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Sensuri unice pe străzile din Iași.
Lista completă a arterelor unde
s-a modificat traficul rutier
Primăria a luat în calcul mai
multe sensuri unice pe
străzile din Iași, proiecte
analizate în cursul anului
precedent. Comisia de
Circulație din Primăria Iași
a avizat noile măsuri de
circulație pentru fluidizarea
traficului rutier din
municipiu
Mai multe străzi din Municipiul
Iași au fost transformate în artere cu
sens unic de circulație. Proiectele
discutate de autoritatea locală au
ajuns la Poliția Rutieră din municipiu
pentru a fi avizate. În calcul au intrat
mai multe artere din cartierele orașului. Implementarea acestor sensuri
unice a fost inclusă și în planul legat
de aprobarea rapoartelor pentru anul
2021 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului în
municipiul Iași pentru PM10.

Sensuri unice
pe străzile din Iași
Conform raportului, municipalitatea a impus sens unic pe strada Nicolae Gane, de la intersecţia cu
strada Lascăr Catargi, sens de coborâre, până la intersecţia cu strada Logofăt Tăutu. Un alt sens unic a fost
instituit pe strada Nicolae Gane, de la
intersecţia cu strada Logofăt Tăutu,
pe sens de coborâre, până la intersecţia cu strada Vasile Conta. Tot în
zona respectivă a fost instituit sens
unic pe strada Logofăt Tăutu, de la
intersecţia cu strada Nicolae Gane
până la intersecţia cu strada Lascăr
Catargi. Un alt sens unic este cel de
la strada Lascăr Catargi, de la intersecţia cu strada Vasile Conta, pe
sens de urcare, până la intersecţia cu
strada General Henri Mathias Berthelot. Prin decizia Comisiei de Circulație
s-a instituit sens unic pe strada Vasile Pogor, de la intersecţia cu bulevardul Carol I, sens de mers până la
intersecţia cu strada Nicolae Gane.

Sensuri unice și pe alte
străzi din Iași
Comisia a mai aprobat un sens
unic pe strada Gheorghe Săulescu,
de la intersecţia cu strada Sfântul
Petru Movilă, sens de urcare, până la
intersecţia cu strada Costache Negruzzi. De asemenea, s-a impus sens
unic pe strada Arhitect G. M. Cantacuzino, de la intersecţia străzilor
Cloşca şi Iordache Lozonschi, sens
de mers până la intersecţia cu strada
Colonel Langa. Totodată, s-a luat decizia ca pe strada Zimbrului, sens de
mers de la intersecţia cu strada
Sfântul Lazăr până la intersecţia cu
strada Melodiei, să fie sens unic. Comisia a decis să fie sens unic și pe
strada George Emil Palade, sens de
mers de la intersecţia cu strada Moldovei până la intersecţia cu strada
Icoanei.

Decizii luate de Comisia
de Circulație
Un alt proiect de acest gen ține
de impunerea unui sens unic pe
strada Icoanei, sens de mers de la intersecţia cu Strada George Emil Palade, până la intersecţia cu strada
Heliade, dar și pe strada Moldovei,
sens de mers de la intersecţia cu
strada Heliade până la intersecţia cu
Strada George Emil Palade. O măsură
similară a fost luată pe strada Codrescu, sens de mers de la intersecţia cu strada Gheorghe Asachi până
la intersecţia cu strada Oastei. În
zona Copou apare sens unic pe aleea
din imediata apropiere a străzii Codrescu, sens de mers dinspre strada
Oastei spre căminele studenţeşti. În
cursul anului trecut au fost decise și
alte modificări în trafic.

Primăria vrea fluidizarea
circulației în municipiu
Va mai fi sens unic pe Aleea Decebal, pe sens de mers de la intersecția cu Aleea Decebal (aleea ce
face legătura cu bulevardul Dimitrie
Cantemir) până în intersecția cu

Aleea Rozelor. Un alt sens va apărea
pe strada Lotrului, pe sens de mers
de la intersecția cu strada Crișului
până la intersecția cu strada Cerna.
Municipiul a impus sens unic pe
strada Vămășoaia, pe sens de mers
dinspre strada Lotrului spre strada
Crișului. În calcul mai intră un sens
unic pe aleea ce face legătura între
strada Radu Vodă și strada Dimineții,
pe sens de mers dinspre strada Radu
Vodă, alee aflată pe latura estică a
Școlii ”Dimitrie A. Sturdza”, dar și pe
strada Matei Millo, pe sens de mers
dinspre intersecţia cu strada Mânăstirea Dancu până la intersecţia cu
Strada Agatha Bârsescu.

Noi sensuri unice în
cartierele orașului
Un alt sens unic a fost luat în calcul pe strada Crișului, sens de mers
de la intersecția cu strada Cerna,
până la intersecția cu Strada Lotrului,
dar și pe strada Sfântul Atanasie,
sens de mers de la intersecția cu
strada Octav Botez până în intersecția cu strada Rece. Comisia a avizat
un sens unic pe strada Mihai Eminescu, pe sens de mers de la intersecția cu strada Manolache Drăghici
până în intersecția cu strada Sărărie,
dar și pe strada Columnei, pe sens de
mers de la intersecția cu bulevardul
Dacia până în intersecția cu strada
Tabacului. Un alt sens va fi pe strada
Prof. I. Simionescu, sens de mers din

intersecția cu strada Vitejilor până în
intersecția cu strada Strămoșilor. Și
Aleea Rozelor a ajuns în atenția Comisiei pentru sensuri unice, la fel ca
și stradela Cetățuia, sens de mers
dinspre intersecția cu strada Plantelor până în intersecția cu strada Cetățuia. Și în cartierul Păcurari au fost
luate unele măsuri pentru fluidizarea
traficului rutier.

Modificări în traficul din Iași
În calcul intră și strada Mânăstirea Dancu, pe sens de mers dinspre
intersecţia cu strada Sfântul Sava
până la intersecţia cu strada Cuza
Vodă. De asemenea, proiectul include
un sens unic pe strada Agatha Bârsescu, dinspre intersecţia străzilor
Agatha Bârsescu şi Sfântul Sava
până la intersecţia cu strada Maestrul
Ion Baciu. Totodată, în listă intră și
sens unic pe Aleea Canta, sens de
mers dinspre intersecţia cu strada
Canta, dar și pe strada Titu Maiorescu, sens de mers dinspre intersecţia cu strada Doctor Victor Babeş
până la intersecţia cu strada Văscăuţeanu. Comisia a luat în calcul și
strada Văscăuţeanu, pe sens de mers
dinspre intersecţia cu strada Titu Maiorescu până la intersecţia cu strada
Turcu. Alte sensuri unice pe străzile
din Iași au mai fost luate în discuție
și în ședințele anterioare ale Comisiei.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Primarul Mihai Chirica zguduie
imperiul lui Cristian Stanciu,
patronul FEG. Toate contractele
fundației vor fi verificate

Primarul Mihai Chirica va verifica
toate spațiile deținute de Cristian
Stanciu, patronul FEG, în Municipiul
Iași. Afaceristul deține mai multe
spații în oraș pentru care plătește
chirii foarte mici, în condițiile în care
activitatea FEG îi aduce milioane de
euro
Primarul Mihai Chirica a cerut o evaluare a spațiilor pe care Municipalitatea le deține în cartierele
din oraș. Edilul Municipiului Iași a precizat că autoritatea locală va trece la o evaluare a spațiilor și terenurilor pe care le deține, unele dintre acestea fiind
date spre închiriere pe diferite sume. Printre spațiile
verificate se numără și cele ale lui Cristian Stanciu,
consilier județean PSD, și patronul Fundației FEG,
cel care a închiriat mai multe imobile pe sume derizorii. Acesta și colegul său de partid, Bogdan Crucianu, au dat lovitura cu spațiile de la Municipalitate.

Primarul Mihai Chirica verifică spațiile
lui Cristian Stanciu, patronul FEG
Primarul Iașului a precizat că va verifica toate
spațiile din oraș, toate organizațiile care au luat

acele imobile, precum și sumele pe care le plătesc
către bugetul orașului. ”Tot ce este încheiat în condiții de legalitate nu am nicio intenție să mă opun
desfășurării activității. Nu am nici un motiv în plus.
Le-am spus însă colegiilor mei să fie totul ca la
carte, adică cu respectarea legii. În temeiul pieței
de acum, poți să stai într-un spațiu de sute de
metri pătrați cu 163 lei pe lună, în condițiile în care
un chiriaș social de la noi plătește și 400 lei lunar”,
a spus primarul Mihai Chirica.

Spațiile vor fi atribuite
în urma unei licitații
Edilul a precizat că unii chiriași au renunțat la
contracte, în condițiile în care plăteau destul de
mult. Alții, precum Cristian Stanciu, continuă să
prospere pe spatele Municipalității. ”Contractele
care au ajuns la final vor face obiectul unei proceduri publice de licitație firești și legale. Sunt foarte
mulți care au renunțat la spațiile pe care le dețineau în Municipul Iași din cauza crizei economice
în care ne aflăm. Vorbesc de spații mari din zona
Nicolina sau Hala Centrală. Vom reaborda acest subiect. Este un punct de vedere al Curții de Conturi
privind patrimoniul autorităților locale. Trebuie săl valorificăm pentru a nu stagna. Le-am cerut celor

din primărie să facă o evaluare, să vedem care
contracte sunt la capăt, etc. Trebuie să începem
să aducem venituri la bugetul Municipiului Iași”, a
mai spus Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași.

Cristian Stanciu, patronul FEG, s-a
îmbogățit din patrimoniul public
Cel puțin 3,5 milioane de euro trebuia să plătească Cristian Stanciu pentru spațiile deținute de
la Primăria Iași. Acesta a plătit chirii ridicole sau
deloc, doar pentru că invoca activitatea fundației.
Între timp, încasa sume importante din activitatea
grădinițelor, școlilor sau centrelor de formare profesională. Mai mult, Cristian Stanciu, consilier județean PSD, patron al FEG, a luat mai multe
terenuri și spații de la Primăria Iași. Unele au fost
lăsate în paragină. Fără să aibă legătură directă cu
FEG, firmele lui Cristian Stanciu au concesionat terenuri și spații ale Municipalității în ultimii ani, însă
investițiile anunțate au fost abandonate. Și în acest
caz, primarul Mihai Chirica trebuie să verifice cum
Cristian Stanciu, patronul FEG, a luat aceste terenuri.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Cristinel Stărică, directorul EcoPiața SA
Iași, va fi evaluat! Primarul Mihai Chirica,
nemulțumit de dezastrul din piețe
Primarul Mihai Chirica a cerut
evaluarea directorului EcoPiața SA,
Cristinel Stărică. Edilul Iașului s-a
arătat nemulțumit de situația
dezastruoasă în care se află piețele
din municipiu
Unul dintre cei mai longevivi directori din Primăria Iași va fi evaluat de conducerea municipalității ieșene. Primarul Mihai Chirica a menționat că
până în primăvara acestui an atât directorul Cristinel Stărică, cât și consiliul de administrație de la
societatea EcoPiața SA, vor fi supuși unor evaluări.
Situația dezastruoasă din piețele ieșene a mai fost
analizată de conducerea Primăriei Iași, însă măsurile au întârziat să apară

Cristinel Stărică, directorul
EcoPiața SA Iași, va fi evaluat
Primarul Mihai Chirica a susținut că evaluarea
va cuprinde și activitatea celor din consiliul de administrație de la societatea subordonată municipalității ieșene. ”De discutat, tot discutăm. Bugetul
la piețe a fost aprobat prin noiembrie anul trecut.
Unul dintre motivele care au stat permanent în
grija mea a fost legat de stagnarea piețelor. Acestea au stagnat, au rămas în secolul XVIII și așteaptă
în continuare pe nu știu care domnitor. I-am spus
și actualului director că trebuie să se întâmple
ceva. Din rezervele financiare să facă ceva. Nu poți
tu să faci, te creditezi. Ai închiriat la Piața Independenței, ai venituri. Trebuie să vezi cât lași, cât investești. Dacă acest program nu se întâmplă, în
luna martie trecem la dizolvarea consiliului de administrație și a conducerii”. a spus primarul Mihai
Chirica.

