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Transport metropolitan, în comuna
Holboca! Autobuzele CTP Iași vor
ajunge în satele din jurul orașului

Proiect nou de
transport
metropolitan, în
comuna Holboca, cu
autobuzele CTP Iași.
Conducerea Primăriei
din comuna Holboca
a anunțat că va
demara un proiect
legat de conectarea
satelor din localitate
cu rondul Dancu
O localitate din zona metropolitană Iași va demara un
proiect legat de extinderea
transportului public în satele
componente. Primăria comunei Holboca vrea să ducă
transportul public și în satele
din jur, pentru ca locuitorii
din zonă să poată ajunge mai
ușor în municipiu.
Proiectul derulat de comuna Holboca vine în completarea celui derulat de
Asociația Metropolitană de
Transport Public Iași.

Transport
metropolitan în
comuna Holboca,
implementat de
Primărie

Primarul Neculai Pamfil a
menționat că instituția pe
care o conduce a inițiat demersuri pentru a putea emite
autorizații de transport în localitate.
“În paralel cu inițiativa
Asociației Metropolitane de
Transport Public Iași de a extinde transportul public în
zona metropolitană a Iașului,
am făcut în numele Primăriei
comunei Holboca demersurile necesare pentru a deveni
autoritate de aprobare a
exercitării atribuțiilor legale
în domeniul serviciilor publice de transport local”, a
spus Neculai Pamfil, primarul
comunei Holboca.

Transport cu
autobuzele CTP Iași
Conducerea Primăriei din
zona metropolitană a precizat că transportul ar putea fi
derulat cu autobuzele Companiei de Transport Public
(CTP) Iași.
“Vrem să ne autorizăm
tocmai pentru a putea fi noi
cei care acordă licențele de
transport în comuna noastră.
Transportul ar urma să fun-

cționeze fie cu autobuze /
microbuze CTP, odată cu implementarea planului de mobilitate al Asociației de
Transport, fie cu unele aparținând unui operator privat,
fie utilizând ambele soluții.
Parcurgând distanțe relativ
scurte, din fiecare sat până
la rondul de tramvai, microbuzele ar trebui să asigure un
transport eficient, la intervale decente, la un preț corect”, a adăugat Neculai
Pamfil.

Proiect-pilot în satul
Valea Adâncă, din
comuna Holboca
Neculai Pamfil a precizat
și faptul că, într-o primă
etapă, va intra în plan satul
Valea Lungă, cu legătură directă spre cartierul Tătărași.
“Spre și dinspre Valea
Lungă, transportul ar urma
să fie asigurat în continuare
pe traseul actual, direct spre
zona Tătărași. În acest scop,
am depus deja la Autoritatea
Națională de Reglementare
pentru Servicii Comunitare
de Utilități Publice documentația pentru dosarul de auto-

rizare aferent, pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor
de autorizare prevăzute de
regulamentul-cadru de autorizare”, a menționat primarul
comunei Holboca.

Mai multe comune
vor transport public
spre Iași
Și alte comune din zona
metropolitană Iași au aderat
la proiectul Asociației Metropolitane de Transport Public
Iași pentru extinderea traseelor CTP în jurul orașului.
“După inițiativa noastră
de a prelungi transportul CTP
cu autobuze până în satele
comunei noastre, s-au arătat
interesate de acest plan și
alte comune. Prin urmare, a
fost constituită Asociația
Metropolitană de Transport
Public Iași, prin intermediul
căreia Consiliul Județean
Iași, Primăria municipiului
Iași și 15 comune din zona
metropolitană vor colabora
pentru a implementa un plan
de transport metropolitan
care să asigure un sistem de
mobilitate inteligentă pentru
zona periurbană”, a subliniat

Neculai Pamfil.

Fonduri pentru
extinderea
transportului public
în jurul Iașului
Primarul comunei Holboca a mai arătat că, prin intermediul
asociației
amintite, vor fi accesate fonduri guvernamentale pentru
extinderea transportului public în zona metropolitană a
Iașului.
“Între timp, ne ocupăm și
de planul B, cel privind autorizarea ca autoritate ce
poate acorda licențe de
transport la nivel local. E o
“plasă de siguranță”, în cazul
în care inițiativa asociației se
blochează și, totodată, este o
soluție alternativă care ar
avea mari șanse să fie implementată între timp și, ulterior, să fie integrată planului
de transport”, a încheiat Neculai Pamfil. Proiectul legat
de un transport metropolitan
în comuna Holboca a mai
fost luat în calcul și în urmă
cu câteva luni.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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ApaVital SA cumpără produse de
balastieră de la o firmă din Iași

-

Mai multe cantități de
produse de balastieră vor
ajunge în depozitele
companiei ApaVital.
Recent, a fost finalizată
licitația pentru furnizarea
-produselor. Comisia de
evaluare a ales oferta
furnizorilor cu prețul cel
mai mic depusă în cadrul
procedurii
-

Compania de apă-canal a județurlui Iași a finalizat o nouă achiziție.
-Este vorba despre procedura privind
-furnizarea mai multor cantități de
produse de balastieră. Astfel, con-tractul a fost semnat cu societatea
Kama Build SRL, din Iași, care a
depus o ofertă de 1.550.500 lei, fără
TVA, aproape 300.000 euro. A doua
societate are sediul social în municipiul Iași și este controlată de Florin
Conțofan. În 2020, cifra de afaceri
oera de 1,4 milioane lei, profit de

420.818 lei, cu un număr de 2 angajați. Produsele vor fi folosite pentru
refacerea amplasamentelor sau fixarea conductelor. La licitație a mai
participat și societatea Euromax
Company SRL, din Iași, dar a fost descalificată. ApaVital a lansat mai
multe licitații și în cadrul programului
de extindere a rețelelor de apă-canal
în județul Iași. Proiectul este finanțat
din fonduri europene cu o valoare de
aproximativ 500 de milioane de euro.
Proiectul presupune și achiziția de
utilaje necesare pentru realizarea lucrărilor.

ApaVital cumpără produse
de balastieră pentru o
perioadă de 1 an
Conform documentației, firma
furnizoare trebuie să asigure cantitățile solicitate în termen de 12 luni.
”Toate agregatele să provină din roci
stabile, nealterabile la apă, aer sau
îngheț și să nu conțină corpuri stră-

ine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau alte
materiale. Transportul produselor va
fi asigurat de furnizor și va fi însoțit
de documente de certificare a calității produselor, fiind inclus în prețul
ofertei. Prețul ofertat de candidatul
desemnat câștigător va rămâne ferm
pe toată durata derulării contractului”, se arată în caietul de sarcini. Necesarul constă în cantități de 6.500
tone de piatră spartă, balast - 150
metri cubi, nisip spălat de râu, granulație 0 - 4 mm - 1.250 metri cubi, sort
concasat 0 - 63 mm - 100 metri cubi
și alte sorturi - 1.150 metri cubi.

Milioane de euro pentru
rețelele din Pașcani
Nu în ultimul rând, ApaVital SA organizează pe data de 15.03.2022 licitația pentru extinderea sistemului de
apă și canalizare în municipiul Pașcani. Valoarea estimată a contractului este de 93.029.466 lei, fără TVA,

aproape 20 de milioane de euro. Conform proiectului, investițiile vor fi
realizate în municipiul Pașcani, dar și
în cele 5 suburbii: Blăgești, Boșteni,
Gâștești, Lunca Pașcani, Sodomeni.
Este vizată reabilitarea conductei de
aducțiune pe o lungime de 6.432
metri, dar și montarea unei conducte
noi cu o lungime de 3.174 de metri. Nu
în ultimul rând, proiectul presupune
reabilitarea altei rețele de alimentare
cu apă - 11.673 metri, extindere rețea
de alimentare cu apă - 13.711 metri,
înființare rețea de alimentare cu apă
- 19.248 metri, reabilitare rețea de
canalizare menajeră - 3.928 metri,
extindere rețea de canalizare menajeră - 8.909 metri, înființare de rețea
de canalizare menajeră - 31.469
metri. Vor fi montate și 21 de stații de
pompare. ApaVital a cumpărat produse de balastieră și în anul 2021. La
fel, contractul a fost câștigat tot de
societatea Kama Build SRL.
Ciprian BOARU
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Complex sportiv de 4 milioane de euro,
în comuna Holboca, din județul Iași
Teren de fotbal și pistă de
atletism, într-un complex
sportiv de 4 milioane de
euro, în comuna Holboca,
din județul Iași. Licitația
pentru realizarea lucrărilor
este programată la finalul
lunii martie 2022. Prețul cel
mai mic este un criteriu de
departajare a ofertelor
Compania Națională de Investiții
(CNI) a alocat fonduri importante
pentru comuna Holboca, județul Iași.
Banii sunt alocați pentru construirea
unui complex sportiv în localitate. Valoarea estimată a investiției este de
22.705.985 lei, fără TVA, aproape 4
milioane de euro. Suma menționată
reprezintă prevederea bugetară a licitației ce urmează să fie demarată
pe 30 martie 2022. Procedura presupune realizarea proiectului tehnic și
a lucrărilor de execuție.
“Cunoscându-se că mișcarea
sportivă exercită o influență mai importantă ca oricare altă mișcare socială, cu deosebire asupra calității
vieții, se justifică interesul de a o organiza și dezvolta această activitate.
Promovarea conceptului de viață activă presupune o cooperare strânsă
cu sectoarele sănătății și educației și
cu alte departamente, concretizată în
creșterea numărului de practicanți ai
sportului la toate vârstele, combaterea efectelor nefavorabile ale sedentarismului, reducerea abandonului
școlar, selecția unui număr mai mare
de tineri care optează pentru sportul

de performanță. În vederea promovării sportului și a unui stil de viață activ
și sănătos, dar și a captivării atenției
spre aceste activități, complexul
sportiv fiind o șansă pentru interacțiunea socială”, sunt beneficiile dorite prin implementarea proiectului.

