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Scandal uriaș cu un teren din
Bucium! Un afacerist este obligat
de Primăria Iași să dărâme o
construcție ridicată pe
proprietatea vecinilor

Un afacerist a fost strâns
cu ușa de Primăria Iași
după ce a ridicat o
construcție pe un teren
deținut de alte persoane.
Cristian Cojocaru a fost dat
în judecată de Primăria Iași
și de Poliția Locală pentru
desființarea lucrărilor
executate pe terenul
respectiv

oamenii au căutat să-și facă dreptate.
Cazul a ajuns și la autoritatea locală,
cea care a depus o acțiune în instanță
pentru demolarea gardului ridicat de
Cojocaru. Practic, acesta a intrat pe
terenul din zona Bârnova, nr.27 și a
montat un gard cu fundație pe terenul
deținut de altă familie. Acum, Cojocaru
ar putea să fie nevoit să dărâme gardul
respectiv.

ne-a luat cam 100 de metri pătrați. A
făcut gardul fără autorizație și l-a
dărâmat pe al nostru tot fără a avea
vreun drept”, a precizat Cosmin Aciocoiței,
proprietarul casei de lângă terenul
respectiv.

moșteniri de la tatăl său, Minodor
Cojocaru.

Scandal uriaș pe o palmă
de pământ de la
marginea Iașului

Oamenii lăsați fără teren s-au
dus direct la Primăria Iași

Primăria Iași și Poliția Locală Iași
au depus o acțiune în instanță legată
de demolarea unei construcții din zona
Bucium, pe șoseaua care face legătura
cu localitatea Bârnova. Un teren ajuns
la Cristian Cojocaru, un afacerist din
oraș implicat și în alte proiecte imobiliare,
a stârnit un scandal uriaș printre vecinii
din jur. O familie din Șoseaua Bârnova
s-a trezit cu o parte din terenul proprietate
luat de către Cristian Cojocaru. Întâmplarea
a avut loc în 2020, perioadă în care

Vecinii care s-au trezit fără o bucată
din teren au ajuns să-și caute dreptatea
în instanță și la primărie. Oamenii au
dat în judecată municipalitatea pentru
faptul că i-a permis lui Cojocaru să
intre pe terenul respectiv. „Noi am
făcut sesizare la Poliția Locală, la
Primărie pentru toată situația apărută.
Atunci el a venit cu un executor, dar
nici persoana respectivă nu știa cum
stau lucrurile. El spune că are acolo
vreo 1.000 de metri pătrați, iar nouă

Inițial, Cojocaru ar fi vrut să ridice
un imobil pe terenul respectiv, însă
vecinii arată că acesta vrea să vândă
terenul pentru a nu fi tras la răspundere.
Cojocaru nu ar avea toate actele în
regulă pe acel teren. „El vrea să vândă
acolo, nu să construiască. A căutat
să-și facă deschidere la stradă, nu la interesat bucata din spate”, a mai
spus Cosmin Aciocoiței. De altfel, printro adresă transmisă de Primăria Iași,
a fost recunoscut dreptul de proprietate
pentru terenul de 400 de metri pătrați
al acestuia. Totuși, Cristian Cojocaru
are o parte din acel teren, în baza unei

Întreg scandalul din Bucium a
izbucnit în noiembrie 2020, când
muncitorii tocmiți de Cristian Cojocaru
au spart bordura de beton unde era
gardul. Muncitorii au mutat apoi gardul,
lăsând familia Aciocoiței fără 100 de
metri pătrați. Familia acuză faptul că
s-a umblat la acte, asta pentru că în
zonă nu s-au făcut măsurători. Pe de
altă parte, Cristian Cojocaru nu a putut
fi contactat pentru a oferi un punct de
vedere legat de situația apărută în zona
Șoseaua Bârnova din municipiul Iași.
Afaceristul a mai fost implicat într-un
alt scandal din zona CUG, unde a ridicat
un bloc, deși autorizația a fost eliberată
pentru o casă.

Doi ani de chin pentru
vecinii afaceristului Cristian
Cojocaru, din zona Bucium

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Apare prima parcare de tip
Park&Ride din Iași! Primăria
o va amenaja lângă
Tehnopolis, în zona CUG

Primăria va face prima
parcare de tip Park&Ride
din Iași. Această parcare va
apărea lângă platforma de
la Tehnopolis din zona
cartierului CUG.
Municipalitatea vrea să mai
facă astfel de parcări și în
alte zone din oraș. Astfel de
investiții ar putea primi
finanțare prin Programul
Național de Redresare și
Reziliență
În cartierul CUG va apărea o primă
platformă de tipul Park&Ride din
municipiul Iași. Autoritatea locală a
anunțat că pe platforma de la Parcul
Științific și Tehnologic Tehnopolis va
fi amenajată o astfel de parcare pentru
cei care vin cu autoturismele din zona
Ciurea. Șoferii vor putea să-și lase
autoturismele pe această platformă,

după care vor putea lua transportul
public până în zonele centrale din
municipiul Iași. Astfel de parcări ar
urma să fie amenajate și în alte puncte
din municipiu. Primăria vrea ca parcările
de tip Park&Ride din Iași să fie finanțate
prin Programul Național de Redresare
și Reziliență, finanțat prin Comisia
Europeană.

Prima parcare Park&Ride în
Iași va fi în CUG
Viceprimarul Daniel Juravle a
precizat că municipalitatea vrea să
reducă traficul auto și să încurajeze
folosirea transportului public prin
amenajarea unor locuri speciale de
parcare, destinate șoferilor din afara
orașului. „Am fost în zona Capăt CUG,
unde vom amenaja primul Park&Ride
din Iași. Pentru a crește mobilitatea
urbană, oferim posibilitatea celor care
vin în oraș să își lase mașina aici și să
folosească transportul public, care

este în imediata apropiere a parcării”,
a menționat viceprimarul Daniel Juravle.
Primăria Iași a luat în calcul astfel de
parcări încă din luna februarie 2021.

Noi investiții pentru
transportul public din Iași
Viceprimarul Iașului a precizat și
faptul că prin noul parc al Companiei
de Transport Public (CTP), călătorii vor
fi încurajați să folosească mai mult
autobuzele și tramvaiele. Cei care își
lasă mașinile la noua parcare din CUG
își pot continua drumul cu tramvaiul
și autobuzul pe banda unică de transport
spre centrul municipiului. „Avem tramvaie
moderne și vom avea 44 de autobuze
electrice. Banda unică oferă posibilitatea
de a ajunge în doar 15 minute în centrul
orașului. Avem cadrul necesar pentru
a încuraja transportul public și dezvoltarea
urbană durabilă. Vă voi ține la curent
cu pașii pe care îi vom mai avea de
parcurs. Sunt optimist și sper ca în

acest an să ne putem bucura de primul
Park&Ride”, a mai spus viceprimarul
Daniel Juravle. Deocamdată, nu se
cunoaște data de începere a lucrărilor.

Lista noilor zone pentru
parcări Park&Ride în
municipiul Iași
Primăria a luat în calcul un proiect
pentru înființarea mai multor parcări
la marginea Iașului, pe teritoriul comunelor
din Zona Metropolitană. Mașinile ar
urma să fie parcate în locurile special
amenajate, iar traseul este continuat
cu ajutorul mijloacelor de transport
public. Astfel de parcări ar apărea la
intrarea din localitatea Tomești, în zona
Era dinspre Valea Lupului sau în zona
Bucium. De asemenea, municipalitatea
a luat în calcul și alte proiecte legate
de mobilitatea urbană.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Bugetul Iașului pe 2022 va fi aprobat în
luna februarie! Iată calendarul complet al
dezbaterilor
Bugetul Iașului pe anul 2022 ar urma
să fie aprobat în luna februarie de
către Consiliul Local. Până în cursul
lunii viitoare, autoritatea locală va
centraliza propunerile de la cetățeni,
după care va lansa propunerea de
buget în dezbatere publică. Cele mai
importante investiții sunt legate de
reabilitarea mai multor străzi din oraș
Municipiul Iași va avea în următoarele săptămâni
un buget. Discuțiile pe proiectul de buget pe anul
în curs vor fi finalizate în luna februarie 2022, conform
primarului Mihai Chirica. Edilul a prezentat și calendarul
discuțiilor pe proiectul de buget, dar și care sunt
principalele investiții pe anul în curs. În plus, edilul
a arătat că, până acum, au fost depuse peste 400
de chestionare de la cetățeni, legate de propuneri
pentru buget. „Am lansat posibilitatea fiecărui
cetățean de a-și aduce contribuția la proiectul de
buget pe anul 2022. Până în momentul de față am
adunat 234 de chestionare scrise și alte 200 online.
E o acțiune importantă, care este un exercițiu de
democrație și îl susținem în aceeași manieră. Vrem
să ducem la bun sfârșit programul de consultare
publică până la adoptarea bugetului”, a spus primarul
Mihai Chirica.