Cel mai bine plătit șef din
primărie va fi evaluat
Primarul Mihai Chirica a precizat că va cere o
evaluare a societății pentru a putea lua o decizie
legată de activitatea acesteia. ”Trebui să văd că se
întâmplă ceva acolo. S-au făcut zone pentru producători, dar mai trebuie. Sunt dispute care ajung
și la poliție. Imaginea piețelor e și imaginea primăriei și a primarului. Vom lua o decizie vâzând ce ne
transmite în această direcție conducerea societății”, a spus primarul Mihai Chirica. Directorul EcoPiața SA, Cristinel Stărică, a ajuns să câștige
câteva mii de euro pe lună, salariul său fiind printre
cele mai mari din primărie.

Contractul cu EcoPiața SA, în pericol
Contractul încheiat între municipalitate și EcoPiața SA privind gestionarea piețelor din oraș va
expira în câteva săptămâni. Edilul Mihai Chirica a
arătat că, după evaluarea directorului și a societății, va putea lua o decizie privind prelungirea acestuia.”Contractul trebuie continuat pe unele
principii-cale. Nu trebui să fie pe o formă de asis-

tență socială. Dacă pot gestiona piețele e altceva.
Dacă nu, le predă înapoi la primărie, dar trebuie să
apară acest gând. Nu fac parte din consiliul de administrație și nici din conducere. Oamenii au nevoie de reacții la aceste chestiuni. Nu mă duc cu
toporul prin piețe ca să-i pun la treabă, dar taurul
trebuie luat de coarne odată și odată”, a mai spus
edilul Iașului.

Reacția lui Cristinel Stărică,
șeful EcoPiața SA Iași
Contactat telefonic de reporterii BZI, directorul
societății ieșene a arătat că nu are nicio problemă
cu evaluarea cerută de primarul Mihai Chirica. ”Ce
pot să spun? Accept să se facă această evaluare.
Nu am nicio problemă cu acest lucru”, a precizat
Cristinel Stărică, directorul EcoPiața SA Iași.
Acesta a mai fost în atenția celor din Primărie de
mai multe ori. De altfel, problemele lui Cristinel
Stărică, directorul EcoPiața SA Iași, au fost mai
mari anul trecut, după ce Consiliul Local nu i-a avizat bugetul.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

5

Vineri, 28 ianuarie

EVENIMENT

Cea mai scumpă cauțiune plătită la Iași:
15.000 de lei! Ce condiții trebuie îndeplinite
pentru a beneficia de o astfel de liberare

De-a lungul ultimului deceniu, sute de
ieșeni au cerut în instanțele de
judecată liberarea pe cauțiune. Cea
mai scumpă cauțiune achitată la Iași
a ajuns la 15.000 de lei. A fost vorba
despre cazul lui Eduard Lucian
Mândru, ieșeanul acuzat în urmă cu
câțiva ani că a spart serverele
Armatei americane

fel, Claudia Ciofu, din cadrul Baroului Iași, a afirmat
atunci că părinții tânărului au strâns banii, suma
fiind depusă la Trezoreria Iași. Mai mult, avocata
ieșeană a susținut că tânărul nu ar fi știut că ar fi
atacat serverele respective, considerând că totul
a fost “o joacă”. În edițiile anterioare, reporterii BZI
au scris despre liberarea pe cauțiune.

Cea mai scumpă cauțiune care a fost plătită la
Iași în ultimii 10 ani a fost una în valoare de 15.000
de lei! De-a lungul ultimului deceniu, sute de ieșeni
au cerut în instanțele de judecată liberarea pe cauțiune. Cea mai scumpă cauțiune achitată la Iași a
fost cea din cazul lui Eduard Lucian Mândru, ieșeanul acuzat în urmă cu câțiva ani că ar fi spart serverele Armatei americane. Astfel, amintim că, în
luna aprilie 2009, judecătorii au admis cererea formulată de Eduard Lucian Mândru de liberare pe
cauțiune. Atunci, magistrații din cadrul Tribunalului
Iași au stabilit drept cauțiune suma de 15.000 de
lei.

De remarcat este faptul că, în ultimul deceniu,
pe rolul instanțelor de judecată din Municipiul Iași
au ajuns sute de astfel de solicitări. Astfel, potrivit
informațiilor oferite de aceste instituții, din 2013 și
până în prezent, pe rolul Judecătoriei, Tribunalului
și Curții de Apel Iași au ajuns 386 de cereri de acest
tip. “Au fost mai multe solicitări de-a lungul timpului. Am avut spre analiză și soluționare și noi, la
Curtea de Apel, astfel de cereri”, a precizat judecătorul Diana Micu Cheptene, președintele Curții
de Apel Iași. De asemenea, procentul de admitere
al acestor solicitări este de aproximativ 75 la sută.
Pe de altă parte, există și cereri de liberare pe cauțiune care sunt respinse. Cel mai recent exemplu
este cel al lui Said Albetar. Pe data de 22 noiembrie
2021, magistrații din cadrul Tribunalului Iași au respins solicitarea acestuia de înlocuire a măsurii
arestului. “Instanța respinge ca nefondată cererea
de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune
formulată de inculpatul Albetar Said, în prezent
aflat în Penitenciarul Iaşi sub imperiul măsurii
arestului preventiv, trimis în judecată sub aspectul
săvârşirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul
fără permis și sub influența altor substanţe, dar şi
pentru deţinere, fără drept de droguri de risc, în

Cea mai scumpă cauțiune plătită la Iași:
15.000 de lei, în cazul lui
Eduard Lucian Mândru
În urmă cu aproximativ 13 ani, Eduard Lucian
Mândru a fost arestat de magistrații ieșeni. Tânărul
de 23 de ani la acea dată a fost suspectat că ar fi
spart serverele Armatei SUA. Mai apoi, acesta a solicitat să fie liberat pe cauțiune, iar judecătorii au
admis cererea acestuia. La vremea respectivă,
avocata care îl reprezenta pe Eduard Lucian Mândru a susținut că familia acestuia a făcut unele
eforturi pentru a strânge acea sumă de bani. Ast-

Sute de solicitări depuse la instanțele
din Iași în ultimii 10 ani

vederea consumului propriu”, au subliniat judecătorii ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii BZI au
scris despre liberarea pe cauțiune.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru
liberarea provizorie pe cauțiune
Potrivit Codului de Procedură Penală, liberarea
provizorie pe cauțiune presupune îndeplinirea unor
condiții. Astfel, liberarea provizorie pe cauțiune se
poate acorda, la cerere, când este asigurată repararea pagubei produse prin infracțiune și s-a depus
cauțiunea stabilită de organul judiciar competent.
Pe timpul liberării provizorii, inculpatul este obligat
să se prezinte la chemarea organelor judiciare și
să comunice orice schimbare de domiciliu sau resedință. Liberarea provizorie pe cauțiune nu se
acordă în cazul săvârșirii infracțiunilor intenționate
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai
mare de 7 ani sau când inculpatul este recidivist
ori există date care justifică temerea că va săvârși
o altă infracțiune. “Cauțiunea garantează respectarea de către inculpat a obligațiilor ce îi revin în
timpul liberării provizorii. Cuantumul cauțiunii este
de la 10.000, la 100.000 de lei. Cauțiunea se restituie când se revocă liberarea provizorie, se constată, de către procuror prin ordonanță, iar, la
instanță prin încheiere, că nu mai există temeiurile
ce au justificat măsura arestării preventive, se dispune scoaterea de sub urmărire penală, încetarea
urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal, se pronunță pedeapsa amenzii sau a închisorii cu suspendare, se dispune condamnarea
la pedeapsa închisorii”, se arată în actul normativ.
Amintim că cea mai scumpă cauțiune plătită la Iași
este de 15.000 de lei.
Ciprian NEDELCU
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Un nou spectacol-lectură la Teatrul
Național din Iași intitulat
”Lecție de jurnalism fără ipocrizie”
Teatrul Național din Iași
programează un nou
spectacol-lectură intitulat
”Lecție de jurnalism fără
ipocrizie”. Evenimentul va
avea loc luni, 31 ianuarie
2022, de la ora 18:00, la
Teatru³, în cadrul
proiectului ”Lecturi³”, inițiat
în parteneriat cu Muzeul
Național al Literaturii
Române Iași și Revista
”Alecart”
Teatrul Național (TNI) ”Vasile
Alecsandri” din Iași programează un
nou spectacol-lectură intitulat ”Lecție de jurnalism fără ipocrizie”.
Acesta va avea loc luni, 31 ianuarie
2022, de la ora 18:00, la Teatru³, în cadrul proiectului ”Lecturi³”, inițiat în
parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Revista ”Alecart”. Totul după un text de Matei
Vișniec, scriitor, jurnalist și dramaturg apreciat la nivel internațional.
Spectacolul-lectură este regizat de
Radu Ghilaș, iar din distribuție fac
parte actorii Ionuț Cornilă și Robert
Agape. Video design-ul spectacolului
este creat de Andrei Cozlac, iar ilustrația muzicală este oferită de Odry
Bârcă. Intrarea este liberă, în limita
locurilor disponibile.

