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Noi achiziții sunt anunțate la Poliția 
de Frontieră Iași. În dotarea instituției 
va fi prezentă o dronă ce va fi folosită 
pentru supravegherea zonei de 
graniță cu Republica Moldova. 
Echipamentele vor fi folosite în 
zonele Stânca-Costești și Sculeni 

 
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 

(ITPF) Iași continuă campania de achiziții. Astfel, 
pe data de 25.01.2022, autoritatea contractantă 
pregătește licitația privind achiziția unei aeronave 
fără pilot la bord (dronă) pentru monitorizarea zonelor 
de graniță. Valoarea estimată a contractului este 
de 496.598 de lei, fără TVA, doar în ceea ce privește 
achiziția dronei. Peste 120.000 de lei, fără TVA, este 
alocarea pentru echipamentele auxiliare, unde sunt 
incluși și acumulatorii de rezervă. Echipamentul va 
fi folosit în arealul barajului Stânca Costești, la granița 
cu Republica Moldova. ”Misiunile de supraveghere 
a frontierei de stat a României în zona de competență 
a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră 
Iași se realizează conform prevederilor legale în 
regim de supraveghere de 24 de ore, tehnica de 
supraveghere existentă în prezent trebuie completată 
cu noi sisteme de supraveghere care să poată 

îndeplini, în condiţii de siguranţă şi cu maximă 
eficienţă, misiunile specifice. În contextul în care 
odată cu trecerea timpului fenomenul infracțional 
se dezvoltă, utilizând aparaturi/tehnici moderne 
(drone, ambarcații dotate cu motoare puternice 
etc.), tehnica de supraveghere existentă în prezent 
trebuie completată cu noi sisteme de supraveghere 
care să poată îndeplini, în condiţii de siguranţă şi 
cu maximă eficienţă, misiunile specifice”, se arată 
în caietul de sarcini. 

Autoritatea contractantă impune 
respectarea mai multor detalii tehnice 
Conform caietului de sarcini, furnizorii de 

echipamente trebuie să respecte mai multe specificații 
tehnice impuse în documentație. Drona va fi dotată 
cu o cameră video RGB (Red Green Blue), cameră 
video termală, turelă multi-senzor, sistem de comandă 
și control, propulsie electrică, decolare și aterizare 
pe verticală, receptor GNSS (Global Navigation 
Satellite Sistem). Echipamentul trebuie să aibă o 
autonomie de minimum 60 de minute, cu o masă 
maximă la decolare de 15 kilograme. Drona poate fi 
ridicată la o altitudine de minimum 2.500 de metri. 
Contractul trebuie onorat în termen de 60 de zile de 
la semnarea contractului. Totodată, un echipament 
asemănător va fi achiziționat și pentru zona vămii 

Sculeni. Dar, specificațiile tehnice sunt mult mai
slabe. Pentru achiziția de la Sculeni a fost alocată
suma de 53.744 de lei, fără TVA. Licitația va fi
organizată tot pe data de 25.01.2022. Poliția de
Frontieră a demarat procedurile și pentru achiziția
unei ambarcațiuni vamale. 

Un nou sediu în comuna Tomești  
pentru Poliția de Frontieră 
Recent, Poliția de Frontieră a încheiat altă

procedură, ce viza construirea unui sediu în comuna
Tomești, județul Iași. Contractul a fost încheiat cu
firma Elitconstruct SRL, din Vaslui, participantă la
procedură cu ofertă financiară de 7,2 milioane de
lei, fără TVA, aproape 1,5 milioane de euro. Societatea
aparține lui Bogdan Cioncu, un afacerist care a fost
implicat și în administrarea Hotelului Traian, din
centrul Iașului. Conform proiectului, vor fi construite
mai multe obiective: pavilion administrativ, pavilion
garaj (parc auto+depozit), stație alimentare, padoc
câini, rezervor apă incendiu, rețele exterioare pentru
utilități, zid de sprijin, turn de comunicații, dar și
montarea unui post de transformare. Clădirea nu
va avea un regim de înălțime mai mare de P+2. Poliția
de Frontieră a pus la dispoziție și un contract pentru
furnizarea lucrărilor de service auto. 

Ciprian BOARU

Poliția de Frontieră Iași cumpără 
o dronă de 100.000 de euro 
pentru monitorizarea granițelor! 
Echipamentul va urca la o 
altitudine de 2.500 de metri



Creștinii îl sărbătoresc astăzi, 7 
ianuarie 2022, pe Sfântul Ioan 
Botezătorul, cel care l-a botezat pe 
Mântuitorul Iisus Hristos în apele 
râului Iordan. Sărbătoarea de astăzi 
este și una plină de tradiții și de 
obiceiuri în toată țara  

 
După sărbătoarea Bobotezei, credincioșii îl 

cinstesc astăzi, 7 ianuarie 2021, pe Sfântul Ioan 
Botezătorul, cel cunoscut și ca Înaintemergătorul 
Domnului. Această zi este și una importantă pentru 
milioane de credincioși care își serbează onomastica. 
Pentru creștinătate, ziua este cu atât mai importantă 
cu cât Biserica Ortodoxă i-a consacrat Sfântului 
Ioan Botezătorul și cele mai multe sărbători de peste 
an.  

În calendarul creștin-ortodox, sărbătoarea de 
astăzi poartă denumirea de Soborul Sfântului Prooroc 
Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului. 
Sărbătorit la o zi după Bobotează, Sfântul Ioan 
Botezătorul poate fi considerat unul dintre cei mai 
importanți sfinți, cel care a fost primul liant dintre 
Mântuitor și lumea pământeană.  

Sărbători creștine, în numele Sfântului 
Ioan Botezătorul  
Sfântului Ioan îi sunt rânduite mai multe sărbători 

peste an: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, la 
23 septembrie, Nașterea Sfântului, la 24 iunie, Tăierea 
capului Înaintemergătorului, sărbătorită la 29 august, 
și Aflările capului, zile sărbătorite la 24 februarie și, 
respectiv, 25 mai. Ioan Botezătorul s-a născut în 
satul Ein-Kerem, lângă Ierusalim, și a fost fiul 
Elisabetei, verișoara Mariei, mama lui Iisus, și al 
rabinului rural Zaharia. A venit pe lume cu circa 6 
luni înaintea lui Iisus. Predicator ascet, sfântul a 
activat la vârsta adultă numai în preajma râului 
Iordan.  

Cultul său s-a dezvoltat și deoarece Biserica, 
atât în Răsărit, cât și în Apus, i-a consacrat câteva 
sărbători importante. Sfântul este considerat și cel 
mai mare dintre profeți. Sfântul Ioan Botezătorul s-
a născut în familia preotului Zaharia. Elisabeta, 
mama sa, era rudă cu Fecioara Maria, mama lui Iisus. 
Proorocul Ioan a început să predice înaintea lui Iisus, 
având rolul de a pregăti poporul pentru primirea 
Mântuitorului și a-L face cunoscut. Prin botezarea 
oamenilor în Iordan, el, de fapt, îi pregătea pentru 
adevăratul botez, cel în duh, pe care l-a adus Iisus 
Hristos.  

Tradiții de Soborul Sfântului Ioan 
Botezătorul  
Ziua de astăzi este și una plină de tradiții în 

întreaga țară. În această zi, tinerii din sate “merg cu 
Iordanul”. Ei împrumută de la preot busuiocul și 
agheasma folosite de Bobotează și merg pe la casele 
oamenilor, botezându-i. Flăcăii iau în brațe fiecare 
membru al familiei și se învârtesc. Acest obicei se 
numește “iordănire”.  

Unii oameni se luptă cu iordănitorii. Se crede 
că, astfel, capeți putere, pentru că iordănitorii sunt 
ajutați de Sfântul Ioan, care îi dă putere și celui care 

se luptă cu ei. Se spune că, dacă un flăcău a fost
iordănitor un an, trebuie să continue 3 ani la rând.
Tot de Sfântul Ioan Botezătorul există un obicei
numit “Udatul Ionilor”, întâlnit chiar și în zona de
Nord a Moldovei. Oamenii se adună la porțile tuturor
celor care poartă numele de Ion, unde se pune un
brad împodobit, iar aceștia dau o petrecere cu lăutari.
Mai mult, cei care poartă acest nume sunt purtați
cu mare alai prin sat, până la râu, unde sunt botezați
sau purificați.  

 
Vlad ROTARU

vlad.roaru@bzi.ro
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Sărbătoarea Sfântului Ioan 
Botezătorul. Tradiții de ziua  
în care este cinstit 
Înaintemergătorul Domnului 
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Slujba de Bobotează oficiată la 
Catedrala Mitropolitană din Iași a 
atras un număr uriaș de credincioși 
din municipiu. Liturghia săvârșită de 
ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și 
Bucovinei, a avut loc pe esplanada din 
curtea lăcașului de cult, unde au fost 
așezate și butoaiele cu apă sfințită 

 
Peste 1.500 de persoane au asistat ieri, 6 ianuarie 

2021, la slujba de Bobotează oficiată în curtea 
Catedralei Mitropolitane din Iași. Oamenii au asistat 
vreme de câteva ore la liturghia oficiată de ÎPS 
Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Credincioșii 
au luat apoi acasă sticlele cu Aghiasma Mare, sfințită 
de ÎPS Teofan. La sfârşitul Sfintei Liturghii săvârşite 
în Catedrala Mitropolitană, ÎPS Teofan, Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei, a ieșit împreună cu soborul 
slujitor pe esplanada din fața intrării în lăcașul de 
cult, unde a fost săvârşită slujba de sfințire a apei 
(Agheasma Mare). Pentru sărbătoarea Bobotezei 
din acest an au fost pregătite, încă din Ajun, vasele 
cu apa care a fost sfinţită şi oferită apoi credincioşilor 
de către voluntarii Sfintei Cuvioase Parascheva, 
conform unei decizii luate de mai marii Mitropoliei. 

Credincioșii au venit la Catedrala 
Mitropolitană Iași 
Rânduiala Sfinţirii Mari a Apei este în tradiţia 

ortodoxă o slujbă specială care se săvârşeşte doar 

de două ori pe an, în Ajunul şi în ziua praznicului 
Botezului Domnului, când, prin puterea Duhului Sfânt, 
această apă capătă puterea de a sfinți, de a tămădui 
și de a alunga duhurile necurate. Slujba de Bobotează 
a fost oficiată în patru zone diferite din incinta 
Ansamblului Mitropolitan, la altare diferite (în sala 
”Eclesia” din Muzeul Mitropolitan, în Catedrala ”Sfântul 
Gheorghe” – vechea Catedrală Mitropolitană, în 
Catedrala Mitropolitană şi în sala ”Sinaxar” din Muzeul 
Mitropolitan). De sărbătoarea Bobotezei, credincioșii 
trebuie să țină unele tradiții și obiceiuri. 