Calendarul bugetului Iașului
pe 2022 de la Primărie
Conform calendarului, în aceste zile va fi terminată
consultarea cetățenilor, după care proiectul de
buget va sta în dezbatere publică. Ulterior, pe 11
februarie 2021, proiectul de buget va intra în plenul
Consiliului Local pentru a putea fi aprobat. „Bugetul
anului 2022 a fost publicat pe 28 decembrie 2021 în
Monitorul Oficial. Calendarul bugetar a intrat în linie

dreaptă. Sunt etape pe care trebuie să le depășim,
comunicări de la Ministerul Finanțelor Publice, de
la Consiliul Județean, comunicarea de la Direcția
Finațelor cu cotele defalcate. Începem să publicăm
bugetul pe capitolele pe care le știm, cu anexele pe
care le avem conturate”, a mai precizat primarul
Mihai Chirica. O altă investiție din Iași, noua sală
polivalentă din Moara de Vânt, va fi finanțată de
către Guvernul României.

Investițiile prinse în bugetul
Iașului pe anul 2022
Primăria Iași a lansat proiectul de consultare a
cetățenilor încă de la finalul anului trecut. Mihai
Chirica a arătat și cum ar putea fi structurat bugetul
pe anul 2022 de la Primăria Iași. Unele dintre investiții
vor fi derulate și cu fonduri europene. Cele mai
importante obiective sunt legate de reabilitarea
unor artere din municipiu. „Sunt mai multe străzi
aflate în execuție, iar un pachet important este aflat
în proiectare. Avem și obiective derulate cu fonduri

europene pe care le implementăm și pe care le
continuăm și în acest an”, a menționat primarul Mihai
Chirica.

Lista proiectelor propuse pentru
bugetul Iașului pe anul 2022
În calcul intră și licitațiile pentru modernizarea
străzilor Alba Iulia, Podoleanu, Gloriei, Călugăreni,
Bucovinei, Poienilor, Teascului și fundacul Strugurilor.
De asemenea, sunt în curs de proiectare lucrările
de modernizare a străzilor Aurora, Peneș Curcanul,
Al.O. Teodoreanu, Arapului, Bularga, Roadelor, Galbeni,
Voinești, Azilului, Dr. Alexandrina Miron Tănăsescu,
Marginii și Popăuți. Municipalitatea va trece și la
proiectarea străzilor Pompei, Banat și Zlataust, a
șoselei Ștefan cel Mare și Sfânt, stradelei și fundacului
Plopii fără Soț, trecătorii Vișan și bulevardului Poitiers,
precum și crearea unei benzi suplimentare pe direcția
șoseaua Arcu-strada Păcurari, adiacentă Pasajului
„Octav Băncilă”.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Așa ar trebui să fie orice medic! A făcut
naveta câte 120 de kilometri în fiecare zi
și a fost alături 20 de ani de pacienții săi:
„Am mers cu tractorul și cu căruța să pot
ajunge la cabinet”
Acest medic din Iași este un exemplu!
Dr. Mihaela Daniela Albuț a lucrat la
dispensarul din comuna Cucuteni,
județul Iași, mai bine de 20 de ani.
Astăzi, medicii fug de această
localitate din cauza distanței foarte
mari și a numărului mic de pacienți.
Medicul de familie era nevoit să
parcurgă câte 120 de kilometri,
aproape zi de zi, iar uneori a mers și
pe jos
Medicul de familie Mihaela Daniela Albuț avea
doar 29 de ani când și-a început activitatea la
dispensarul din comuna Cucuteni, județul Iași. Era
primul ei loc de muncă, după finalizarea studiilor.
Dr. Mihaela Daniela Albuț a ajuns într-o localitate cu
foarte mulți pacienți extrem de bolnavi, deoarece
acolo nu mai fusese doctor de mai mulți ani. Medicul
povestește că i-a fost greu, dar oamenii buni pe
care i-a întâlnit nu au lăsat-o să renunțe. „Eram
tânără, aveam doar 29 de ani, abia terminasem
facultatea. Când am ajuns eu la Cucuteni, oamenii
de acolo tânjeau după medic, deoarece până să vin
eu nu mai fusese medic acolo de vreo 3 ani. Am găsit
foarte mulți pacienți bolnavi. Cei mai mulți cu
hemiplegii, consecințe ale hipertensiunii netratate,
care a dus la atacuri vasculare cerebrale. Am rezistat
acolo atâția ani datorită oamenilor deosebit de buni.
Am întâlnit țăranul autentic, românul adevărat pentru
care gospodăria era cel mai de preț lucru și omenia
era totul. Cu regret vă spun că astfel de persoane
nu prea mai găsești. Mândria mea este că acolo am
reușit sa-i conving pe pacienți să vină la medic și
să se trateze, să nu mai ajungă la afecțiuni foarte
grave”, a precizat dr. Mihaela Daniela Albuț, medic
de familie.

Dr. Mihaela Albuț: „Când am ajuns în
sat, am zis că sigur voi rezista măcar doi
ani, dar s-au transformat în 20”
Medicul ieșean povestește cu nostalgie de toate
momentele petrecute în comuna ei de suflet. Dr.
Mihaela Daniela Albuț își amintește cu drag de prima
zi în dispensarul de la țară și de peripețiile pe care
le-a întâmpinat și cât de frumos a fost primită de
oamenii locului. Aceasta are dor cuvinte de laudă
la adresa comunității unde a debutat ca medic de
familie.

„Activitatea în comuna Cucuteni din Iași am
început-o în primăvara anului 1999. Toată experiența
mea acolo a fost o poveste nescrisă. Îmi amintesc
și acum prima mea zi de muncă acolo de parcă a
fost ieri. Și totuși au trecut mai bine de 20 de ani.
Am plecat din Iași singură, cu Dacia părinților mei,
și nu am nimerit drumul spre Cucuteni. Am ratat
unde trebuia să fac prima la stânga și am ajuns pe
un câmp, am mers numai pe lângă lanuri de porumb,
iar prima oprire în sat a fost la mecanic, nu la dispensar.
Era un peisaj atât de frumos, vișini abia înfloriți,
ulițele curate, iar pe marginea drumului doar flori.
Am zis atunci că nu mai plec de acolo și sigur voi
rezista măcar doi ani, dar s-au transformat în 20”,
a declarat dr. Mihaela Daniela Albuț, medic de familie.
În edițiile anterioare, reporterii BZI au prezentat
cazul unui medic de familie din Iași care a reușit să
imunizeze cele mai multe persoane.

Medic: „Am făcut orice să ajung la
cabinet, la pacienții mei,
care îmi erau foarte dragi”
Dr. Mihaela Daniela Albuț a ales să-și încheie
activitatea după mai bine de 20 de ani, atunci când
a simțit că nu mai face față oboselii și a volumului
mare de muncă. De multe ori a fost nevoită să facă
eforturi pentru a putea ajunge la timp la cabinet,
mai ales în perioada iernii. Aceasta povestește că
au fost momente în care a trebuit să meargă pe jos
8 kilometri până la gara din Târgu Frumos, să ia
trenul spre Iași.
„Am plecat când am simțit că nu mai pot, când
am realizat că nu mai fac față. Fiind o distanță destul
de mare între Iași și Cucuteni, am făcut mereu naveta.

Mergeam cu trenul până la Târgu Frumos, iar de
acolo luam Dacia spre Cucuteni, pe care o țineam
acolo într-o parcare. Mă trezeam la ora 6 și până la
8 ajungeam la cabinet. Am multe aventuri, am mers
și cu tractorul să ajung la cabinet, pentru că ninsese
și zăpada era mult prea mare să intri cu mașina, am
mers cu căruța, chiar și pe jos de multe ori până la
gara din Târgu Frumos. Am făcut orice să ajung la
cabinet, la pacienții care mă așteptau și mie îmi
erau foarte dragi. În prezent am preluat un cabinet
în Iași, unde am în continuare pacienți din Cucuteni.
Pe unii dintre ei îi cunosc de când s-au născut”, a
încheiat medicul.