Spectacol-lectură intitulat
”Lecție de jurnalism fără
ipocrizie”, la Teatrul
Național din Iași
Despre textul spectacolului-lectură, ”o fabulă filosofică și o ficțiune
jurnalistică”, Matei Vișniec mărturisește: ”În ultimii 30 de ani, jurnalismul mi-a ocupat timpul cam tot atât
cât pasiunea pentru literatură, dacă
nu cumva chiar şi mai mult. Ciudată
ironie a sorţii: am scris pentru Radio
France Internationale mii de articole
a căror durată de viaţă a fost uneori
de numai 24 de ore ca să pot să-mi
câştig pâinea zilnică şi să pot scrie
apoi pagini de literatură cu o durată
de viaţă pe care o sper cât mai lungă,

măsurabilă poate în decenii”. Acesta
adaugă: ”Jurnalismul nu a fost însă,
în viaţa mea, timp pierdut. Contactul
cu actualitatea a însemnat o imersiune zilnică în problemele şi în dilemele lumii, în orori şi crize repetitive,
în absurdităţile pe care omul le
creează pe planetă datorită contradicţiilor sale interne deseori proiectate şi la nivelul societăţii.
Dramaturgul din mine s-a inspirat
deseori din indignările, şocurile şi neputinţele jurnalistului. A scrie zilnic
despre suferinţele unor oameni pentru care nu poţi face practic nimic,
creează treptat un sentiment de vinovăţie. Dramaturgul a preluat însă
unele dintre aceste teme în speranţa
că prin piese de teatru şi spectacole
reuşite ar putea trezi conştiinţele”.

Proiectul ”Lecturi³”, aflat la
a treia ediție, a fost lansat
cu scopul de a promova
dramaturgi români
contemporani
Proiectul ”Lecturi³”, aflat la a treia
ediție, a fost lansat cu scopul de a
promova dramaturgi români contem-

porani și de a face cunoscute publicului piesele lor de teatru prin montarea unor spectacole-lectură.
Selecția textelor este realizată, conform unei grile de evaluare, de către
un juriu alcătuit din reprezentanți ai
Teatrului Național Iași, Muzeului Național al Literaturii Iași și revistei Alecart. Spectacolele-lectură au loc
lunar, iar publicul are acces gratuit.
La finalul fiecărui an, același juriu
desemnează o piesă câștigătoare,
care va fi transpusă scenic și va intra
în repertoriul permanent al teatrului.
”Una din stupefacţiile jurnalistului din
mine a fost constatarea că informaţia devine deseori spectacol, că industria mediatică se inspiră din
teatru şi din cinema, din arta actorului şi a regizorului pentru a crea emoţie şi adrenalină. Această ultimă
temă se regăseşte în mai multe dintre piesele mele. Ce rămâne din misiunea jurnalistului dacă acesta
începe să fie un mercenar al industriei de divertisment, dacă încearcă,
în primul rând, să creeze dependenţă
mediatică şi nu să informeze, să incite la reflecţie, să educe publicul în
spiritul gândirii critice? Din această

întrebare şi din altele s-au născut
secvenţele alese sub titlul - Lecţie de
jurnalism fără ipocrizie”, continuă să
descrie creația Matei Vișniec. De asemenea, dramaturgul consideră și că:
”Când jurnalismul este pervertit de
societatea de consum şi de industria
mediatică, unul din fundamentele democraţiei începe de fapt să se clatine. Jurnalismul este o formă de
contra-putere în stat, la fel ca justiţia,
la fel ca domeniul culturii. Personal,
ca jurnalist, timp de 32 de ani ani la
Radio France Internationale, m-am
bucurat de o independenţă absolută
şi am avut ca repere, cum spunea
Kant, - doar cerul înstelat de deasupra mea şi legea morală din mine -.
Independenţa jurnalistului este un
termometru de măsurare a sănătăţii
democraţiei. Subiectul legat de rolul
jurnalistului în societate mi se pare
atât de important, atât de grav, încât
dramaturgul din mine nu putea să-l
ocolească”. Astfel, spectacol-lectură
intitulat ”Lecție de jurnalism fără ipocrizie”, la Teatrul Național din Iași
este o nouă provocare pentru public.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Peste o mie de noi infectări
Covid-19 la Iași și opt focare
de infecție în doar 24 de ore!

A explodat numărul noilor
infectări Covid-19 la Iași.
Ieri, 27 ianuarie 2022,
Direcția de Sănătate
Publică Iași a raportat
peste o mie de noi cazuri și
8 focare de infecție
Rata de infectare crește de la o zi
la alta, iar valul 5 al pandemiei a debutat de aproximativ o lună. În doar
24 de ore, la Iași au fost raportate
peste o mie de noi cazuri de Covid-19
și 8 focare. ”Joi, 27 ianuarie 2022,
DSP Iași a raportat 1.037 de cazuri în
plus faţă de ziua precedentă. Odată
cu numărul mare de cazuri a crescut
și numărul pacienților care au nevoie
de îngrijire în spital astfel, ieri s-au
efectuat 105 internări și doar 784 de
externări. Tot ieri, în spitalele suport
Covid din Iași erau ocupate 424 de
paturi. Din numărul total de pacienți
internați, 26 se aflau în secțiile ATI,
prezentând forme grave ale bolii,
printre care și trei copii la Spitalul Cli-

nic de Urgență pentru Copii ”Sf.
Maria” Iași și un pacient la Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon”. Cele mai multe
locuri ocupate în ATI erau la Spitalul
Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași, 8”, au precizat reprezentanții DSP Iași. De la debutul
pandemiei și până ieri, 27 ianuarie
2022, pe teritoriul judeţului Iaşi au
fost confirmate 83.089 de cazuri de
persoane infectate cu Covid-19 și
2.125 de decese.

Numărul mare de infectări
Covid-19 la Iași a determinat
apariția a opt noi focare
Direcția de Sănătate Publică Iași
a identificat ieri, 27 ianuarie 2022,
opt noi focare de infecție Covid-19 la
Memory Hospital, unde au fost depistați 4 pacienți pozitivi. Aceștia au fost
izolați în spital și sunt monitorizați.
Un alt focar a fost la Spitalul Municipal de Urgențe Pașcani, la Laborator
de analize medicale, unde 3 cadre
medicale au fost declarate pozitive.

La Centrul Revis și la Direcția de Asistență Socială, 44 de beneficiari și doi
angajați au fost depistați pozitiv.
Nouă cadre medicale și 19 pacienți,
depistați pozitiv la Spitalul Clinic ”Dr.
C.I. Parhon” din Iași, în secția geriatrie, medicină internă și secția de nefrologie. În acest caz s-au luat
următoarele măsuri: monitorizarea
contacților, dezinfecția terminală și
triajul epidemiologic. Și la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași în Secția III Pneumologie a fost raportat un
focar, cu 15 persoane infectate, dintre care 9 pacienți și 6 cadre medicale. La Institutul de Psihiatrie
Socola, focarele continuă în Secția III
acuți, unde alți 3 pacienți au fost confirmați pozitiv cu Covid-19.

Peste 800 de ieșeni
imunizați în doar 24 de ore
Peste 800 de persoane au fost
imunizate într-o singură zi la Iași. Numărul imunizărilor împotriva COVID19 a început să crească din nou după

ce medicii au făcut apeluri disperate
către populație să se vaccineze. În
cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, desfășurată la nivelul
județului Iași, până ieri, 27 ianuarie
2022, au fost administrate peste
600.000 de doze de vaccin antiCovid. Pe data de 26 ianuarie 2022 au
fost vaccinate 824 de persoane, dintre acestea 181 au primit doza I, 188
de persoane s-au prezentat pentru
rapel, iar cu doza a III-a s-au vaccinat
498 de persoane. Cu privire la administrarea vaccinului Johnson & Johnson, 91 de doze au fost administrate
în ultimele 24 de ore. De la începutul
campaniei de vaccinare s-au înregistrat 473 de reacții adverse ușoare.
Amintim că pe data de 26 ianuarie a
debutat campania de imunizare a copiilor cu vârsta între 5 și 11 ani, când
au fost vaccinați 23 de minori încadrați în această categorie. Decizia de
imunizare a copiilor s-a luat după ce
numărul de infectări Covid-19 a crescut și la Iași.
Andreea PĂDURESCU
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Universitatea de Medicină și Farmacie din
Iași a stabilit condițiile de admitere
pentru anul 2022 pentru studenții străini

Senatul Universității de Medicină și
Farmacie “Gr.T. Popa” din Iași a decis
cum se va face selecția, în 2022, a
studenților la admitere. Asta la studii
universitare de licență pentru
candidații internaționali, cu taxă în
valută, anul universitar 2022-2023.
Candidații declarați eligibili pentru
admitere în urma primei perioade de
înscriere (7 februarie 2022 - 31 mai
2022) își vor securiza locul în
maximum două săptămâni de la
înștiințarea acestora prin e-mail
La Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF)
”Grigore T. Popa” din Iași, Senatul a stabilit modul
de selecție, în 2022, al studenților străini la Admitere. Este vorba de studii universitare de licență
pentru candidații internaționali, cu taxă în valută,
anul universitar 2022-2023. Candidații declarați
eligibili pentru admitere în urma primei perioade
de înscriere (7 februarie 2022 - 31 mai 2022) își vor
securiza locul în maxim două săptămâni de la înștiințarea acestora prin e-mail. În cadrul acestei ședințe a fost aprobată Metodologia de admitere la
studii universitare de licență pentru candidații internaționali, cu taxă în valută, anul universitar
2022-2023. Prof. univ. dr. Eusebiu Vlad Gorduza,
prorector Studii Universitare Ciclul de Studii

Învățământ Clinic și Masterat, a prezentat principalele elemente de noutate ale prezentei metodologii, a cărei implementare are ca obiectiv
creșterea calității studenților admiși.

Care sunt condițiile Admiterii 2022
pentru studenți străini la Universitatea
de Medicină și Farmacie din Iași
Dintre noutățile incluse în Metodologie pot fi
menționate: la procesul de selecție al candidaților
internaționali pentru admiterea la Universitatea de
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași pot
participa candidați absolvenți ai studiilor preuniversitare liceale (sau echivalent de liceu) din ani
precedenți și candidați ce se află în ultimul an de
școlarizare preuniversitară liceală (sau echivalent
de liceu); astfel, candidații care vor fi declarați admiși trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile
prevăzute în metodologie, indiferent de anul absolvirii liceului; eligibilitatea candidaților este stabilită
în raport cu o valoare de prag pentru media celor
doi ani de studii preuniversitare luați în considerare; candidații declarați eligibili pentru admitere
în urma primei perioade de înscriere își vor securiza locul, în maxim două săptămâni de la înștiințarea acestora prin e-mail, prin achitarea unei
treimi din taxa aferentă primului an de studiu la
specializarea aleasă. În situația în care candidatul
nu confirmă locul în acest interval, Universitatea

consideră candidatura respinsă, locul fiind acordat
automat următorului candidat de pe lista de rezervă aprobată.