Cuvântul ÎPS Teofan la slujba de 
Bobotează de la Catedrala 
Mitropolitană Iași 
În cuvântul adresat mulțimii, ÎPS Părinte Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a ținut să evidențieze 

importanța tainei botezului. ”Suntem la slujba sfințirii
apei celei mari. Am ascultat Sfânta Evanghelie, unde
ni s-a prezentat Botezul Mântuitorului Iisus Hristos,
care la vârsta de 30 de ani a fost botezat în râul
Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul
Duh s-a pogorât peste dânsul, iar Dumnezeu, Tatăl
din cer, a glăsuit, zicând: «Acesta este fiul meu întru
care am binevoit». Este un moment sfânt petrecut
acum 1991 de ani. Hristos Domnul S-a botezat în
Iordan pentru a spăla păcatele noastre și să ia asupra
Sa greutatea păcatelor noastre. Când Hristos S-a
botezat, a sfințit firea apelor. Domnul Dumnezeu
Iisus S-a botezat pentru a ne dărui nouă darul Sfântului
Duh”, a spus ÎPS Teofan, în cuvântarea adresată
credincioșilor.  

 
Vlad ROTARU

vlad.rotaru@bzi.ro

Număr uriaș de credincioși la slujba de 
Bobotează de la Catedrala Mitropolitană, 
din Iași. Imagini impresionante cu 
Liturghia oficiată de ÎPS Teofan, 
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
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Ieșenii care nu sunt 
branșați la sistemul de 
canalizare a orașului și 
folosesc o fosă septică 
trebuie să aibă grijă cum și 
unde deversează conținutul 
acesteia. ApaVital face apel 
public către ieșeni să nu 
mai deverseze reziduurile 
în sistemul de canalizare, 
folosind sisteme 
improvizate. Cei care nu 
respectă această regulă și 
sunt surprinși golind fosa în 
canalizare sau într-un alt 
mediu neavizat riscă 
amenzi cuprinse între 2.000 
și 4.000 de lei 

 
ApaVital Iași face apel la cetățenii 

care folosesc fose septice sau alte 
sisteme de colectare a apei uzate să 
nu le golească în sistemul de canalizare 
ori în alte moduri ilegale. Dacă aceștia 
nu țin cont de îndemnul furnizorului 
de apă, riscă amenzi cuprinse între 
2.000 și 4.000 de lei. În ultimii ani, 
ApaVital a executat mai multe proiecte 
publice prin care a venit în ajutorul 
cetățenilor prin colectarea și epurarea 
apelor uzate provenite din gospodăriile 
populației. Mai mult, ApaVital a creat 
condiții tehnice necesare pentru 
conectarea locuințelor la rețelele 
publice de canalizare.  

“Cu toate acestea, constatăm că 
există utilizatori care nu s-au racordat 
la rețeaua publică de canalizare, deși 
aceasta a fost realizată în zonă, dar își 
golesc fosele în diverse elemente ale 
rețelei publice de canalizare, prin 
diverse improvizaţii. Procedând astfel, 
respectivii utilizatori sunt pasibili de 
sancțiuni aspre, săvârșind abateri 
prevăzute inclusiv în Legea nr. 241/2006, 
art. 31 (14), «utilizatorii, inclusiv cei 
care au sisteme proprii de alimentare 
cu apă, au obligația de a se racorda la 

sistemele publice de canalizare existente 
sau nou-înființate, dacă aceștia nu 
dețin stații de epurare avansată ce 
respectă condițiile de descărcare a 
apelor epurate în mediul natural»”, au 
precizat reprezentanții ApaVital pe 
pagina de Facebook a companiei.  

Ce pot face ieșenii pentru a 
evita amenzile  
Cea mai simplă și eficientă metodă 

prin care cineva ar putea renunța la 
fosa septică din gospodărie este, 
bineînțeles, racordarea la sistemul de 
canalizare. Însă nu toți cetățenii 
beneficiază de această oportunitate, 
deoarece rețelele de canalizare nu 
acoperă întreaga arie de operare a 
furnizorului ieșean de apă și canalizare. 
Tocmai din acest motiv, pe site-ul celor 
de la ApaVital se găsește o serie de 
firme aprobate de vidanjare care asigură 
colectarea și transportarea apelor 
uzate către stațiile de epurare avizate. 
“Folosirea foselor implică, bineînțeles, 
și modul în care acestea sunt golite. 
De procesul de golire a foselor trebuie 
să se ocupe doar societăți care să fie 
agrementate și să aibă, de asemenea, 
contract cu ApaVital. În baza contractului, 
firmele ne asigură că, după golirea 
foselor, apa uzată colectată și tot ceea 

ce este scos din fosă ajunge unde 
trebuie, adică în stația de epurare”, a 
declarat Răzvan Manolache, purtătorul 
de cuvânt al ApaVital Iași.  

Ieșenii care beneficiază de un 
sistem de canalizare dezvoltat în zona 
în care locuiesc pot accesa site-ul 
celor de la ApaVital pentru a examina 
în amănunt procedura pe care trebuie 
să o urmeze pentru a se putea racorda 
legal la sistemul de canalizare. “Rugăm 
cetăţenii să ne semnaleze situaţiile în 
care există suspiciuni că improvizaţiile 
de golire a foselor în reţeaua publică 
sunt clandestine, ca să putem lua 
măsurile de a determina atât intrarea 
în legalitate, cât şi constrângerea celor 
în cauză să contribuie şi ei prin tarif, 
ca orice alt cetăţean, la susţinerea 
unui sistem de canalizare eficient”, au 
adăugat reprezentanții ApaVital.  

Care sunt considerentele ce 
stau la baza prevederilor 
legislative  
Mai multe considerente stau la 

baza prevederilor legislative care fac 
referire la modul de gestionare a apelor 
uzate din gospodărie. Dintre aceste 
considerente le amintim pe cele care 
țin de natura ecologică. Mai exact, 
mediul înconjurător este protejat prin 

eliminarea sistemelor individuale
necontrolabile și potențial poluatoare
a solului și a aerului. Un alt considerent
ține de confortul utilizatorilor, în sensul
că apa furnizată se poate folosi în
condiții mult mai bune, la un preț al
canalizării net inferior celui de vidanjare
a foselor de stocare a apelor uzate.  

Natura tehnică este un alt considerent
demn de enunțat care face referire la
faptul că centralizarea apelor uzate şi
curățarea acestora prin intermediul
stațiilor de epurare duce la un randament
energetic mult mai economic decât
întreținerea şi curățarea foselor. Și,
nu în ultimul rând, amintim de considerentul
naturii sociale conform căruia dezvoltarea
sistemului de canalizare duce, prin
confortul oferit utilizatorilor, la o
dezvoltare accelerată a comunităților,
acestea devenind mai atractive atât
pentru investitori, cât şi pentru potențialii
noi rezidenți. “În acest context, ApaVital
face apel la toți utilizatorii care dețin
pe proprietatea lor o fosă septică și
nu îndeplinesc condițiile menționate
în lege să inițieze demersurile de
racordare la rețeaua de canalizare pe
baza unui contract”, au încheiat cei de
la ApaVital.  

 
George POPA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ApaVital face apel la ieșeni să nu 
mai deverseze conținutul foselor 
în sistemul de canalizare. Două 
alternative prin care se poate 
evita o amendă de 4.000 de lei 
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Frumoasa doctoriță a părăsit echipa 
medicală SMURD Iași! Giorgiana 
Matei își continuă acum activitatea la 
Constanța. Tânăra, care este 
incredibil de frumoasă, și-a ales 
această meserie pentru că și-a dorit 
să fie alături de oameni și să le 
întindă o mână de ajutor  

 
După mai mulți ani de activitate în cadrul echipei 

medicale SMURD Iași, Giorgiana Matei a ales să își 
continue cariera în Constanța. Tânăra a plecat din 
Iași în luna decembrie 2021, după ce a susținut un 
examen la o unitate medicală din Constanța. Persoane 
din cercul de prieteni al frumoasei doctorițe au 
povestit pentru reporterii cotidianului BZI că aceasta 
ar fi ales să plece tocmai la Constanța, deoarece 
acolo locuiește logodnicul ei. Giorgiana Matei va 
continua să salveze vieți.  

“Într-adevăr, Giorgiana Matei a plecat la Constanța 
după ce a dat un examen și a prins un post acolo. 
Medicii au și viață personală... În luna decembrie 
2021 a fost un concurs și în secția clinică pe care o 
conduc și s-au angajat un medic specialist și un 

rezident în ultimul an de studiu, care a luat examenul 
de medic specialist. În UPU-SMURD Iași există 36 
de medici specialiști și primari de urgență, dintre 
care 6 cadre didactice”, a precizat prof. dr. Diana 
Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași.  

Giorgiana Loredana Matei a făcut parte 
din echipajul de pe elicopterul SMURD  
Giorgiana Loredana Matei a fost medic în echipa 

SMURD Iași. Tânăra este extrem de frumoasă și se 
poate spune cu ușurință că, după ea, întoarce toată 
lumea capul. Reporterii cotidianului 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 ales medicina de 
urgență și este de 3 ani medic specialist. Giorgiana 
are 33 de ani și a spus că, până acum, a pus cariera 
pe primul loc. Bruneta a salvat vieți, făcând parte 
din echipajul de pe elicopterul SMURD.  

Pe rețelele de socializare, medicul strânge sute 
de reacții la fotografiile postate. Giorgiana a povestit 
că un pacient a crezut că a ajuns în Rai când a văzut-

o pe ea. ”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. 

Medicul și-a descoperit  
o nouă pasiune: gătitul!  
Tânăra știe că este frumoasă, dar spune că 

frumusețea nu este întotdeauna un avantaj. Dr. 
Giorgiana Matei și-a descoperit o nouă pasiune: 
gătitul! Medicul spune că este pasionată și de călătorii 
și îi place să scrie. Totuși, de o vreme, îi place să 
gătească, în special prăjituri.  

Doctorița a adăugat că vrea să facă unele 
modificări în viața ei. Giorgiana Matei își dorește o 
familie și vrea să-i facă mamei sale o bucurie, să 
devină cât mai repede bunică. Însă mai este cale 
lungă până acolo! Până acum, familia ei a fost echipa 
SMURD și cu siguranță va fi în continuare. De remarcat 
este faptul că prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-
SMURD Iași, nu a avut decât cuvinte de laudă la 
adresa tinerei.  

Andreea PĂDURESCU

Una dintre cele mai frumoase doctorițe de 
la SMURD, Giorgiana Matei, a plecat din 
Iași după marea dragoste. Focoasa 
brunetă s-a mutat la Constanța, dar 
continuă să salveze vieți
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Sute de pacienți au ajuns în 
stare extrem de gravă în 
Clinica de Hematologie din 
Iași! Medicii avertizează că 
situația s-a înrăutățit la 
începutul iernii și după 
postul Crăciunului, unii 
pacienți ajungând la spital 
la limita dintre viață și 
moarte. Un caz deosebit a 
fost cel al unei femei care a 
ajuns la spitalul din Iași cu 
zero trombocite  

 
A “explodat” numărul cazurilor 

hematologice foarte grave în Iași! 
Medicii ieșeni sunt în alertă după ce, 
la Clinica de Hematologie din cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgențe 
“Sf. Spiridon”, din Iași, au ajuns sute 
de pacienți în stare gravă. De exemplu, 
au fost cazuri în rândul tinerilor care 
au ajuns cu o anemie severă după ce 
au ținut post.  