Complexul sportiv din
comuna Holboca Iași va avea
teren de fotbal
CNI a analizat două scenarii în cadrul proiectului. S-a ales varianta
pentru realizarea unui complex sportiv multifuncțional cu teren de sport
pentru fotbal și pistă de atletism,
teren de sport pentru handbal și
tenis, teren de sport pentru baschet
și un pavilion administrativ cu o sală
de fitness. Suprafața de teren studiată este de 32.500 mp. Complexul
va avea regimul de înălțime P+1.
“Antreprenorul are obligația de a
utiliza în mod rezonabil drumurile sau

podurile ce comunică cu sau sunt pe
traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora
de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege
și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât
traficul suplimentar ce va rezulta în
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor
să nu afecteze infrastructura”, se mai
arată în documentația procedurii. Și
comuna Deleni va avea o sală de
sport modernă.

CNI a alocat fonduri și
pentru alte comune din
județul Iași
În 2021, CNI a finalizat licitația
pentru modernizarea drumurilor
afectate de inundații din comuna
Oțeleni, județul Iași. Comisia de evaluare a stabilit că oferta cea mai bună

aparține societății Conest SA. Valoarea finală a contractului a ajuns la
3.665.924 de lei, fără TVA, aproape
770.000 de lei. Tronsonul de drum
vizat de lucrările de reabilitare are o
lungime de peste 3 kilometri. Constructorul va interveni pe străzile Pădurii, Râmnicului, Salcâmilor,
Bisericii, Pescărușului și Morii. “În
prezent, din cauza spălării părții carosabile, nu mai sunt asigurate condițiile normale necesare desfășurării
traficului rutier, ceea ce are un efect
defavorabil asupra condițiilor de circulație”, se arată în descrierea drumurilor.
CNI a alocat sume importante și
pentru reabilitarea obiectivelor din
municipiul Iași. Rămâne de văzut
dacă, la licitația pentru construirea
complexului sportiv din comuna Holboca, ofertele constructorilor vor fi
validate.
Ciprian BOARU
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Evaluarea secretarului Denisa Ionașcu a
stârnit dispute aprinse în CL Iași.
Consilierii USR și PSD s-au opus
Evaluarea
secretarului Denisa
Ionașcu a creat
tensiune în CL Iași.
Între consilierii locali
au fost discuții
aprinse mai bine de o
oră pe criteriile de
evaluare a secretarul
municipalității. Întrun final, au fost
desemnați doi aleși
locali care vor face
parte din comisia
respectivă
Discuții aprinse printre
aleșii locali în privința comisiei de evaluare a activității
secretarului Consiliului Local
(CL), Denisa Ionașcu. Consilierii locali au nominalizat
două persoane care vor face
parte din comisia respectivă,
alături de primarul Mihai Chirica. Totuși, discuțiile au escaladat
din
cauza
consilierilor USR și PSD, care
au încercat să o apere pe Denisa Ionașcu și să atace Executivul
municipalității.
Proiectul de hotărâre a fost
dezbătut aproape o oră, consilierii nefiind de acord cu
metodele de vot pentru nominalizarea membrilor comisiei de evaluare.

Evaluarea
secretarului Denisa
Ionașcu s-a lăsat cu
scandal în CL Iași
Primarul Mihai Chirica a
explicat de ce s-a ajuns la o
asemenea evaluare a activității secretarului primăriei.
”Este o prevedere care derivă
din codul administrativ. Trebuie să o urmărim într-un
context al legii. Să fiți absolut
convinși că trebuie să respectăm legea. Se vor avea în
vedere competențele prevăzute în conținutul legii. Se-

cretarul verifică procedurile
operaționale dintre Consiliul
Local și primar sau dintre
prefect și primar. Aruncați,
din punctul meu de vedere,
pe secretarul Consiliului
Local, într-o dispută politică.
E o comisie de evaluare, nu
de judecare. Nu s-a pus problema ca eu să fac parte din
comisie pentru că vreau, ci
pentru că așa prevede legea”,
a spus primarul Mihai Chirica.

Consilierul PSD
Bogdan Crucianu s-a
opus. Secretarul
Denisa Ionașcu l-a
sprijin în trecut
Proiectul de hotărâre a
stârnit reacții aprinse printre
aleșii orașului. Unul dintre cei
mai vehemenți a fost Bogdan
Crucianu, lider de grup al aleșilor PSD. Acesta a cerut ca
din comisia de evaluare să
facă parte doar juriști. Crucianu a beneficiat de clemența Denisei Ionașcu, cea
care în mandatul trecut a avizat un amendament la o hotărâre
în
beneficiul
consilierului local. Și cei de la
USR au bătut monedă pe disputa dintre primar și secretarul Consiliului Local din
ultima perioadă, refuzând în
final să voteze pentru constituirea comisiei.

Secretarul Primăriei
Iași va fi evaluat
Pe de altă parte, consilierii PNL au menționat că evaluarea este una normală și că
va fi făcută după unele criterii clare, conform codului administrativ. ”Comisia va
stabili și niște criterii specifice de evaluare. Comisia nu
poate spune doar ceea ce-și
dorește. Să păstrăm un echilibru. Nu mai aduceți în discuție elemente care nu sunt.
Puneți în gura Executivului

chestiuni care nu au fost trecute în proiect. Este o obligație legală. Este o obligație
legală, făcută cu respectarea
legii. Orice act emis de
această comisie este contestabil, supus instanțelor de
judecată. Comisia va întocmi
un raport care se va raporta
la elemente prevăzute în
lege, nu va fi o lucrare de
doctorat”, a spus Eduard Boz,
consilier PNL.

Reacția secretarului
CL, Denisa Ionașcu, la
ședința din primărie
Denisa Ionașcu nu a vrut
să comenteze decizia de
constituire a comisiei, menționând doar că se respectă
prevederile codului administrativ aflat în vigoare. ”Eu voi
face o trecere în revistă a
prevederilor legale. Anterior,
nu a mai existat un astfel de
proiect de hotărâre adus în
atenția Consiliului Local.
Evaluarea secretarului este
și un drept, dar și o obligație
corelativă. Membrii comisiei
au calitate de evaluator și,
potrivit legii, vor stabili criteriile. Acestea se aduc la cunoștință persoanei evaluate.
Comisia se constituie prin
dispoziția primarului, totul
fiind prevăzut în anexa 6 a
codului administrativ”, a
menționat Denisa Ionașcu,
secretarul primăriei Iași.
Conform anexei, evaluarea performanţelor profesionale
individuale
ale
funcţionarilor publici se face

anual. În urma evaluării performanţelor profesionale individuale,
funcţionarului
public i se acordă unul dintre
următoarele calificative:
“foarte bine”, “bine”, “satisfăcător”, “nesatisfăcător”. Dacă
nu va obține minimum satisfăcător, Denisa Ionașcu
poate să fie suspendată din
funcție. Ea poate ulterior
contesta decizia.

Vot secret pentru
evaluarea
secretarului
primăriei. Cine face
parte din comisia de
evaluare?
Grupurile de consilieri au
cerut ca voturile să fie nominale, la vedere sau prin vot
secret. În cele din urmă,
amendamentul PNL cu votul
secret a trecut de plenul CL
Iași. Fiecare formațiune politică a făcut câte o nominalizare
pentru
comisia
respectivă, pentru cele două
locuri. Traian Ciobotaru (PNL)
a primit 13 voturi, Mihai Liviu
Gavril (PSD) a primit 5 voturi,
în vreme ce Camelia Ciornia
(PMP) a primit 13 voturi. De
asemene, Diana Finkelștain
(USR), a primit 11 voturi. Astfel, din comisia de evaluare
vor face parte Mihai Chirica,
Florentin Traian Ciobotaru și
Camelia Ciornia. Din proiectul de hotărâre a fost scoasă
perioada de evaluare inițială
pentru anul 2021, tocmai
pentru că nu au fost stabiliți

indicatorii de performanță.
În ultima perioadă s-au
înmulțit plângerile la adresa
secretarului primăriei, foarte
mulți ieșeni reclamând că
mai multe proiecte sunt blocate de către aceasta în mod
voit. Astfel, conducerea primăriei a decis să ia atitudine
și să ceară o evaluare a Denisei Ionașcu. Proiectul a fost
votat de aleșii PNL, în timp ce
cei de la PSD s-au abținut, iar
cei de la USR nu au participat
la vot.