Calendarul procesului de admitere la
Universitatea de Medicină
și Farmacie din Iași
Calendarul procesului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași pentru anul
universitar 2022-2023 include două perioade de înscriere: 7 februarie 2022 – 31 mai 2022; 1 iulie 2022
– 15 iulie 2022 (pentru locurile disponibile consecutiv primei perioade). Senatul UMF Iași a aprobat
președintele Comisiei de disertație a programului
de master “Biotehnologii medicale și biomateriale
avansate” pentru sesiunea februarie 2022 în persoana prof. univ. dr. Anca Galaction, precum și prelungiri pentru studii universitare de doctorat. La
secțiunea Diverse, au fost aprobate cereri pentru
calitatea de cadru didactic asociat și pentru activitatea în regim de “plata cu ora” în semestrul al
doilea al anului universitar 2021-2022 la UMF și,
respectiv, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) Iași. Sesiunea de Admitere 2022 pentru studenți străini la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași reprezintă un moment esențial din
activitatea instituției de învățământ superior medical.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Stilul de pictură Nihonga
din Japonia, prezentat la
Palatul Culturii din Iași

Stilul de pictură Nihonga din Japonia, prezentat la Palatul
Culturii din Iași în cadrul unui nou proiect expozițional. În
perioada 8 decembrie 2021 - 31 ianuarie 2022, Muzeul de
Artă din cadrul Complexului Muzeal Național ”Moldova”
Iași prezintă publicului expoziția de artă vizuală ”The
Moon Glows the Same”, semnată de artistul român Roland
Pangrati și curatoriată de Cristina Simion. În încheierea
acestui proiect expozițional, duminică, 30 ianuarie 2022,
ora 17:00, are loc workshop-ul de prezentare al
materialelor și tehnicilor specifice stilului de pictură
Nihonga din Japonia
În perioada 8 decembrie 2021 - 31
ianuarie 2022, Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național
”Moldova” (CMNM) Iași prezintă publicului expoziția de artă vizuală ”The
Moon Glows the Same”, semnată de
artistul român Roland Pangrati. În încheierea acestui proiect expozițional, duminică, 30 ianuarie 2022, ora
17:00, are loc workshop-ul de prezentare al materialelor și tehnicilor specifice stilului de pictură Nihonga din
Japonia susținut de Roland Pangrati
la Palatul Culturii. Totul în prezența

Excelenței Sale, Hiroshi Ueda, Ambasadorul Japoniei în România.

Stilul de pictură Nihonga din
Japonia are o tradiție de
1.000 de ani
Acest eveniment este organizat
sub patronajul Ambasadei Japoniei în
România cu sprijinul Universității Naționale de Arte ”George Enescu”
(UNAGE) Iași și se înscrie în seria de
manifestări dedicate Centenarului
stabilirii relațiilor diplomatice dintre
Japonia și România. Stilul de pictură

Nihonga are o tradiție mai îndelungată de 1.000 de ani, iar Roland Pangrati este unul dintre puținii artiști
contemporani care abordează
această tehnică picturală pe care a
descoperit-o în 2018 în timpul vizitei
din Japonia. De atunci a început să
studieze această tehnică în Tokyo și
să creeze propriul concept de reprezentare plastică din arta sa.

Roland Pangrati este
cunoscut pentru modul în
care combină abstractul
minimalist cu tehnici
japoneze de pictură
Roland Pangrati este cunoscut
pentru modul în care combină abstractul minimalist cu tehnici de pictură japoneze mai vechi de 1000 de
ani. El folosește în realizarea operelor
sale pigmenți minerali naturali obținuți din pietre măcinate în diferite
granulații, Gofun (alb de perlă făcut
din stridii - scoici care fac perle), aur,

argint si cupru, acestea fiind combinate cu clei special obținut din extragerea proteinei animale, prin
fierbere, pentru a crea astfel culori
intense. Culorile astfel obținute sunt
așezate pe hârtie Washi, cu durabilitate mai mare de 1000 de ani, realizată manual în Japonia din fibre de
Kozo (dud japonez). În anul 2014, hârtia japoneză Washi a fost declarată
Patrimoniu Cultural Imaterial al
UNESCO, fiind recunoscută ca una
dintre ”Valorile Intangibile ale Umanității”. Abordarea acestei teme în
cadrul workshop-ului reprezintă un
prilej de descoperire ale unor materiale și tehnici specifice stilului de
pictură Nihonga din Japonia. Accesul
la eveniment se face în baza prezentării certificatului verde Covid-19, cu
respectarea normelor sanitare în vigoare. Prezentarea stilului de pictură
Nihonga din Japonia la palatul Culturii din Iași este o nouă activitate inedită.
Valentin HUȚANU
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Cuvinte noi introduse în Limba Română de
DOOM3! Prof. univ. Alexandru Gafton, Iași:
”Este neglijată și tratată ca ceva de mică
valoare...”
DOOM3 vine cu modificări esențiale și conține
inclusiv o listă de ”greșeli”. Având în vedere întreaga situație, reporterii cotidianului BZI au apelat
la un specialist pentru a comenta ediția a III-a a
Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al
Limbii române. Acesta este tranșant când vine
vorba de modul în care este ”tratată” Limba română. ”Acum, consecințele sunt greu de calculat
și, dacă vom putea spune că efectele vor fi mult
mai bune sau nu... Din păcate, Limba română este
neglijată și tratată ca ceva de mică valoare! Cred
că suntem prea toleranți cu forme preluate de la
alții și mai puțin atenți cu cele pe care le-am putea
realiza noi. Firesc ar fi ca limba, prin funcționarea
ei, să-și genereze propriile metode de apărare. Totuși, e dur să spunem că ”schingiuim” Limba română cu toate că viitorul este greu de anticipat...
Viitorul este dinamic și, poate, vom deveni și neglijenți cu limba ajungând în situația în care nu vom
mai putea face nimic. Cert este că trebuie să respectăm regulile”, a punctat prof. univ. dr. Alexandru
Gafton, decanul Facultăţii de Litere. De precizat că
DOOM3 vine cu aproximativ 3.000 de schimbări.

Cuvinte noi introduse
în Limba Română de DOOM3
Concret, la nivel de vorbire comună, DOOM3
vine cu precizări legate de pluralul unor cuvinte
adesea utilizate în dialogul cotidian. Astfel, la
blană, noul plural este blăni, la aragaz - aragaze, la
fașă - feșe, croasant - croasante, boschet - boschete, ecler - eclere și nu ecleruri, sindrom-sindroame la plural, greșit fiind sindromuri. Apoi, la
sânge, plural este sângiuri, monedă - monede, macrou - macrouri, ciubuc- ciubucuri. Și aici, prof.
univ. dr. Alexandru Gafton, decanul Facultății de Litere completează: ”DOOM-ul ar trebui să vină cu
răspunsuri... Acum, e important că un grup de specialiști sau concentrat pentru a ameliora un instrument și că publicul prezintă un interes susținut
pentru acesta. Să știți că, zilnic, vin întrebări din
partea vorbitorilor Limbii române către instituțiile
abilitate. Totuși, aceștia trebuie să dețină cunoștințe pentru a avea instrumentele proprii în a rezolva o situație de limbă. Ceva nu este în mod
absolut corect sau greșit. Un asemenea instrument ne poate oferi soluții, dar esențial este ca cititorul sau vorbitorul să fie edificat corect.
DOOM-ul nu servește vorbitorilor nativi, ci mai ales
celor care nu sunt nativi. Mai departe, el nu este o
necesitate absolută pentru un vorbitor nativ cu un
nivel de competență medie”.

A treia ediție a Dicţionarului ortografic,
ortoepic şi morfologic al Limbii române
conține 64.500 de cuvinte
A treia ediţie a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al Limbii române a apărut la Editura ”Univers Enciclopedic”, ianuarie 2022.
Volumul, având ca autori pe Ioana Vintila-Radulescu şi Cristina Aranghelovici, de la Institutul de
Lingvistică ”Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”, girat
de un amplu grup de cercetători ai Institutului, este
o ediţie nouă, integral verificată şi substanţial îmbogăţită, a DOOM2 (2005), totalizând aproximativ
64.500 de cuvinte, dintre care în jur de 3.500 sunt
nou introduse. Sunt şi modificări la cuvinte deja
existente, aici fiind vorba de aproximativ 3.000 de
modificări. O parte din cuvintele noi sunt mai ales
de origine engleză, care au pătruns în limbă în ultimii 15-20 de ani.

Termeni precum „breaking news”,
„afterschool”, „selfie”,
„take away”, în DOOM3
Vorbim de termeni precum ”breaking news”,
„afterschool”, ”selfie”, ”take away”, ”all-inclusive”,
”call-center”, ”fake news”, ”check-in” sau ”citybreak”. Printre noutăţi sunt şi cuvintele intrate în
perioada pandemiei, care nu sunt mai mult de 20,
precum coronavirus, coronasceptic, izoletă, carantina. Dintre cuvintele nou introduse în DOOM3,
unele sunt abrevieri devenite cuvinte (de exemplu
ARN); locuţiuni adjectivale (ce fel de), adverbiale
(pe şleau); conjuncţionale (astfel că); interjecţionale (ei bine); prepoziţionale (în/la stânga); pronominale (cine ştie ce/cine); membri ai unor
(mini)serii (astronime, denumiri ale instrumentelor

muzicale şi al instrumentiştilor respectivi din orchestră în jargonul profesional al acestora şi alţi
termeni muzicali, nume ale unor substanţe, ale zodiilor, ale zonelor geografice, termeni gramaticali.

În DOOM3 au fost introduse și cuvintele
”căpșunar”, ”oregano”,
”Casco”, ”colivăreasă”
În plus, au fost introduse elemente precum
nume proprii în măsura în care au legătură cu substantive comune din DOOM3 şi se scriu, se pronunţă sau/şi se comportă din punct de vedere
gramatical diferit de acestea. Au fost introduse
omografe, ale unui cuvânt-titlu, existente, de
exemplu ”marker” (genă) sau ”scăpăta” (a apune),
alături de ”marker” (creion) şi ”scăpăta” (a sărăci);
substantive feminine (în special nume de ocupaţie)
atestate, dar încă rar folosite, de exemplu ”dramaturga” alături de ”dramaturg”; verbe cu valoare reflexivă sau/şi impersonală care implică şi
diferenţiere semantică, spre exemplu ”înnopta” (a
se face noapte) şi ”revărsa” (a se răspândi) alături
de ”înnopta” (a petrece noaptea) şi ”reversa” (a împrăştia). Au intrat în acesta şi multe cuvinte din
zona culinară care au origini îndepărtate, exotice:
”oregano”, ”chili”, ”caju”. Tot la noutăţi mai sunt şi
alte cuvinte uzuale, dar care nu erau prinse în
DOOM până acum: ”CNP”, ”Casco”, ”colivăreasă”,
”căpşunar”. Așadar, lista cu cele mai mari ”greșeli”
și principalele modificări introduse în Limba română de DOOM3 arată că viitorul nu este unul promițător atunci când vine vorba de evoluția în bine
a acesteia.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Bianca Michiu, eleva chinuită din Iași,
obligată să meargă pe jos 26 de kilometri!
Suferă zilnic ca să ajungă la școală