“În perioada Sărbătorilor de iarnă 
și imediat după acestea, în Clinica de 
Hematologie din cadrul Spitalului Clinic 

Județean de Urgențe «Sf. Spiridon», 
din Iași, numărul pacienților ce reprezentau 
urgențe medicale a fost în continuă 
creștere. Unii dintre ei au prezentat 
risc vital, iar alți pacienți au fost cei 
aflați în evidența clinicii cu afecțiuni 
cronice, care au prezentat accentuarea 
severă a bolii hematologice de bază. 
S-au prezentat și pacienți cu sindrom 
anemic sever, care au necesitat tratament 
transfuzional”, a declarat conf. dr. Oana 
Bădulescu, șefa Secției de Hematologie, 
din cadrul Spitalului “Sf. Spiridon”, din 
Iași.  

Conf. dr. Oana Bădulescu: 
“Pacienta avea zero 
trombocite și un risc  
vital major!”  
 
el mai grav caz din această perioadă 

a fost cel al unei femei în vârstă de 
aproximativ 50 de ani, care a ajuns prin 
transfer la Iași. Medicii au rămas uimiți 
când au văzut numărul foarte scăzut 
al valorilor de hemoglobină și trombocite. 
Trebuie precizat că aceasta prezenta 

risc vital, dar a fost reechilibrată 
hemodinamic, iar starea sa este în 
continuare sub semnul întrebării.  

“Unele dintre cele mai grave cazuri 
au fost trombocitopeniile severe, ceea 
ce înseamnă un număr foarte mic de 
trombocite, cu sângerări și care au 
fost extrem de greu de echilibrat 
hemodinamic. De menționat sunt și 
pacienții cu aplazii medulare, sindrom 
mielo-displazic, anemii hemolitice, 
trombocitopenii imuno-cronice, care 
au necesitat tratament de substituție 
cu sânge și masă trombocitară. În 
acest sens, dorim să prezentăm cazul 
unei paciente de aproximativ 50 de 
ani care a venit cu sindrom anemic 
sever, cu hemoglobină de 4 grame la 
sută și trombocitopenie severă, cu 
zero trombocite (celule care contribuie 
la coagularea sângelui). Aceste valori 
au fost extrem de mici, prezentând 
fenomene hemoragice majore, cu risc 
vital. Pacienta a fost reechilibrată în 
urma tratamentului transfuzional 
multiplu”, a precizat conf. dr. Oana 
Bădulescu.  

Peste 250 de internări, în 
decembrie 2021  
În luna decembrie 2021, în Clinica

de Hematologi din cadrul Spitalului
Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon”,
din Iași, au fost peste 250 de internări
de zi, iar numărul se menține crescut
și în luna ianuarie 2022. Medicii au
precizat că, în toată această perioadă
supraaglomerată, numărul pacienților
infectați cu Covid-19 a fost unul extrem
de mic, dar au existat persoane cu
afecțiuni hematologice declanșate de
această afecțiune. 

“Pentru spitalizarea de zi,
adresabilitatea pacienților a fost extrem
de crescută pe parcursul lunii decembrie
2021 și începutul lui ianuarie 2022.
Numărul internărilor de zi a depășit
cifra de 250 în decembrie 2021, iar, de
la începutul lunii ianuarie 2022, rata
adresabilității a depășit media obișnuită.
Au fost inclusiv pacienți care figurează
în programul național de sănătate”, a
adăugat conf. dr. Oana Bădulescu.  

 
Andreea PĂDURESCU

Îngrijorare la Clinica de Hematologie 
din Iași. Numărul pacienților cu 
hemoragii severe a crescut alarmant 
în ultima lună. O femeie a ajuns  
la spital cu zero trombocite,  
la limita dintre viață și moarte
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Luna ianuarie 2022 vine cu 3 
premiere în Sala Mare de la Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri”, din Iași! 
Este vorba despre „Domnul Vulpe”, de 
Larry Gelbart (18 ianuarie), „Hamlet în 
sos picant”, după Aldo Nicolaj (23 
ianuarie), și „Istoria comunismului 
povestită pentru bolnavii mintal”, de 
Matei Vișniec (24 ianuarie). Bilete pot 
fi achiziționate de la Agenția Teatrală 
de pe bulevardul Ștefan cel Mare și 
Sfânt sau la secțiunea Bilete de pe 
site-ul Naționalului ieșean  

 
Luna aceasta, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” 

din Iași (TNI) pregătește 3 noi premiere în Sala Mare. 
Este vorba despre „Domnul Vulpe”, de Larry Gelbart 
(care se va juca pe 18 ianuarie, ora 19:00). Acesta 
este în regia lui Cristian Hadji-Culea, decor: Dragoș 
Buhagiar, costume: Dragoș Buhagiar, Iuliana 
Gherghescu, ilustrație muzicală: Odry Bârcă.  

Distribuția: Călin Chirilă, Horia Veriveș, Petronela 
Grigorescu, Ada Lupu, Doru Aftanasiu, Cosmin Maxim, 
Adi Carauleanu, Ionuț Cornilă, Dumitru Năstrușnicu 
și Andrei Sava. E vorba despre o piesă plină de 
substanță care este legată de multe elemente ce 
reliefează realități contemporane.  

„Hamlet în sos picant”, după  
Aldo Nicolaj, în Sala Mare  
a Naționalului ieșean  
Urmează piesa „Hamlet în sos picant”, după Aldo 

Nicolaj, pe 23 ianuarie 2022, de la ora 19:00, în Sala 
Mare a Naționalului ieșean. Reprezentația este a 
Teatrului Național  „Mihai Eminescu”, din Chișinău, 
regie: Alexandru Cozub, scenografie: Iurie Matei, 
costume: Tatiana Popescu. Cu actorii: Froggy - Petru 
Hadârcă, Cathy - Angela Ciobanu, Inge - Diana 
Decuseară, Breck - Dan Melnic, Hamlet - Ghenadie 
Gâlcă, Regina - Margareta Pântea, Horațio - Iurie 
Focșa, Laert - Mihai Zubcu, Grunter, Elios - Alexandru 
Pleșca / Igor Babiac.  

Acțiunea se petrece în Castelul Elsinore, dar nu 
în sala tronului, ci în bucătăria regală, unde master 
chef-ul Froggy drege, din polonic, cuțite și pahare, 
tragedia prințului danez bântuit de himere; ba chiar, 
pentru mai mult efect, din gelozie și amor rănit, 
îmbracă armura bătrânului Hamlet. În bucătărie 

sfârâie purcelușii de lapte, se fezandează mistrețul 
în putină de stejar, se coace la foc domol budinca 
de porumbel a-la-Pericle, se perpelește limba de 
vacă marinată a-la-Tutankhamon. Bucătăria ajunge 
câmp de bătălie - ce-i drept, în sânge e doar friptura… 
restul e picanterie.  

Publicul este invitat la „Istoria 
comunismului povestită  
pentru bolnavii mintal”  
Pe 24 ianuarie 2021 (ora 19:00), publicul este 

invitat la „Istoria comunismului povestită pentru 
bolnavii mintal”. Reprezentația este a Teatrului 
Național „Mihai Eminescu”, din Chișinău, autor: Matei 
Vișniec, regie: Cristian Hadji-Culea, scenografie: 
Adrian Suruceanu. Distribuția: Iuri Petrovski P. 
Ghenadie Gâlcă, Katia Ezova - Doriana Zubcu-
Marginean, Grigori Dekanozov, directorul spitalului 
- Iurie Negoiță, Stepanida Rozanova -  Angela Ciobanu, 
Timofei - Alexandru Pleșca / Vlad Ropot, Bolnav 1 - 
Nicolae Ghereg, Bolnav  2/bolnav crupier - Valentin 
Zorilă, Bolnav 3/Ivan Mikadoi Gamarovski - Ion Mocanu, 
Tânăra (Nadejda Alilueva) - Olga Triboi, Bătrâna - 
Anișoara Bunescu, Femeia 1 - Angela Cărăuș, Femeia 
2 - Draga-Dumitrița Drumi, Femeia 3 - Ana Tkacenko, 
Bolnavul care l-a cunoscut pe Stalin - Nicu Suveică, 
Al doilea bolnav care l-a cunoscut pe Stalin - Constantin 
Adam, Actorul Kukin - Dan Melnic, Bolnav 7 - Mihai 

Zubcu, Bolnavul fost preot - Nicolae Darie, Profesorul
Gagain - Iurie Focșa, Stalin - Sergiu Borș, Al doilea
Iuri Petrovski - Nicu Ciumașu.  

„Am scris mereu pentru a neliniști, nu pentru a
calma… Noi, românii, am fost maeștrii umorului
macabru. Se practica autoderiziunea fără limite. La
noi, râsul a fost un mod de a supraviețui…”, arată
Matei Vişniec. Spectacolul cu piesa „Istoria comunismului
povestită pentru bolnavii mintal”, în viziunea originală
și combativă a regizorului român Cristian Hadji-
Culea, aduce în actualitate faptul că, precum scria
Matei Vişniec însuși, „procesul comunismului a rămas
o gaură neagră în istoria reflecţiei umane”. „Naţiunile
civilizate ale Europei n-au făcut nici măcar efortul
de a se inspira din procesul nazismului pentru a
înţelege mai bine cum e posibil ca o ideologie, care
a dus la moartea a o sută de milioane de oameni, -
e vorba, firește, de ideologia comunistă, să rămână
în unele țări chiar cu o aură de prestigiu pe lista
doctrinelor nejudecate și necondamnate. Iată de
ce strigătul meu esențial în această piesă este:
«Stalin nu e mort!» Pentru că, în orice moment, noii
profeți, noii mari iluminați pot să reînceapă oriunde
experimentul terifiant al celei mai bune lumi posibile
pe spatele a milioane de oameni”, așa este descrisă
piesa oficial.  

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Trei premiere, la Sala Mare de la Teatrul 
Național din Iași! Piese interesante, de la 
„Hamlet în sos picant”, la „Istoria 
comunismului povestită pentru bolnavii 
mintal” 
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Polițiștii din Iași au încercat 
să recupereze cât mai 
multe bunuri dintre cele 
furate din vila afaceristului 
din Tomești. Dacă o parte 
din bani a fost recuperată, 
asta nu înseamnă că la fel 
s-a întâmplat și cu 
bijuteriile. Așadar, nicio 
bijuterie nu a fost găsită și 
este posibil nici să nu fie 
descoperită. Ieri, cei 3 
indivizi suspectați că au 
pus la cale jaful au fost 
prezentați în fața 
judecătorilor ieșeni, după 
ce au petrecut o noapte în 
arest  

 
Ieri, cei 3 indivizi suspectați că au 

pus la cale spargerea din Tomești au 
ajuns în fața magistraților ieșeni. Unele 
dintre bunurile furate au fost recuperate 
de către polițiști, însă bijuteriile sustrase 
nu au fost găsite. Este vorba despre 
aproximativ 500 de grame de bijuterii 

din aur, pe care păgubitul le purta 
frecvent și le etala pe rețelele de 
socializare.  

De altfel, reporterii BZI au găsit o 
fotografie în care Sergiu Alexandrache 
poartă o parte din bijuteriile furate. 
Brățări, lanțuri, pandantive și ghiuluri 
groase. Cu asta s-a fotografiat tânărul 
prădat, bineînțeles înainte să fie „vizitat” 
de hoți. Din câte se pare, furtul a fost 
plănuit de unul dintre cei mai buni 
prieteni ai lui Sergiu Alexandrache, și 
anume Alexandru Niculiță. Acesta, 
împreună cu doi apropiați, Iosif Imbrișcă 
și Ciprian Susanu, ar fi reușit să dea 
lovitura. Anchetatorii cred că Niculiță 
ar fi știut exact ce se află în casa 
prietenului Alexandrache și ar fi acționat 
„la pont”.  