Scandal pe proiectele
de urbanism
Denisa Ionașcu avizează
și proiectele de urbanism,
multe dintre aceste proiecte
fiind blocate de către secretarul municipalității. Ultimul
scandal de acest gen ține de
un proiect intrat în atenția
organelor de anchetă privind
emiterea certificatelor de
atestare a edificării construcţiilor. Procedura de eliberare a acestor acte este
cât se poate de clară, conform dispoziției nr. 123 de pe
25.01.2018, dispoziția având
și semnătura secretarului
primăriei. Evaluarea secretarului Denisa Ionașcu a scos la
iveală și alte aspecte legate
de CL Iași. De exemplu,
aceasta a deținut un apartament al primăriei, în condițiile în care avea și o locuință
proprie, prejudiciul adus municipalității fiind unul important.
Vlad ROTARU
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Campania de vaccinare pentru copii cu
vârste cuprinse între 5-11 ani are succes la
Iași! În două zile, 50 de minori s-au
imunizat împotriva Covid-19

Campania de vaccinare a
copiilor cu vârsta între 5 și
11 ani a debutat promițător
la Iași. De miercuri, 26
ianuarie 2022, și până ieri,
28 ianuarie 2022, în
centrele de vaccinare au
fost imunizați împotriva
virusului 50 de minori.
Tulpina Omicron face
ravagii în rândul sugarilor
În doar 48 de ore, în centrele de
vaccinare din Iași destinate copiilor
cu vârsta între 5 și 11 ani au fost imunizați împotriva Covid-19 50 de minori. Autoritățile sunt în alertă în ceea
ce privește rata de infectare cu tulpina Omicron a copiilor, care crește
de la o zi la alta. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Iași trag un
semnal de alarmă. ”De pe data de 26
ianuarie 2022, de la debutul campaniei de vaccinare împotriva Covid-19
a copiilor cu vârstă între 5 și 11 ani, în
centrele din Iași s-au imunizat 50 de
minori. Este un început bun, dar incidența cazurilor de infectare cu tulpina Omicron la copii este mult mai
mare în acest val decât incidența cazurilor din valul 4. De remarcat este
faptul că peste 60 la sută dintre copiii

infectați sunt sugari, cu vârsta sub un
an, motiv pentru care DSP Iași încearcă să transmită următorul mesaj
părinților care au copii mici și mai
ales sugari: să nu stea în contact cu
ei fără mască, pentru că sunt extrem
de receptivi la această infecție cu
tulpina Omicron”, a declarat dr. Vasile
Cepoi, directorul DSP Iași.

Medicii de la Spitalul
”Sf. Maria” din Iași susțin
vaccinarea copiilor a
căror vârstă este cuprinsă
între 5 și 11 ani
Medicii de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria”, Iași au
transmis un mesaj părinților, având în
vedere incidența crescută a cazurilor
de infecție cu virusul COVID-19 în rândul populației pediatrice. Specialiștii
susțin imunizarea copiilor împotriva
Covid-19. ”Vă rugăm să aveți în vedere următoarele recomandări pentru a evita infectarea copiilor. Vă
reamintim că, dintre micuții noștri
pacienți, cele mai vulnerabile categorii sunt nou-născuții, copii cu vârsta
de până în 28 de zile și sugarii, copii
cu vârsta de până într-un an. Vă atragem atenția că în această perioadă
este foarte important să respectați
măsurile de igienă și de distanțare

socială care împiedică răspândirea
virusului COVID 19: familiarizarea copiilor cu purtarea măștii de protecție;
igiena mâinilor; aerisirea frecventă a
încăperilor; măsuri de distanțare socială; desfășurarea activităților în
spații deschise. În familiile în care
există copii de diferite vârste și în
special în familiile în care există un
copil inserat în colectivitate și un
copil care nu frecventează colectivitatea, să existe un grad de distanțare
între cei doi copii, în momentul în
care unul dintre aceștia prezintă simptome specifice infecției cu virusul
COVID-19”, au declarat reprezentanții
Spitalului ”Sf. Maria”, Iași.

Principalele simptome ale
infecției cu SARS-Cov-2
Principalele simptome ale infecției cu SARS-Cov-2 ce caracterizează
aceste categorii de vârstă sunt: febră
care nu cedează la antitermicele
uzuale administrate per os, lipsa poftei de mâncare, stare de oboseală
marcată, plâns incosolabil sau areactivitate, diaree, vărsături, convulsii
sau modificări de respirație. Specialiștii recomandă ca, în această perioadă, starea de sănătate a copiilor
să fie monitorizată cu o mai mare vigilență, în special a copiilor mici. ”Su-

bliniem că în acest val pandemic manifestările respiratorii sunt mai puțin
frecvente decât celelalte manifestări. Din experiența clinică, vă informăm că tulpina actuală ce are
transmitere comunitară, deși prezintă un grad de contagiozitate ridicat, determină forme ușoare și medii
de boală, care se remit sub tratament
suportiv. Dacă aceste simptome
afectează starea de sănătate a copilului dumneavoastră, vă recomandăm să solicitați un consult inițial la
medicul de familie sau medicul pediatru, care în funcție de gravitatea
manifestărilor vă va direcționa sau
nu către Unitatea de Primie Urgențe
a spitalului de care aparțineți teritorial. Vă recomandăm ca în mini-trusa
de urgență a fiecărui părinte să
existe: aparat de aerosoli, antitermice (paracetamol, ibuprofen), soluție pentru aerosoli, soluții de
rehidratare orală, medicamente pentru tratarea diareei de tipul diosmectită, mucolitice de tipul fluimucil,
care se vor administra doar la indicația medicului”, au precizat reprezentanții spitalului. Specialiștii susțin că
vaccinarea copiilor cu vârsta între 5
și 11 ani poate reduce rata de infectare în cazul minorilor.
Andreea PĂDURESCU
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Sărbătoarea Sfinților Trei
Ierarhi. Hram la mănăstirea
ctitorită în Iași de Vasile Lupu

Pe 30 ianuarie 2022 este sărbătoarea
Sfinților Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și
Ioan. În această zi este și hramul
Mănăstirii “Trei Ierarhi”, din centrul
municipiului Iași, ctitoria domnitorului
Vasile Lupu
Sărbătoare importantă, în Biserica Ortodoxă
Română! Mâine, 30 ianuarie 2022, în calendarul
creștin-ortodox este sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan, considerați adevărații
ctitori ai ortodoxiei.
Sărbătoarea din 30 ianuarie 2022 a Sfinților
Trei Ierarhi este cu atât mai importantă cu cât milioane de români își sărbătoresc în această zi și
ziua onomastică.

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi în
Biserica Ortodoxă Română
Creștinii îi cinstesc mâine, 30 ianuarie 2022, pe
sfinții Trei Ierarhi: Grigore, Vasile și Ioan. Cei trei
sunt cunoscuți drept sfinții Ierarhi și pentru că, pe
lângă darul tălmăcirii Sfintelor Scripturi, ei s-au învrednicit și de înalta treaptă a arhieriei. Viața lor
se află istorisită la zilele în care se face pomenirea

fiecăruia din ei în parte. Viața Sfântului Vasilie se
află la 1 ianuarie, viața Sfântului Grigorie Teologul,
la 25 ianuarie, iar viața Sfântului Ioan Gură de Aur
- la 13 noiembrie și la 27 ianuarie.
Pe data de 30 ianuarie, creștinii îi prăznuiesc
pe toți trei pentru munca adusă Bisericii Mântuitorului Hristos. Cei trei sfinți au viețuit în vremea
împărăției lui Claudiu. Și, pentru că lumea creștină
îi cunoștea, credincioșii s-au împărțit în tabere, fiecare socotind că unul dintre cei trei ierarhi era mai
binecuvântat.

Tradiții de sărbătoarea
Sfinților Trei Ierarhi
Sărbătoarea din 30 ianuarie 2022 are și rădăcini în credința populară. Astfel, cei trei ierarhi erau
considerați doctori vindecători de boli. Conform
tradiției creștine, oamenii trebuie să dea o lumânare de pomană pentru că întreaga viață să le fie
luminată. Se mai crede că, pe 30 ianuarie, începe
să încolțească grâul care nu a încolțit din toamnă.
În tradiția populară se mai spune și că, din 30
ianuarie, se schimbă vremea. De-acum, se zice că
vremea vine spre primavară. Dacă streșinile curg,
primăvara va fi friguroasă; dacă e ger, vara va fi
calduroasă.

Liturghie la Mănăstirea
“Trei Ierarhi”, din municipiul Iași
De sărbătoarea din 30 ianuarie 2022 se leagă
și numele unui important lăcaș de cult din municipiul Iași. La Mănăstirea “Trei Ierarhi”, din municipiul
Iași, ridicată de domnitorul Vasile Lupu, se va desfășura o liturghie specială. Ansamblul bisericesc
de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt a fost
construit între anii 1637 și 1639, ca necropolă domnească. Clădirea reflectă aspirația ctitorului spre
lumea bizantină, combinând structuri și forme tradiționale cu materiale prețioase și o decorație fastuoasă. În interiorul bisericii au fost așezate pentru
o vreme moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva,
acestea fiind mutate apoi la Catedrala Mitropolitană.
Totodată, în interiorul mănăstirii a locuit pentru
o vreme și poetul Mihai Eminescu. Tot aici odihnesc domnitorii Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu și
Alexandru Ioan Cuza. Mănăstirea a fost propusă și
pentru lista mondială a patrimoniului UNESCO. Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi vine și cu alte tradiții
în credința populară.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro
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Medicul Christache Zanoschi din Iași
deține o comoară unică! A adunat 45 de
ani ca să ajungă la această performanță
Povestea realizării, la Iași,
de-a lungul a aproape
jumătate de secol, a unui
atlas științific despre corpul
uman! Acesta poartă
semnătura conf. univ. dr.
Christache Zanoschi, medic
care deține imperiul
farmaceutic Ircon. “Am
dorit să aduc un plus de
claritate”, arată medicul
Christache Zanoschi
Povestea scrierii, la Iași, a unui
atlas științific despre corpul uman a
devenit celebră în toată lumea! Medicul, conf. univ. dr. Christache Zanoschi, care deține imperiul
farmaceutic Ircon, a muncit peste 45
de ani pentru a scoate, în 2015, “Atlas
of Human Anatomy”. “Aventura” acestuia este demnă de Cartea Recordurilor. Atlasul de Anatomie reprezintă
o premieră românească.
Reporterii cotidianului BZI au realizat un interviu complet cu autorul Christache Zanoschi -, ce poate fi urmărit doar pe www.bzi.ro. Atlasul cuprinde capitole de: osteologie,
artrologie, miologie, angiologie și
miologie. Ceea ce-l face unic este
atenția minuțioasă pentru detaliul
anatomo-funcțional și pentru cel
anatomo-chirurgical. Atlasul semnat
de medicul și universitarul Christache Zanoschi este la un nivel științific
și grafic excepțional. Creația depășește interesul pur didactic al studenților. Atlasul oferă un bun ghid
chirurgilor ortopezi, vasculari și neurochirurgilor nevoiți să înțeleagă
mecanisme lezionale, dar și căile de
refacere a structurilor modificate.

