul clădiriimonument a Filarmonicii de Stat.
Reporterii Cotidianului BZI au prezentat,
în exclusivitate, detalii despre situația
teribilă. Dacă nu se urgentează lucrările
de reabilitare la imobil, o acumulare
mai mare de zăpadă pe acoperișul sălii
ar putea produce oricând prăbușirea
acestuia și, apoi, a tavanului. De reamintit
că, la începutul anului 2022 a avut loc
o operațiune ce a ținut de evacuarea
apei de pe clădirea-monument.

Scrisoare deschisă către șefii
administrației locale și
județene
Având în vedere întreaga stare de
fapt, conf. univ. dr. Vasile Cotiugă, din
cadrul Facultății de Istorie de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Iași, a trimis o scrisoare
deschisă către șefii administrației
locale și județene pentru finanțarea

cât mai urgentă a reabilitării clădirii
unde funcționează Filarmonica de Stat
„Moldova” Iași.
Necesarul financiar pentru finalizarea
reabilitării și restaurării Filarmonicii
este de 11 milioane de euro. De peste
20 de ani se fac încercări pentru a se
demara importantul obiectiv cultural
pentru Iași. De precizat că, în mai 2021,
a fost obținut și importantul aviz de
securitate la incendiu din partea
Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Mihail Grigore Sturdza”.

Filarmonica „Moldova” din
Iași funcționează într-o
clădire construită în anul
1815
Întregul ansamblu din care fac
parte Casa „Alecu Balș” și „Notre Dame
de Sion”, în care se află Filarmonica și
Universitatea Națională de Arte „George
Enescu” (UNAGE) și care are proiect
de reabilitare, este înscris în Lista
Monumentelor Istorice (LMI) din 2015,
cu denumirea Filarmonica „Moldova”,
și a fost preluat (prin eforturile și

campania dusă de managerul - prof.
univ. dr. Bujor Prelipcean) de la Episcopia
Romano-Catolică, în administrarea
Județului Iași, pentru 22 de ani, în
vederea reabilitării, sub rezerva începerii
lucrărilor în maximum 2 ani.
Datele istorice arată că această
clădire a actualei Filarmonici a fost
construită în 1815. Ea este realizată în
stil neoclasic și a aparținut vistiernicului
Alecu Balș. Aici, la 11 ianuarie 1847 a
concertat celebrul compozitor Franz
Liszt. În 1861, imobilul a fost cumpărat
de călugărițele din ordinul Notre Dame
de Sion și a fost transformat în Colegiul
de Fete. Între anii 1900 și 1910 a fost
construită o capelă pentru acest institut,
care a fost desființat în anul 1947, aici
mutându-se fostul Conservator „George
Enescu”. Din 1957 a fost inaugurată, în
fosta capelă, Sala de Concerte a
Filarmonicii de Stat „Moldova” Iași. O
soluție de urgență pentru salvarea
clădirii în care se află Filarmonica de
Stat „Moldova” din Iași este finanțarea
de la CNI.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Universitatea de Medicină și Farmacie Iași
va demola clădirea din strada Sărărie.
Aici se va ridica o nouă construcție

O clădire aflată în
proprietatea Universității de
Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa” din Iași va
fi demolată! Aceasta este
amplasată în apropiere de
centrul orașului. Concret,
proiectul Plan Urbanistic
Zonal - „Construire imobil
cu funcțiuni mixte, cantină
și bibliotecă, prin
demolarea construcției
existente, C1 - Sală de
sport” se află pe masa
Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice Iași
O clădire, situată pe strada Sărărie,
numărul 14, din orașul Iași, va fi demolată!
Aceasta este în proprietatea Universității
de Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” (UMF), din Iași.
Pe acest plan, proiectul Plan Urbanistic
Zonal (PUZ) - „Construire imobil cu
funcțiuni mixte, cantină și bibliotecă,

prin demolarea construcției existente,
C1 - Sală de sport” (strada Sărărie, nr.
14) se află pe masa Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice (CZMI), din cadrul
Direcției Județene pentru Cultură (DJC).
Acesta se află în faza de consultare.
Proiectant, respectiv elaborator este
arhitectul Ion Daniel Vișan, prin SC
Atelier de Proiectare Vișan SRL.

de Medicină și Farmacie din Iași. Regimul
de protecție este: IS-II-m-B-04023 Casa Anastasie Bașotă, municipiul Iași,
strada Sărărie, numărul 14, IS-I-s-A03504 - Centru istoric și Curte Domnească.