Cum i-au prins polițiștii 
ieșeni pe suspecți  
Polițiștii ieșeni au transmis că au 

primit ajutor din partea colegilor din 
Neamț.  

„Pe 5 ianuarie 2022, polițiștii 
Serviciului de Investigații Criminale 
Iași au efectuat 8 percheziții domiciliare, 

într-un dosar penal întocmit sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de furt calificat 
din locuință. Din cercetările efectuate 
până în prezent a rezultat faptul că, în 
seara zilei de 21 decembrie 2021, doi 
bărbați din județul Neamț ar fi pătruns 
prin efracție într-o locuință din comuna 
Tomești, de unde ar fi sustras bani, în 
lei și valută, bijuterii din aur, ceasuri 
și obiecte vestimentare, prejudiciul 
fiind estimat la peste 200.000 de lei. 
Cinci persoane au fost duse la sediul 
Poliției pentru cercetări. În urma 
perchezițiilor domiciliare efectuate 
de polițiști pe raza județelor Iași și 
Neamț, au fost ridicate în vederea 
continuării cercetărilor diferite bunuri. 
La acțiune au participat luptători ai 
SAS Iași, polițiști din cadrul IPJ Neamț 
și jandarmi ai IJJ Iași”, au precizat 
reprezentanții Inspectoratului de Poliție 
Județeam (IPJ) Iași.  

Sergiu Alexandrache are 
probleme cu legea după un 
accident mortal  
Pe 14 ianuarie 2021, magistrații din 

cadrul Judecătoriei Răducăneni l-au 

condamnat pe Sergiu Cristian Alexandrache
la 3 ani și 8 luni de închisoare, pentru
ucidere din culpă, vătămare corporală
din culpă și conducerea unui vehicul
sub influența alcoolului sau a altor
substanțe. Judecătorii au luat în calcul
și o altă sentință emisă pe numele
acestuia în trecut.  

Prin rechizitoriul emis pe data de
16 mai 2019, procurorii l-au trimis în
judecată pe Sergiu Cristian Alexandrache.
„În dimineața zilei de 28 august 2016,
în jurul orei 4:45, în timp ce conducea
autoturismul marca Audi A8 pe DN 28,
în localitatea Răducăneni, județul Iași,
având în sânge o îmbibație alcoolică
peste limita legală, inculpatul, din cauza
nerespectării dispozițiilor legale privind
regimul de viteză și manevra de depășire,
a intrat în coliziune cu autoturismul
marca Audi A6, condus de numitul E.E.,
producând decesul acestuia, precum
și vătămarea corporală a unei femei,
care a suferit leziuni ce au necesitat
45-50 de zile de îngrijiri medicale pentru
vindecare”, au afirmat judecătorii.  

 
Sorin PAVELESCU

Iată aurul furat din vila afaceristului 
de la Tomești! Nicio bijuterie nu a 
fost găsită la percheziții.  
Ce au făcut hoții cu jumătate  
de kilogram de metale prețioase?
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Cuscrul unui asfaltator din 
Iași va încasa 2.5 milioane 
de euro pentru a moderniza 
6 kilometri de drum de la 
marginea județului. 
Darcons SRL este patronată 
de Romică Rotaru, cuscrul 
lui Ioan Echimov, unul 
dintre marii asfaltatori din 
Iași, abonat la banii publici. 
Cei doi cuscri au împărțit 
alte două milioane de euro 
pe drumurile din județul Iași 
după o licitație cu multe 
semne de întrebare 

 
Cuscrul lui Ioan Echimov, patronul 

firmei Eky Sam SRL, a prins un contract 
generos de la Drumurile Județene Iași. 
Firma Darcons SRL din județul Neamț, 
patronată de Romică Rotaru, a pus 
mâna pe 12.6 milioane de lei (2,5 milioane 
de euro) de la Direcția Județeană de 
Administrare a Drumurilor și Podurilor 
(DJADP) Iași. Contractul prevede 

reabilitarea DJ 201C: lim. Județ Neamț 
- Răchiteni- Intersecție DN 28, pe o 
lungime de aproape 6 kilometri. Darcons 
SRL Cordun, din județul Neamț, a intrat 
în asociere cu Mithras Build SRL, o altă 
firmă din aceeași localitate nemțeană. 
Cele două societăți au prins numeroase 
contracte din bani publici în județul 
Neamț, condus de baronul PSD Ionel 
Arsene. De ceva vreme, aceștia s-au 
mutat cu afacerile în județul Iași, unde 
s-au lipit la contractele DJADP.  

Cuscrul lui Ioan Echimov va 
încasa banii de la Drumurile 
Județene Iași 
Darcons SRL este controlată din 

umbră de Romică Rotaru, fost subprefect 
la Neamț, cuscrul lui Ioan Echimov, cel 
care are în derulare contracte de 
milioane de euro în Iași. Alexandru, fiul 
lui Romică Rotaru, este căsătorit cu 
Tania Roxana Echimov, fiica patronului 
Eky Sam SRL. Echimov și firmele sale 
au avut intrare la DJADP Iași încă din 
mandatul lui Maricel Popa la Consiliul 

Județean Iași. Cum DJADP este condusă 
și acum de Ciprian Ciucan, fost angajat 
la Eky Sam SRL, este lesne de înțeles 
cum merg lucrurile. Echimov și Rotaru 
au împărțit și alte contracte în ultimii 
ani. Acum, firma lui Romică Rotaru va 
încasa banii pentru a asfalta doar 6 
kilometri de drum județean pentru 
următoarele 9 luni. Darcons SRL este 
deținută de Romică Rotaru (100% din 
părțile sociale) și administrată de Maria 
Vasilica Tăbăcaru. În 2020, firma a 
avut o cifră de afaceri de 45,6 milioane 
de lei, un profit de 1,6 milioane de lei 
și 129 de angajați. 

Afacere de familie pentru 
Ioan Echimov și Romică 
Rotaru din banii ieșenilor 
Cei doi cuscri au fost implicați într-

un scandal uriaș în urmă cu câțiva ani. 
Darcons SRL a câștigat o licitație pentru 
modernizarea DJ 280B Târgu Frumos 
– Cucuteni. Proiectul a fost derulat 
prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL II), Darcons SRL câștigând 

licitația pentru 10 milioane de lei (peste
2 milioane de euro). Proiectul prevedea
modernizarea DJ 280B Târgu Frumos
– Cucuteni (de la km 2+614 la km 11+802).
La licitație a participat și firma Eky
Route SRL, altă societate controlată
de Echimov, însă aceasta nu a câștigat.
Ulterior însă, Romică Rotaru i-a
subcontractat lucrarea cuscrului său
chiar dacă ambele firme au fost „rivale”
la licitație. Cazul a ajuns și la Curtea
de Conturi, dar și la Inspectoratul de
Stat în Construcții, care au constatat
mai multe fraude cu lucrarea respectivă.

Romică Rotaru a precizat că natura
relației sale cu Ioan Echimov nu a
influențat atribuirea contractului. În
plus, acesta nu a dorit să ofere detalii
despre lucrarea pe care o va efectua
firma Darcons SRL. ”Nu pot da eu relații
despre lucrare pentru că nu mă ocup
eu de firmă. Acestea sunt speculații
(relația cu Ioan Echimov)”, a menționat
Romică Rotaru, cel care patronează
firma Darcons SRL.  

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Afacere de 2,5 milioane de euro pentru 
cuscrul unui asfaltator abonat la banii 
publici. Fostul subprefect va încasa banii 
pentru un petec de drum de la marginea 
județului Iași
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Rakan Wadi, patronul firmei de 
taximetrie ”For You”, vrea să 
investească în zona Veneția din Iași. 
A obținut un certificat de urbanism 
pentru construirea unui bloc de 
locuințe colective. Afaceristul nu știe 
care va fi valoarea investiției în blocul 
de lângă Green Park 

 
Zona lacului Veneția de lângă complexul rezidențial 

”Green Park” a devenit un punct de atracție pentru 
dezvoltatorii imobiliari. Astfel, Rakan Wadi, patronul 
firmei de taximetre ”For You”, a anunțat un proiect 
imobiliar pe o suprafață de teren de doar 747 de 
metri pătrați. Amplasamentul este localizat chiar 
la limita de proprietate cu Biserica „Sf. Ierarh Varlaam”. 
Recent, afaceristul a obținut un certificat de urbanism 
pentru edificarea unui bloc de locuințe colective cu 
regim mare de înălțime. În zonă au fost construite 
imobile ce au depășit regimul de înălțime P+8. 
Deocamdată, proiectul se află într-un stadiu incipient 
de avizare. În perioada următoare ar urma să fie 
analizat în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului și Urbanism (CTATU) formată din arhitecți, 
constituită la nivelul Primăriei Iași. În acest moment, 
în zona amintită, un metru pătrat de teren se 
achiziționează cu un preț cuprins între 200-300 de 
euro. În același areal au fost demarate lucrările la 
două blocuri deținute de Marluc-H SRL, controlată 
de Ioan Hatmanu și Anca Elena Condurache. 

Rakan Wadi: ”Am de așteptat 3-4 ani” 
Contactat telefonic de reporterii BZI, Rakan Wadi 

a precizat că nu este optimist în ceea ce privește 
avizarea proiectului într-un termen satisfăcător de 
timp. ”Încă este prematur să vorbesc despre proiect. 
Vom construi în funcție de regimul de înălțime care 
se va aproba, se va vedea cu locurile de parcare. 
Sincer, mă aștept la 3-4 ani până se va întâmpla 
ceva. Peste 3-4 ani nu știu câți bani voi mai avea în 
buzunar. Acum totul stă pe loc. Pentru unii merge, 
pentru alții nu”, a precizat patronul ”For You”. Afaceristul 
administrează dispeceratul de taximetrie prin 
intermediul societății Iasmina R.D. SRL, unde apare 
ca asociat și soția acestuia, Dana Wadi. În 2020, 

societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 304.347 
lei, profit de 74.548 lei, datorii de 2,5 milioane lei, 
cu un număr de 2 angajați. În 2018, Rakan Wadi a 
cumpărat un spațiu comercial lângă stația de 
carburanți MOL din zona Nicolina. 

Patronul firmei de taximetrie ”For You”, 
blocat cu proiectul unui nou sediu 
Încă din vara anului 2018, Rakan Wadi așteaptă 

aprobările pentru construirea unui nou sediu de 
firmă. Afaceristul a precizat că proiectul este blocat 
la Primăria Iași. Prin societatea Iasmina R.D. SRL a 
finalizat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru 
construirea unui sediu de firmă pe strada Mitropolit 

Varlaam, nr.44, în apropierea pieței Nicolina. Terenul
studiat are o suprafață de 845 de metri pătrați,
regimul de înălțime propus fiind de S+P+4E. Clădirea
nu poate să aibă o înălțime mai mare de 19 metri,
conform documentației depuse. Deocamdată,
proiectul nu a fost avizat. Rakan Wadi controlează
nu mai puțin de 24 de societăți, toate legate de
activitatea de taximetrie. De precizat că, la începutul
anului 2021, primarul Mihai Chirica a anunțat că va
semna personal certificatele de urbanism, cel puțin
până la încheierea mandatului. Deocamdată, activitatea
Comisiei de Urbanism formată din consilieri locali
este blocată.  