Povestea muncii de 45 de
ani a unui atlas științific
despre corpul uman
Intitulată “Atlas ilustrativ medical”
- “Atlas of Human Anatomy” și realizată de Christache Zanoschi, lucrarea a apărut la Editura “Scripta
Manent” și face parte din categoria
“Medicină și farmacie”. În 2015, lucrarea a fost distinsă de Academia Ro-

El adaugă: “Am avut ocazia fericită să mă instruiesc la o Școală de
Anatomie de elită, una dintre cele
mai bune din țară la acea dată, care
a îndeplinit în cel mai înalt sens al cuvântului menirea adevărată a oricărei
școli, și anume aceea de a fi un
model, de a prezenta modele și de a
fi un reper de mare suprafață intelectuală și științifică, de un înalt nivel
cultural, moral și profesional, vrednice de fi urmate de oricine.”

Christache Zanoschi,
întristat de ce se întâmplă
acum în Școala din România
mână cu Premiul “Victor Babeş” în
Științe medicale.
“De-a lungul timpului s-au editat
numeroase atlase și reprezentări
grafice despre om, mai ales după ce
Andreas Vesalius a scris în 1439 acea
faimoasă lucrare, “De Humani corporis fabrica” - “Funcționarea corpului
uman”, bazată pe disecții și observații originale. Imaginile din majoritatea
atlaselor seamănă mai mult sau puțin
între ele, întrucât se referă la același
obiect. Eu am dorit să aduc un plus
de claritate, precizie și o alură artistică, iar știința anatomică, cu detaliile
sale profunde și de finețe, am pus-o
în figuri și imagini frumoase pentru a
facilita înțelegerea diferitelor structuri anatomice, pentru a ușura înțelegerea textelor anatomice și pentru
a ajuta la reținerea mai bună a noțiunilor. E rodul muncii mele de 45 de
ani... Acum mă pregătesc și de volumele al II-lea și al III-lea”, mărturisește medicul și universitarul
Christache Zanoschi.

Cea mai mare bucurie - când
oameni care nu te cunosc
studiază din opera ta
Mai departe, conf. univ. dr. Christache Zanoschi crede că cea mai
mare bucurie și împlinire este când
oameni care nu îl cunosc personal,
studenți în special, studiază din
opera sa.
“Pentru acest motiv, am dorit ca
imaginile în afară de mesajul lor științific pe care îl poartă, să mai reali-

zeze un lucru, și anume să placă, să
producă o stare emoțională și poate
chiar de extaz, ca la sculptorul Pygmalion, din Grecia Antică, pentru că
tot ce-i frumos place oricui. De
aceea, pe lângă aspectul cât mai clar
și concis în realizarea imaginilor, o
atenție deosebită s-a acordat părții
artistice a acestora și în special aspectului cromatic pe care am căutat
să-l potrivesc cât mai bine cu elementele ilustrate”, arată medicul
Christache Zanoschi.

“Atlas of Human Anatomy”
se bazează pe nivelul
științific la care a ajuns
Școala de Anatomie din Iași
Lucrarea “Atlas of Human Anatomy” se bazează pe nivelul științific
la care a reușit să ajungă Școala de
Anatomie din Iași în ultimii 40 de ani,
locul în care s-a format Christache
Zanoschi. “Pentru aspectul cromatic
al sistemului osos am cercetat mai
mult de un an culoarea cea mai potrivită, iar, apoi, am căutat tehnica pentru uniformizarea tuturor pieselor
descrise; într-un mod asemănător sa procedat și pentru sistemul muscular, vascular și nervos. Sper să fi
reușit măcar în parte din acest punct
de vedere; imaginile au fost însoțite
acolo unde a fost cazul de schițe; legenda este scrisă în Limba engleză,
astfel ca materialul prezentat să-l
poată studia cât mai multă lume atât
de la noi, cât și de aiurea”, mai consideră medicul Christache Zanoschi.

Medicul Christache Zanoschi este
întristat de ceea ce se întâmplă acum
în Școala din România. El regretă vremurile în care s-a format, dar crede
că există încă oameni de valoare. “Din
păcate, acum, lucrurile în țara noastră nu merg. Eu mă uit și la unii angajați, de la țară, că nu știu să scrie.
Apoi, nu mai este conștiință, responsabilitate și punctualitate. Mă întreb
și eu de ce mai sunt plătiți profesorii,
dacă nu-i învață nimic pe aceștia?!
Însă avem oameni de valoare, mari figuri precum profesorii Carol Stanciu
sau Eugen Târcoveanu, de la noi, din
Iași, dar sunt și alții”, a conchis medicul și universitarul Christache Zanoschi.
Acesta este absolvent al Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie
“Grigore T. Popa” din Iași, în 1974. A
fost conferențiar la Catedra de Anatomie a UMF Iași, medic primar de
Obstetrică și Ginecologie, doctor în
Științe Medicale, farmacist. Membru
al Societății Inventatorilor din România, laureat cu Premiul Academiei Române și cetățean de onoare al
municipiului Iași. Povestea realizării,
la Iași, timp 45 de ani a unui atlas științific privind corpul uman, celebru în
toată lumea, “meșteșugit” de profesorul și medicul Christache Zanoschi,
poate fi urmărită într-un video-interviu pentru BZI LIVE ce îl are în primplan pe acesta.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Tenorul Andrei Fermeșanu, noul
manager la Operei Naționale
Române Iași, contestat de
artistul Marius Aftaragaci
Situație tensionată la
Opera Națională
Română din Iași!
Numirea lui Andrei
Fermeșanu ca
manager provoacă
nemulțumire în
rândul unor artiști. El
îl înlocuiește pe prof.
univ. dr. Daniel
Șandru. Artistul
Marius Aftaragaci
consideră că numirea
este una nefericită
Situație tensionată la
Opera Națională Română din
Iași (ONRI)! Tenorul și regizorul Andrei Fermeșanu a fost
numit manager interimar
prin Ordinul Ministrului Culturii, Lucian Romașcanu (pentru 90 de zile). El îl înlocuiește
pe prof. univ. dr. Daniel Șandru, cel care a ocupat
această poziție timp de 11
luni. Pe de altă parte, artistul
Marius Aftaragaci, liderul angajaţilor din ONRI şi al Sindicatului ARTIS Moldova,
consideră că numirea este
una nefericită.
“E o alegere nefericită a
ministrului Romașcanu, de
care cred că nu-și dă seama!
Îl voi informa, argumentat, în
legătură cu această alegere
nefericită. Prin comparație,
fostul manager (prof. univ.
dr. Daniel Șandru) avea experiență și competență profesională ca manager și nu văd
logica acestei numiri a lui
Fermeșanu și nu-l recomandă nimic pentru această
postură. Chiar dacă profesorul Șandru nu avea competențe profesionale pe zona
muzicală, el avea pregătire
aparte prin coordonarea
unor instituții de anvergură și

a coordonat mari proiecte.
Coordonarea artistică, de 11
luni, a lui Andrei Fermeșanu
a demonstrat și dovedit că
nu e competent să administreze o asemenea instituție.
Sunt alți oameni mai bine
pregătiți, inclusiv în Opera
din Iași, care puteau ocupa
acest post la o instituție de
asemenea calibru”, a precizat artistul Marius Aftaragaci.

Cine este tenorul
Andrei Fermeșanu,
noul manager al
Operei Naționale
Române Iași
Astfel, ministrul Culturii,
Lucian Romașcanu, a semnat ordinul prin care a fost
numit Andrei Fermeșanu în
funcția ocupată de prof. univ.
dr. Daniel Șandru.
Andrei Fermeșanu este
tenor şi dirijor. Membru al faimosului Cor “Byzantion”, Fermeșanu a fost dirijor al
Corului “Marii Uniri”, al Ateneului Naţional din Iaşi. În
2004, acesta devine absol-

vent al Seminarului Teologic
Liceeal Ortodox “Sf. Gheorghe” din Botoşani, 2008 - absolvent al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă “Dumitru
Stăniloae”, din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”,
din Iaşi. În 2011 - absolvent al
Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru din cadrul
Universităţii Naţionale de
Arte “George Enescu”, din
Iaşi. La invitaţia Institutului
Cultural Român din Londra Marea Britanie, Andrei Fermeșanu a susţinut pe 1 martie 2018, în celebra Sală
“George Enescu”, un recital
de arii de operă şi lied.