Universitatea de Medicină și
Farmacie Iași a depus
documentele pentru
demolare

Și Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Iași pregătește reabilitarea
și extinderea sălii de sport de pe strada
Titu Maiorescu, nr. 15, peste drum de
Corpul D al instituției. În noiembrie
2020 a fost programată licitația pentru
achiziția serviciilor de proiectare și
asistență tehnică, etapă premergătoare
lucrărilor de execuție. Pentru serviciile
menționate, autoritatea contractantă
a stabilit o prevedere bugetară de
271.761 de lei, fără TVA, aproximativ
56.000 de euro. „Construcția este
compusă din două corpuri de clădire:
corpul principal, format din sala de
sport, și corpul anexă cu utilități (vestiare,
grupuri sanitare, circulații). Sala de

Totul a trecut de Documentația
Tehnică pentru obținerea Autorizației
de Demolare (DTAD) și a Documentației
Tehnice pentru Organizarea Execuției
(DTOE).
Elaborator și proiectant a fost
arhitectul Sebastian Săvescu - SC Sam
Ideas SRL, expertiza tehnică: Ing.
Szalontay Coloman Andrei - S.C. EXproSOV
SRL, studiu istorico-arhitectural Casa
Bașotă: arh. Adina Grigorovschi - SC
Arhistil SRL, beneficiară fiind Universitatea

Și UAIC pregătește
reabilitarea sălii de sport de
pe strada Titu Maiorescu

sport este o construcție semi-îngropată,
fără subsol, de formă dreptunghiulară
și este racordată la instalațiile de
alimentare cu agent termic, apă și
canalizare. Acoperișul este format
dintr-o terasă necirculabilă cu termoizolație
și un start de mortar peste care este
așezată o hidroizolație de tip clasic”,
se arată în caietul de sarcini.
Suprafața utilă a clădirii este de
469,82 mp. Sala de sport va fi
multifuncțională, iar, în cadrul acesteia,
vor fi abordate mai multe discipline.
Proiectul a obținut avizul favorabil de
la CZMI. Astfel, prin acest proiect
urbanistic, ce vizează demolarea
construcției existente (Sala de sport
„Bagdazar”), pe terenul proprietate de
pe strada Sărărie, studenții de la
Universitatea de Medicină și Farmacie
Iași vor beneficia de spații moderne
de masă și de lectură, iar cei de la
„Cuza” - de spații noi pentru activitatea
sportivă.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Fertilizarea in vitro a avut rezultate
miraculoase la Iași! O femeie în vârstă de 53 de
ani a adus pe lume un copil perfect sănătos

O femeie de 53 de ani a reușit să
nască după ce a făcut fertilizare in
vitro, la Iași. Aceasta a adus pe lume
o fetiță perfect sănătoasă. Medicii din
Iași au reușit să îi îndeplinească
acesteia cel mai mare vis, acela de a
fi mamă. Miracolul a putut fi posibil
cu ajutorul ovocitelor donate
Și-a dorit să devină mamă și nu a mai ținut cont
de nimic! La 53 de ani a mers la medic și a început
procedura de fertilizare in vitro, iar câteva luni mai
târziu, a adus pe lume un copil perfect sănătos.
Miracolul s-a întâmplat chiar la începutul anului
2022. Pentru ca visul femeii să devină realitate, a
fost nevoie de ovocite donate.
„Cazul pacientei în vârstă de 53 de ani este un
caz particular cu ovocite donate. Această pacientă
este cea mai în vârstă pe care am avut-o până în
prezent. Femeia se află la prima naștere, deoarece
a pus pe primul plan cariera, iar când a decis să
devină mamă, a fost târziu. Pacienta a apelat la
fertilizare in vitro deoarece se afla la menopauză și
nu mai putea rămâne însărcinată. Acest caz a avut
o evoluție foarte bună deoarece, imediat după
controalele medicale, a fost începută procedura în
sine. Sarcina a decurs normal, iar mama a născut
la termen o fetiță perfect sănătoasă. Nu a fost vorba

despre un caz în care mama se chinuia de mai multă
vreme să rămână însărcinată, acum a vrut să se
întâmple, deoarece până în prezent a pus cariera
pe primul loc”, a declarat dr. Anca Ștefan, medic
specialist obstetrică-ginecologie, Omini Clinic Iași.

Fertilizarea in vitro este
la mare căutare în Iași
Cazurile în care femeile de peste 45 de ani
apelează la proceduri artificiale ca să rămână
însărcinate sunt în creștere la Iași. Acestea apelează
disperate la astfel de intervenții din mai multe motive,
printre care amânarea sarcinii, la fel cum a fost
cazul precizat mai sus.
Medicii precizează că trebuie tras un semnal de
alarmă în cazul acestui fenomen care a luat amploare.
Femeile care nu pot rămâne însărcinate se pot înscrie
în programul gratuit al Ministerului Sănătății.
„Sunt foarte multe cazuri de femei care apelează
la fertilizarea in vitro după vârsta de 45 de ani,
deoarece amână sarcina, gândindu-se că pot face
un copil și după 40 de ani, dar nu mereu se poate.
Acestea intră la menopauză și acest lucru nu mai
este posibil, și este nevoie de această intervenție
dacă chiar își doresc cu adevărat. Foarte multe femei
ajung să amâne o sarcină și din motive financiare
sau psihologice. Altele se căsătoresc târziu și își
doresc un copil, dar nu să înfieze. Motivele sunt
multiple, dar cea mai întâlnită cauză la femeile de

peste 45 de ani este aceea că își doresc mai întâi o
carieră frumoasă și după un copil. Fac asta pentru
că știu că își permit să își crească foarte bine copilul,
cel puțin din punct de vedere financiar”, a adăugat
dr. Anca Ștefan, medic specialist obstetricăginecologie, Omini Clinic Iași.