Ciprian BOARU

Patronul firmei de taximetrie 
”For You” construiește un bloc 
lângă complexul ”Green Park”! 
Dezvoltatorii au aglomerat zona 
Veneția. Rakan Wadi: ”Nu știu 
câți bani voi avea în buzunar”

Dana Wadi și Rakan Wadi
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Zeci de animale au avut nevoie 
de îngrijiri medicale oferite de 
spitalul veterinar din cadrul 
USVIași în perioada sărbătorilor 

Compartimentul de Urgențe 
al Spitalului Clinic pentru 
Animale de Companie a 
acordat asistență medicală 
veterinară non-stop 
animalelor de companie în 
perioada sărbătorilor de 
Crăciun și Anul Nou. Totul, 
la Spitalul Veterinar din 
cadrul Universității de 
Științele Vieții “Ion Ionescu 
de la Brad”, din Iași. Peste 
100 de pacienți, în principal 
animale de companie, au 
avut nevoie de îngrijirile 
medicale de urgență. De 
reamintit este că, în martie 
2021, instituția 
educațională a deschis 
primul compartiment 
veterinar de urgență pentru 
animale mici din Moldova, 
în cadrul Facultății de 
Medicină Veterinară  

 
Peste 100 de pacienți, în principal 

animale de companie, au avut nevoie 
de îngrijirile medicale de urgență oferite 

de Spitalul Veterinar din cadrul Universității 
de Științele Vieții (USVIași) “Ion Ionescu 
de la Brad”, din Iași.  

Compartimentul de Urgențe al 
Spitalului Clinic pentru Animale de 
Companie al USV Iași a acordat asistență 
medicală veterinară non-stop animalelor 
de companie, în perioada sărbătorilor 
de Crăciun și de Anul Nou. Astfel, în 
intervalul 23 decembrie 2021 - 3 ianuarie 
2022, triajul Compartimentului de 
Urgențe al Spitalului Clinic pentru 
Animale de Companie al USV Iași a fost 
luat cu asalt de 106 cazuri, pacienții 
fiind câini și pisici cu patologie severă, 
care au necesitat consultații și tratamente 
prompte din partea medicilor de gardă.  

Spitalizare plină cu animale 
în stare gravă  
În acest interval, spitalizarea a fost 

plină cu animale în stare gravă, care 
au necesitat supraveghere din partea 
personalului medical.  

“În acest interval, spitalizarea a 
fost plină cu animale în stare gravă, 
care au necesitat supravegherea din 
partea personalului medical. Au fost 
efectuate intervenții chirurgicale de 
urgență în zilele de Crăciun, dar și în 

noaptea de Revelion. În topul urgențelor 
au fost tulburările digestive datorate 
excesului alimentar și alimentației 
necorespunzătoare cu ocazia sărbătorilor, 
dar și accidentele rutiere. Medicii și 
studenții din cadrul Compartimentului 
de Urgențe, coordonat de conf. univ. 
dr. Mihai Musteață, au demonstrat încă 
o dată devotament și dăruire pentru 
profesie și pentru companionii noștri 
dragi”, a transmis conf. univ. dr. Sorin 
Aurelian Pașca, prodecanul Facultății 
de Medicină Veterinară din cadrul USV 
Iași.  

Primul compartiment 
veterinar de urgență pentru 
animale mici din Moldova  
De reamintit este că, în martie 2021, 

USVIași a deschis primul compartiment 
veterinar de urgență pentru animale 
mici din Moldova, în cadrul Facultății 
de Medicină Veterinară, iar unicitatea 
acestuia constă în diversitatea 
specializărilor și dotărilor, precum și 
în capacitatea de spitalizare a pacienților 
24 de ore din 24, indiferent de gravitatea 
patologiei, inclusiv în weekend. Deschiderea 
Spitalului Clinic pentru Animale de 
Companie a reprezentat un pas important 

pentru creșterea calității actului medical
în medicina veterinară din regiunea
Moldovei.  

“În acest fel, toți proprietarii de
animale mici, din Iași sau din județele
Moldovei, în momentul în care acestea
vor avea nevoie de un medic veterinar,
vor putea să solicite un consult, un
tratament, vaccin sau o intervenție
chirurgicală, pentru toate specializările.
Clinicile veterinare sunt organizate
exact ca acelea pentru medicina umană,
sunt dotate corespunzător, iar procesul
de modernizare și asigurare cu aparatură
și echipamente este continuu. Asistența
medicală înalt specializată se asigură
7 zile din 7, 24 de ore din 24, inclusiv
în regim de urgență, aspect foarte
important pentru proprietarii de animale.
De asemenea, activitatea din clinici
este importantă și pentru studenții
veterinari, deoarece au cazuistică
permanentă, participă la consultații,
intervenții, operații, tratamente,
dobândind în acest fel experiență,
respectiv cunoștințele necesare acestei
profesii”, arăta prof. univ. dr. ing. Gerard
Jităreanu, rectorul USVIași.  

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Tiberiu Stoian, fondatorul 
fabricii de ambalaje Exonia, 
din Iași, spune că a primit o 
ofertă din partea unui fond 
de investiții din Kuweit care 
a vrut să cumpere afacerea 
cu 10 milioane de euro. 
Antreprenorul spune că va 
refuza oferta, întrucât ar fi 
trebuit să se mute 6 luni în 
Kuweit și nu vrea să fie 
departe de familie. 
Compania va extinde 
capacitatea de producție și 
va face angajări la finalul 
acestui an 

 
Un fond de investiții din Kuweit a 

vrut să cumpere cu 10 milioane de euro 
fabrica de ambalaje Exonia, din Iași, 
deținută de Tiberiu Stoian. Antreprenorul 
spune că primele discuții referitoare 
la ofertă au început anul trecut la un 
târg din Germania și au continuat la 
expoziția mondială din Dubai. ”Acesta 
a fost motivul pentru care ne-am 
prezentat la Dubai. Stabilisem de la 
expoziția din Germania, unde am fost 
anul trecut, o întâlnire cu un fond de 
investiții din Kuweit. Asociam această 

zonă cu una de conflict, dar surpriza 
foarte mare a fost că acest fond a 
prezentat oportunitatea de investiție 
și dezvoltarea unui proiect propriu, al 
lor, prin achiziția integrală a fabricii 
de ambalaje Exonia. Am primit o ofertă 
concretă. Din păcate, o să declinăm 
oferta pentru că implică faptul ca, după 
achiziția fabricii noastre și transferul 
integral al tehnologiei noastre în Kuweit, 
să fac parte din staff-ul de conducere 
și există obligația ca minimum 6 luni 
pe an să locuiesc acolo, ceea ce nu 
prea mă încântă foarte tare”, spune 
Tiberiu Stoian. 

Tiberiu Stoian:”Nu sunt 
foarte comod cu ideea de a 
mă muta într-un stat 
islamic, nu aș accepta să 
stau departe de familie” 
Fondatorul Exonia nu vrea să plece 

din Iași, ci să atragă investitori aici. 
Mai mult, o parte dintre angajații 
companiei ar trebui să se mute în 
această țară timp de 3 ani. ”Au constatat 
că și domeniul ambalajelor de hârtie 
e unul de viitor. Au studiat și evoluția 
companiei noastre de la înființare până 
în prezent ca evoluție de creștere și 

ne-au făcut o ofertă rezonabilă, destul 
de generoasă. Putea să fie negociabilă 
oferta, dar pentru că a depășit 10 
milioane de euro, deja mi s-a părut o 
ofertă rezonabilă. Vine la pachet, din 
păcate, cu deplasarea. Ei sunt interesați 
de a transfera știința noastră, know-
how-ul, tipul de a produce. Obligativitatea 
venea inclusiv cu necesitatea de a 
convinge o parte dintre colegi să se 
mute în Kuweit pentru minimum 36 de 
luni, astfel încât să existe posibilitatea 
de a școlariza personal local. Dacă și-
ar dori continuarea colaborării, nu e 
nicio problemă. Dar nu sunt foarte 
comod cu ideea de a mă muta într-un 
stat islamic, nu aș accepta să stau 
departe de familie”, mai spune spune 
Tiberiu Stoian. O altă afacere din Iași 
vândută în anul 2020 grupului suedez 
Holmbergs este Te-Rox Prod, înființată 
de Doina Cepalis.  

Tiberiu Stoian, fondator 
Exonia: ”Vrem să devenim 
cea mai mare fabrică de 
ambalaje din Europa  
de Sud-Est” 
Antreprenorul adaugă faptul că 

oferta fondului de investiții a fost făcută 

ca urmare a unor studii realizate în
detaliu, ceea ce l-a impresionat. Pentru
anul 2022 are planuri de creștere a
capacității de producere a ambalajelor,
ca urmare a creșterii cererii din partea
clienților externi. Cifra de afaceri s-a
dublat în anul 2021. ”Am fost plăcut
impresionat de faptul că s-au pregătit
foarte bine pentru întâlnirea noastră
din Dubai. Au comandat un studiu de
piață unde s-a analizat domeniul
producției ambalajelor din hârtie din
ultimii 10 ani, cu estimări de creștere
pentru următorii 20 de ani. Sunt foarte
atenți la detalii și mi-a plăcut asta.
Prezentarea lor a fost de excepție, a
regiunii investiționale și a companiei
lor, care s-a orientat către investiții în
energie regenerabilă, în câmpuri de
panouri fotovoltaice, turbine eoliene.
Este momentul oportun să creștem
capacitatea de producție. Vom aduce
un nou utilaj în fabrică, vom angaja 60
de persoane. Vrem să ne dezvoltăm în
următorii 3 ani pentru a deveni cea
mare fabrică de ambalaje din Europa
de Sud-Est”, susține Tiberiu Stoian,
fondator Exonia, care a făcut angajări
și în anul 2021. Afacerea a fost înființată
în urmă cu 20 de ani. 

Raluca COSTIN

Patronul uneia dintre cele mai cunoscute 
afaceri din Iași a primit o ofertă de 
nerefuzat! Zece milioane de euro au fost 
puse pe masă pentru fabrica Exonia. ”Vine la 
pachet, din păcate, cu deplasarea în Kuweit”



Odată cu creșterea numărului mare de cazuri, 
la Iași a apărut și primul focar Covid-19! În doar 
24 de ore au fost depistați pozitiv 146 de ieșeni 
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri 
academice în țară și străinătate precum și 
atestări profesionale în domeniul financiar-
contabil, 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

Direcția de Sănătate 
Publică Iași 
monitorizează un nou 
focar de COVID-19 
din județul Iași, după 
aproximativ două luni 
de când nu a mai fost 
înregistrat niciunul. 
Ieri, 6 ianuarie 2022, 
DSP Iași a raportat un 
nou focar la Institutul 
de Psihiatrie „Socola” 
Iași și tot ieri au fost 
confirmate 146 de 
noi cazuri Covid-19  

 
După aproximativ două 

luni, în județul Iași a fost depistat 
un nou focar de infecție Covid-
19. Direcția de Sănătate Publică 
Iași informează cu privire la 
apariția unui nou focar Covid-
19, la Institutul de Psihiatrie 
„Socola” Iași, în Secția I Acuți, 
unde au fost depistate pozitiv 
3 cadre medicale.  