În comuna Cucuteni nu mai
există medic de 4 ani
Amintim că de aproximativ 4 ani, peste 1.000 de
ieșeni nu au medic de familie și sunt obligați să
meargă câțiva kilometri pentru a fi consultați.
Primarul comunei Cucuteni, din Iași, Pamfilică Brînză,
a precizat că în localitate există dispensar și toate
condițiile necesare, însă niciun medic nu se înghesuie
să meargă acolo. Ultimul medic a fost dr. MihaelaDaniela Albuț, care a lucrat în comuna ieșeană timp
de aproximativ 20 de ani. Doctorul a renunțat din
cauză că avea de parcurs aproape în fiecare zi
aproximativ 120 de kilometri, distanța Iași-Cucuteni,
dus-întors. Primarul consideră că acesta este și
motivul pentru care nimeni nu vrea să mai lucreze
acolo, la care se adaugă numărul mic de pacienți.
Trebuie precizat că valoarea unui punct „per capita”
al medicilor de familie este de 8,59 de lei, iar valoarea
unui punct „per serviciu” este de 3,69 de lei.
Andreea PĂDURESCU
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Încă 70 de noi suspiciuni
Omicron în această săptămână la
Iași! Numărul cazurilor de
infecție cu noua tulpină Covid-19
este în continuă creștere

Medicii ieșeni au depistat în
cursul acestei săptămâni
alte 70 de persoane
suspecte de infecția cu
noua tulpină Omicron, dar
și 3 noi cazuri de Delta!
Toate probele au fost
trimise la București, la
Institutul „Matei Balș”. Ieri,
7 ianuarie 2022, în Iași au
fost confirmate peste 200
de persoane infectate
Covid-19
Numărul de cazuri de infectări cu
noua tulpină Covid-19 a crescut vizibil
în ultima perioadă. Medicii ieșeni au
depistat în cursul acestei săptămâni
70 de noi persoane suspecte de infecția
Omicron. La acestea se mai adaugă
alte 3 suspiciuni de infectare cu Delta.
După secvențierea efectuată la Spitalul
de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”
din Iași, probele au fost trimise la
Institutul „Matei Balș” din București și

se așteaptă rezultatul oficial.
„În ultima perioadă se observă o
creștere accelerată a numărului de
persoane infectate cu noua tulpină
Covid-19, Omicron. Săptămâna aceasta,
din 73 de probe lucrate la laboratorul
din cadrul spitalului nostru, 70 au
prezentat mutații specifice Omicron,
iar la 3 s-au identificat mutații specifice
Delta. Toate probele au fost trimise la
București. Până în momentul de față,
pacienții, în marea lor majoritate, nu
au necesitat internare, putând fi tratați
în ambulatoriu sau la domiciliu. Dacă
creșterea numărului de cazuri își va
continua accelerarea, vor exista pacienți
care vor necesita îngrijire de Terapie
Intensivă. Sperăm ca pacienții valului
5 să dezvolte forme ușoare, iar presiunea
pe sistemul de sănătate să nu fie atât
de pronunțată cum a fost în valul 4.
Pentru atingerea acestui deziderat,
va trebui ca spiritul civic să ne caracterizeze,
prin continuarea campaniei de vaccinare
și respectarea măsurilor de prevenție”,
a declarat dr. Florin Roșu, managerul

Spitalului de Boli Infecțioase „Sf.
Parascheva”.

Peste 200 de noi cazuri
Covid-19 în doar 24 de ore
De la debutul pandemiei și până
ieri, 06 ianuarie 2022, pe teritoriul
judeţului Iaşi au fost confirmate 73.040
de cazuri cu persoane infectate cu
Covid-19. Ieri, 7 ianuarie 2022, au fost
depistate 246 de cazuri în plus faţă de
ziua precedentă. Din totalul de cazuri
confirmate pozitiv și internate, în
ultimele 24 de ore s-au efectuat 14
externări și 24 de internări. Tot ieri, în
judeţul Iaşi, s-a înregistrat un deces
în rândul persoanelor confirmate pozitiv,
numărul total de decese ajungând la
1.889.
Odată cu numărul mare de infectări,
a crescut și numărul paturilor Covid19 ocupate din spitalele ieșene, acesta
ajungând la 99, iar 9 dintre pacienți 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 COVID19 se menține crescut de mai bine de
o lună. În cadrul campaniei de vaccinare
împotriva COVID-19, desfășurată la
nivelul județului Iași, până ieri, 7 ianuarie
2022, au fost administrate peste 600.000
de doze de vaccin anti-Covid.
Pe data de 6 ianuarie 2022 au fost
vaccinate 1.053 de persoane. Dintre
acestea, 369 au primit doza I, 151 de
persoane s-au prezentat pentru rapel,
iar cu doza a III-a s-au vaccinat 564
de persoane. Cu privire la administrarea
vaccinului Johnson&Johnson, 253 de
persoane au fost imunizate 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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Gest impresionant pentru o
personalitate, din orașul Iași,
făcut de o mare instituție! Este
vorba de un simbol al României

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași a decis să facă un gest
impresionant pentru o mare
personalitate din oraș! Astfel, cea mai
veche instituție modernă a României
a decis să ridice un bust dedicat
uneia dintre cele mai mari
personalități ale țării, ieșeanul,
membru al Academiei Române,
Dimitrie Gusti
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din
Iași a decis să aducă un omagiu pentru o mare
personalitate din oraș! Concret, cea mai veche
instituție modernă a României a decis să amplaseze
un bust dedicat uneia dintre cele mai mari personalități
ale țării, ieșeanul, membru al Academiei Române,
Dimitrie Gusti. El va fi realizat pe Aleea Personalităților
Academice din Bulevardul Carol I, nr. 11, Iași (lângă
Corpul A). Deja, la Direcția Județeană pentru Cultură
(DJC) este depusă o solicitare în acest sens.

Dimitrie Gusti (născut pe 13 februarie
1880, la Iași și a murit pe 30 octombrie
1955, la București
Dimitrie Gusti (s-a născut pe 13 februarie 1880,
la Iași și a murit pe 30 octombrie 1955, la București.
A fost un sociolog, istoric, filosof, voluntar și etician
român. Membru al Academiei Române din 1919, apoi
președintele acesteia (1944-1946), Ministrul Instrucțiunii
Publice, Cultelor și Artelor între 1932 și 1933, profesor
la Universitățile din Iași și București, Dimitrie Gusti
este considerat a fi creatorul sociologiei românești.
Dimitrie Gusti s-a născut la Iași, ca fiu al Nataliei (n.
Gatovski) și al lui Ștefan Gusti. Și-a petrecut copilăria,
la Gropnița, unde părinții aveau o moșie, și la Iași.
De la vârsta de șase ani până în 1898 a urmat școala

primară, la internatul „Caracaș” și liceul la „Institutele
Unite” din Iași. Între 1898 și 1899 frecventează
Universitatea din Iași, la Facultatea de Litere, Drept
și Științe. În 1899 s-a mutat la Universitatea „Friedrich
Wilhelm” (Friedrich-Wilhelms-Universität) din Berlin,
iar din 1900 în Leipzig, unde i-a avut ca profesori pe
Wilhelm Wundt, Paul Barth și Karl Bücher. Obține
distincția „Doctor în filosofie” cu disertația Egoismus
und Altruismus. Zur soziologischen Motivation des
praktischen Wollens. În 1908, interesat de diverse
discipline, s-a întors la Berlin, unde a studiat sociologia
cu Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Leopold von
Wiese și Max Weber, filozofia cu Friedrich Paulsen
și jurisprudența cu Franz von Liszt și Rudolf Stammler.
În 1908 s-a dus la sociologul Émile Durkheim la Paris
și, de asemenea, a fost interesat de autori englezi,
precum Herbert Spencer.