Un cuplu din Iași aștepta
de 10 ani să aibă un copil
Un alt caz miraculos legat de inseminarea in
vitro la Iași a avut loc chiar înainte de Crăciun. Un
cuplu aștepta de mai bine de 10 ani să aibă un copil.
Minunea a apărut chiar cu o săptămână înainte
de sărbători, mulțumită medicilor ieșeni care i-au
ajutat ca cea mai mare dorință a lor să devină realitate.
Din punct de vedere biologic, tânăra în vârstă de
aproximativ 38 de ani avea șanse zero la sută să
rămână însărcinată, deoarece în urma unor complicații
medicale a rămas fără ambele ovare. Pentru a putea
rămâne însărcinată, a cumpărat ovocite tocmai din
Spania. Rata crescută de succes a medicilor din Iași
a ajuns și la urechile celor din străinătate. O femeie
din Irlanda l-a contactat pe medicul ieșean Adrian
Borș, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni
medici. Eforturile acesteia nu au fost în zadar, reușind
să rămână însărcinată, după procedura de fertilizare
in vitro efectuată la clinica din Iași.
Andreea PĂDURESCU
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Primăria Iași se face de râs cu blocul de pe
șoseaua Sărărie! Imobil abandonat într-o
zonă de lux, spre disperarea vecinilor

Blocul de pe șoseaua
Sărărie a fost abandonat,
spre rușinea Primăriei Iași,
administratorul imobilului.
Aici au locuit mai multe
familii de țigani, evacuate
în urmă cu aproximativ 4
ani. Nimeni nu știe ce
soartă va avea clădirea.
Acum, aceasta se află în
conservare
De mai bine de 4 ani, Primăria Iași
reușește să se facă de râs din cauza
că nu a administrat un imobil lăsat în
paragină. Este vorba despre clădirea
cu 2 etaje de pe șoseaua Sărărie, nr.17,
situat chiar în apropierea unui cartier
de locuințe colective. Peste drum de
imobilul abandonat sunt mai multe
gospodării ce aparțin proprietarilor
din zonă. În trecut, clădirea Primăriei
era ocupată de mai multe familii de
țigani care au distrus toate apartamentele.
Municipalitatea a decis evacuarea
familiilor și deconectarea clădirii de

la utilități. Însă, edilii nu au nicio idee
legată de valorificarea clădirii care
acum se află în conservare. „Este în
conservare, erau discuții despre
reabilitare, la un moment dat s-a discutat
și despre o posibilă vânzare. A rămas
așa. Nu are expertiză clădirea”, arată
surse din cadrul Primăriei Iași.

Blocul de pe șoseaua Sărărie
arată impotența Primăriei
Iași
Locuitorii din proximitatea imobilului
administrat de Primăria Iași vor ca
edilii să ia o decizie clară în ce privește
soarta clădirii. Se tem că, într-o zi,
imobilul se va autodemola și va pune
în pericol viața trecătorilor. Acum,
geamurile și ușa de la intrare sunt
blocate cu gratii de metal, ca să nu
permită accesul oamenilor străzii. La
etajele superioare, geamurile sunt
sparte. Pe zi ce trece, blocul este afectat
de intemperii, care slăbesc rezistența
structurală.
„Nu a mai venit nimeni aici. Ar trebui
ca Primăria să facă ceva. Te trezești

într-o zi că îți cad cărămizile în cap!
Acum un an jumătate sau doi au venit
cei de la Salubris și au ridicat gunoaiele
de lângă bloc și... cam atât! Se vede
urât în zonă, când vii dinspre intersecție
este foarte dezolant. Să facă ceva, ori
să o refacă, ori să o demoleze”, spune
o vecină de pe șoseaua Sărărie. De
precizat este că, în iulie 2021, la blocul
de pe șoseaua Sărărie a avut loc o
tragedie. Un tânăr s-a spânzurat de
balustrada de la intrarea în clădire.

Primăria Iași a demolat
ghetoul din Păcurari
În 2017, municipalitatea a dispus
demolarea clădirii de pe șoseaua
Păcurari, nr. 86, după efectuarea unei
expertize. Familiile au fost evacuate,
după ce s-a constatat că imobilul se
află într-un stadiu avansat de degradare.
Decizia a fost luată și în contextul în
care, pe 21 martie 2017, oamenii legii
au făcut percheziții în imobilul din
Păcurari, privind un caz de trafic de
droguri de mare risc. În fiecare vară,
trecătorii se uitau la familiile de țigani