De aproape un an, Bianca
Michiu, elevă din Iași, face
sacrificii enorme pentru a
ajunge la școală. Are 16 ani
și merge pe jos câte 26 de
kilometri deoarece nu își
permite să plătească
abonamentul de transport.
Adolescenta se teme să
urce în mașini străine
Bianca Michiu locuiește în comuna Șipote din județul Iași, alături
de mama ei, grav bolnavă, și tatăl
său, Sebastian Michiu, singurul care
muncește și mai aduce un ban în
casă. Aceasta este elevă în clasa a
IX-a la Liceul Tehnologic Vlădeni, la
profilul textile. Tânăra iubește foarte
mult ceea ce face și își dorește să își
termine studiile pentru a avea un viitor bun, însă situația financiară o împiedică. Bianca Michiu face eforturi
enorme să ajungă la liceu; merge pe
jos câte 13 kilometri pentru a ajunge
la timp la ore. Doar în ultima lună a
mers pe jos de 4 ori, dus-întors. ”Nu
se întâmplă tot timpul să merg pe jos,
decât când nu am bani de autobuz.
Un bilet costă 10 lei dus și 10 lei întors,

iar când nu am bani, nu am ce să fac,
merg pe jos. E greu, e frig, mi-e
foarte frică, mai ales seara, când mă
întorc. Când plec e mai bine, merg
ușor pe marginea asfaltului, dar când
ajung lângă lacul de la Hălceni, bate
vântul foarte tare. De acasă și până
la liceu, fac o oră. Mi-e foarte frică
seara să mă întorc, că e întuneric, dar
mai reușesc să găsesc 10 lei să mă întorc cu autobuzul. M-am învățat așa,
e greu, dar nu am ce să fac. Uneori e
mai bine, alte ori e mai rău”, a povestit Bianca Michiu, elevă la Liceul Tehnologic Vlădeni. Prin aceleași
suferințe a mai trecut și o tânără
mamă care a fost nevoită să meargă
pe jos pentru a le oferi un cadou micuților săi.

Bianca Michiu, eleva din
Iași, visează să devină
croitoreasă
Adolescenta visează să devină o
croitoreasă de succes și să aibă un
viitor strălucit în această meserie,
după ce va termina studiile la Liceul
Tehnologic Vlădeni. Bianca Michiu
reușește cu greu să își cumpere un
abonament de transport din banii de
bursă socială, singurul ei venit. Nu îi

este rușine că nu are bani și că trebuie să meargă pe jos. Colegii și profesorii cunosc situația fetei și o ajută
atunci când pot. ”Îmi place să merg la
școală, să stau cu prietenele mele,
mai trece timpul. Materia mea preferată e matematica, dar ce îmi place
mie cel mai mult să fac este să cos.
Știu să cos foarte bine. Mi-ar plăcea
să reușesc să devin croitoreasă, dar
nu vreau să îmi fac speranțe prea
mari. Eu iau bursă socială, dar nu îmi
ajunge nici să îmi plătesc abonamentul, pentru că este mult mai scump.
Doar pentru o săptămână costă 90 de
lei, și bursa mea este puțin peste 200
de lei pe lună. Am noroc că mă mai
ajută frații mei mai mari, dar și ei au
familiile lor și nu reușesc nici ei
mereu. La vară o să fie mai bine. Nu
îmi este rușine să merg pe jos, asta e
situația. Luna asta am mers pe jos de
3, 4 ori, atât.”, a precizat eleva.

Venitul familiei nu
depășește suma
de 600 de lei
Mama elevei este grav bolnavă,
suferă de ciroză hepatică, iar tatăl,
Sebastian Michiu, nu lucrează decât
cu ziua prin sat. Familia Michiu are un

venit lunar de aproximativ 600 de lei,
ce reprezintă bursa socială a fetei și
alocația acesteia. De multe ori, pentru că mama ei este bolnavă, Bianca
este cea care gătește și face curat în
casă, înainte să plece la școală. ”Noi
nu am știut că merge pe jos, am aflat
târziu. Știam că pleacă cu autobuzul,
dar de când am aflat, stăm cu sufletul
la gură până ajunge înapoi acasă. Se
întâmplă tot felul de nenorociri în
lumea asta și i-am zis să aibă grijă, să
nu se urce în mașini străine, iar din
banii pe care îi mai are să păstreze 10
lei să aibă măcar la întors. Nu avem
cu ce să plătim, abia ne descurcăm.
Soția e bolnavă, tratamentul ei ne
costă 300 de lei pe lună. Am crescut
5 copii, ne-a fost foarte greu. Acum,
acasă a rămas doar ea, ceilalți îs
mari, îs la casele lor. Ne mai trimit ei
câte un ban, pentru ea, dar nu tot
timpul. Când o să ia bursa, o să își ia
abonament și nu va mai merge pe
jos”, a declarat Sebastian Michiu,
tatăl elevei din Iași. Bianca Michiu,
eleva din Iași, merită tot ajutorul nostru, deoarece își dorește din răsputeri să termine o școală și să aibă o
viață normală.
Andreea PĂDURESCU
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Prima crescătorie de cerbi din Iași pentru
vânătorii bogați! Gabriel Doncean:
”Am adus exemplare din rase cu tradiție”

Prima crescătorie de cerbi
din județul Iași se află în
comuna Sinești, la
complexul de creștere a
vânatului de la
Gheorghițoaia. Direcția
Silvică Iași, care
administrează această
fermă, a adus 10 pui de
cerbi lopătari, iar în curând
vor fi aduși mufloni și cerbi
comuni
Prima crescătorie de cerbi din județul Iași a fost înființată în comuna
Sinești. După ce reprezentanții Direcției Silvice au primit avizul pentru popularea complexului de creștere a
vânatului de la Gheorghițoaia, au fost
aduși primii 10 pui de cerbi lopătari.
Specialiștii și-au propus să ajungă la
un efectiv de 100 de exemplare. ”Pentru că din luna noiembrie 2021, în
urma depunerii proiectului tehnic și
a studiului de impact la Ministerul
Mediului și Pădurilor, am obținut autorizația pentru creșterea mistreților,
căprioarelor, muflonilor și cerbilor,
lopătari și comuni, am făcut deja popularea cu 10 cerbi lopătari. Săptămâna trecută au fost aduși 4 masculi
și 6 femele. Exemplarele de vânat
sunt aduse, prin repartizare, de la
alte Direcții Silvice din țară. Cerbii

sunt ca matcă pentru reproducere iar
după ce se vor înmulți și o sa fie mai
multe exemplare, poate 80, 100 de lopătari, se pot extrage exemplarele de
selecție sau trofeu. În funcție de mărimea și greutatea trofeului se aplică
un tarif care poate ajunge de la 350,
până la 1.000 euro. Urmează să aducem pentru popularea țarcului mufloni și cerbi comuni”, susține Gabriel
Doncean, director Direcția Silvică
Iași.

Populația de mistreți din
Iași a fost înlocuită cu
căprioare și ciute
Specialistul susține că, din cauza
pestei porcine africane și a reducerii
efectivelor de mistreți, de la complexul din Gheorghițoaia, au fost aduși
cerbii care deja s-au obișnuit cu noua
”casă”. Complexul are o suprafață de
460 de hectare. Gabriel Doncean mai
spune că unul din efectele pestei
porcine este creșterea numărului de
exemplare de cerbi și căpriori. ”Ne
așteptăm ca pesta porcină să decimeze populația de mistreți, de aceea
am făcut popularea cu cerbi. Mai
avem vreo 40 de exemplare de mistreți și din cauza virusului, efectivele
au ajuns la 20 la sută, față de cele înregistrate acum 3 ani. Le asigurăm
hrană și au toate condițiile de creș-

tere. Sperăm că exemplarele, făcând
anticorpi, pentru că nu s-a găsit niciun vaccin pentru PPA, să crească
efectivele. Fenomenul pestei porcine
africane va dura între 10-15 ani pentru
că virusul persistă în zonă între 5 și 6
ani, spun specialiștii. Sperăm să protejăm în continuare mistreții de la
Gheorghițoaia. Am avut solicitări de
la Direcții Silvice din alte județe pentru popularea țarcurilor unde s-au
decimat efectivele de mistreți, dar nu
au primit avizele de la ANSVSA pentru
că sunt în zona roșie. Însă am observat că, în ultimii 3 ani, o specie a înlocuit-o pe alta. Am citit statisticile și
au crescut efectivele de căpriori, de
ciute, și la noi în Iași. Este prezent și
șacalul auriu, iar anul trecut nu a fost
împușcat niciun șacal, deși am avut
cotă de vânătoare”, mai spune Gabriel Doncean. Reporterii BZI au prezentat, în edițiile anterioare, un
reportaj făcut în complexul de la Gheorghițoaia.

Pentru a înființa prima
crescătorie de cerbi din
județul Iași, specialiștii au
făcut un studiu de impact
Gabriel Doncean mai explică faptul că, pentru a putea înființa această
crescătorie de cerbi, au fost urmați
toți pașii necesari pentru obținerea

autorizațiilor, inclusiv realizarea unui
studiu privind impactul asupra mediului. Mai mult, silvicultorii din Iași sau consultat cu specialiștii din
Ungaria, recunoscuți pentru tradiția
în creșterea cerbilor. ”Am realizat un
studiu cu cei de la Facultate de Silvicultură din Brașov, în ceea ce privește impactul asupra mediului, și
am primit avizele, iar, în cele din
urmă, am reușit să aducem cerbii lopătari. Avem un țarc de carantină și
vrem să înmulțim exemplarele pentru
a popula și alte crescătorii de vânat,
din țară. Noi am fost la evenimentul
organizat în Ungaria, am discutat
despre crescătoriile de cerbi de
acolo, țara fiind recunoscută pentru
această tradiție. Am adus exemplare
din rase cu tradiție și ne așteptăm ca
populația de animale pentru vânat să
ajungă la 100 de exemplare ”, a adăugat Gabriel Doncean, director Direcția Silvică Iași. Unul dintre trofeele de
cerb expuse la ”Expoziția Mondială
dedicată Vânătorii” din Budapesta
aparține Direcției Silvice Iași. Pentru
că există cerere pentru organizarea
de partide de vânătoare în anul 2022,
în viitorul apropiat vor fi astfel de
evenimente, iar exemplarele vor fi
aduse din prima crescătorie de cerbi
din Iași.
Raluca COSTIN
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Nea’ Aurel, bunicul erou din Iași, cu
lacrimi în ochi! La bătrânețe, fără
bani, crește trei nepoți fără mamă

Un bunic erou din Iași, pe
nume Aurel Manole, își
crește singur cei 3 nepoți
după ce mama lor a murit
recent. Fiica acestuia, în
vârstă de 43 de ani, mama
celor 3 copii, a murit
săptămâna trecută, fiind
grav bolnavă. Acesta are o
pensie de 1.000 de lei și
abia trăiește de pe o zi pe
alta cu plata facturilor și a
medicamentelor

cu copiii, a murit săptămâna trecută,
abia am îngropat-o. Săraca avea 43
de ani și era foarte bolnavă... Pe tatăl
copiilor nu l-am cunoscut niciodată,
nici măcar nu știu cine este”, a povestit cu lacrimi în ochi, nea’ Aurel. În
edițiile anterioare, reporterii BZI au
prezentat cazul unui tânăr ieșean
care și-a salvat tatăl și cei trei frați
cu handicap din casa care le-a fost
cuprinsă de flăcări.