Daniel Șandru a
transmis un mesaj în
ultima sa zi de
mandat
Profesorul Daniel Șandru,
fostul manager interimar în
ultima sa zi de mandat. El a
menționat că și-a atins
obiectivele propuse în perioada în care a fost la conducere. “E ultima zi a

mandatului meu de manager
interimar al ONRI. În urmă cu
aproape 11 luni, când am
făcut prima declarație publică în această calitate, am
spus că mandatul meu, unul
asumat politic, are drept
scopuri principale echilibrul
instituțional și revenirea la
legalitate. Și am mai spus că,
atunci când aceste obiective
vor fi atinse, Opera le va reveni artiștilor. Mărturisesc că
au fost 11 luni teribil de provocatoare, uneori cu momente dificile, dar și cu
foarte multe satisfacții. Am
cunoscut oameni minunați,
din Opera ieșeană și din afara
ei, am reușit să observ “fenomenologia” construcției și
trăirilor artistice, am resimțit
emoții aparte ca simplu
spectator al dăruirii celor
care mi-au oferit privilegiul
de a le fi coleg. Din punct de
vedere administrativ, o spun
fără înconjur: raportându-mă
la situația instituțională din
martie 2021 și la situația pandemică, sunt convins că am
făcut performanță la ONRI”,
arată Șandru.

El continuă: “Am transparentizat actul decizional, am
asigurat condiții pentru democratizarea instituțională,
am instituit un traseu clar și
legal al achizițiilor publice,
am deschis instituția, la propriu, prin parteneriatele încheiate, am detensionat
atmosfera existentă în plan
uman, am obținut spațiu suplimentar pentru depozitarea decorurilor, am reușit să
suplimentez veniturile instituției grație sponsorizărilor.
Am asigurat reintegrarea și
plata drepturilor salariale
restante ale artiștilor cu privire la care Justiția a stabilit
că s-au produs abuzuri, am
transparentizat la maximum
concursurile și am organizat,
în premieră la Opera ieșeană,
examene de promovare pentru 43 de artiști”, a conchis
fostul manager al ONRI. După
cei 10 ani de scandal creat de
Beatrice Rancea, situația redevine tensionată la Opera
Națională Română din Iași,
prin numirea lui Andrei Fermeșanu ca manager.
Valentin HUȚANU
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O adolescentă a fost vândută ca sclavă
unei familii de țigani. În schimbul
a 200 de euro a venerat șatra din Iași
O adolescentă din județul
Iași a fost vândută cu suma
de 200 de euro unor
căldărari, care au
transformat-o în sclavă.
Înainte de aceasta,
adolescenta a fost pusă să
practice prostituția. În urma
incidentelor, ieșeanul
Valeriu Berescu, zis
“Cioacă”, a fost trimis la
pușcărie
Poveste tragică, în județul Iași! O
adolescentă le-a povestit oamenilor
legii cum a ajuns să fie vândută cu
suma de 200 de euro unor căldărari,
care au tratat-o ca pe o sclavă. Totul,
în cadrul unui dosar de trafic de minori. Recent, în cadrul acestui dosar,
un ieșean, Valeriu Berescu, zis
“Cioacă”, a fost pedepsit de magistrații din cadrul Tribunalului Iași.
“Instanța îl condamnă pe inculpatul Valeriu Berescu la o pedeapsă de
3 ani şi 6 luni de închisoare pentru
săvârșirea infracțiunii de trafic de
minori. Admite în parte acţiunile civile formulate de către persoanele
vătămate și îl obligă pe inculpatul Valeriu Berescu la plata către fiecare
dintre acestea a unei sume de 15.000
de lei, cu titlu de daune morale”, au
precizat magistrații ieșeni. De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând fi contestată.
În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Ieșeanul Valeriu Berescu, zis
“Cioacă”, acuzat de
trafic de minori
Procesul ieșeanului Valeriu Berescu, zis “Cioacă”, a început pe 20
iulie 2021. Oamenii legii l-au trimis în
judecată sub acuzația de trafic de
minori. Asta, după ce ieșeanul a fost
reținut și, mai apoi, arestat preventiv,
de pe data de 1 aprilie 2021. Anchetatorii au susținut că individul a convins
două adolescente, una de 14 ani, alta
- de 15 ani, Cosmina T. și Delia G., să
practice prostituția. În edițiile ante-

rioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.
“În vara anului 2019, inculpatul a
recrutat-o pe persoana vătămată minoră de 15 ani, profitând de starea
acesteia de vădită vulnerabilitate (pe
fond de vârstă fragedă, educație precară, alienare familială, internări succesive în centre pentru minori, fără
nicio sursă de venit) și a primit-o în
imobile închiriate pe raza municipiului Iași, unde a exploatat-o prin obligare la practicarea prostituției până
în luna februarie 2020, sumele de
bani câştigate de victimă fiind însuşite în totalitate de către inculpat. În
noiembrie 2019, el a recrutat-o pe
persoana vătămată minoră de 14 ani,
profitând de starea acesteia de vădită vulnerabilitate, și a primit-o în diverse locații închiriate, unde a
exploatat-o prin obligare la practicarea prostituției până în luna februarie
2020. Inculpatul a solicitat procedura
recunoaşterii învinuirii, recunoscând
săvârşirea faptelor”, au afirmat anchetatorii ieșeni.

Drama unei adolescente din
Iaşi, vândută cu 200 de euro:
“Am fost tratată
ca o sclavă...”
Oamenii legii au susținut că Valeriu Berescu, zis “Cioacă”, le convingea pe tinerele din centre de
plasament să practice prostituția în
folosul lui. Acesta lua toți banii câștigați de tinere din activitatea de pros-

tituție, pe motiv că avea cheltuieli cu
chiria și altele. În cele din urmă, totul
a ieșit la iveală cu privire la activitatea prestată de cele două fete, iar anchetatorii au intrat pe fir. Astfel,
aceștia au ajuns la Valeriu Berescu.
La audieri, una dintre victime a
povestit prin ce a fost nevoită să
treacă. Aceasta a relatat că, după ce
a practicat prostituția, a fost vândută
unei familii de căldărari contra sumei
de 200 de euro, pentru a fi sclavă în
gospodărie. “Am avut primul client în
a doua sau a treia zi după ce am ajuns
în apartament, într-o zi din luna noiembrie 2019. Am practicat prostituția până în februarie 2020, am avut
aproximativ 10 clienți pe zi, de obicei
luam pauze doar în weekend, iar programul de muncă era zilnic în intervalul orar 12:00 - 4:00. Nu am plecat
cu nicio sumă de bani de pe urma
practicării prostituției, pentru că toți
banii i-a luat “Cioacă”. În perioada
respectivă am câștigat în jur de
18.000 de lei din practicarea prostituției pentru el. După februarie 2020,
am aflat de la niște căldărari faptul că
el mă vânduse lor contra sumei de
200 de euro. Acei căldărari m-au dus
cu forţa în casa lor, iar, timp de aproximativ o lună, s-au folosit de mine la
treburile gospodărești, tratându-mă
ca pe o sclavă. Într-o dimineață, după
aproximativ o lună de locuit efectiv în
acea casă, eu am reușit să fug”, a povestit adolescenta din Iași cu lacrimi
în ochi.

“Unele fete ajung la noi din
cadrul unor rețele
de trafic de minori”
Reprezentanții Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași susțin că, din păcate, astfel de cazuri sunt destul de
frecvente. “Conform procedurilor,
odată ce o minoră dispare dintr-un
centru de plasament, este anunțată
Poliția. Se dau semnalmentele minorei
și cum era îmbrăcată ultima oară când
a fost văzută de angajații centrului respectiv. Dacă există suspiciunea vreunui trafic de minori, sunt anunțați
polițiștii. Mai apoi, oamenii legii desfășoară activități specifice pentru a
identifica minora dată dispărută. Unele
adolescente ajung la noi din cadrul
unor rețele de trafic de minori destructurate de anchetatori. Astfel, ele ajung
în grija noastră, dar păstrează legăturile cu fostul “pește”. Am avut și situații
în care beneficiare ale noastre au încercat și au și reușit să recruteze alte
fete de genul acesta, din centre de plasament. Asta se întâmpla în urmă cu
aproximativ 5-6 ani”, a declarat ieri Tiberiu Bantaș, purtătorul de cuvânt al
Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului (DGASPC) Iași.
Acesta a adăugat că, odată recuperate, adolescentele sunt consiliate psihologic în cadrul centrelor de
plasament. Astfel s-a încheiat drama
adolescentei din Iaşi vândută cu 200
de euro unei familii de căldărari, pentru
a fi sclavă în gospodărie.
Ciprian NEDELCU
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Pseudojurnalistul Gabriel Gachi,
acuzat că a condus cu
alcoolemie! Individul, trimis în
judecată de procurorii ieșeni

Pseudojurnalistul Gabriel
Gachi este acuzat că a
șofat cu alcoolemie! Astfel,
individul care deține o
fițuică online a fost trimis
în judecată de procurorii
ieșeni după ce a urcat băut
la volan. Acum, Gabriel
Gachi va fi nevoit să dea
explicații în fața
magistraților din cadrul
Judecătoriei Iași
Pseudojurnalistul Gabriel Gachi,
cel care deține o fițuică online, este
acuzat că a șofat cu alcoolemie! Astfel, individul care deține fițuica online
ReporterIS a fost trimis în judecată
de procurorii ieșeni după ce a urcat
băut la volan.
Acum, urmează ca Judecătoria
Iași să stabilească un prim termen al
procesului penal ce îl privește pe Ga-

briel Dumitru Gachi. Mai apoi, magistrații vor asculta ce au de spus anchetatorii, dar și pseudojurnalistul,
pentru a putea lua o decizie în acest
caz. În edițiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat cazul lui
Gabriel Dumitru Gachi și incidentul în
care a fost implicat.