care dormeau pe saltele așezate chiar
pe trotuare. Edilii au dispus demolarea
unui corp de imobil format din parter
și etaj. În ce privește al doilea corp,
din spate, situația este mai complicată,
deoarece sunt unele litigii ce trebuie
rezolvate de instanță.
Totodată, la finalul lunii septembrie,
Primăria Iași a demarat o licitație pentru
furnizarea serviciilor de expertizare,
proiectare și audit energetic pentru
modernizarea a 4 cămine sociale aflate
în administrarea Direcției de Fond
Locativ (DFL). Este vorba despre imobilele
situate pe str. Canta, nr. 60B, bld. T.
Vladimirescu, nr. 79A, str. Bularga, nr.
14A, și str. Decebal, nr. 1. Contractul
pentru realizarea proiectării are o
valoare estimată de 268.907 lei, fără
TVA. Proiectantul va estima și costurile
pentru modernizarea imobilelor.
Autoritatea contractantă intenționează
să acceseze fonduri guvernamentale
pentru reabilitarea obiectivelor. Rămâne
de văzut dacă Primăria Iași va lua vreo
măsură cu blocul de pe șoseaua Sărărie.
Ciprian BOARU
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Cristian Stanciu, șeful FEG, nu renunță la
procesul cu CJ Iași! În joc este o afacere
cu un teren din centrul orașului
Procesul dintre Fundația
Ecologică Green (FEG) și
Consiliul Județean (CJ) Iași
a fost amânat de Tribunalul
Iași pentru 27 ianuarie
2022. Astfel, Cristian
Stanciu, șeful FEG, nu
renunță la procesul cu CJ
Iași, în joc fiind o afacere
cu un teren din centrul
orașului. În trecut, FEG a
dat în judecată și Poliția
Locală Iași, după
întocmirea unui procesverbal privind lucrările la un
imobil din zona Păcurari
Cristian Stanciu, șeful FEG, nu
renunță la procesul cu CJ Iași! În joc
este o afacere cu un teren din centrul
orașului. Astfel, la primul termen,
procesul dintre Fundația Ecologică
Green (FEG) și Consiliul Județean (CJ)
Iași a fost amânat de Tribunalul Iași
pentru 27 ianuarie 2022.
Dosarul a fost depus la instanța
ieșeană pe data de 4 octombrie 2021.
Primul termen al litigiului a avut loc în
urmă cu câteva zile. Judecătorii ieșeni
au dispus amânarea cauzei.

Cristian Stanciu, șeful FEG,
nu renunță la procesul cu CJ
Iași!
În cadrul procesului, FEG a atacat
un proiect imobiliar derulat pe un teren
aflat în vecinătatea unei suprafețe pe
care o are în centrul Iașului. Proiectul
derulat de un afacerist ieșean a fost
contestat de Cristian Stanciu, cel care
controlează FEG, ales consilier județean
și președinte al Comisiei de Urbanism
din cadrul CJ Iași. Deși Bogdan Andrei
Achelăriței are toate actele în regulă,
emise de Primăria Iași și avizate de CJ
Iași, FEG a atacat în instanță avizul
emis de arhitectul-șef al Consiliului.
Politicianul are un teren de 714 mp, pe
locul fostei case a poetului George
Lesnea, situat pe strada Cloșca. Pe
terenul alăturat, cu o suprafață de 552
mp, ar urma să apară o clădire cu regim
de înălțime de D+P+3E, proiect care
are toate avizele în regulă. Aceste

detalii l-au nemulțumit pe Stanciu,
care a încercat să blocheze proiectul
în cadrul Comisiei de Urbanism. Pentru
că nu a reușit acest lucru, cel care
controlează FEG a reclamat în instanță
actul emis de arhitectul-șef.
În motivare, reprezentanții FEG au
susținut că actul contestat este unul
administrativ, lucru contestat de CJ.
„Cererea de chemare în judecată a fost
formulată de către directorul executiv
ec. Cristian Stanciu, în calitate de
reprezentant legal al Fundației Ecologice
Green Iași, însă motivele avute în vedere
și întreg probatoriul propus spre
administrare se întemeiază pe date și
acte obținute de domnul Cristian Stanciu
în calitatea acestuia de consilier
județean, membru al deliberativului
Consiliului Județean Iași și membru
al Comisiei de Urbanism a deliberativului
CJ Iași”, se arată în întâmpinarea depusă
de CJ Iași.

Ce a spus Stanciu în ședința
respectivă
În întâmpinarea depusă de CJ se
arată cum Cristian Stanciu nu a votat
în cadrul Comisiei de Urbanism. „Cu
privire la modul de desfășurare a
ședințelor Comisiei de Urbanism a
deliberativului CJ Iași, membrii acestei
comisii au ales să-și exprime punctele
de vedere prin exercitarea dreptului
de vot la emiterea avizelor asupra
documentațiilor analizate. Se va constata
că Cristian Stanciu, în calitate de
consilier județean și membru al Comisiei
de Urbanism a deliberativului CJ, a
ales să nu participe la vot, împrejurare
de natură a semnala că s-ar putea afla
într-un posibil conflict de interese,
acesta susținând, printre altele, că
„această necorelare a indicatorilor
conform prevederilor legii actuale dă
o dublă măsură a lucrurilor acolo, pentru
că eu, fiind alături, nu pot obține un
astfel de indicator, și nici nu-mi doresc
asta, doresc să obțin indicatori conform
legii, dar legea trebuie să fie unitară
pentru toată lumea”, cum este consemnat
în procesul-verbal al ședinței”, se mai
arată în întâmpinarea CJ Iași.
Primăria a eliberat un certificat de
urbanism încă din 2019 pentru terenul

de pe strada Iordachi Lozonschi, nr.
10A. Ulterior a fost emis avizul de
oportunitate, prin care s-au stabilit
indicatorii urbanistici ai proiectului.
În plus, cei de la CJ au arătat că cei
din Comisia de Urbanism au fost informați
cu privire la avizul emis de arhitectulșef și că actele sunt cât se poate de
corecte. Totodată, CJ Iași a arătat în
întâmpinare că FEG Iași nu a avut niciun
prejudiciu.