După ce și-a pierdut soția cu mai
mult timp în urmă, Aurel Manole, un
bătrânel cu suflet mare, a fost pus
într-o situație prin care niciun părinte
nu ar vrea să treacă. Ieșeanul în vârstă de 73 de ani povestește cu lacrimi
în ochi despre cum și-a îngropat recent fiica care a murit chinuită de o
boală grea. Acesta însă nu se lasă
răpus de greutățile prin care a fost
nevoit să treacă. Acum, la 73 de ani,
vrea să primească în plasament cei
trei nepoți. „Acum trebuie să îmi
cresc nepoții. Săptămâna asta am să
merg să depun actele pentru a-i lua
în plasament. Fiica mea, care stătea

Bunicul celor trei copii câștigă
lunar doar 1.000 de lei după ce a muncit o viață întreagă. La început a lucrat ca șofer pentru o firmă din Iași.
Mai apoi, timp de 10 ani a fost șofer
de taxi. La momentul pensionării,
Aurel Manole a rămas surprins când
a auzit suma mică pe care urma să o
primească lunar pentru tot restul vieții. Banii aceștia abia îi ajung de pe o
zi pe alta. Pe lângă cei trei nepoți pe
care îi crește, trebuie să plătească
facturile și să cumpere medicamente. „Cum să mă descurc cu banii?
Foarte greu îmi este, vă dați seama...
Abia îmi ajung banii de pe o zi pe alta,

Bătrânul este nevoit
să se descurce cu o
pensie de nimic

ca să o zic pe aia dreaptă. Dar ce să
facem, mergem înainte așa cum
putem. Când rămân fără bani mă duc
și împrumut de pe la cunoscuți. Dar
nici așa nu îmi este ușor pentru că
luna următoare trebuie să dau banii
înapoi”, a mai spus bunicul. Atunci
când a fost întrebat de medicamente,
bătrânul abia își mai putea stăpâni lacrimile. „Trebuie să îmi iau și medicamente, dar de unde? Este foarte greu
când ai așa puțini bani. Eu am probleme cu tensiunea și trebuie să iau
zilnic medicamente. Dar și mai tare
mă doare sufletul de nepoțica mea
cea mare, care are 18 ani. Trebuie să
ajung cu ea la un medic pentru că a
suferit un șoc enorm la moartea
mamei și de atunci parcă s-a terminat totul... Sunt turmentat de tot
ceea ce se întâmplă”, a adăugat Aurel
Manole.

Bunicul erou din Iași vine
zilnic la cantina socială
pentru a-și putea
hrăni nepoții
Aurel Manole, poate fi găsit zilnic
în curtea cantinei de ajutor social în
jurul orei 13:00. Atunci când se împart

porțiile de mâncare pentru oamenii
neajutorați. Este prezent acolo indiferent de vremea de afară. Un bunic
erou trebuie să își hrănească zilnic
nepoții, tocmai de asta vine zi de zi la
cantină. Îmbrăcat sărăcăcios, Aurel
Manole, așteaptă pe banca din fața
cantinei ora la care ușile se deschid,
iar bucătăresele încep să împartă
mâncarea. „Mâncarea este foarte
bună. Mulțumim din suflet oamenilor
care s-au gândit și la noi. Eu sincer
să fiu nu mănânc din ea, o duc pe
toată acasă la copii. Ei mănâncă, eu
mă descurc într-un fel sau altul. Însă,
nepoții mei sunt mici, nu pot să îi țin
flămânzi! Cel mai mic nepot al meu
are 5 ani, mai am unul de 7 ani și nepoata mea cea mare a făcut 18 ani.
Eu mă rog la Dumnezeu să îi țină
sănătoși și să mă ajute să îi cresc.
Mâncarea îmi ajunge și slavă Domnului este și gustoasă”, a mai povestit
Aurel Manole, care ar putea fi oricând
supranumit „un bunic erou”. Reporterii BZI au prezentat în edițiile anterioare cazul unui alt bunic care a
decis să își crească singur nepoata,
după ce mama acesteia a vrut să o
abandoneze în maternitate.
George POPA
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Un ieșean, condamnat din cauza drogurilor.
Totul a mers ca uns până ce “afacerea” a
ajuns la urechile anchetatorilor!
Un ieșean a fost condamnat din pricina drogurilor. Totul a mers ca uns până ce “afacerea” a ajuns
la urechile anchetatorilor! Totuși, ieri, judecătorii
din cadrul Curții de Apel Iași au respins apelul formulat de Adrian Dolniceanu. Instanța respinge, ca
nefondat, apelul declarat de inculpatul Adrian Dolniceanu împotriva sentinţei penale emisă pe 5 noiembrie 2020 de Tribunalul Iaşi, pe care o menţine.
Definitivă”, au menționat magistrații ieșeni.

Ieșeanul Adrian Dolniceanu, condamnat
din cauza drogurilor
Amintim că, în urmă cu câteva luni, ieșeanul
Adrian Dolniceanu a fost condamnat din pricina
drogurilor. Astfel, judecătorii din cadrul Tribunalului Iași l-au condamnat pe Adrian Dolniceanu la 1
an și 4 luni de închisoare, cu suspendare, pentru
cultivarea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. “Instanța îi impune inculpatului
obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 90 de zile, la
Consiliul Local al comunei Tomești sau la Primăria
comunei Tomești”, au afirmat magistrații ieșeni. În
același timp, judecătorii au confiscat de la Adrian
Dolniceanu peste 1 kg de canabis, dar și 450 de
grame de tulpini de plante de canabis. Procesul lui
Adrian Dolniceanu a început pe 9 decembrie 2019.
Atunci, anchetatorii l-au acuzat pe ieșean de comiterea unor infracțiuni. Înainte de aceasta, unul
dintre obișnuiții protestelor din centrul Iașului a

fost luat în vizor de anchetatori. Atunci, oamenii
legii au descins în casa lui Adrian Dolniceanu. Așadar, după primirea unor informații, anchetatorii au
efectuat percheziții în casa unuia dintre cei mai vocali membri #Rezist.

Totul a mers ca uns până ce “afacerea” a
ajuns la urechile anchetatorilor
Anchetatorii au menționat că Adrian Dolniceanu și-a construit o adevărată seră la Tomești,
în care cultiva canabis. “Pe 23 octombrie 2019, anchetatorii au dispus reținerea pentru o perioadă de
24 de ore a inculpatului A.D., pentru săvârșirea inSPECIALIȘTI 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

fracțiunii de trafic de droguri de risc. În cursul anului 2019, inculpatul a înființat pe raza comunei Tomești, pe terenul curții situat în spatele casei, în
interiorul unor sere (construcții pe cadru de lemn,
acoperite cu folie din plastic), o plantație ilicită de
canabis de tip indoor, constituită din mai multe
plante de canabis, în scopul recoltării și obținerii
drogului de risc canabis (inflorescențe), droguri
destinate atât comercializării, cât și consumului
personal”, au subliniat oamenii legii. De pe plantația sa, Dolniceanu a obținut o cantitate impresionantă de droguri. Acum, ieșeanul a fost condamnat
definitiv din cauza drogurilor.
Ciprian NEDELCU
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Bloc cu 100 de apartamente fără parcări lângă
Pasajul Octav Băncilă din Iași! Investitorul Gabi
Rădeanu vrea să dea lovitura
Afaceristul Gabi Rădeanu, unul dintre primii
dezvoltatori imobiliari din Iași, vrea să construiască un bloc de locuințe colective chiar lângă Pasajul Octav Băncilă, pe Șoseaua Națională, nr.2,
chiar în spatele Bisericii Catolice, lângă sediul firmei Winmentor. Suprafața disponibilă este de 1.313
metri pătrați, cu acces destul de anevoios din drumul principal. Investitorul a propus un bloc cu regimul de înălțime S+D+P+11E. Conform Planului
Urbanistic Zonal (PUZ) a fost propus un procent de
ocupare a terenului (POT) de 30 la sută cu un coeficient de utilizare a terenului (CUT) de 3,9. Clădirea nu trebuie să depășească înălțimea de 41
metri. Proiectul a fost inițiat prin societatea Belfas
SRL, unde Gabi Rădeanu are calitatea de administrator și de unic asociat. Înființată în 2006, societatea nu a înregistrat activități notabile.
Afaceristul este cunoscut pentru mai multe investiții în locuințe individuale în zona Bucium sau comuna Miroslava, județul Iași. În preajma crizei din
2008, Gabi Rădeanu a oferit la schimb vilele pentru
un teren din zona comunei Lețcani, în dreptul drumului european E85. Și în zona Viticultori au fost
inițiate proiecte imobiliare.

Blocul de lângă Pasajul Octav
Băncilă va sufoca zona
Proiectul lui Gabi Rădeanu presupune edificarea unui număr de aproximativ 100 de apartamente, ceea ce înseamnă cel puțin tot atâtea
autoturisme. Volumul mare de autoturisme va sufoca și mai mult zona deja aglomerată în preajma
sensului giratoriu de pe Șoseaua Națională. Beneficiarul arată în documentație că există posibilitatea ca parcarea să fie amenajată pe un teren
închiriat din apropiere, dar nu este o certitudine.
”Amenajarea accesului auto și pietonal pe teren din
aleea de acces; amenajarea intersecției aleei de
acces cu strada Tabacului; prevederea unei parcări supraterane și a unei parcări în demisol sau
subsol (utilizând platforme multiparking), cu locuri
de parcare suficiente pentru deservirea funcţiunilor propuse. Dacă la faza D.T.A.C. (Documentație

Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire -n.r.) se va face dovada deținerii sau închirierii a unui teren amplasat în vecinătate, locurile
de parcare necesare pot fi amplasate suprateran
și subteran pe terenul respectiv. Lățimea căii de
acces în interiorul parcelei studiate va fi de minim
4,00 m. Circulația în interiorul parcelei se va face
prin realizarea unei platforme auto betonată care
va permite accesul mijloacelor de intervenție în
caz de urgență, dar și circulații pietonale”, se arată
în documentația PUZ. Proiectul a fost propus pentru o dezbatere publică ce va fi organizată de Primăria Iași pe data de 16.02.2022, ora 09:00.