Pseudojurnalistul Gabriel
Gachi, acuzat că a condus cu
alcoolemie
Astfel, pseudojurnalistul Gabriel
Dumitru Gachi a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 21
ianuarie 2021. Individul în vârstă de
48 de ani este acuzat de procurorii
din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Iași de comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub
influența alcoolului sau a altor substanțe.
“Pe data de 15 aprilie 2021, în jurul

orei 20:23, inculpatul a condus autovehiculul marca Ford pe bulevardul
Anastasie Panu, din municipiul Iaşi,
dinspre Podu Roş către strada Elena
Doamna, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. Astfel, s-a stabilit că, la
ora 20:47, inculpatul avea o alcoolemie de 1,31 grame / litru alcool pur în
sânge, iar, la ora 21:47, acesta avea o
alcoolemie de 1,04 grame / litru alcool
pur în sânge. Facem precizarea că
trimiterea în judecată constituie doar
o etapă procesuală care, în nicio situaţie, nu poate înfrânge prezumţia
de nevinovăţie”, a declarat ieri Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Gabriel Gachi nu este la
prima abatere
Pseudojurnalistul Gabriel Gachi
nu este la prima abatere. În trecut,
reporterii cotidianului BZI au prezen-

tat un incident care a avut loc pe data
de 14 ianuarie 2017, în jurul orei 12:00.
Atunci, maşina lui Gabriel Gachi, un
Ford, bloca o cale de acces de pe esplanada Oancea. Un echipaj de la
Serviciul Rutier al Poliţiei Locale,
care patrula prin zonă, i-a făcut semn
să elibereze calea de acces, dar, în
loc să se conformeze, Gachi a preferat să vocifereze la adresa oamenilor
legii.
În loc să plece capul în fata poliţiştilor după ce a fost prins în ofsaid,
Gachi, cel care dă lecţii în fiţuica lui
online despre respectarea legii şi
moralitate, a făcut un show.
Reporterii cotidianului BZI au încercat ieri să-l contacteze telefonic
pe Gabriel Gachi, însă acesta avea telefonul închis. Acum, pseudojurnalistul Gabriel Gachi este acuzat că a
șofat cu alcoolemie, el fiind trimis în
judecată de procurorii ieșeni.
Ciprian NEDELCU
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Medic din Iași, beat-mangă la volanul unei
mașini! Dormea în autoturism, în mijlocul
străzii, când a fost trezit de polițiști
Un medic de familie din Iași
a fost prins beat-mangă la
volanul unui autoturism.
Cătălin Theodor Ungureanu
dormea în vehicul, în
mijlocul străzii, când a fost
trezit de polițiști. Doctorul a
scăpat de pușcărie, deși nu
e la prima “ispravă”
Un medic de familie din județul
Iași a fost prins beat-mangă la volanul unei mașini! Doctorul dormea în
vehicul, în mijlocul străzii, când a fost
trezit de oamenii legii. În urma incidentului, medicul Cătălin Theodor
Ungureanu a fost pedepsit de magistrații din cadrul Judecătoriei Iași. “Instanța îl condamnă pe inculpatul
Cătălin Theodor Ungureanu la pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni de
închisoare, cu suspendare, pentru
conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.
Dispune ca inculpatul să presteze o
muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de
zile, fie în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, fie în cadrul Direcţiei
de Fond Locativ Iași”, au precizat judecătorii ieșeni. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Medic din Iași, prins beatmangă la volanul
unei mașini
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând
fi contestată. De asemenea, demn de
remarcat este că judecătorii au luat
în calcul și o condamnare anterioară
a medicului ieșean Cătălin Theodor
Ungureanu (57 de ani). Astfel, doctorul a fost pedepsit în trecut pentru
refuz de recoltare de probe biologice
și conducere fără permis. Acest proces al medicului de familie a început
pe data de 1 septembrie 2021. Procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Iași l-au trimis în
judecată pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. “Pe 1
septembrie 2016, în jurul orei 6:20, inculpatul a condus autoturismul

marca Renault către strada Dealul
Zorilor, având o îmbibaţie alcoolică
de 2,55 g/l alcool pur în sânge la
prima probă, respectiv 2,45 g/l alcool
pur în sânge la a doua probă”, au
menționat anchetatorii ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.

Cătălin Theodor Ungureanu
dormea în vehicul, fiind
trezit de polițiști
Polițiștii au fost sesizați în dimineața respectivă de agenți de la Poliţia Locală Iaşi cu privire la faptul că
pe strada respectivă, pe banda a
doua de circulaţie a sensului de
mers, se afla staţionat autoturismul
marca Renault Captur. Un echipaj al
Poliţiei Rutiere a mers la faţa locului,
unde a ajuns în jurul orei 5:30 şi a
identificat autoturismul, constatând
că, la volanul acestuia, se afla un bărbat care dormea și cu care agenții nu
au reuşit să vorbească, respectiv Cătălin Theodor Ungureanu. “Pentru eliberarea părţii carosabile, a fost
solicitată intervenţia unui echipaj de
asistenţă rutieră, iar, la ora 6:20, autoturismul marca Renault a fost scos
în afara părţii carosabile. S-a menţionat faptul că, pe toată durata efectuării acestor manevre pentru
eliberarea părţii carasobile, inculpatul aflat la volanul autoturismului nu
a reacţionat în vreun fel. În momentul
în care autoturismul marca Renault a
fost lăsat pe carosabil, inculpatul a
pornit vehiculul şi a accelerat, deplasându-se spre strada Dealul Zorilor,

fiind urmărit de echipajul de Poliţie
Rutieră cu semnalele acustice şi luminoase, pe o distanţă de aproximativ 200 de metri, până ce a fost
blocat, oprit şi legitimat”, au adăugat
oamenii legii.

Doctorul ieșean a
recunoscut totul la audieri
Întrucât mirosea a alcool, ieșeanul Cătălin Theodor Ungureanu a fost
testat alcoolscopic, rezultând o concentraţie alcoolică de 0,91 mg/l în
aerul expirat. Mai apoi, doctorul a fost
dus la Spitalul Clinic de Urgenţe “Prof.
dr. Nicolae Oblu”, din Iaşi, pentru prelevarea a două mostre de sânge.
Conform buletinului de analiză, el a
avut o alcoolemie de 2,55 grame la
mie, la prima probă recoltată, iar, la a
doua probă, a avut o alcoolemie de
2,45 grame la mie. În cursul urmăririi
penale, ieșeanul s-a prevalat de
dreptul la tăcere. În cursul judecăţii,
Cătălin Theodor Ungureanu a declarat că recunoaşte în totalitate comiterea faptei, astfel cum a fost
descrisă de procurori în rechizitoriu.
Contactat telefonic de reporterii cotidianului BZI, medicul de familie Cătălin Theodor Ungureanu a refuzat să
comenteze. “Nu pot vorbi acum cu
dumneavoastră”, a menționat doctorul ieșean.

Condamnat de 2 ori, a
scăpat de pușcărie - ce au
spus judecătorii
Chiar dacă se află la al doilea
dosar penal, medicul de familie din

județul Iași Cătălin Theodor Ungureanu a scăpat de pușcărie. Judecătorii au explicat și cum au ajuns la
această decizie. “Instanţa reţine că
inculpatul e integrat în societate,
fiind perceput de comunitate ca o
persoană responsabilă şi implicată,
fiind absolvent de studii superioare,
are 57 de ani şi are un loc de muncă
stabil - medic de familie. Din perspectiva naturii şi frecvenţei infracţiunilor care constituie antecedente
penale ale infractorului, instanţa va
reţine că figurează cu antecedente
penale, fiind condamnat pentru refuz
sau sustragere de la prelevarea de
mostre biologice şi conducerea unui
vehicul fără permis. Potrivit istoricului sancţiunilor contravenţionale, inculpatul este cunoscut cu multiple
abateri, inclusiv pentru conducerea
unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, împrejurare care dovedeşte o obişnuinţă a inculpatului în
adoptarea unei asemenea conduite,
nu un caracter accidental al acesteia.
Punând în balanţă considerentele anterior menţionate, instanţa va condamna inculpatul cu suspendare,
pedeapsă pe care o consideră ca
fiind corespunzătoare faptei deduse
judecății și persoanei inculpatului,
suficientă pentru a se atinge scopul
preventiv, educativ şi coercitiv al
sancțiunii”, au încheiat judecătorii.
Acum, medicul din județul Iași, care a
fost prins beat-mangă la volanul unei
mașini, a fost condamnat.
Ciprian NEDELCU
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Denisa este cea mai focoasă
asistentă medicală din Iași. Toți
bărbații își doresc să îi afle secretele,
iar acum tânăra a dat cărțile pe față

-

-

După ce a finalizat studiile,
Denisa, o frumoasă
asistentă medicală din Iași,
zvisează la o carieră de
succes într-o țară străină.
Pentru a-și îndeplini
dorința, aceasta studiază
din greu limba germană.
Denisa a fost voluntar în
-cadrul UPU - ”Sfântul
-Spiridon” în plină pandemie
Încă de pe vremea când era studentă la UMF Iași, Denisa a ales să
-facă practică în cadrul Unității de Pri-miri Urgențe de la Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon”.
Aceasta a fost alături de pacienți
aflați în suferință în plină pandemie
Covid-19. Chiar dacă a fost o perioadă
grea și solicitantă, și-a găsit puterea
în zâmbetul pacienților pe care îi
salva.
”Am făcut mult timp voluntariat la
UPU Iași, însă nu am rămas acolo. Perioada în care am făcut voluntariat a
fost chiar în perioada valului 3 și 4.
Recunosc că a fost într-adevăr soli-

citant, însă zâmbetele pacienților
tratați ne-au oferit mereu puterea de
a merge înainte și de a oferi ajutor
oamenilor, în ciuda riscului expunerii.
Voluntariatul în cadrul Unității de Primiri Urgențe Iași în perioada pandemiei s-a arătat a fi pentru mine o
reală experiență. Pe cât de nemilos
părea a fi virusul, pe atât de puternică era dorința personalului medical
în salvarea pacienților infectați. Toți
voluntarii s-au implicat neîncetat în
acordarea ajutorului echipei medicale”, a declarat Denisa, asistentă din
Iași.