În acest sens, au fost luate 
următoarele măsuri: cele 3 
asistente medicale au fost 
izolate la domiciliu și sunt 
monitorizate de către medicii 

de familie, iar contacții vor fi 
supravegheați la domiciliu. 
Amintim că, pe parcursul valului 
4, la Institutul de Psihiatrie 
„Socola” Iași au fost depistate 
mai multe focare de infecție 
Covid-19, atât în rândul cadrelor 
medicale, cât și a pacienților.  

Numărul cazurilor de 
Covid-19 a crescut în 
mod considerabil  
Conform datelor oferite de 

Institutul Naţional de Sănătate 

Publică, de la debutul pandemiei 
și până ieri, 6 ianuarie 2022, 
pe teritoriul judeţului Iaşi au 
fost confirmate 72.648 de cazuri 
de persoane infectate cu Covid-
19. Rata de infectare a început 
din nou să crească după 
sărbătorile de iarnă. În doar 
24 de ore au fost depistate 146 
de cazuri în plus faţă de ziua 
precedentă.  

Din totalul de cazuri 
confirmate pozitiv și internate, 
în ultimele 24 de ore s-au 
efectuat 6 externări și 20 de 

internări. Din fericire, în judeţul 
Iaşi, în ultimele 24 de ore nu a 
fost înregistrat niciun deces 
în rândul persoanelor confirmate 
pozitiv. Numărul total de decese 
ajungând la 1.888. Tot ieri, 6 
ianuarie 2022, numărul paciențior 
Covid-19 internați a ajuns la 
93, iar 10 dintre aceștia se aflau 
în secțiile ATI, prezentând 
forme grave. Cele mai multe 
locuri ocupate în ATI erau la 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
”Sf. Parascheva”, Iași.  

Peste 1.000 de ieșeni, 
imunizați  
în doar 24 de ore  
Peste 1.000 de persoane

au fost imunizate într-o singură
zi la Iași. Numărul imunizărilor
împotriva COVID-19 a început
să crească din nou, după ce
medicii au făcut apeluri disperate
către populație să se vaccineze.
În cadrul campaniei de vaccinare
împotriva COVID-19, desfășurată
la nivelul județului Iași, până
ieri, 6 ianuarie 2022, au fost
administrate peste 600.000
de doze de vaccin anti-Covid.

Pe data de 6 ianuarie 2022
au fost vaccinate 1.336 de
persoane, dintre acestea 399
au primit doza I, 266 de persoane
s-au prezentat pentru rapel,
iar cu doza a III-a s-au vaccinat
741 de persoane.Cu privire la
administrarea vaccinului
Johnson & Johnson, 287 de
doze au fost administrate în
ultimele 24 de ore. De la începutul
campaniei de vaccinare s-au
înregistrat 473 de reacții adverse
ușoare.  

Andreea PĂDURESCU
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Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Iași a verificat firma 
SSS Security, deținută de 
Constantin Adăscăliței 
junior, fiul lui Constantin 
Adăscăliței, și a amendat-o 
cu 10.000 de lei. Controlul 
a fost făcut în urma unei 
reclamații depuse de un 
fost angajat. Acesta din 
urmă acuză patronul firmei 
că nu i-a plătit salariile 
aferente lunilor noiembrie 
și decembrie 2021  

 
Reprezentanții Inspectoratului 

Teritorial de Muncă (ITM) Iași au amendat 
cu 10.000 de lei firma SSS Security, 
deținută de Constantin Adăscăliței 
junior, după ce reprezentanții societății 
au refuzat să prezinte actele inspectorilor 
veniți în control. “Deoarece reprezentantul 
legal al societății a refuzat să pună la 
dispoziția inspectorilor de muncă 
documentele necesare efectuării 
controlului, a fost aplicată sancțiunea 
contravențională prevăzută de art. 23, 

alin. 1, lit. c), din Legea nr. 108/1999, 
pentru înființarea și organizarea 
inspecției muncii, și, astfel, competențele 
instituției noastre au fost epuizate. 
Soluția pentru rezolvarea unui conflict 
individual de muncă este instanța de 
judecată”, susțin reprezentanții ITM 
Iași. Verificările au fost făcute după 
ce un fost angajat al companiei de 
securitate a depus reclamație la ITM 
Iași, nemulțumit fiind de faptul că nu 
a primit salariile aferente lunilor 
noiembrie și decembrie 2021.  

Au trimis reclamația 
împotriva SSS Security și 
către alte instituții abilitate 
să ia măsuri  
În ceea ce privește reclamația 

ieșeanului Radu I., care susține că nu 
i s-au plătit contribuțiile la stat, la 
asigurările sociale, pentru cele două 
luni neplătite, nu intră în atribuțiile ITM 
Iași. “Deoarece aspectele referitoare 
la plata contribuțiilor la fondurile 
speciale de asigurări sociale de stat 
(pensie) nu intră în atribuțiile inspectoratelor 
teritoriale de muncă, în baza prevederilor 

art. 61, din Ordonanța privind reglementarea 
activității de soluționare a petițiilor, 
am trimis spre soluționare o copie a 
sesizării către Direcția Generală Regională 
Finanțelor Publice lași”, se mai arată 
în răspunsul primit de ieșeanul Radu 
I., unul dintre foștii angajați ai firmei 
SSS Security, deținută de Constantin 
Adăscăliței junior, fiul lui Constantin 
Adăscăliței, care aduce acuzații grave 
patronului companiei.  

Ieșeanul spune că nu a mai primit 
banii pentru două luni de muncă și, 
când a discutat cu fostul patron, acesta 
l-a bruscat, motiv pentru care a chemat 
Poliția.  

ITM Iași a amendat mai 
multe firme pentru muncă 
“la negru”  
Ieșeanul vrea să dea compania în 

judecată, iar patronul firmei de securitate 
a susținut că a demarat deja procedurile 
pentru recuperarea prejudiciilor create 
de fostul angajat, care ar fi distrus 
mașina societății. Contactat telefonic 
de reporterii cotidianului BZI, Constantin 
Adăscăliței junior a refuzat să ofere 

un punct de vedere în legătură cu
amenda primită de la ITM Iași. “Nu știu
despre ce amendă vorbiți. Nu ofer
niciun punct de vedere. O zi bună!”, a
spus Constantin Adăscăliței junior.
Recent, reporterii BZI au prezentat și
conflictul dintre foștii angajați și patronii
Pandora’s Courier, amendați de ITM
Iași cu 180.000 de lei pentru muncă “la
negru”. Foștii angajați ai companiei au
dat în judecată firma deoarece nu au
primit salariile pentru perioada muncită
la firma de curierat.  

ITM Iași a amendat mai multe firme
cu câteva sute de mii de lei pentru
muncă “la negru”, în anul 2021. Printre
neregulile găsite de inspectorii ITM
Iași sunt nepurtarea de către lucrători
a echipamentului individual de protecție
din dotare (cască de protecție, încălțăminte
de protecție, îmbrăcăminte de protecție,
centuri de siguranță). La unii patroni,
inspectorii au observat că nu a fost
efectuat examenul medical la angajarea
tuturor lucrătorilor sau că nu s-a
respectat termenul de efectuare a
controlului medical periodic.  

Raluca COSTIN

ITM Iași a amendat cu 10.000 de lei firma 
lui Constantin Adăscăliței junior, patronul 
SSS Security. Reprezentanții societății  
au refuzat să prezinte actele la control
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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  

• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în 
conformitate cu cerințele zilnice  

• Preluarea,  înregistrarea,  distr ibuirea la 
compartimentele corespunzătoare, îndosariere 
și arhivarea corespondenței și a mesajelor primite 
din partea partenerilor, clienților și a celorlalți 
angajați  

• Redactarea corespondenței de afaceri necesară 
desfășurării activității zilnice  

• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă, 
fax, e-mail  

• Actualizarea bazei de date documente  
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.  
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor 

cerute de management  
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate 

departamentele firmei  
 

ANGAJEAZĂ 
CONTABIL cu/fără experiență:  
Candidatul ideal: 
Absolvent al unei instituții de învățământ superior 

de profil 
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office 

(Word, Excel)  
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă. 
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, 

dornică de a învăța  
Experiența nu este necesară, se asigură instruire 

la locul de muncă 
Descrierea jobului: 
Inregistrare documente în programul de contabilitate 

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 36-
42. 65mp cu toate utilitățile, cu 
vitrină mare (15ml) pretabil pentru 
diferite activități. FD21027 Tel: 
0746. 222244.  

De vânzare spațiu de birou 
amenajat, compartimentat în 2 
încăperi, 2 aparate de aer 
condiționat, contorizare separată 
curent electric 50000Euro. FD769 
Tel: 0746. 222244.  

Apartament nou, 2 camere, 53 mp. 
Construcție 2016, structură pe 
cadre, Fidelia Residence este 
situat în zona Tătărași (alimentara 
Flux). Dotări: gresie, faianță, 
parchet, centrală termică de 
apartament, obiecte sanitare în 
baie, uși de lemn interior, ușă 
metalică la intrare. FD20415. 
Detalii la: 0746. 222244.  

Vând teren 1200 mp intravilan sat 
Rediu Aldei, com. Aroneanu, 
intabulat, utilități, zona păduri 
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp. 
Relații la: 0734. 162016.  

CARTIER VIȘOIANU - 
APARTAMENTE DE LUX. 
Ansamblul Rezidențial Vișoianu - 
apartamente cu 1, 2 sau 3 camere 
decomandate; suprafețe cuprinse 
între 30-80 mp; baia și bucătăria 

complet utilată. Facilități: 
racordare la utilități, dotări 
interioare de lux: uși, gresie, 
faianță, centrală termică, internet, 
tv, telefon, locuri de parcare 
incluse în preț. Detalii la: 0743. 
700400.  

Vând casă în comuna Ruginoasa, 
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape 
de centru, din bolțari - 96 mp, an 
construcție 1994, finalizată la 
cheie. Anexe - 3 camere în 
suprafață de 106 mp, beci, 2 
compartimente, fântână, livadă 
pruni, vita de vie+teren în total 
1760 mp. Relații la telefon: 0741. 
485024.  

VÅND CASĂ P+1, integral 
cărămidă pe 800 mp, intabulată, 
certificat energetic, liberă de 
sarcini. Locuința are 196 mp 
locuibili. Este situată în satul PĂUN 
- la 150 m de strada principală. Pe 
timp de iarnă accesul este facil. 
Relații la tel. 0762. 780991.  

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, confort 1 mărit, 60 
mp, bloc beton din anul 1986, etaj 
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală, 
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3 
straturi, garaj și boxă, Dancu, str. 
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000 
euro, negociabil. Telefoane: 0332. 
108872 și 0755. 848685.  

Persoană fizică vând garsonieră 
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V 
bloc izolat termic, cameră video, 
interfon, gresie, faianță, parchet, 
geam termopan, ușă metalică. Preț 
negociabil. Tel. 0767. 983165.  