În 1910 devine profesor la Universitatea
din Iași, unde a predat etica și
sociologia
În 1910 devine profesor la Universitatea din Iași,
unde a predat etica și sociologia la Catedra de Istorie
a Filosofiei Grecești, Etică și Sociologie din cadrul
Facultății de Litere și Filosofie. În 1920 se transferă
la Universitatea din București, la catedra de Sociologie,
Etică și Estetică a Facultății de Litere. A inițiat și
îndrumat acțiunea de cercetare monografică a
satelor din România (1925-1948). A obținut legiferarea
serviciului social (1939), prin care se instituționaliza,
pentru prima oară în lume, cercetarea sociologică,
îmbinată cu acțiunea socială practică și cu pedagogia
socială. A fondat și condus Asociația pentru Știința
și Reforma Socială (1919-1921), Institutul Social Român
(1921-1939, 1944-1948), Institutul de Științe Sociale
al României (1939-1944), Consiliul Național de Cercetări
Științifice (1947-1948). A creat, împreună cu Victor

Ion Popa, H. H. Stahl și G. Focșa, Muzeul Satului (1936).
În domeniul literar-științific, Gusti a înființat și a
condus revistele „Arhiva pentru știința și reforma
socială” (1919-1943) și „Sociologie românească” (19361944).

Partidul Comunist Român a încercat să-l
atragă pe marele sociolog
După invadarea și ocuparea României de către
Armata Roșie (la 23 august 1944), Partidul Comunist
din România a încercat, în zadar, să-l câștige pe
Gusti de partea sa, cu oferte de colaborare. Dimitrie
Gusti a fost fondatorul Școlii Sociologice de la
București. El rezumă sistemul său sociologic la
câteva enunțuri: societatea se compune din unități
sociale, adică din grupări de oameni legați între ei
printr-o organizare activă și o interdependență
sufletească. Esența societății este voința socială.
Voința socială depune ca manifestări de viață: o
activitate economică și una spirituală, reglementate
de o a activitate juridică și de o activitate politică.
Voința socială este condiționată în manifestările ei
de o serie de factori sau cadre care pot fi reduse la
patru categorii fundamentale: cosmic, biologic,
psihic și istoric. Schimbările suferite de societate
în decursul timpului, prin activitățile ei și sub înrâurirea
factorilor condiționanți, se numesc procese sociale.
Începuturile de dezvoltare pe care le putem surprinde
în realitatea prezentă și, deci, le putem prevedea
cu o oarecare precizie, se numesc tendințe sociale.
Plecând de la sistemul său, a fundamentat metoda
monografică, metodă ce presupune abordarea
simultană, multidisciplinară a subiectului pe cadre
și manifestări, folosind echipe de specialiști din
domeniul științelor sociale, medici, ingineri, agronomi,
învățători etc.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Un student din Iași vrea să devină
antreprenor de succes la numai 19 ani!
Dragoș Alexandru a primit sfaturi
prețioase de la oamenii de afaceri care
învârt milioane de euro. „Nu sunt genul de
om care să se angajeze la un patron”

Dragoș Alexandru, student din Iași în
vârstă de 19 ani, vrea să investească
într-o afacere de succes în marketing
digital. Spune că s-a înscris într-o
platformă care reunește antreprenorii
și tinerii care vor să deschidă un
business, iar oamenii de afaceri cu
care a discutat l-au ajutat să își facă
planul de afaceri
Un tânăr din Iași care vrea să devină antreprenor
și intenționează să investească aproximativ 10.000
de euro într-o companie de marketing digital este
Dragoș Alexandru, student la două specializări. Sa înscris pe platforma „iasiconnect” și spune că a
primit ajutorul de care avea nevoie pentru a deveni
antreprenor la 19 ani. Vrea să deschidă o afacere
de succes în marketing digital. „Sunt student la
Facultatea de Arte Vizuale, secția Design Grafic și
Facultatea de Mecanică Iași, secția RoboticăMecatronică. Am fost la cursurile organizate în cadrul
proiectului în ideea că aș putea primi un feedback
de la oameni experimentați, pentru planul de afaceri
pe care vreau să-l pun în practică anul acesta.
Mentorii din proiect au fost oameni de afaceri de
succes, de milioane de euro, care m-au ajutat să
îmi creez o imagine de la zero asupra afacerii. De
exemplu, dacă aveți o firmă de croitorie și vreți să
vă creați un brand, eu fac tot ce înseamnă identitatea
vizuală a acestui brand, de la logo la promovare

online și offline. Vreau să deschid afacerea din
aprilie, iar acum studiez piața și mă ocup de toate
detaliile care presupun înființarea afacerii. Nu sunt
genul de om care să se angajeze la un patron pentru
că am calități de lider și vreau să acumulez experiență
în domeniul antreprenoriatului”, susține Dragoș
Alexandru, student din Iași. O altă afacere de succes
deschisă de un student, în Iași, este cea cu sarmale
la cornet.

Sebastian Bîrzu, antreprenor din Iași:
„Proiectul și-a atins scopul”
Sebastian Bîrzu, antreprenor din Iași, a creat cu
32.000 de lei, bani accesați de la stat, platforma
„iasiconnect”. Proiectul derulat încă din anul 2021
și-a propus să conecteze oamenii de afaceri din Iași
și tinerii care vor să își încerce norocul în antreprenoriat
sau vor să își dezvolte business-ul. Sebastian Bîrzu
susține că proiectul a avut succes anul trecut și se
va derula și în acest an. Un număr dublu de participanți
față de cel estimat au participat la seminarele
organizate în cadrul proiectului. „Această platformă
are rolul de a conecta mentori de succes cu tineri
cu afaceri care vor să le consolideze sau care vor
să își deschidă afaceri ori pur și simplu au nevoie
de niște sfaturi din partea unor oameni experimentați.
Noi am făcut două ediții până acum, care au avut
succes pentru că s-a înscris un număr dublu de
persoane față de cele impuse în proiect. Unele
persoane au nevoie de un mentor să-i ajute să își

găsească un plan sau vor să ajungă la un nivel mai
ridicat al afacerii. Toți cei care au participat la
cursurile și seminarele organizate de noi au afaceri
în diverse domenii, au plecat cu idei de dezvoltare
și le-au pus în practică cu succes”, susține Sebastian
Bîrzu, antreprenor din Iași.

Sebastian Bîrzu, antreprenor
din Iași: „A vrut să dezvolte
afacerea locală și a reușit”
Un exemplu concret de afacere locală care s-a
dezvoltat după ce administratorii săi au participat
la cursurile organizate de Sebastian și afaceriștii de
succes din Iași este cea cu tăiței. „Unul dintre
antreprenorii din Iași care a participat la cursurile
noastre este Laura, cea care a fondat cu soțul său
afacerea «Tăiței grădinărești». A fost la seminarele
organizate în cadrul proiectului, a primit sfaturi privind
schimbarea denumirii produselor, cum poate atrage
mai mulți clienți și poate face o promovare mai bună
a afacerii. A vrut să dezvolte afacerea locală și a
reușit pentru că feedback-ul transmis a fost unul
pozitiv, deci noi am fost mulțumiți că proiectul și-a
atins scopul. Vrem să facem și ediția a treia cât de
curând. Și pe partea socială am avut mentori pentru
tineri care au ajutat antreprenorii, au discutat și
despre crearea de noi locuri de muncă”, explică
Sebastian Bîrzu. Povestea afacerii cu tăiței a fost
prezentată de reporterii BZI într-o ediție anterioară.
Raluca COSTIN
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Fermierii din Iași care vor
subvenția la motorină
pentru ultimul trimestru din
2021 pot depune cererile la
APIA. A crescut numărul
beneficiarilor din județ

Agricultorii din Iași care vor să obțină
subvenția la motorină pentru
trimestrul IV din anul 2021 trebuie să
depună documentele la APIA până la
31 ianuarie 2022. Numărul
beneficiarilor din Iași a crescut în
ultimii ani, pentru solicitările depuse
în primele 3 trimestre din anul
precedent fiind efectuate plăți în
valoare de peste jumătate de milion
de lei
Fermierii din Iași care vor subvenția la motorină
pentru ultimul trimestru din 2021 pot depune cererile
la APIA până la 31 ianuarie 2022. Cererile de plată
vizează rambursarea ajutorului de stat pentru
cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în
agricultură în perioada 1 octombrie-31 decembrie
2021 (trimestrul IV). Cererile se depun de către
administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul
acestuia. Actele necesare aferente schemei de
ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina
utilizată în agricultură pentru ultimul trimestru din

anul 2021 sunt publicate pe site-ul APIA, la secțiunea
formulare. Ajutorul de stat se acordă trimestrial,
sub formă de rambursare a diferenței dintre rata
accizei standard și rata accizei reduse (stabilită la
21,00 euro/1.000 litri), pentru motorina utilizată la
efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a
cărei valoare unitară este de 1,5721 de lei/litru.
Numărul beneficiarilor din Iași a crescut în ultimii
ani, pentru solicitările depuse în primele 3 trimestre
din anul precedent fiind efectuate plăți în valoare
de peste jumătate de milion de lei.