Denisa, asistentă medicală
din Iași, își dorește să
profeseze în străinătate
Medicii și asistenții din Iași preferă să plece, să profeseze într-o țară
străină după finalizarea studiilor. La
fel a ales și Denisa, după ce a terminat cursurile la specializarea Asistență Medicală Generală, în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie
«Grigore T. Popa». Pentru a-și îndeplini una din cele mai mari dorințe,
Denisa învață din greu limba ger-

mană. ”Eu am finalizat studiile la specializarea Asistență Medicală Generală, în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie «Grigore T.
Popa», din Iași. Iubesc foarte mult
ceea ce fac și tot ce ține de această
meserie, însă îmi doresc să profesez
în domeniul meu, dar într-o altă țară,
nu în România. Momentan studiez
limba germană, pentru a putea realiza ce îmi doresc”, a precizat Denisa,
asistentă Iași.

Giorgiana Matei, doctorița
de la SMURD Iași după care
întoarce toată lumea capul
Reporterii BZI au prezentat-o în
edițiile anterioare și pe Giorgiana Loredana Matei, medicul care a făcut
parte din echipa SMURD de la Iași.
Tânăra este extrem de frumoasă și
se poate spune cu ușurință că după
ea întoarce toată lumea capul. Reporterii BZI au discutat cu Giorgiana
în urmă cu un an și au aflat de ce a
ales această meserie, ce pasiuni are
și cu ce se ocupă în timpul liber. Tânăra este de loc din Săveni, județul
Botoșani, și a urmat cursurile UMF

Iași, specializarea Medicină Generală.
Ulterior a plecat pe drumul medicinei
de urgență și de 3 ani este medic
specialist. Giorgiana are 33 de ani și
a povestit că a pus mereu cariera pe
primul loc. Despre intervențiile pe
care le-a făcut de-a lungul timpului
își aduce aminte cu drag. Una dintre
ele i-a rămas în minte și o amuză și
acum. Este vorba despre un accident
rutier la care a intervenit și i-a acordat primul ajutor unui bărbat care în
urma impactului și-a pierdut cunoștința. Plecând cu el spre spital, după
un timp acesta și-a revenit, iar când
a văzut-o pe frumoasa doctoriță a
crezut că a ajuns în Rai. ”Un pacient,
victima unui accident rutier, fiind
confuz după ce își pierduse cunoștința și pe care îl însoțeam spre spital, la un moment dat s-a trezit, s-a
uitat la mine și m-a întrebat dacă a
murit și a ajuns în Rai”, a spus dr.
Giorgiana Matei. Aceasta a părăsit
echipa de la Iași și a plecat să profeseze într-un alt oraș, exact cum își
dorește și Denisa, asistenta medicală.
Andreea PĂDURESCU
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Casa de Pensii
Iași a plătit
ajutorul de
deces în
valoare de 13
milioane de lei
Casa de Pensii Iași a plătit 13 milioane de lei,
ajutor de deces, către peste 2.000 de beneficiari.
În ultimele 3 luni au fost achitate sume mai mari
după ce a crescut ajutorul de deces, în luna ianuarie 2022, de la 5.380 de lei, la 6.095 de lei. Suma de
6.095 de lei este acordată în cazul decesului unui
salariat asigurat în sistemul public de pensii sau în
cazul morții unui pensionar. Suma de 3.048 de lei
va fi acordată în cazul decesului unui membru de
familie a persoanei asigurate sau a pensionarului.
Potrivit reprezentanților Casei Județene de
Pensii Iași, acordarea ajutoarelor de deces se va
face, în continuare, prin folosirea metodelor de
transmitere a solicitărilor, respectiv e-mail, la
adresele: deces.iasi@cnpp.ro, cjp.iasi@cnpp.ro,
fax 0232/410.092 sau poșta electronică. Cuantumul
ajutorului de deces se stabilește anual prin Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi
mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu
brut. Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe
baza unor documente transmise fie prin serviciile
poștale, fie în format electronic, pe baza certifica-

tului de deces. Ajutorul se achită în termen de 3
zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

Plăți cu câteva milioane de lei mai mari,
în ianuarie 2022
Ieșenii au primit pensii mai mari de la 1 ianuarie
2022, după ce punctul de pensie a fost mărit de la
1.442 de lei la 1.586 de lei. Pensia minimă a crescut
de la 800 la 1.000 de lei, pe lună. Pe de altă parte,
cea mai mare pensie acordată în Iași, eliminândule pe cele speciale, este de 12.710 lei, după ce au
fost reținute contribuțiile la sănătate (1.100 de lei)
și impozitul pe venit (1.190 de lei), odată cu schimbarea legislației.
Următoarele două pensii, ca valoare, ce sunt
acordate de la bugetul de stat, deci nu sunt speciale, sunt 12.386 de lei net și, respectiv, 12.305 lei
net lunar. Numărul total de pensionari din județul
Iași este de 162.732. Pensionarii din Iași au primit
și ajutoarele sociale promise de Ministerul Muncii
pentru cei care au venituri cuprinse între 1.000 și
1.600 de lei, lunar.
SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate precum și
atestări profesionale în domeniul financiarcontabil, prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize
contabile judiciare și extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; * Misiuni de
administrare și arbitraje - lichidări societăți; *
Auditare societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară, drept
comercial parte economică; * Transformare,
fuziune, dizolvare voluntară societăți; *
Comunicare și relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și informatică de
gestiune. Relații la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

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

Casa de Pensii Iași a plătit ajutorul de
deces, dar și un supliment financiar
Ordonanţa de Urgenţă prevede acordarea unui
ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei,
astfel încât toţi cei care se încadrează în această
categorie să aibă un venit de 2.200 de lei în luna
ianuarie 2022. Aceștia au primit ajutoare financiare în valoare de 91.280.127 lei. Numărul total de
beneficiari de ajutor financiar din Iași este de
85.536 de persoane, dintre care 47.507 cu venituri
mai mici sau egale cu 1.000 de lei și care au primit
în ianuarie 1.200 de lei.
Un număr de 38.029 de pensionari cu venituri
între 1.000 și 1.600 de lei inclusiv primesc diferența
până la 2.200 de lei și total venituri. Unii dintre pensionarii din Iași au fost nemulțumiți că nu au primit
banii de la stat, deși se încadrau. De asemenea, pe
lângă aceste ajutoare financiare acordate doar o
dată, Casa de Pensii Iași a plătit către beneficiari,
în luna ianuarie 2022, ajutorul de deces.
Raluca COSTIN
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Fermierii au cerut de la APIA Iași
subvenția la motorină pentru trimestrul
IV din 2021, în valoare 100.000 de lei
Fermierii au cerut de la APIA Iași subvenția la
motorină, utilizată în agricultură, în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2021 (trimestrul IV), din anul
2021. Beneficiarii au solicitat ajutoare financiare în
valoare de 100.000 de lei, banii urmând a fi virați în
conturile agricultorilor din Iași până la finalul lunii
februarie 2022. Ajutorul de stat se acordă trimestrial, sub formă de rambursare a diferenței dintre
rata accizei-standard și rata accizei reduse (stabilită la 21 de euro/1.000 de litri), pentru motorina
utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în
agricultură, a cărei valoare unitară este de 1,5721
lei/litru.
Suma plătită fermierilor pentru anul de cerere
2021 este mai mare decât cea acordată în 2020, iar
numărul beneficiarilor a crescut anual. Mai mult,
specialiștii din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vor să elimine în acest
an o parte din documentele care trebuie depuse la
dosarele prin care se solicită subvențiile, pentru a
ușura procesul de obținere a banilor.

APIA Iași va plăti, pe lângă
subvenția la motorină,
și ajutorul național tranzitoriu
APIA va demara plățile și către crescătorii de
bovine din Iași care au solicitat ajutorul național
tranzitoriu. Începând cu luna februarie 2022, fermierii din Iași vor avea în conturi banii solicitați în
schema decuplată de producție în domeniul zootehnic, specia bovine, de lapte sau de carne. Crescătorii de bovine din Iași trebuie să aibă minimum

3 capete în fermă pentru a primi ajutorul național
tranzitoriu. În această perioadă se stabilesc cuantumurile pentru fiecare schemă în parte.
Suma aprobată de APIA, la nivel național, este
de 1,1 miliarde de lei. Pentru anul de cerere 2019,
fermierii au primit un cuantum stabilit pe cap de
animal de 328 de lei, iar cuantumul pe tona de lapte
a fost de 84 de lei. Aceste sume ar putea fi acordate și în 2022, mai ales că, pentru anul de cerere
2020, banii care s-au acordat anul trecut, sprijinul
acordat de APIA drept ajutor național tranzitoriu,
a fost redus de la 69 de euro, respectiv 328 de lei
pe cap de animal, la 5 lei. De asemenea, pentru
tona de lapte, fermierii au primit 2 lei, și nu 84 de
lei.
Fermierii din Iași au mai primit de la Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) subvenții în valoare de 49 de milioane de euro, pentru
anul de cerere 2021. Un procent de 92 la sută din
numărul de agricultori care au solicitat anul trecut
subvențiile au primit banii pentru diverse scheme,
derulate de APIA. În total, 17.582 de fermieri autorizați la plată exploatează 280.000 de hectare de
terenuri agricole și au ferme zootehnice.
Cei mai mulți bani au fost virați în conturile
celor care se ocupă de cultivarea cerealelor, în cadrul schemei unice de plată pe suprafață, unde
subvenția a fost stabilită la 95,47 la hectar. Anul
acesta, valoarea ajutorului financiar ar putea
crește, potrivit specialiștilor APIA. Crescătorii de
bovine, ovine și caprine din Iași au primit sprijinul
cuplat zootehnic (SCZ) în valoare de 4 milioane de
euro, ultimele plăți pentru cererile depuse în anul