Un alt proces, între FEG și
Poliția Locală Iași, din cauza
unui imobil din Păcurari
În urmă cu aproximativ 3 ani, FEG
a contestat în instanță un procesverbal întocmit de Poliția Locală Iași.
Prin acțiunea înregistrată pe rolul
Tribunalului Iași pe 5 februarie 2019,
Fundația Ecologică Green Education
a chemat în judecată Poliția Locală
Iași - Serviciul Control Urbanism,
solicitând instanței să dispună anularea
procesului-verbal de constatare lucrări
de construire realizate la imobilul situat
în Iași, în privința măsurii privind sistarea
lucrărilor de reparații la platforma
betonată în suprafață de aproximativ
110 mp existentă în curte și la gardul
imobilului din zona Păcurari. Pe 1 august
2019, Tribunalul Iași a admis acțiunea
formulată de FEG și a dispus anularea
în parte a procesului-verbal din 6 iunie
2018.
Ulterior, Poliția Locală a contestat
decizia, însă Curtea de Apel Iași a
respins recursul. Amintim că, prin
procesul-verbal de constatare lucrări
de construire realizate la imobilul
respectiv, din 6 iunie 2018, încheiat de
Serviciul Control Urbanism, s-a constatat

că a fost executată o platformă betonată
în suprafață de 110 mp, existentă în
curtea și la gardul imobilului proprietatea
FEG, fără autorizație de construire.
Organul de control a dispus și sistarea
lucrărilor. Întrucât imobilul este
monument istoric, inspectorii au înaintat
documentația Serviciului de Investigații
Criminale din cadrul IPJ Iași.

Poliția Locală a susținut că
măsura a fost una legală
Prin cererea de chemare în judecată,
FEG a solicitat anularea parțială a
procesului verbal sus-menționat, doar
cu privire la măsura de sistare a lucrărilor.
Pe 1 august 2019, instanța a admis
acțiunea, reținând în esență că organul
constatator are posibilitatea luării
măsurii de oprire a executării lucrării
doar în situația prevăzută de art. 28
din Legea nr. 50/1991 (în forma în vigoare
la data încheierii procesului-verbal
contestat), respectiv odată cu aplicarea
sancțiunii contravenționale a amenzii
pentru contravențiile prevăzute la art.
26, însă, în speță, FEG nu fusese
sancționată contravențional, ci au fost
sesizate organele de anchetă penale,
agentul Poliției Locale apreciind că
sunt indicii de săvârșire a unei infracțiuni.
Împotriva hotărârii primei instanțe,
Poliția Locală a formulat recurs, susținând
în esență că, și în situația în care nu
se aplică o sancțiune contravențională,
ci se sesizează organele de anchetă
penală, organul constatator are
posibilitatea în continuare de a dispune
oprirea lucrărilor. Acum, însă, Cristian
Stanciu, șeful FEG, nu renunță la procesul
cu CJ Iași!
Ciprian NEDELCU
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ACTUALITATE

Scandal în lumea interlopă din Iași! Alina
Filip, pusă la zid: „Eram trimisă la furat
prin alte țări să îi trimit gentuțe de firmă
și ochelari”
Alina Filip, soția lui Petronel
Corduneanu este acuzată de mai multe
persoane că ar fi intrat în posesia unor
case apelând la fel de fel de „artificii”
mai mult sau mai puțin legale. Ieri,
Geanina Răuț, una dintre „victimile”
Alinei Filip a mers în zona Sf. Andrei,
acolo unde rudele ei au avut o casă
pe care au pierdut-o după ce ar fi
împrumutat bani de la ALina Filip și
Petronel Corduneanu. „Uitați ce a putut
să ne ia Alina Filip și ne-a lăsat pe
străzi. Aveam 67 de metri pătrați, în
spate, iar în față 72. Ne-a luat tot și
ne-a evacuat fără să fie procesul, fără
nimic. A adus o mașină de jandarmi și
ne-a scos ca pe niște câini. Eu nici nu
eram acasă, eram trimisă la furat prin
alte țări să ii trimit camăta, gentuțe
de firmă, și ochelari de firmă, trase cu
cardurile. Ea și soțul ei, Petronel au
profitat de mine să le trimit toată
camată și casa tot nu ne-a dat-o. După
ce i-am dat toți banii și mi-a spus că
terbuie să-i mai dau 100.000 de euro.
rMi-a luat bilete mie și cumnatei mele
și ne-a trimis in Tenerife la furat. Din
2009 îi dau camătă lui Petronel Corduneanu,
dar gata”, a spus Geanina Răuț.