Sumele și cantitățile de motorină care
intră la plată sunt aprobate trimestrial
prin Hotărâre de Guvern
Mai mult, specialiștii din cadrul Agenției de Plăți
și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vor să elimine,
în acest an, o parte din documentele care trebuie
depuse la dosarele prin care solicită subvențiile
pentru a ușura procesul de obținere a banilor. De
asemenea, în luna decembrie a anului trecut au fost
depuse acordurile de finanțare pentru anul 2022
privind motorina utilizată în agricultură. Fermierii
din Iași primesc de la Agenția de Plăți și Intervenție

în Agricultură (APIA) subvențiile solicitate în anul
2021, plățile finale. Acestea se fac de către specialiștii
APIA care autorizează și în această perioadă cererile
de plată. Plata finală reprezintă diferența între
cuantumul calculat pe fiecare schemă în parte și
cel acordat în avans pentru anul de cerere 2021.

Ieșenii au primit subvenții în valoare
de 34 de milioane de euro,
pentru anul de cerere 2021
Avansul reprezintă 70 la sută din cuantumul
stabilit în acest an pentru fiecare schemă, iar diferența
de 30 la sută va fi plătită până în iunie 2021. În Iași
au fost înregistrate, pentru avansul din subvenții,
17.883 de cereri eligibile la plată din care s-au plătit
17.529 cereri, plata în avans, respectiv 98 la sută din
solicitările fermierilor. Suma plătită este de 34 de
milioane de euro. De asemenea, în sectorul zootehnic
s-au plătit 691.000 de euro, din care 660.000 de euro
pentru fermele cu ovine și 31.000 de euro, pentru
cele cu caprine. Cea mai mare sumă încasată de un
fermier din Iași drept avans din subvenții pentru
anul 2021 este în valoare de 500.000 de euro.
Raluca COSTIN
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Tranzacție importantă în Cimitirul
Evreiesc! Cumătrul afaceristei Doina
Cepalis urmărește aproape 5 hectare de
teren pentru un cartier cu 70 de case.
Paul Maftei: „Totul este confidențial”

Un investitor din Pașcani
vânează o suprafață de
teren din Cimitirul Evreiesc.
Paul Maftei a negociat cu
Sever Alain Rocsin,
proprietarul terenului în
valoare de 2 milioane de
euro. Conform unui Plan
Urbanistic Zonal, poate fi
construit un cartier cu 70
de case
Vânzarea uneia dintre cele mai
vânate zone din Iași este negociată de
un afacerist discret din Pașcani. Este
vorba despre Paul Maftei, care, la finalul
anului 2021, a inițiat discuții pentru
achiziționarea unei suprafețe de
aproximativ 5 hectare de teren, zona
Viticultori, în imediata apropiere a
Cimitirului Evreiesc. Bărbatul este
cunoscut pentru relația apropiată pe
care o are cu afacerista Doina Cepalis,
cei doi fiind cumetri. Conform informațiilor
deținute de BZI, tranzacția a fost
negociată pentru suma de 2.000.000
de euro, ceea ce înseamnă aproximativ
40 de euro/mp. Proprietarul terenului
este Sever Alain Rocsin, de origine

belgiană, care a primit proprietatea
printr-un act de donație semnat de
bunica acestuia, Maria Agatha Claudia
Bart. Terenul a fost retrocedat în cursul
anului 2003. Sever Alain Rocsin apare
ca unic asociat în societatea Wanda
Alpac Grup SRL, cu sediul în București,
cu obiect de activitate „dezvoltare
imobiliară”. Afaceristul nu a putut fi
contactat telefonic. De precizat că
Doina Cepalis apare ca investitor pe
strada Șipoțel din Iași, în apropierea
Copou Bellevue.

Paul Maftei spune că
tranzacția a fost suspendată
Contactat telefonic, Paul Maftei a
precizat că negocierile pentru vânzarea
terenului au fost stopate. „Totul este
confidențial. Deocamdată, domnii sau oprit. Vrea (despre Sever Alain Rocsin
- n.r.) în continuare să-l vândă”, a
precizat investitorul. În municipiul
Pașcani, Paul Maftei este cunoscut
pentru investițiile în spațiile comerciale.
Terenul din zona Viticultori beneficiază
și de un Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
aprobat în luna august 2017. Conform
documentației, urmează să fie construite
70 de locuințe individuale. Imobilele

vor avea regimul de înălțime S+D+P+2E
și S+D+P+1E+M. Procentul de ocupare
a terenului aprobat este de 35 la sută,
în timp ce coeficientul de utilizare a
terenului este de 1,05. „Toate locurile
de parcare aferente unei construcții
se vor asigura în afara spațiului drumurilor
publice și vor fi dimensionate în
conformitate cu normele de parcare
valabile în momentul solicitării autorizației
de construire. Autorizarea executării
construcțiilor și a amenajărilor de orice
fel este permisă numai dacă se asigură
accese pietonale, potrivit importanței
și destinației construcției”, se arată în
documentația PUZ.

Scandal imobiliar lângă
terenul dorit de investitorul
Paul Maftei
Lângă terenul dorit de Paul Maftei
se află proprietatea de 2,1 hectare
deținută de afaceristul Dorin Gheorghe
Tudose, chiar dacă nu apare oficial în
acte. Pe data de 14.09.2021, proprietarii
aflați în vecinătatea terenului au depus
o petiție la Primăria Iași, prin care edilii
sunt anunțați că blocurile cu două etaje
vor aglomera zona și vor îngreuna
traficul rutier. „Zona în care se dorește

a se proiecta aceste blocuri este o
zonă de locuințe rezidențiale de lux,
cu locuințe strict individuale, cu regim
de înălțime maxim P+1+M, cu curți
generoase și peisagistică deosebită.
Toate locuințele individuale din această
zonă au intrare și acces de pe Strada
Iancu Flondor - această stradă având
doar 3 m lățime. Acești 3 metri de
stradă sunt delimitați pe o parte de
gardul Cimitirului Evreiesc și pe cealaltă
parte de proprietăți private și prin
urmare nu se mai poate amenaja o
bandă în plus pentru a se putea circula.
Precizăm că, în momentul actual, când
se întâlnesc două mașini pe stradă, se
așteaptă în capătul drumului, la distanțe
de 700 - 800 m pentru a putea trece
respectivele mașini, trebuind să se
aștepte 5 - 10 minute pentru fiecare
mașină care trece”, se arată în petiția
semnată de locuitorii din Cimitirul
Evreiesc. În edițiile trecute ale BZI a
fost prezentată o situație acceptată
de autorități în ceea ce privește activitatea
lui Dorin Tudose. Afaceristul a lărgit
trotuarul din fața vilei din Copou, ca
să facă loc de parcare, lucrările nefiind
autorizate.
Ciprian BOARU
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Caz incredibil, la Iași! Fetiță de
un an, chinuită de propriii
părinți! Cei doi iubiți, judecați
după ce totul a ieșit la iveală

Doi iubiți din Iași sunt acuzați că și-au
maltratat unul dintre copii, respectiv
o fetiță de un anișor. Procurorii din
cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iași au dispus trimiterea
în judecată, în stare de libertate, a lui
Gheorghe Irimița (50 de ani) şi a
Elenei Zosin (36 de ani), pentru
săvârșirea infracţiunii de rele
tratamente aplicate minorului.
Oamenii legii au arătat că minora a
trecut prin clipe de groază, cei doi
concubini fiind acuzați că nu i-au
asigurat un regim alimentar normal şi
condiţii de viaţă şi de igienă
corespunzătoare creşterii şi
dezvoltării
Caz demn de filmele horror, la Iași! O fetiță de
numai un anișor, înfometată de propriii părinți! Doi
iubiți din Iași sunt acuzați acum că și-au maltratat
fetița. Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Iași au dispus trimiterea în
judecată, în stare de libertate, a lui Gheorghe Irimița
(50 de ani) şi a Elenei Zosin (36 de ani), pentru
săvârșirea infracţiunii de rele tratamente aplicate

minorului. Procesul penal este în desfășurare,
aflându-se pe rolul Judecătoriei Iași. Urmează ca
magistrații ieșeni să se pronunțe cu privire la cei
doi concubini. În edițiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un alt caz similar.