Magnolia Residence îți oferă 
prețuri promoționale pentru 
apartamentele cu 2 camere, 
finisate 100%, cu rate la 
dezvoltator. Acum apartament cu 2 
camere de 52 mp la doar 43. 000 
euro. Profită de ofertă! Relații la 
telefon: 0755. 122000.  

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.  

 

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.  

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.  

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 e-
mail: gastrostaris@yahoo. com.  

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

APARTAMENT, lângă Universitate, 
2 camere semidecomandate, 
mobilate, cu toate utilitățile. 0721. 
239594.  

OFER spațiu de închiriat pentru 
coafeză, cosmeticiană, 
manichiuristă și maseuză în 
cartier Dacia. Chirie foarte 
avantajoasă! Relații la telefon 
0743. 544551.  

 

SERVICII  

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

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

 

SERVICII - TRANSPORT  

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

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

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

 

SERVICII JURIDICE - 
CONTABILITATE  

EXPERT CONTABIL cu bogată 
experiență în domeniul 
contabilității și salarizării țin și 
verific evidența contabilă la SC, 
ONG, PFA. Ofer consultanță în 
probleme economice și 
reprezentare cu ocazia oricăror 
controale. Prețuri rezonabile. www. 
contaexpertis.ro, email: 
expertcontabil. iasi@yahoo. com, 
tel. 0766. 490019.  

EXPERT soluționează dosare cu 
împrumuturi în franci elvețieni. Tel. 
0232. 218842, 0723. 364346.  

SERVICII CONSTRUCȚII  

Executăm amenajări interioare - 
exterioare, gresie, faianță, rigips, 
zugrăvit, placări cu piatră alei, etc. 
Relații la tel. 0784. 027262.  

Meseriași disciplinați executăm 
case laroșu, la cheie, faianță, 
gresie, zugrăveli, pavele, parchet, 
rigips, garduri, lucrări din piatră și 
granit, beciuri cu boltă din piatră. 
Deținem piatră. Relații la 0745. 
535871 și 0760. 199630.  

 

SERVICII INSTALAȚII  

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ 

S. C. angajează Jurist. 
Asteptăm CV-urile la adresa de 
email officevioleta@yahoo. 
com. Experiența constituie un 
avantaj. Tel. contact: 0788. 313. 
620.  

EVOPLAN INSOLV IPURL, în 
calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei S. C DOROCA SA, 
căutam inginer cadastrist pentru a 
efectua lucrări de cadastru în 
Dorohoi, jud. Botoșani. TELEFON: 
0742/109899, 0745/308671.  

SC CONSTRUCȚII GENERALE 
MOLDOVA SRL Bacău 
angajează pentru execuție 
inginer CFDP cu sau fără 
experiență. CV pe email: 
office@cgmoldova.ro.  

Cabinet contabilitate angajează 
absolvenți studii superioare cu 
profil economic și cunoștințe 
operare WIN MENTOR. Experiența 
în domeniu constituie avantaj. CV 
uri la e-mail ravexpertpro@gmail. 
com.  

SC ANGAJEAZĂ ECHIPĂ 
FORMATĂ DIN: MAISTRU, 
LĂCĂTUȘI MECANICI ȘI SUDORI 
CONFECȚII METALICE ȘI ȚEAVĂ. 
REL. LA TEL/FAX: 0348. 445460.  

SC angajează pompieri cu atestat. 
Telefon 0745. 867. 002.  

Companie specializată, 
angajează operatori de 

curățenie pentru sedii bancare 
în Iași. Salariu atractiv, contract 
pe perioadă nedeterminată. 
Detalii la numărul de telefon: 
0751. 113. 011.  

Societate multinațională cu filiala 
în Iași angajează Redactor 
documentație tehnică pentru 
domeniul auto. Sunt necesare 
cunoștințe foarte bune de limba 
engleză și experiență în domeniu. 
Rugăm trimiteți CV la adresa: 
info@star-romania. com.  

Angajăm lucrător comercial 
pentru magazin de carne, 
personal de curățenie (femeie 
de serviciu), măcelar. Telefon: 
0742. 183. 687.  

S. C IASI CONF S. A, cu sediul în 
calea Chișinăului nr. 26, IAȘI, (față 
în față cu magazinul Carrefour - 
Felicia), angajează persoane cu 
experiență și pensionari la limita 
de vârsta în meseriile / activitatile: 
-CONFECȚIONERI ȘI /SAU 
MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN 
CONFECȚII. Se oferă: -pachet 
salarial atractiv; -tichete de masă; 
-decontare cheltuieli transport; -
alte avantaje prevăzute în 
contractul colectiv de muncă. 
Relații suplimentare se obțin la 
sediul firmei sau la telefon: 0232. 
231478, 0232. 277953 INT. 166.  

Recrutăm urgent șoferi categoria B 
cu disponibilitate de începere 
imediată în Southampton-Marea 
Britanie. Salariu cuprins între 
1440£ și 1920£ pe lună. Cazarea 
și mașina sunt asigurate de 
angajator. Cerințe: Vârsta de minin 
25 de ani; Permis de conducere cu 
vechime de minim 2 ani; 
Diponibilitate de lucru 6 zile pe 
săptămână; Nivel engleză-
începător. Cei interesați sunt rugați 
să ne contacteze la: 
repiroltd@yahoo. com; 
0044(7472)288178 Stefana 
DOSOFTEI.  

SC angajează inginer service 
centrale termice, cu sau fără 
experiență, permis auto categ. B. 
Relații la tel/fax 0232. 236. 341, 
email: service. iasi@etnis.ro.  

Angajăm vânzătoare pentru rulotă 
preparate din carne, zona Dacia-
Zimbru. Detalii la telefon: 0742. 
183687 sau 0751. 697856.  

Angajăm șofer tir pentru transport 
național și internațional 1900-
2100 Euro, contact 0758. 558411.  

Angajăm îngrijitori bătrâni Italia 
1100 Euro, contact 0770. 357607.  

Societate comercială angajează 
lucrător comercial, cu sau fără 
experiență, pentru 
cafenea/spălătorie. Relații 
suplimentare la telefon 
0747270691.  

Cautăm colegă coafeză cu 
experiență pentru a împărți chiria 
(250 lei) si cheltuielile, în zona 
Dacia. Salonul este situat la strada 
principală. Pentru mai multe 
informații sunați la numărul de 
telefon: 0743 544 551 (Alex).  

SC SELCA SA PITESTI angajează: 
dulgheri, zidari, asfaltatori, 

pavatori, electricieni, fierari-
betoniști, mecanic utilaje 
(terasamente, turnare mixtură). 
Oferim cazare, salariu motivant și 
bonuri de masă. Tel: 0248. 
636442; 0724. 447691, 
mail:office@selca.ro.  

 

MEDIU 

Ungurean Tereza Lorelai, 
Serbanescu Francisc Alexandru, 
Serbanescu Cornelia titulari PUZ -
”INTRODUCERE TEREN IN 
INTRAVILAN PENTRU 
CONSTRUIRE LOCUINTE 
INDIVIDUALE, LOCUINTE 
COLECTIVE SI FUNCTIUNI 
CONEXE”, amplasat în Iași, 
extravilan Bucium T137, front la 
strada Dealul Bucium, Iași, 
nr.cad.160380, anunță publicul  
interesat asupra depunerii 
solicitării pentru obținerea avizului 
de mediu. Informațiile privind 
potențialul  impact asupra 
mediului al proiectului propus pot 
fi consultate la sediul APM Iași-
Calea Chișinăului, nr.43, în zilele 
de LUNI, MARTI, JOI, VINERI, între 
orele 8:00-16:30, și MIERCURI 
între orele 8:00-18:30., precum și 
la următoarea adresă de internet 
office@apmis.anpm.ro.Observațiil
e/contestațiile publicului se 
primesc la sediul autorității 
competente pentru protecția 
mediului APM Iași-Calea 
Chișinăului, nr.43, în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a autorității 
competente pentru potecția 
mediului. 

 
NOTIFICARI  

Subscrisa  CII  Amariei Mihaela, 
prin titular, Amariei Mihaela, 
desemnat lichidator judiciar prin 
Sentința civilă nr.773/02.12.2021 
pronunțată în dosarul  
5074/99/2021 al Tribunalului Iași, 
anunțăm deschiderea procedurii 
insolvenței a  debitoarei SC 
FITNESS FIRST SRL, cu sediul in 
Iași, Str. Ion Creanga nr. 15, 
subsol, jud. Iași, CUI 36988839, 
J22/209/2017. Termenul limită 
pentru depunerea cererii de 
admitere a creanțelor: 14.01.2022. 
Termenul de intocmire a tabelului 
preliminar este 24.01.2022. 
Termenul pentru definitivarea 
tabelului de creanțe este 
18.02.2022. Prima Adunare a 
Creditorilor se va desfășura în 
28.01.2022 ora 10, la Iași, Str. 
Bașotă nr. 2, etaj 3, spațiu nr. 
1174, jud.Iași, si va avea ordinea 
de zi: alegerea Comitetului  
Creditorilor și desemnarea  
președintelui acestuia;desemnarea 
lichidatorului  judiciar și stabilirea 
remunerației acestuia, avansarea 
sumelor de bani necesare 
continuarii procedurii. Creditorii  
interesați pot depune declarații de 
creanță în dublu exemplar la 
dosarul de insolvență 
5074/99/2021 și la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, Str. 
Bașotă nr. 2, etaj 3, spațiu nr. 
1174. Informații suplimentare la  
0744.592787 



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- Psiholog- 
Psihoterapeut 

* 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

SERVICII MEDICALE

ANUNȚURI19 Vineri, 7 ianuarie

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA DE ACTIVE  

Prin prezentul anunț TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. – societate în insolvență, 
face cunoscut faptul că organizează licitație publică în data de 20.01.2022, orele 
14:00, pentru vânzarea, în conformitate cu prevederile art. 154 si următoarele 
din Legea 85/2014 și cele ale Regulamentului de vânzare întocmit de către Ad-
ministratorul judiciar și aprobat de Adunarea creditorilor din data de 19.04.2021, 
a următoarelor autoturisme: 
Marca                                                                         An de          Preț pornire 
                                                                                    fabricație   licitație (EUR, fără TVA) 
HYUNDAI iX35 2.0L CRDI 4WD A/T                     2012             7.200,00 
TOYOTA HILUX 4X2 SINGLE CAB 2.5L D-4D     2009            4.400,00 
PEUGEOT PARTNER VTC 1.6 HDI 92 CP             2011              4.700,00 
LEXUS RX 450H PRESIDENT                                2009            8.400,00 
TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLECAB 3.0 L D-4D    2011              9.300,00 
HILUX DOUBLE CAB SILVER METTALIC            2011              9.400,00 
TOYOTA HILUX 3.5 ALB                                          2011              9.200,00 

Licitația va avea loc în data de 20.01.2022, orele 14:00 la sediul Administra-
torului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. 
Iași. Ședința de licitație se va desfășura in următoarele condiții: 

Vânzător: TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L., cu sediul social în Iași, Șos. Păcurari 
nr. 128, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tri-
bunalul Iași sub nr. J22/3277/1994, având CUI 6658553, prin administrator judiciar 
consorțiul format din KPMG Restructuring S.P.R.L., societate profesională cu 
sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, număr de 
înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. 0499, tel. 40 372 
377 800/fax +40 372 377 700, prin reprezentant permanent Mihai Nicoleta și Eu-
roBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, număr de 
înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. 0022/2006, tel/fax: 
+40 232 220 777, prin reprezentant permanent Eduard Pascal, desemnat conform 
Încheierii de ședință din data de 12.08.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția 
a II - a Civilă în Dosarul nr. 3516/99/2020. 