Scandal în lumea interlopă
din Iași: Ceartă între frații
Corduneanu
Alian Filip este acuzată că ar fi luat
o casă de pe Sf. Andrei, promițând o
casă la schimb. Nu s-a ținut însă de
promisiune. „Alina venea înspre mine
și s-a oprit la colțul casei și o întreabă
pe soția mea dacă vrea să vândă casa,
iar ea a zis că da, dacă plătește tot.
După ce a zis că i-o dă, a întrebat-o
cine e, Alina a spus că e inginer de
construcții. A plecat în casă cu soția
mea și acolo s-a înțeles cu baba mea,
să îi cumpere o locuință unde să rămână.
Nevasta mea a făcut toate actele de
vânzare, am vândut-o și l-a urmă am
întrebat-o unde e casa pe care ne-ai
promis-o? Alina a luat dosarul și a
pelcat, iar noi am rămas pe drumuri.
A venit după mai multă vreme și ne-a
spus că nu ne mai dă nimic”, a spus
bărbatul.

Cum a început scandalul din
familia Corduneanu
La sfârșitul anului trecut, în mediul
online au început să circule câteva

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

filmulețe realizate de Adrian Corduneanu
și de soția sa, Ramona. „Beleaua”, așa
cum s-a autointitulat Adrian Corduneanu,
vorbește extrem de urât despre soția
fratelui său. În „clanul” Corduneanu,
astfel de scandaluri nu au loc prea des.
Este știut faptul că Adrian a avut ceva
neînțelegeri cu fratele său, Petronel,
și nu-și vorbesc. Totuși, se pare că
Adrian ar avea ceva de împărțit cu soția
lui Petronel, cu Alina Filip. În diferite
filmulețe distribuite masiv pe rețelele
de socializare, Adrian Corduneanu o
face în toate felurile pe Alina Filip, în
schimb evită să vorbească prea mult
despre fratele său, Petronel.

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.

Din câte se pare, scandalul în familia
Corduneanu ar fi izbucnit din cauza
unor proprietăți, însă nu este totul
foarte clar. Cert este că, „în joc”, a intrat
și soția lui Adrian, Ramona. Și aceasta
vorbește urât în diferite filmulețe făcute
publice despre Alina Filip. De o vreme
însă Adrian și Ramona Corduneanu nu
s-au mai implicat în acest scandal,
însă, în trecut i-au susținut pe cei
păgubiți în demersurile acestora. Cu
siguranță încă un scandal în lumea
interlopă din Iași va începe în curând,
având în vedere presiunile din familia
Corduneanu.
Sorin PAVELESCU
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PUBLICITATE
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,

vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria

ANUNȚURI
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape
de centru, din bolțari - 96 mp, an
construcție 1994, finalizată la
cheie. Anexe - 3 camere în
suprafață de 106 mp, beci, 2
compartimente, fântână, livadă
pruni, vita de vie+teren în total
1760 mp. Relații la telefon: 0741.
485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul PĂUN
- la 150 m de strada principală. Pe
timp de iarnă accesul este facil.
Relații la tel. 0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3
straturi, garaj și boxă, Dancu, str.
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000
euro, negociabil. Telefoane: 0332.
108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică. Preț
negociabil. Tel. 0767. 983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu 2
camere de 52 mp la doar 43. 000
euro. Profită de ofertă! Relații la
telefon: 0755. 122000.

Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona Complexului
Comercial Ciurchi-Iași. Facilități:
centrală, frigider, aragaz, mașină
de spălat, TV în fiecare cameră,
mobilă nouă și recondiționată, uși
noi moderne, parter. Actele prin
notariat. Telefon: 0729921577.
Ofer spre închiriere spații pentru
birouri și depozit situate în Iași,
str. C. A. Rosetti, nr. 12-14 și str.
A. Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament de
3 camere, liberă de la data de 15
aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere apartament
cu două camere, complet
mobilat și utilat, Centru, strada
Lăpușneanu. Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri, parțial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradină în față, zonă
rezidențială. Tel. 0745. 096992.
ÎNCHIRIEZ BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.

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

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

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

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

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

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

APARTAMENT, lângă Universitate,
2 camere semidecomandate,
mobilate, cu toate utilitățile. 0721.
239594.
OFER spațiu de închiriat pentru
coafeză, cosmeticiană,
manichiuristă și maseuză în
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoasă! Relații la telefon
0743. 544551.

SERVICII
King carpet & floor cheaning! Cele
mai bune servicii de curățenie
rezidențială. Servicii rapide de
curățenie la cele mai mici preturi.
Spălare mochete covoare gresie
faianță parchet preț: 2-4 lei/m2.
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ANUNȚURI
Spălare canapele fotolii: 20-135
lei, saltele: 40-160 lei. Servicii la
nivel Profesional cu tehnologie de
ultimă generație - Mașină Injecție
Extracție. Servicii de curățat și
întreținere interioară case vile cu
suprafețe mari. Spălare tapițerii și
mochete auto la domiciliu
clienților preț: 75-200 lei.
Programări, vizualizare și
abonamente la telefon: 0745. 973.
088.
Apartamente 1-2-3 camere, în
regim hotelier, zonă centrală. De la
80 RON. Relații la telefon 0742.
246. 880.