Prim-procuror Dragoș Bordianu:
„Inculpaţii au supus-o pe una dintre
fiicele lor, în vârstă de un an, la rele
tratamente, favorizând astfel
întârzierea în dezvoltarea psihică și a
limbajului”
Oamenii legii au arătat că cei doi concubini,
Gheorghe Irimița şi Elena Zosin, au intrat în vizorul
lor în urmă cu aproximativ 4 ani.
„În cauza penală respectivă, procurorul din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași a dispus
trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor
G.I. şi E.Z., pentru săvârșirea infracţiunii de rele
tratamente aplicate minorului. În cauză s-a reţinut
că inculpaţii au o relație de concubinaj din anul 2004
şi locuiesc împreună la domiciliul inculpatului, în
comuna Andrieşeni. În această perioadă, inculpata
a născut 6 copii, unii dintre ei fiind luaţi în plasament.
În perioada 1 septembrie 2016 - 13 februarie 2017,
inculpaţii, prin conduita adoptată, respectiv prin

omisiunea de a-i asigura un regim alimentar adecvat
şi condiţii de viaţă şi de igienă corespunzătoare
creşterii şi dezvoltării, au supus-o pe una dintre
fiicele lor, în vârstă de un an, la rele tratamente,
favorizând astfel întârzierea în dezvoltarea psihică
și a limbajului, retardul psihomotor ușor și hipotrofia
ponderală, care au fost de natură să pună în primejdie
gravă dezvoltarea fizică și psihică a acesteia”, a
declarat Dragoș Bordianu, prim-procurorul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iași.

Ieșeanul a mai fost condamnat pentru o
altă infracțiune
Anchetatorii ieșeni au adăugat că, în trecut,
Gheorghe Irimița a fost condamnat pentru o altă
infracțiune, tot împotriva unuia dintre copiii săi. „În
anul 2008, inculpatul l-a agresat pe unul dintre fiii
săi, motiv pentru care a fost condamnat la o pedeapsă
de 2 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii
de vătămare corporală, fiind liberat în anul 2011.
Precizăm că toate persoanele beneficiază de prezumţia
de nevinovăţie până la pronunţarea unei hotărâri
judecătoreşti definitive”, a încheiat prim-procurorul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.
În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un alt caz similar.
Ciprian NEDELCU
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Ghetoul din Moara de Vânt, unde se
termină civilizația! Zeci de familii locuiesc
în condiții inumane într-un bloc uitat în
câmp, odinioară paradisul orașului. O stație
de autobuz, singurul semn de normalitate
Nu departe de centrul Iașului, mai
multe familii trăiesc în condiții
inumane
La mai puțin de 6 kilometri de centrul Iașului se
află o așezare ruptă de realitate. Aici, nu mai puțin
de 20 de familii locuiesc în condiții inumane, întrun imobil ce aparținea unui fost CAP (Cooperativă
Agricolă de Producție) din perioada comunistă care
exploata viile din zonă. Anii au trecut, proprietarii
s-au schimbat, dar chiriașii au rămas, bucurânduse de un acoperiș deasupra capului, în imobilul
cunoscut ca Blocurile Șorogari. Clădirea este grav
afectată la nivelul structurii de susținere, nu are ușă
la intrare, iar fațadele sunt distruse. Nici la partea
de utilități nu stă mai bine. Drumul care duce spre
bloc este impracticabil, mai ales în sezonul ploios.
Reporterii BZI au stat de vorbă cu locuitorii din zonă,
care au calitatea de chiriași. Aceștia au devenit
destul de circumspecți cu privire la relația contractuală
cu proprietarul din zonă. „De câteva luni m-am mutat
aici, nu am nicio utilitate, nu am apă, nu am canalizare
și dacă vreau curent trebuie să îmi trag din banii
mei. Mai mult, uitați cum se vede cărămida din cauză
că a căzut tencuiala de pe bloc, iar cei de la care am
închiriat locuința mi-au spus că dacă vreau să repar
blocul, nu am decât să plătesc din banii mei pentru
fațadă. Este drept că plătesc doar 45 de lei pe chirie,
dar, totuși, aș fi dorit să am măcar siguranța că
blocul nu o să cadă peste mine în timp ce dorm”, a
declarat unul dintre chiriașii blocului din Șorogari.

Locuiește în ghetou de
aproape 52 de ani
Reporterii BZI au stat de vorbă cu un chiriaș în
vârstă, îmbrăcat sărăcăcios, prezent pe dealurile
din Moara de Vânt încă din anul 1970. Cu vocea
scăzută, bărbatul s-a plâns de viața grea, că abia
mai rezistă de pe o zi pe alta. „Eu locuiesc aici de
când mă știu, mai exact de prin 1970. Părinții mei
erau angajați aici la CAP, se ocupau cu întreținerea
plantațiilor de viță-de-vie. Înainte de revoluție aici
era un fel de paradis, aveam de toate, nu ca acum.
Înainte aveam apă, curent, încălzire, tot ce ne trebuia,
era foarte bine de trăit aici. În schimb, după anii
1990, încet, încet, a început să se fure tot și uitați
unde s-a ajuns. Acum nu mai avem nimic, nici apă,
nici căldură, nici măcar ușă la intrarea în bloc, trăim
de pe o zi pe alta”, a declarat alt chiriaș din bloc.

Spală rufe cu apa
dintr-un iaz din apropiere
În spatele Blocului Șorogari, într-o anexă a fostului
CAP, locuiește o familie cu doi copii care este nevoită
să se aprovizioneze cu apă de la un iaz din apropiere
pentru a putea spăla rufele copiilor. „Aici m-am
născut, acum 33 de ani. De atunci duc traiul ăsta pe
care îl vedeți, fără apă, fără canalizare și cu sobă în
casă. Îmi este greu, dar ce putem face dacă altceva
nu ne permitem? După cum vedeți, tocmai m-am
întors de la iaz, m-am dus să aduc apă ca să am cu
ce spăla hainele copiilor, că doar nu îi putem trimite
murdari la școală. Acum am adus cam 300 de litri,
am o mașină de spălat pe care o alimentez cu apă
dintr-un butoi și ăștia 300 de litri de apă îmi ajung
cam 3 zile. Noroc că eu am cu ce aduce apă, că sunt
alții, mai bătrâni, care trebuie să plătească ca să li
se aducă apă cu o căruță sau cu mașina. Cât despre
chirie, eu plătesc 30 de lei pe lună, dar nu mai am
contractul și nici nu am mai făcut altul nou pentru
că nu mi se pare corect să achit taxă la Salubris atât
timp cât nu am pubelă”, a declarat Alina, femeia care
locuiește de peste 30 de ani la blocurile din Șorogari.

Stație de autobuz în fața blocului
pentru câțiva copii care merg la școală
Deși trăiesc de pe o zi pe alta, chiriașii din blocurile
Șorogari sunt bucuroși că beneficiază totuși de
transport public. În luna august 2021, Compania de
Transport Public (CTP) Iași a înființat un traseu de
transport public pentru ieșenii din ghetou. Astfel,
a fost pus în circulație un microbuz școlar pe traseul
Blocuri Șorogari - Târgu Cucu. Astfel, cei mici mai
au o șansă la educație. Parcurgerea pe jos a traseului,
mai ales în timpul iernii, este practic imposibilă. „Ne
bucurăm totuși că primarul ne-a pus transport public
anul trecut ca să avem cu ce trimite copiii la școală”,
a spus o femeie din blocul amintit. Un ghetou
asemănător este prezent și în zona centrală a Iașului
în cartierul Cantemir, cunoscut ca blocul M2 sau
blocul „fantomă”, propus pentru demolare.