Dată si locație ședință licitație: 20.01.2022, orele 14:00. Ședința de licitație 
va avea loc la sediul Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din 
Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Înscrierea la licitație se face cu cel puțin 
24 de ore înainte de data fixată pentru începerea licitației prin depunerea tuturor 
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al vânzării, adică cel mai 
târziu in data de 19.01.2022, ora 15:00. Documentele depuse cu depășirea acestui 
termen nu sunt luate în considerare. 

Tip licitație: procedura de vânzare prin licitație publică cu strigare, cu preț 
în urcare si scădere. 

Dosar de prezentare/documente care trebuie să fie incluse în dosarul de în-
scriere la licitație: 

Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente și va fi depusă 
la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. 
Zorilor nr. 11, Jud. Iași, în plic închis pe care vor fi înscrise, datele de identificare 
ale ofertantului și mențiunea „Documente de participare la licitație”, data și ora 
depunerii documentelor de către ofertant (fără a se depăși data limită de 
19.01.2022, ora 15:00): 

Scrisoare de intenție privind participarea la licitație care va trebui să 
cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului, persoanele care 
reprezintă legal ofertantul, precum și bunul/bunurile pentru care se înscrie; 

Dovada plății garanţiei de 20% din prețul de pornire fără TVA (ordin de plată 
procesat de bancă), în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO43 BREL 0002 0011 
7901 0100, deschis la Libra Bank, suc. Iași; 

Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant la ședința de licitație 
(dacă este cazul); 

Pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 

Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; 

Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
Pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; 
Declarația, în original, a ofertantului in sensul că înțelege să cumpere 

bunurile în starea în care se găsesc, după principiul “unde este, în starea în care 
este” – nu există un model predefinit. 

Acordul ofertantului de acceptare a prezentului Regulament (original) – 
nu există un model predefinit. 

Pentru persoanele juridice declarația că nu este insolvent, în insolvență sau 
în perioada de reorganizare – nu există un model predefinit. 

Declarația că deține fondurile disponibile pentru cumpărarea activului la cel 
puțin prețul ofertat – nu există un model predefinit. 

Pentru persoanele juridice hotărârea AGA/Consiliul de Administrație privind 
aprobarea măsurii de achiziționare a activelor. 

Plicul va fi însoțit de intenția de participare la licitație, în dublu exemplar, pe 
care vor fi menționate numărul de înregistrare, data și ora înregistrării. Un ex-
emplar pe care va fi înscris numărul de înregistrare, data și ora, va fi restituit 
ofertantului. 

Alte informații: Activele se vând libere de orice sarcini, precum ipoteci, 
garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri 
asigurătorii, conform dispozițiilor art. 91 din Legea nr. 85/2014, privind proce-
durile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 

Pasul de urcare/scădere este stabilit la valoarea de 10% din prețurile de 
pornire enunțate mai sus; 

Diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă va putea fi achitată 
în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data ținerii licitației (considerând 
garanția plătită de adjudecatar ca fiind avans din prețul de adjudecare) 

Detaliile privind documentația necesară în vederea participării la licitație și 
modul de organizare a procesului de vânzare, precum și descrierea bunurilor 
supuse procedurii de valorificare pot fi solicitate administratorului judiciar al 
TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. până cel mai târziu in data de 19.01.2022, ora 15:00. 
Pentru informații suplimentare despre activele scoase la vânzare conform Reg-
ulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de contact sunt: 

Anabella Pădurariu - reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon: 
0232.220.777,0733.683.702, Fax: 0232.220.777 E-mail: office.is@lrj.ro, 
vanzari@lrj.ro. 

Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon: 
0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail: loredanapreda@kpmg.com.
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Se poza singur ca un nebun de 
față cu sala plină! Fotografiile 
au ajuns la doamna care  
i-a făcut toate poftele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Babetele cele hâtre încep rubricuța de astăzi 

cu o chestiuță din lumea pulitică de pe la noi. De 
data asta, babetele vă povestesc una scurtă despre 
cel mai faimos dintre analfabeții de la noi, taman 
sinatorul pezedist Arăgăzel Pompa. Ieri, când a fost 

uns pe foncție prefeciul Bogdănel Cojoc, cel mai 
țanțos de pe acolo era taman Arăgăzel, de parcă 
ăsta era noul șăf, nu argatul lui. Că oricum, fie vorba 
între noi, Bogdănel Cojoc nu o să facă mulți purici 
pe acolo fără știrea lui Arăgăzel. Vă mai aduceți 
aminte că Bogdănel Cojoc ăsta a fost menestru al 
comunicațiunilor vreo opt luni, de unde a fost ejectat 
la o remaniere, că era cel mai banană dentre toți. 
Ei, am deviat de la subject și am uitat de Arăgăzel, 
cum s-a pus el ca gogăldăul pe scaun acolo și mai 
făcea și selfiuri. Oare a trimis pozele la madama 
aia cu care a fost în noaptea aia la cejeu? Că sigur 
nu a trimis nimica lui doamna Muhaela, săraca!   

Un mare afacerist cu milioane 
de euro fugea prin  
parcare după 5 lei 
Babetele bârfitoare continuă rubricuța de astăzi 

cu o chestiuță tare amuzantă despre un afacerist 
obosit de la noi din târg. De data asta, babetele vă 
zic una despre Costiclă Acăscăliței, fostul derutat 
și mare batron de parcare. Toată lumea știe cum 
s-a făcut el mare parcagiu acolo la registratura 
comerțului, de încasează el personal lovelele de la 
șoferii care vin acolo. Acu vreo câteva zile, Acăscăliței 
alerga după un șofer care era pe acolo cu mașina. 

Cică omușteanul ieșea din parcare când s-a trezit 
lângă portiera mașinii cu Acăscăliței, gata să 
încaseze 5 lei. Șoferul a scăpat banii jos, luați de 
vânt. Să vedeți apoi scenă, cum alerga Costiclă 
după banii ăia de parcă erau toată averea lui pe 
ziua aia. 

Scandal-monstru în familie. 
Nevastă-sa e foc și pară după  
ce a umplut-o de rușine  
La final de rubricuță, babetele cele hâtre vă 

mai povestesc încă una despre Răzvănel Timofmuc, 
fostul gelbenit, actual userist în Conciliul Local. 
Nevasta lui Timofmuc a făcut un ditamai scandalul 
după panarama de la finalul anului trecut, când 
bărbată-su s-a făcut de toată bafta în târg. Enspectorii 
de la Agentura de Entegitate l-au dibuit pe Timofmuc 
că a votat ca ghiolbanul ca nevastă-sa să decidă 
la conciliile de administrație de la școli, iar ăsta va 
trebui să plece acasă. Ei, asta ca asta, că nu e mare 
pagubă că Răzvănel tre să plece din Celeu. Nasoleala 
e la nevastă-sa, că asta i-a făcut capul calendar 
că a făcut-o de rușine în oraș, că nu mai poate 
merge așa la elevi, că mă-sa și tat-su o ceartă și 
chestii de genul ăsta. Ce să te aștepți de la Timofmuc? 
Doar a învățat de la Brobodea să fie bulnajiu.      

Bursa bârfelor

Un ieșean în vârstă de 41 de ani 
este căutat de autoritățile din Cehia, 
în urma unei agresiuni sexuale. Astfel, 
judecătorii au admis recent cererea 
de extrădare formulată de magistrații 
cehi pe numele lui Ionel Panainte.  

„Instanța admite sesizarea formulată 
de Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel. Dispune executarea mandatului 
european de arestare emis de către 
Tribunalul Raional din Tachov - Republica 
Cehă pe numele persoanei solicitate 
Ionel Panainte şi dispune predarea 
acestuia către organele judiciare din 
Cehia. Constată că persoana solicitată 
nu a consimţit la predarea sa organelor 
judiciare din Cehia. Menţine starea de 
arest a persoanei solicitate, pe o 
perioadă de 30 de zile”, au afirmat 
recent magistrații din cadrul Curții de 
Apel Timișoara cu privire la ieșeanul 
de 41 de ani.  

Ieșeanul Ionel Panainte, 
căutat de autoritățile  
din Cehia  
De remarcat este faptul că decizia 

nu e definitivă, aceasta putând fi 

contestată. Ieșeanul Ionel Panainte a 
intrat recent în vizorul magistraților 
din Timișoara. Asta, după ce, față de 
ieșean, autoritățile judiciare din Cehia 
au emis un mandat european de arestare, 
pentru comiterea infracțiunii de tentativă 
de viol.  

Potrivit autorităților din Cehia, 
ieșeanul a fost condamnat pe 13 iunie 
2019 la un an de închisoare. Pe data 
de 8 decembrie 2021, instanța a dispus 
arestarea provizorie a ieșeanului Ionel 
Panainte, pe o durată de 15 zile.  

Condamnat la doar un  
an de pușcărie pentru 
tentativă de viol  
Pe data de 17 decembrie 2021, 

procurorul a formulat propunere de 
menținere a arestării ieșeanului Ionel 
Panainte pentru o perioadă de 30 de 
zile, în vederea predării acesteia către 
autoritățile judiciare din Cehia și a 
executării mandatului european emis, 
fiind depus și mandatul european de 
arestare tradus în limba română. „În 
fapt, s-a reținut de autoritățile judiciare 

din Cehia că persoana solicitată, la 
data de 9 octombrie 2015, între orele 
2:25 și 2:40, în localitatea Plana, raionul 
Tachov, utilizând forța față de persoana 
vătămată P.R., a încercat să întrețină 
un act sexual, însă, datorită împotrivirii 
persoanei vătămate, nu a reușit”, au 
afirmat anchetatorii.  

La audieri, ieșeanul Ionel Panainte 
a declarat că nu este de acord cu 
predarea sa către autoritățile judiciare 
din Cehia pentru executarea mandatului. 
„Instanța, verificând admisibilitatea 
cererii de executare a mandatului 
european de arestare, constată că nu 
există niciun motiv de refuz al executării 
acestuia, faptele pentru care este 
solicitată persoana urmărită sunt 
pedepsite și de legea penală română, 

respectiv infracțiunea de tentativă de
viol, fiind îndeplinită condiția dublei
incriminări, iar termenul de prescripție
al executării pedepsei nu este împlinit.
Deși persoana solicitată nu este de
acord cu predarea sa autorităților din
Cehia, instanța reține că aceasta nu
a formulat obiecții privind identitatea,
ci a arătat doar că dorește să-și rezolve
unele probleme personale în România,
după care ar fi de acord cu predarea.
Întrucât nu există niciun impediment
de ordin legal la executarea mandatului
european de arestare, instanța va
admite sesizarea formulată și va dispune
executarea mandatului european de
arestare emis pe numele persoanei
solicitate”, au încheiat judecătorii.  

Ciprian NEDELCU

Un ieșean a încercat să violeze o femeie. 
Individul a fost condamnat la numai  
un an de pușcărie 
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