fășurată de 3.789 mp. Amplasamentul este identificat în apropierea restaurantului Bolta Rece din
Iași. Beneficiarul a obținut certificatul de urbanism
în anul 2019. Rămâne de văzut dacă nu vor fi depuse contestații la proiectul cu blocul de lângă Pasajul Octav Băncilă sau la cel din centrul Iașului.
Ciprian BOARU

Bloc cu 3 etaje în apropiere de
restaurantul Bolta Rece
Pe data de 14.02.2022, în consultare publică
intră și proiectul societății Antrepriza Ideal Casa
SRL, deținută de afaceristul Mircea Gigel Gall. Pe o
suprafață de teren de 2.299 mp este prevăzută o
clădire cu funcțiuni mixte, cu regimul de înălțare
S+D+P+3. La demisol și parter este propusă funcțiunea de birouri/servicii, în timp ce la etajele 1,2
și 3 urmează să fie amenajate apartamente cu 2/3
camere în regim hotelier. S-a propus un POT de 40
la sută cu un CUT de 1,7. Un corp de clădire va avea
tronasoane cu 1,2 și 3 etaje. Al doilea corp este prevăzut cu 2 etaje. Clădirile vor avea o suprafață des-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII - TRANSPORT
Transport marfă: mobilă, mutări
(manipulanți), electrocasnice, etc.
Preț negociabil, avantajos.
Amabilitate și seriozitate. Tel:
0753. 634. 902.
Transport marfă Intern și
Internațional cu Mercedes Sprinter
de 3. 5To(21mc), VW LT 46 de
5To(24 mc), Fiat Ducato de 2.
0To(12mc), Mercedes Atego de 7.
5 To (40 mc) pe orice tip de marfă
inclusiv refrigerate cât și
congelate. Mutări Apartamente,
Garsoniere, sedii de Firmă, Bagaje.
Asigurăm MANIPULANȚI la
cererea clientului. Asigurăm și
depozitare permanentă cât și
temporară. Toate prețurile sunt
negociabile începând de la 0. 9 lei
pe km. Cursa locală începând de la
50 lei. Relații la telefon: 0752.
372108 sau 0728. 341285.
Efectuăm: - transport marfă servicii MUTĂRI - garsonieră apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri, relocări
de sedii etc. ÎN ROMÅNIA ȘI ÎN
STRĂINĂTATE cu sau fără
manipulanți; demontat și remontat
mobilier, împachetări, înfolierea
mobilei și alte servicii la cerere.
Transport cu dube supraînălțate și
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD (CAROSATE
sau cu PRELATĂ) cu sau fără lift
de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t, 5 t. Prețuri
negociabile - CALCUL COST
INFORMATIV GRATIS. Eliberăm
documente la cerere. OFER
SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Relații la: 0744.
972. 137.

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

MEDIU
HOUSE2HOME SRL SI CORE
GLOBAL PROJECT SRL , anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către APM Iasi, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului: nu se supune
evaluării impactului asupra
mediului şi nu se supune evaluării
adecvate., pentru proiectul
“CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE, AMENAJARE
INCINTA, IMPREJMUIRE
PROPRIETATE – CONFORM PUZ
APROBAT CU HCL 409/31.10.2019
”, propus a fi amplasat ZONA
COPOU NC 168058 MUNICIPIUL
Iaşi. Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Iasi, Calea Chişinăului. nr. 43, in
zilele de luni-joi intre orele 8:00 –
16:30 si vineri intre orele 8:00 –
14:00, precum şi la următoarea
adresă de internet apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a
APM Iasi.

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

NOTIFICĂRI
SCP Casa de Insolvență Homoranu
IPURL, lichidator judiciar al
societății ANDRESIM COMPANY
SRL cu sediul în Iași, Str. Petre
Țuțea (fosta Împăcării), nr. 17, Bl.
913, Tr. I, Et. 5, Ap. 18, jud. Iași,
J22/1231/2007 și CUI 21601674,
conform Încheierii civile nr.
8/20.01.2022, a Tribunalului Iaşi în
dosarul nr. 388/99/2022 (9/2022),
notifică deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei societății
ANDRESIM COMPANY SRL.
Debitoarea are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii să depună
la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 din Legea nr.
85/2014. Termenul limită pentru
depunerea cererilor de creanţe
este 04.03.2022. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea și publicarea tabelului
preliminar este 14.03.2022.

Termenul pentru depunerea
contestațiilor la tabelul preliminar
este de 7 zile de la publicarea in
BPI. Termenul pentru publicarea
tabelului definitiv este 08.04.2022.
Termenul pentru continuarea
procedurii este 21.04.2022. Se
notifică faptul că prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar în loc. Lunca
Cetățuii, str. Dreptãții, nr. 4, bl. 6,
ap. 1, com. Ciurea, jud. Iaşi, în data
de 18.03.2022, ora 10:00, având
pe ordinea de zi: 1.Alegerea
comitetului creditorilor şi
desemnarea preşedintelui
acestuia; 2.Confirmarea
lichidatorului judiciar și stabilirea
remunerației acestuia. Se notifică
asociatii debitoarei cu privire la
faptul că va avea loc Adunarea
Asociaţilor la sediul lichidatorului
judiciar în data 01.03.2022 ora
12:00 în vederea desemnării
administratorului special.

SELECȚII OFERTE
SCP Casa de Insolvență Homoranu
IPURL, CIF RO20692097, cu sediul
în loc. Lunca Cetățuii, str. Dreptății,
nr. 4, bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud.
Iași, nr. RFO 0026, Tel/Fax
0232.590.075, 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(548/2014), invită
elaboratorii de studii pentru
protecția mediului înscriși în
Registrul Național al Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor, să
participe la procedura de selecție
de oferte privind întocmirea unui
Bilanț de Mediu nivel II conform
Ordinului nr. 184/1997 în vederea
stabilirii obligațiilor de mediu
conform art. 10 din O.U.G.
195/2005 privind protecția
mediului, pentru amplasamentul
din jud. Iași aflat în patrimoniul
societății GLOBAL ECO CENTER
S.R.L.Amplasamentul investigat
prin Bilanț de mediu de nivel II are
suprafața totală de 1800 mp și
este situat în mun. Iași, șos. IasiCiurea, km 10, jud. Iasi, CF62092.
Pe amplasament s-au desfășurat
activitățile:5210-Depozitări
(depozitare temporara de deşeuri
periculoase si
nepericuloase);4677-Comert cu
ridicata al deşeurilor si resturilor
(fara VSU);3811-Colectarea
deşeurilor nepericuloase;3812Colectarea deşeurilor
periculoase;3832-Recuperarea
materialelor reciclabile sortate.
Ofertele de servicii se depun
electronic până la data de
07.02.2022, ora 17.00 la adresa de
e-mail: office@grigorian.ro.
SCP Casa de Insolvență Homoranu
IPURL, CIF RO20692097, cu sediul
în loc. Lunca Cetățuii, str. Dreptății,
nr. 4, bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud.
Iași, nr. RFO 0026, Tel/Fax
0232.590.075, e-mail
homoranu.gheorghe@yahoo.com,
reprezentant Homoranu Gheorghe,
în calitate de lichidator judiciar
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provizoriu al GLOBAL ECO CENTER
S.R.L. cu sediul în mun. Iași, str.
Plopii fără Soţ, nr. 23, jud. Iaşi,
J22/2876/1994, CUI 6607878,
conform Sentinței civile nr.
664/27.10.2021, pronunţată de
Tribunalul Iaşi în dosarul nr.
8183/99/2014(548/2014) prin
prezenta, invită evaluatorii
ANEVAR să participe la procedura
de selecție de oferte privind
evaluarea bunurilor din patrimoniul
debitoarei, aflate în următoarele
locații: Mun. Iași – Dulapuri, Birou
de lucru, Scaune, Masa+birousecretariat, Mese-suport
calculator, Scaune tapitate, Masa
bucatarie, Dulap vesela, Frigider,
Panou expunere, Fiset metalic,
Calculator, Telefoane, Xeroxfax,Telefon fix,Radiatoare, Cuier
haine, Casa metalica pt bani,
Autoturism Renault Megane,
Autoturism Nissan, Autocamion
Iveco; Santierul Naval Damen
Galati-Tarc depozitare deseuri,
Sistem hidraulic de ridicat,
Transpaleti, Camion 7,5 tone,
Masa birou, Imprimanta, Lada
metalica pentru scule; teren în
suprafață de 1800 mp+Hală situat
în mun. Iași, șos. Iasi-Ciurea, km
10, CF nr. 62092 nr. cad. 16273/4;
Depozit Campulung Muscel, jud.
Arges–Betoniera, Transpaleti,
Sistem hidraulic de ridicat; Depozit
Horpaz, jud. Iasi - Cantar mecanic
200 kg, Cantar electronic 15 kg,
Agitatoare electrice,
Elecrocompresor, Motogenerator,
Cablu alimentare, Pompe
submersibile de vehiculat lichide
corozive, Sisteme de aductiune aer
proaspat, Furtune de cauciuc si
plastic, Echipament de protectie,
Sisteme complete de protectie pt
lucru la inaltime, Materiale
ajutatoare, Piese de schimb,
Aspirator, Sistem manual de
imprastiere, Frigider, Mobilier,
Elemente de canalizare, Separator
de grasimi, Scari de aluminiu,
Cantar electronic pt carlig macara,
Container tip birou, Cladire cu
acoperis din tabla ondulata, Cuva
betonata protejata antiex pentru
stocare deseuri agresive, Sopron
pentru stocare deseuri, Cuva
supraterana betonata triplu
compartimentata, Cuva subterana
betonata, Platforma betonata
inchisa, Vestiar, Rafturi metalice si
fisete metalice, Compartimente
interioare cu grilaj metalic, Macara
manuala, Sistem hidraulic de
manipulate sarcini, Pompa pentru
lichide corozive, Transformator de
sudura, Sistem de absorbtie si
eliminare gaze din interior, Pompe
de vehiculat lichid. Ofertele de
servicii se depun electronic de
către evaluatori până la data de
03.02.2022, ora 17.00 la adresa de
e-mail: office@grigorian.ro.

CONDOLEANȚE
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Colegii din cadrul
Complexului Muzeal
Național Moldova Iași sunt
alături de colegul Adrian Puișor în
aceste momente triste prilejuite de
decesul mamei și transmit sincere
condoleanțe. Dumnezeu s-o
odihnească în pace.

19

Vineri, 28 ianuarie

ANUNȚ
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul social în Iaşi, str. Zorilor nr. 11, înregistrată în
Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. RFO II
0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670,
în calitate de administrator judiciar al debitoarei
GRIMACO COMPANY S.R.L. cu sediul în Sat Brătuleni, Comuna Miroslava, Strada Basarabia, Nr. 4,
Centrul de Afaceri ECO Business Center Iaşi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. J22/2783/2017, Cod de Identificare Fiscală
RO38146381, astfel desemnat prin Hotărârea Civilă
nr. 7/19.01.2022, pronunţată de Tribunalul Iași Secția II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 363/99/2022 (Număr în format
vechi 7/2022).
NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii generale a insolvenţei, împotriva debitorului GRIMACO COMPANY
S.R.L., prin Hotărârea Civilă nr. 7/19.01.2021, pronunţată de Tribunalul IAȘI- Secția II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.
363/99/2022 (Număr în format vechi 7/2022).