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

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

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

Transport marfă Intern și
Internațional cu Mercedes Sprinter
de 3. 5To(21mc), VW LT 46 de
5To(24 mc), Fiat Ducato de 2.
0To(12mc), Mercedes Atego de 7.
5 To (40 mc) pe orice tip de marfă
inclusiv refrigerate cât și
congelate. Mutări Apartamente,
Garsoniere, sedii de Firmă, Bagaje.
Asigurăm MANIPULANȚI la
cererea clientului. Asigurăm și
depozitare permanentă cât și
temporară. Toate prețurile sunt
negociabile începând de la 0. 9 lei
pe km. Cursa locală începând de la
50 lei. Relații la telefon: 0752.
372108 sau 0728. 341285.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogată
experiență în domeniul
contabilității și salarizării țin și
verific evidența contabilă la SC,
ONG, PFA. Ofer consultanță în
probleme economice și
reprezentare cu ocazia oricăror
controale. Prețuri rezonabile. www.
contaexpertis.ro, email:
expertcontabil. iasi@yahoo. com,
tel. 0766. 490019.
EXPERT soluționează dosare cu
împrumuturi în franci elvețieni. Tel.
0232. 218842, 0723. 364346.

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

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

în Iași. Salariu atractiv, contract
pe perioadă nedeterminată.
Detalii la numărul de telefon:
0751. 113. 011.
Societate multinațională cu filiala
în Iași angajează Redactor
documentație tehnică pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cunoștințe foarte bune de limba
engleză și experiență în domeniu.
Rugăm trimiteți CV la adresa:
info@star-romania. com.
Angajăm lucrător comercial
pentru magazin de carne,
personal de curățenie (femeie
de serviciu), măcelar. Telefon:
0742. 183. 687.
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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ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN
SERVICIUL ARHIVISTIC
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ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN
SERVICIUL ARHIVISTIC

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
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Un viitor preot, la judecată cu o enoriașă
după o postare pe Facebook!
Ieșeanca, obligată să șteargă mesajul
Un viitor preot, la judecată cu o
enoriașă după o postare pe Facebook!
Recent, magistrații din cadrul Judecătoriei
Răducăneni au admis în parte cererea
formulată de Petru Pavel R. în contradictoriu
cu Andreea Iasmina Marișcu.
„Instanța admite în parte cererea
de chemare în judecată formulată de
reclamantul Petru Pavel R., în contradictoriu
cu pârâta Andreea Iasmina Marișcu.
Constată caracterul ilicit al faptei
săvârșite de pârâtă, constând în
publicarea, pe 28 iunie 2021, pe pagina
personală de Facebook, a unei postări
cu următorul conținut: „Să îi fie rușine
la acest individ care își face nevoile
mari în fața porții mele! El credea că
nu o să îl vadă camerele și nici nu are
bunul simț să își ceară scuze. Vede
mesajele ce i le-am trimis și rămâne
ca în tren. Se vede cei 7 ani de acasă!
Și te mai duci și la biserică după, mare
credincios ce ești, măgarule, ar trebui
să îți pun și numele, să te fac de rahat,
să te vadă toată lumea ce porc ești!”,
postare la care a fost atașată o imagine
a reclamantului, precum și al comentariilor
privitoare la reclamant făcute de către
pârâtă subsecvent postării menționate.
Obligă pârâta la publicarea dispozitivului
prezentei hotărâri pe pagina sa personală

de Facebook, unde să fie afișată timp
de o lună, cu protejarea datelor de
identificare ale părților. Obligă pârâta
la plata către reclamant a sumei de
2.600 de lei, cu titlu de cheltuieli de
judecată”, au precizat judecătorii.
Decizia nu e definitivă.

Un viitor preot, la judecată
cu o enoriașă după o
postare pe Facebook!
Procesul dintre viitorul preot Petru
Pavel R. și Andreea Iasmina Marișcu a
început pe 15 iulie 2021. Prin cererea
de chemare în judecată, minorul, asistat
de reprezentantul legal, a solicitat
instanței să constate caracterul ilicit
al faptei comise de pârâtă, constând
în aceea că, în mod repetat, începând
cu data de 27 iunie 2021, a postat pe
contul ei de Facebook imagini ale sale
și afirmații defăimătoare, jignitoare și
calomniatoare, comentarii și aspecte
neadevărate la adresa sa, cu scopul
de a-i leza imaginea și demnitatea,
fapt care s-a produs întrucât imaginea
personală i-a fost afectată în comunitate,
prin afirmațiile denigratoare pe care
pârâta le-a făcut la adresa lui.
Acesta a mai cerut încetarea încălcării
și interzicerea pentru viitor de a mai

Bursa bârfelor

aduce încălcări ale drepturilor sale
nepatrimoniale, obligarea femeii ca,
pe cheltuiala ei, să publice dispozitivul
hotărârii pe pagina de Facebook, unde
să fie afișată timp de o lună, și într-un
ziar de circulație județeană, dar și
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor
de judecată. În edițiile anterioare,
reporterii BZI au prezentat un caz
similar.