2021 fiind făcute în această lună. Fermierii care nu
au încă în conturi subvențiile au fost pe lista celor
verificați de APIA, care trebuie să mai aducă unele
clarificări sau nu primesc deloc banii. Acum, fermierii au cerut de la APIA Iași subvenția la motorină
pentru trimestrul IV din 2021, în valoare 100.000 de
lei.
Raluca COSTIN

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

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.
CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA „PSIHOLOGIE CLINICA” CAUIA FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII PSIHOLOGICE
POST CRIZA COVID SUPPORT DE REINTEGRARE SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500

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,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CITAȚII
Numitul BURLACU VIOREL, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Probota, comuna Probota, cod
poștal 707395, este citat la
Judecătoria Iași, în data de 15
februarie 2022, ora 08:30,
completul C17, în calitate de pârât,
în dosarul nr. 25649/245/2021,
având ca obiect „înlocuire amendă
cu muncă în folosul comunității”,
în procesul cu UAT Comuna
Probota, județul Iași.

MEDIU
S.C. CLR HYDRAULICS S.R.L.,
titular al proiectului „Dezvoltare în

vederea creșterii capacității de
inovare și competitivitate a firmei
CLR HYDRAULICS S.R.L. prin
realizarea de tehnologii de
reciclare a deșeurilor utilizând o
soluție specializată de software
pentru comanda, controlul și
înregistrarea parametrilor de
funcționare” propus a fi amplasat
în sat Ciurea, comuna Ciurea,
construcția C1, demisol, regiunea
de Dezvoltare Nord-Est, jud. Iași,
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Iași, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului: proiectul nu se
supune evaluării impactului asupra
mediului, 1. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Iași din Str. Calea
Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de
L-V, între orele 8-14, 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 autorităţii competente
pentru protecţia mediului.

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
provizoriu al GLOBAL ECO CENTER
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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

U

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.
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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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Accident rutier mortal, la Iași! Un tânăr de 34
de ani a fost zdrobit aproape de miezul nopții
Accident rutier mortal,
petrecut în Iași. Un tânăr de
34 de ani a decedat după ce
a fost lovit de un
autoturism. Polițiștii au
intrat pe fir și au deschis un
dosar penal pe numele
șoferului care se afla sub
influența băuturilor
alcoolice când s-a produs
tragedia
Încă o tragedie, la Iași! Zilele trecute, în comuna ieșeană Țibănești
avea să se producă un accident rutier
mortal. În seara zilei de 26 ianuarie
2022, Costel Rusu se afla pe o stradă,
când a fost izbit în plin de un consătean pe nume Mircea Cozmiță, care
se afla la volanul unui autoturism.
Impactul a fost atât de puternic,
încât moartea tânărului a survenit instant. Martorii au sunat imediat la numărul unic de urgențe 112 și au cerut
ajutor. Un echipaj medical a ajuns la
fața locului, însă nu a putut face altceva decât să declare decesul victimei. Polițiștii din Iași au deschis un
dosar penal în acest caz.

Accident rutier mortal,
la Iași, provocat
de un șofer băut
Șoferul care a provocat accidentul rutier se afla sub influența alcoolului. “Din cercetările efectuate până
în prezent, s-a constatat faptul că, în
seara de 26 ianuarie 2022, un bărbat
de 41 de ani, în timp ce ar fi condus un
autoturism, pe raza comunei Țibănești, ar fi surprins și accidentat
mortal un bărbat de 34 de ani. În urma
testării conducătorului auto cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de
0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat,
acesta fiind dus la o unitate medicală,
unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii
alcoolemiei. În cauză a fost întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar
cercetările sunt continuate”, au precizat reprezentanții Inspectoratului
de Poliție Județean (IPJ) Iași.
Tânărul care și-a pierdut viața a
fost abandonat de către mamă și
crescut doar de tată. Acum, tatăl său
se află în penitenciar. Localnicii din
Țibănești spun că de înmormântarea
tânărului se va ocupa chiar cel care
l-a accidentat mortal.

Bursa bârfelor

A spart o grămadă de bani la Monte
Carlo! Pițipoanca l-a făcut pe față
Babele bârfitoare încep rubrica în forță, cu
una despre un dezvoltator imobiliar, care era
mare șmecher în urmă cu vreo 10 anișori. Da, este
vorba despre Găbițu Radianu, care a construit mai
multe viluțe prin dealul cu bucium și a încasat
ceva lovele. Și, pentru a nu lungi suspansul, trebuie povestit că Găbițu avea o nevastă tare de
treabă, după cum spun tovarășii afaceristului. Dar
pe Găbițu nu l-a interesat și s-a întorlocat cu o pițipoancă. E de înțeles, mai ales că era o perioadă

Impact devastator, pe o
stradă din județul Iași
În urmă cu câteva săptămâni, pe
o șosea din județul Iași a avut loc o
altă tragedie. Astfel, un tânăr a murit
după ce bolidul în care se afla s-a
izbit puternic de un cap de pod în comuna ieșeană Plugari. Tânărul se afla
în mașină cu încă o persoană care,
din fericire, a scăpat cu viață. În
seara zilei de 22 decembrie 2021, un
accident rutier extrem de grav s-a
petrecut în localitatea ieșeană Plugari. Un tânăr în vârstă de 19 ani care
se afla al volanul unui Mercedes a
pierdut controlul autoturismului și a
intrat într-un cap de pod.

plină de petreceri, unde se priza în veselie, după
mai multe baterii de vin. Imediat a venit criza, dar
Găbițu nu s-a lăsat, o ardea pe la Monte Carlo.
Acolo a primit vestea că trebuie să dea niște lovele, că e dator. Vestea l-a întristat, dar pițipoanca
i-a fost alături, șoptindu-i vorbe otrăvite. I-a propus să treacă ceva lovele pe numele ei, ca să nul caute portăreii. Fraierul i-a luat și un apartament
la Monte Carlo și i-a alimentat și niște conturi.
După ce s-a bucurat de câteva ori de apartamentul de lux, și-a dat seama că a luat țeapa vieții. Pițipoanca începea să se sucească, că are migrene,
o doare burta și tot așa, până i-a dat viteză de tot.
Acum, mai sunt exemple prin târg, dar babele le
vor povesti cu altă ocazie.

Spune-mi cu cine umbli,
ca să-ți spun cine ești!
Babele continuă rubrica cu una despre Filipuță Hăvârnuță, depotatul userist de prin târg. De
ceva timp, depotatul se tot pozează cu un prieten
lutîmpingăr, declarat oficial. Și nu că se pozează,
dar se laudă și pe febeu. Babele nu au nicio problemă cu asta, pentru că sunt europene. Dar e dubios că depotatul se laudă că e streit, dar
mișcările de mâini și picioare sunt, totuși, speci-

Impactul a fost extrem de puternic, iar bărbatul a intrat în stop cardio-respirator. La scurt timp după
producerea accidentului, un trecător
a sunat la numărul unic de urgențe
112 pentru a cere ajutor. La fața locului au ajuns un echipaj de la descarcerare și mai multe echipaje de
prim-ajutor. În autoturism se mai afla
încă o persoană rănită destul de grav.
Medicii au început să-i facă manevre
de resuscitare tânărului șofer, însă
după câteva zeci de minute au fost
nevoiți să declare decesul. Polițiștii
au deschis un dosar penal după producerea acestui accident rutier mortal pe o stradă din Iași.
Dragoș SAVIN

fice... minorităților! Babele așteaptă cu nerăbdare
comunicatul ăla, prin care depotatul va face anunțul cel mare și nu va mai deruta gagicile care cred
că are altceva de oferit. Până la noi informații, babele vor muta pe canalul ăla cu parade ghei, ca să
se mai instruiască cu detalii din viețile palpitante
ale lutîmpingărilor.

Cine dă limbi cel mai bine?
La final de rubrică, babele bârfitoare îl readuc
în lumina reflectoarelor pe Arăgăzel Pompa, sinatorul pesedist cu întârzieri foarte mari la mansardă. Zilele trecute, prin târg a venit un menestru
al muncii cu nume de budă. La eveniment s-a lipit
și Arăgăzel, care stătea pe vârfuri și cu burta
trasă. Apoi, a început să îndruge că menestrul
este prietenul lui, de asta a venit în târg. Apoi l-a
împachetat, i-a cules scamele, până l-a jumulit de
tot pe bietul menestru. Despre Arăgăzel se știe că
îi place să dea limbi autorităților de la centru, dar
nici chiar în halul ăsta! De-acum, târgul are un
campion oficial la dat limbi în zona analo-rectală.
Arăgăzel se pricepe de minune și studiază zilnic
mișcările. Dar, despre sinatorul ăsta, și în alte ediții, nu de alta, dar începe uichendul, iar babele trebuie să facă o tură și prin magazinele cu țoale mai
de Doamne-ajută!