Nr. 1143 /27.01.2022
ANUNT
Compania de Transport Public Iaşi organizează
selectie în vederea ocupării posturilor vacante din
cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:
- Lăcătuș mecanic
CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE:
- 10 clase şi curs de calificare/ absolvenţi de
scoală profesională de specialitate;
- apt medical și psihologic.
Oferim:
- Motivare financiară pentru activitate în trafic
aglomerat sau muncă suplimentară, inclusiv
tichete masă;
- Stabilitatea locului de muncă;
- Sprijin în diverse situații sau evenimente de
viață;
- Posibilitatea dezvoltării profesionale;
- Planificarea anuală a vacanțelor.
Criteriile de selecţie sunt:
- cunoştinţe specifice activităţii;

SOCIAL
În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în termen de
10 zile de la primirea prezenei notificări se poate
exercita opoziţie împotriva sentinţei de deschidere a procedurii debitoarei GRIMACO COMPANY
S.R.L.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este 04.03.2022. În temeiul art. 114 alin. (1) din
Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, nedepunerea cererii
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva
debitorului. Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în
BPI a tabelului preliminar al creanțelor este
24.03.2022. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de
Insolvență conform prevederilor art. 111 din Legea
85/2014. Termenul limită pentru definitivarea Ta-

- abilităţi de organizare şi planificare a
activităţii personale;
- identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate,
flexibilitate;
- disponibilitate pentru lucrul în echipă;
- punctualitate, spirit de ordine şi disciplină;
- experienţă în domeniu;
- alte aptitudini: acurateţe, îndemînare, operativitate;
- motivaţia candidatului.
Dosarul de înscriere la selecţie va conţine CV,
actele de stare civilă şi studii, certificat calificare şi
cazier judiciar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str. Silvestru nr.5 sau la telefon 0372148608.
Nr. 1130/26.01.2022
ANUNT
Compania de Transport Public Iaşi organizează
selectie în vederea ocupării posturilor vacante din
cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:
3 electricieni montatori instalații electrice
pe tramvaie;1 lacatuș mecanic;1 sudor electric și
autogen.
CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE:
- 10 clase şi curs de calificare/ absolvenţi de
scoală profesională de specialitate;

belului de creanțe este data de 18.04.2022. Prima
Adunare a creditorilor va avea loc în data de
29.03.2022, ora 10.00, la sediul administratorului
judiciar din Iaşi, str. Zorilor, nr. 11 având ca ordine
de zi: desemnarea Comitetului creditorilor și a
Președintelui acestuia; confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar; stabilirea remunerației acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte
necesare derularii procedurii. În vederea înscrierii
la masa credală este necesar să se completeze şi
să se transmită la Tribunalul Iași, din Iași, str.
Elena Doamna, 1A, jud. Iași, ”Cererea de înscriere
a creanţei” cu respectarea dispozițiilor art. 104
din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Cererea de
înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în
sumă de 200 lei. De la data deschiderii procedurii
se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra
debitorului sau bunurilor sale potrivit art. 75 alin.
1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

- apt medical și psihologic.
Oferim:
- Motivare financiară pentru activitate în trafic
aglomerat sau muncă suplimentară, inclusiv
tichete masă;
- Stabilitatea locului de muncă;
- Sprijin în diverse situații sau evenimente de
viață;
- Posibilitatea dezvoltării profesionale;
- Planificarea anuală a vacanțelor.
Criteriile de selecţie sunt:
- cunoştinţe specifice activităţii;
- abilităţi de organizare şi planificare a
activităţii personale;
- identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate,
flexibilitate;
- disponibilitate pentru lucrul în echipă;
- punctualitate, spirit de ordine şi disciplină;
- experienţă în domeniu;
- alte aptitudini: acurateţe, îndemînare, operativitate;
- motivaţia candidatului.
Dosarul de înscriere la selecţie va conţine CV,
actele de stare civilă şi studii, certificat calificare şi
cazier judiciar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str. Silvestru nr.5 sau la telefon 0372148608.
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Prima femeie judecător a ajuns la Tribunalul
Militar Iași! Decizia a fost luată de CSM
Un judecător ieșean a
obținut recent
transferul de la
Tribunalul Județean
la Tribunalul Militar
Iași. Este pentru
prima oară când o
femeie judecător
ajunge la instanța
militară. Astfel,
magistratul Anca
Natalia Costea își va
începe activitatea la
noua instanță de pe 1
februarie 2022
Prima femeie judecător a
ajuns la Tribunalul Militar
Iași! Decizia a fost luată recent de Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM). Așadar,
un judecător ieșean a obținut
recent transferul de la Tribunalul Județean, la Tribunalul
Militar Iași. Este pentru prima
oară când o femeie judecător
ajunge la instanța militară.
Potrivit informațiilor deținute
de către reporterii cotidianului BZI, magistratul Anca Natalia Costea își va începe
activitatea la noua instanță

de pe 1 februarie 2022. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz în care unui judecător i-a
fost respinsă cererea de a se
transfera.

Prima femeie
judecător a ajuns la
Tribunalul Militar Iași
Secția de judecători din
cadrul CSM a soluționat ordinea de zi a ultimei ședințe pe
care a avut-o. În cadrul acelei ședințe, reprezentanții
CSM au decis aprobarea
transferului judecătoarei
Anca Natalia Costea. “Secţia
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât transferul doamnei
judecător cu grad profesional de curte de apel Anca Natalia Costea, de la Tribunalul
Iaşi, la Tribunalul Militar Iaşi,
începând cu data de 1 februarie 2022”, au precizat recent
reprezentanții CSM. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi de
admitere, 2 de respingere și
2 nule. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz în care unui

Bursa bârfelor

Concurs luat pe 800 de euro bucata
a director și gașca lui.
Pont pentru cunoscători
Babetele cele hâtre încep rubricuța de astăzi
cu niște vești noi de la băjeții de la derefțiunea de
păzit gardurile din giudeț. Ei bine, acești băjeți
care au stat la cutie o vreme, au început iar să
sară pârleazul și să îndese la buzunar lovele de la
alții. Dar iată și cum stă treaba la derefțiunea asta

judecător i-a fost respinsă
cererea de a se transfera.

Decizia luată de CSM:
Anca Natalia Costea,
eliberată din funcția
de vicepreședinte
În cadrul aceleiași ședințe, reprezentanții Secției
pentru judecători a CSM au
mai hotărât eliberarea judecătoarei din funcția de vicepreședinte al Tribunalului
ieșean. “Secţia pentru judecători a Consiliului Superior
al Magistraturii a hotărât eliberarea doamnei judecător
Anca Natalia Costea din
funcţia de vicepreşedinte al
Tribunalului Iaşi, începând cu
data transferului”, au adău-

gat cei de la CSM. Contactată
telefonic de către reporterii
cotidianului BZI, Anca Natalia
Costea a refuzat să comenteze cu privire la transfer.
“Aveți toate datele transferului pe site-ul CSM”, a spus ieri
magistratul Anca Natalia
Costea.

Ce condiții trebuie
îndeplinite pentru
transferul la
instanțele militare
Transferul de la instanțele civile la cele militare
este reglementat de art. 32,
alin. 2, din Legea nr.
303/2004. Conform legislației, un judecător se poate
transfera la o instanță mili-

condusă de Bănuț Propodea. Zilele trecute au mai
fost făcute niște concursuri pentru unele posturi
pe acolo, iar tariful cică a fost de vreo 800 de epuroi ca treaba să fie bună. Cam așa s-au făcut concursurile la derefțiunea de acolo, că numai pilele
lui Propodea, ale lui Petrică Niciolau, și care mai
e pe acolo, au reușit să ia posturile alea. Întrebarea întrebătoare e ce fac ăia de mai sus, de-i lasă
pe ăștia să-și facă de cap cum vor. Babetele mai
sapă oleacă să vadă cine a plătit la buzunarul
ălora nesătui de acolo și vă dau lista completă zilele astea.

De ce a ajuns la arest doctorița beată?
Secretul nasol pentru madamă
Babetele bârfitoare continuă rubricuța de astăzi cu o chestiuță despre madama doftoreasă
care a fost săltată de gabori și dusă la răcoare zilele trecute, după ce a bușit mașina. Ei, madama
era ruptă de la atâta băuturică de nu a mai știut
cum să învârtă covrigul. Așa se face că Anuța
Măriuța Năsturel, a rămas oleacă să reflecteze la
ce a făcut undeva la răcoare. Treaba e că madama
a ajuns în situația asta după ce s-ar fi certat cu

tară dacă are cel puțin grad
de Tribunal. Pe de altă parte,
menționăm că CSM a respins
cereri similare formulate de
alți magistrați, respectiv Ciprian Gabriel Cristureanu,
care doreau transferul de la
Judecătoria Iaşi, Dan Dănăilă, judecător la Tribunalul
Vaslui, Daniela Cozmei, de la
Judecătoria Iași, dar și Narcis Violin Stoica, judecător la
Tribunalul Iaşi. De remarcat
este faptul că acesta din
urmă a contestat deja decizia CSM la Curtea de Apel
Iași. Amintim că, în urma deciziei CSM, prima femeie judecător a ajuns la Tribunalul
Militar Iași, fiind vorba despre
Anca Natalia Costea.
Ciprian NEDELCU

gagiul și după ce a dughit de supărare. Poate că
dacă găsea un taxi la ora aia, alta era treaba. Dar
nu a fost să fie cum trebuia, așa că cearta cu gagiul i-a adus o vacanță nesperată în altă parte. Altădată ar cam trebui să învețe să nu mai facă de
astea nasoale.

Legea nouă îi trage scaunul de sub
picioare. Emoții pentru dom’ primar
La final de rubricuță, babetele cele hâtre vă
mai povestesc una scurtă despre un bremare de
pe lângă târg, suprins ieri pe la o enstituție din
oraș. Ei, nu că n-ar avea treabă omul pe acolo, dar
chestiunea e alta. Babetele l-au ginit pe Beni Mortuzi, bremarele de la Haroneanu, pe la stările civile
din centrul orașului, unde venise și el o fugă să-și
rezolve o treabă. Cică Beni are mari probleme cu
miile de barasabeni pe care i-a adus fictiv în comună ca să-l ajute la vot, iar noua lege cu declararea adresei e cm nasoală pentru combinațiile
făcute. Cine știe, poate s-a dus să ceară ajutor,
lămuriri. Cert e că nu-i pică prea bine legea asta
nouă, că poate să rămână fără funcție la viitoarele
alegeri.