Ieșeanca Andreea Iasmina
Marișcu, dată în judecată
Tânărul Petru Pavel R. (16 ani) a
povestit că locuiește împreună cu
părinții săi în Șerbești, fiind elev în
clasa a X-a la Seminarul Teologic Ortodox
„Vasile cel Mare”, din Iași, profilul preot,
iar, prin prisma pregătirii profesionale
și a vocației pe care și-a ales-o, fiind
în vacanța de vară, în toate zilele de
sărbătoare și în zilele de duminică în
care în Biserica ortodoxă se celebrează
Sfânta Liturgie, merge să participe la
slujbele religioase, pentru a cânta ca
„dascăl”.
„În dimineața zilei de 27 iunie 2021,
fiind zi de duminică, în jurul orei 6:00,
am plecat spre Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” din localitatea Șerbești,
pentru a pregăti împreună cu preotul

era în foncțiune, cel care pozează într-un entelectual
fără pereche a găsit la un moment dat carnetele
membrilor de partid, documente interesante, iar
Borincu a venit cu ideea să le bage pe foc, pe motiv
că nu trebuie nimănui. Deh, cumva nu s-a agiuns
la asta, dar a fost cât pe ce! Astea fiind spuse,
rămâne să vă dați voi, cititorii, cu părerea. Babetele
și-au cam făcut cruce când au aflat la ce l-a dus
capul pe nenele mai sus menționat! Mare om, mare
caracter!

Îl vrea pe tot și gata!
Când era mare șef a vrut
să le ardă pe toate
Babetele bârfitoare încep rubrica de astăzi și
vă spun câteva vorbe despre un entelectual care
era să comită o gafă de proporții când era în foncțiune.
Cel de care vă povestim se numește Borin Borincu,
fost direftor pe la Arhivele țării. Pe vremea când

În continuarea rubricuței de azi, babele vă mai
spun câteva lucrușoare despre un bremar de la
marginea Iașului care s-a apucat zdravăn de
combinații. Cipirică Grosieru, de la Redioaia, vrea
să fie un fel de moșier și face presiuni și combinații
pentru a obține cumva Colina Mijită de Ziuă. De ce
face asta?! Păi, lucrurile sunt foarte, foarte simple!
Al său naș nu e nimeni altul decât direftorul de la
Prestări, un endevid cu interese mari pe colina
despre care vorbeam în rândurile de mai sus.

parohiei tot ceea ce era necesar pentru
a se celebra slujba Sfintei Liturgii, în
drumul de acasă și până la biserică
fiind necesar să treacă și prin dreptul
locuinței pârâtei, care locuiește pe
aceeași stradă, dar la un număr diferit.
A doua zi, pe 28 iunie 2021, pârâta a
postat pe contul ei o imagine preluată
de camerele de supraveghere montate
la locuința sa, în care se poate observa
imaginea lui, trecând pe drumul din
fața porții locuinței pârâtei, iar, lângă
această imagine, pârâta a postat
următorul comentariu: „Să îi fie rușine
la acest individ care își face nevoile
mari în fața porții mele! El credea că
nu o să îl vadă camerele și nici nu are
bunul simț să își ceară scuze. Vede
mesajele ce i le-am trimis și rămâne
ca în tren. Se vede cei 7 ani de acasă!
Și te mai duci și la biserică după, mare
credincios ce ești, măgarule, ar trebui
să îți pun și numele, să te fac de rahat,
să te vadă toată lumea ce porc ești!”
Elevul Petru Pavel R. a adăugat că
imaginile au fost văzute de comunitatea
Facebook, au existat diverse comentarii,
în general cu tentă negativă, moderate
de către femeie, care i-ar fi postat și
numele în cuprinsul comentariilor...
Continuarea pe www.Bzi.ro
Ciprian NEDELCU

Babetele tot s-au gândit cum de, până acum, nu
și-au făcut apariția băieții buni de pe la bremărie.
Mai sunt unii care zic că dom’ bremar cotizează
prin stânga și prin dreapta și are un soi de imunitate.
S-o vedea ce o mai fi și povestim...

Din călugăriță, la tocuri și fustiță
La final de rubricuței, babele vă mai povestesc
unele chestiuni despre o domniță pe nume Halina
Surficoiu, de la Ojâfir. Domnița asta de care vă
spunem este cunoscută pentru atitudinea ei mai
vulcanică, așa, și pentru faptul că, până nu demult,
se îmbrăca precum o călugăriță. De o vreme, însă,
ceva s-a întâmplat, iar Surficoiu vine pe toace, cu
decolteu și ce mai este și vrea să fie în centrul
atenției. Pe la colțuri se zvonește că ar gâdili-o
ceva prin suflet, dar babele nu se aruncă cu capul
înainte, pentru că nu știu dacă o fi așa. Oricum,
schimbarea se vede! Bravo, doamnă! Să știți că
babetele mai stau așa cu ochii în patru, iar, dacă
este cazul, mai vorbim despre asta la momentul
potrivit!