Mocirlă, haite de câini, mirosuri greu de
suportat în ghetoul din Moara de Vânt
Curtea blocurilor fostului CAP se transformă, la
fiecare ploaie, într-o mocirlă greu de descris. De
asemenea, zona este împânzită de gunoaie aruncate
și haite de câini. În acest peisaj dezolant se pot

observa câteva animale crescute de ieșenii care
locuiesc în acea zonă. „Avem noroc că mai putem
ține câteva animale care să ne ofere câte ceva de
mâncare. Mai ținem când ne permitem câte un porc,
însă ce creștem cel mai des aici sunt găinile, pentru
că mai mâncăm câte un ou sau, din când în când,
mai tăiem câte o găină ca să facem o ciorbă. Noi
patru, alături de mama mea, locuim aici în spatele
blocului, în locul unde a fost mai demult amenajată
o ciupercărie. Nici nu vă mai spun cât mucegai era
pe pereți și cât de mult am muncit ca să putem să
aducem camera într-o stare locuibilă, dacă putem
spune așa. Am dat jos tot de pe pereți, până la
cărămidă, am lăsat să se usuce și abia după ne-am
apucat să tencuim la loc. Doar așa am putut scăpa
de mucegai. În bloc, chiria e de 45 de lei și sunt
apartamente cu trei camere. Dar tot fără utilități
trăiesc locatarii”, a adăugat Alina, care s-a plâns că
blocul nu are canalizare, toaletele fiind racordate
la fosă vidanjabilă care se înfundă des.

Lângă ghetoul din Moara de Vânt va fi
construit Spitalul Regional de Urgență
La doar câțiva metri de blocurile Șorogari, după
cum scrie și pe stația de autobuz din zonă, se va
construi Spitalul Regional de Urgență. La finele
anului 2021 a fost semnat contractul de proiectare
pentru Spitalul Regional de Urgență Iași. O firmă din
Italia a câștigat licitația organizată de Ministerul
Sănătății pentru proiectarea spitalul și se va ocupa
de construcție. Noul spital va avea 850 de paturi și
va înlocui actualul Spital Judeţean de Urgenţe „Sfântul
Spiridon”, care a împlinit deja 260 de ani, şi va
îmbunătăţi activitatea de predare şi cercetare de
la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore
Popa” din Iaşi. Noul spital cu şapte etaje va oferi
atât servicii spitaliceşti, cât şi asistenţă medicală
ambulatorie, estimându-se a fi operaţional în 2027.
Costul Spitalului Regional de Urgență Iași ajunge la
circa 500,35 milioane de euro. Împrumutul contractat
de la Banca Europeană de Investiții pentru susținerea
unității medicale reprezintă circa 59,4 la sută din
costul net al proiectului. Diferența de circa 170,9
milioane de euro din costul total net va fi asigurată
din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat.
Zona este urmărită și de dezvoltatorii imobiliari care
au achiziționat suprafețe importante în vederea
construirii mai multor blocuri de locuințe colective.
George POPA
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Scandal cu arme, în parcarea
unui club din Iași! Un tânăr
teribilist a scăpat de pedeapsă
după ce a fluturat o pușcă prin aer

În urma unui scandal, un
individ din Iași a scăpat de
pedeapsă. Astfel,
magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași au
renunțat ieri să îl
pedepsească pe Andrei
Bogdan Ursu, pentru
nerespectarea regimului
armelor și munițiilor. Totul a
ieșit la iveală în urma unui
scandal ce a avut loc în
parcarea unui club din
cadrul Complexului
Studențesc „Tudor
Vladimirescu”, din
municipiul Iași
Un scandal cu arme a avut loc în
parcarea unui club din municipiul Iași!
Totuși, un tânăr teribilist a scăpat de
pedeapsă după ce a fluturat o pușcă
prin aer! Astfel, magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași au renunțat ieri,

07.01.2022, să îl pedepsească pe Andrei
Bogdan Ursu, pentru nerespectarea
regimului armelor și munițiilor. „Instanța
renunță la aplicarea pedepsei faţă de
inculpatul Andrei Bogdan Ursu pentru
săvârşirea infracţiunii de nerespectarea
regimului armelor şi al muniţiilor. Îi
aplică inculpatului Andrei Bogdan Ursu
un avertisment. Dispune confiscarea
în favoarea statului a celor 43 de cartușe
cu glonț”, au afirmat ieri judecătorii
ieșeni. De remarcat este faptul că
sentința nu e definitivă.

Andrei Bogdan Ursu, acuzat
că a fluturat o armă în
parcarea unui club
Oamenii legii susțin că tânărul
Andrei Bogdan Ursu a intrat în vizorul
lor în urmă cu aproximativ 3 ani.
Anchetatorii arată că, atunci, au fost
sesizați printr-un telefon la numărul
unic pentru situații de urgență 112 cu
privire la producerea unui scandal.
Incidentul a avut loc în parcarea unui

club din cadrul Complexului Studențesc
„Tudor Vladimirescu”.
„În cauză s-a reținut că, pe 26
februarie 2017, în jurul orei 5:50, organele
de cercetare penală au fost sesizate
printr-un apel la numărul pentru situații
de urgență 112 despre faptul că, în
parcarea unui club din Complexul
Studențesc „Tudor Vladimirescu”, din
municipiul Iași, a izbucnit un scandal
între mai mulți tineri, iar unul dintre
aceștia are o armă în mână”, a precizat
Dragoș Bordianu, prim-procurorul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Iași.

Un adevărat arsenal,
descoperit la percheziții
Polițiștii s-au deplasat de urgență
la fața locului, unde l-au găsit pe tânărul
Andrei Bogdan Ursu. Mai apoi, la
percheziții, oamenii legii au avut parte
de o surpriză de proporții.
„Polițiștii au mers la fața locului,
iar, cu ocazia efectuării controlului

asupra autoturismului inculpatului
A.B.U., au fost identificate în portbagaj
43 de cartușe cu glonț, de calibrul 22,
cu capsele nepercutate, destinate
armelor letale și pentru care acesta
nu avea autorizația necesară pentru
port sau deținere. Astfel, deși inculpatul
era autorizat pentru deținerea de arme
de vânătoare în baza permisului de
armă tip B, în care erau înscrise arme
de vânătoare, inclusiv arma letală, cu
destinația vânătoare, conform prevederilor
articolului 42, alineatul 1, din Legea nr.
295/2004, privind regimul armelor și
munițiilor, titularii dreptului de deținere,
respectiv de port și folosire a armelor
letale pot procura de la armurierii
autorizați numai muniția aferentă
armelor înscrise în permisul de armă.
Precizăm că toate persoanele beneficiază
de prezumția de nevinovăție până la
pronunțarea unei hotărâri judecătorești
definitive”, a subliniat prim-procurorul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Iași.
Ciprian NEDELCU
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Ieșenii care vor să se angajeze în această
perioadă au la dispoziție 367 de posturi
vacante. Cele mai multe locuri de muncă
sunt în domeniile construcții și servicii
Numărul de locuri de muncă vacante din Iași
disponibile în această perioadă este de 367 de posturi,
publicat pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea
Forței de Muncă (AJOFM). Angajatorii din Iași caută
mai multe persoane cu studii medii, fiind înregistrate
303 posturi pentru această categorie. De asemenea,
64 de posturi sunt pentru ieșenii cu studii superioare.
În continuare cele mai ofertante domenii sunt
serviciile și construcțiile. În domeniul serviciilor
sunt disponibile 125 de locuri de muncă vacante,
135 sunt în construcții și alte 67 în industrie. În
domeniul confecțiilor sunt disponibile 60 de posturi
vacante. Companiile Confecții Integrate Moldova și
Katty Fashion SRL caută angajați în această perioadă,
iar PibMarket Serv și Symco&Star SRL caută casieri.
Firmele Fiscontexpert Consult SRL și Spin Group&HR
SRL angajează consilieri juridici. În continuare
patronii din Iași vor să angajeze curieri, ce lucrează
în domeniul livrărilor, care s-a dezvoltat pe fondul
pandemiei de COVID-19. Așadar, companiile Dakota
General, DFC Logistică și Implementare SRL, Premium
Delivery Concept SRL sau Smart Procent SRL vor
să angajeze curieri.

Ieșenii se pot angaja în străinătate, în
Norvegia, Finlanda sau Estonia
Persoanele din Iași care vor să muncească în
străinătate au la dispoziție mai multe posturi în

Norvegia, Finlanda sau Estonia, până la finalul acestei
luni. În Estonia se caută 20 de operatori la fabricarea
nadei de pescuit. Se caută persoane motivate și
serioase. CV-urile se trimit în limbile rusă, engleză
sau estonă, la operatorul EURES, din cadrul Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)
Iași, până la finalul acestui an. Doritorii trebuie să
cunoască limba engleză, iar salariul oferit este de
1.440-2.500 de euro pe lună. Un angajator din Finlanda
caută 40 de laminatori/constructori de bărci, cu o
experiență în domeniu cuprinsă între 1 și 5 ani.
Trebuie să aibă motivație și disponibilitate de a
învăța lucruri noi, iar salariul se negociază potrivit
contractului colectiv de muncă. Ieșenii se pot angaja
în Norvegia ca electricieni, betoniști, croitori. Trebuie
să aibă calificare ca electrician, mecanic auto, dar
și permis de conducere. Angajatorul caută persoane
de încredere și comunicative, iar salariile sunt
cuprinse între 1.200 și 1.500 de euro.

Rata șomajului s-a menținut scăzută în
Iași în anul 2021
În ceea ce privește rata șomajului înregistrată
în Iași, în ultima lună din 2021, datele furnizate de
AJOFM arată că este scăzută, fiind de 2,7 la sută,
cu 7.923 de șomeri. Aceasta s-a menținut scăzută
pe tot parcursul anului. Astfel, 13 la sută dintre șomeri
sunt persoane care primesc indemnizații, adică
SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate precum și
atestări profesionale în domeniul financiarcontabil, prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize
contabile judiciare și extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; * Misiuni de
administrare și arbitraje - lichidări societăți; *
Auditare societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară, drept
comercial parte economică; * Transformare,
fuziune, dizolvare voluntară societăți; *
Comunicare și relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și informatică de
gestiune. Relații la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

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

aproximativ 1.000 de persoane, iar ceilalți șomeri
sunt înregistrați, dar nu primesc bani de la stat, fiind
neindemnizabili. Cei mai mulți șomeri sunt din mediul
rural, 84 la sută. De asemenea, 3.800 de persoane
șomere au peste 50 de ani, iar alți 201 ieșeni fără
serviciu au între 25 și 29 de ani. Potrivit specialiștilor
din domeniul muncii, rata șomajului înregistrată în
ultimele 3 luni s-a menținut în jurul valorii de 3 la
sută. Un bărbat din Iași, care are 65 de ani și se
apropie de pensionare, este cel mai vârstnic șomer.
A primit de la AJOFM Iași, timp de un an, o indemnizație
de câteva sute de lei.
Raluca COSTIN
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Afacerist din Iași, acuzat de vătămare
corporală după ce a făcut un scandal cât
casa. Rămâne în arest după ce a sărit cu
un cuțit la un tractorist din Strunga
Silviu Stegariu, afaceristul ieșean
cercetat inițial pentru tentativă de
omor, a fost trimis în judecată
pentru o infracțiune mai puțin
gravă. Astfel, procurorii ieșeni l-au
trimis în instanță pe Stegariu
pentru vătămare corporală. Totul a
izbucnit după un conflict pe care
acesta l-ar fi avut cu un angajat al
Agrocom Strunga. Totodată, acesta
rămâne după gratii, după decizia
luată ieri de judecători
Un afacerist din Iași este acuzat de vătămare
corporală după ce a făcut un scandal cât casa.
Astfel, Silviu Stegariu, afaceristul ieșean cercetat
inițial pentru tentativă de omor, a fost trimis în
judecată pentru o infracțiune mai puțin gravă.
Zilele trecute, procurorii ieșeni l-au trimis în
instanță pe Stegariu pentru vătămare corporală.
Acum, urmează ca Judecătoria Pașcani să stabilească
un prim termen al procesului penal. Ulterior,
magistrații vor asculta ce au de spus părțile implicate,
pentru a putea lua o decizie în acest caz. Totodată,
ieri, 07.01.2021, judecătorii pășcăneni au menținut
măsura arestării preventive în cazul său. „Instanța
constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării
preventive a inculpatului Silviu Stegariu, măsură
dispusă prin încheierea din data de 15 decembrie
2021. Menţine măsura arestării preventive a acestuia.
Respinge cererea inculpatului Silviu Stegariu privind
revocarea sau înlocuirea măsurii arestului preventiv
cu altă măsură preventivă mai blândă”, au afirmat
ieri magistrații de la Judecătoria Pașcani.

Silviu Stegariu, acuzat
de vătămare corporală
Afaceristul Silviu Stegariu a formulat recent
o cerere de revocare a măsurii preventive. Totuși,
judecătorii din cadrul Tribunalului Iași și-au declinat
competența către Judecătoria Pașcani. Afaceristul
din localitatea ieșeană Strunga a intrat în vizorul
anchetatorilor în urmă cu câteva săptămâni.
Inițial, polițiștii din Pașcani au făcut cercetări
sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau
alte violențe. După ce au fost analizate leziunile
victimei, oamenii legii au schimbat încadrarea
juridică, iar dosarul a ajuns la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Iași. Procurorii au făcut cercetări
pentru tentativă de omor. Acum, încadrarea
juridică a fost schimbată din nou. De asemenea,

inițial, el fusese lăsat în libertate, dar, mai apoi,
a fost arestat preventiv.

Un incident ciudat în care
a fost implicat ieșeanul
Silviu Stegariu (33 de ani) a intrat în atenția
anchetatorilor după un incident ciudat. Fiul fostului
patron de la Agrocom Strunga, Florin Stegariu, a
fost dus la audieri după acel incident. Mai apoi,
afaceristul a fost dus la Institutul de Psihiatrie
„Socola”, din Iași, în vederea efectuării unei
expertize psihiatrice. Incidentul în care a fost
implicat Silviu Stegariu a avut loc în urmă cu
câteva săptămâni. După scandal, reporterii
cotidianului BZI au mers la familia victimei,
Constantin Cristian Lodbă (47 de ani), pentru a
afla ce s-a întâmplat. Pe 3 decembrie 2021, reporterii
BZI au mers în comuna Strunga, pentru a discuta
cu rudele victimei, dar și cu sătenii din zonă.
Ajunși la casa victimei, Constantin Cristian Lodbă,
reporterii BZI au vorbit cu soția sa, Mariana Lodbă.
„Nu știu ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu am
numerele de telefon ale colegilor soțului meu.
Nu am putut vorbi cu nimeni de acolo. Din ce am
înțeles, ei erau pe câmp când s-ar fi certat, iar
soțul meu ar fi fost înjunghiat în zona picioarelor”,
a spus femeia. Însă ea a refuzat să comenteze la
adresa lui Silviu Stegariu, susținând că nu este
în măsură să își dea cu părerea.

Scandal terminat cu
o internare în spital
Pe data de 25 noiembrie 2021, autoritățile
ieșene au fost alertate printr-un telefon la numărul
unic 112 cu privire la faptul că tractoristul Constantin
Cristian Lodbă (47 de ani) se află într-o baltă de

sânge, după ce ar fi fost înjunghiat pe un câmp din
localitatea Strunga. Cei care ar fi sunat la 112 ar fi fost
colegi de-ai victimei. La fața locului s-au deplasat echipaje
medicale și de Poliție. Victima a fost preluată și dusă la
Spitalul Pașcani, unde a primit îngrijiri medicale, după
care a fost transferată la Unitatea de Primire Urgențe
din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon”, din Iași. Conform
unor surse judiciare, în urma unui conflict spontan, victima
ar fi fost înjunghiată cu un obiect ascuțit-înțepător (cuțit)
în zona coapsei, sângerând abundent.
Ciprian NEDELCU
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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
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• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în
conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la
compartimentele corespunzătoare, îndosariere
și arhivarea corespondenței și a mesajelor primite
din partea partenerilor, clienților și a celorlalți
angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri necesară
desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă,
fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor
cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate
departamentele firmei

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

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI
BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență
(8/10 clase; cu/fără diplomă de bacalaureat) cu
posibilitatea calificării în meseriile specifice domeniului
construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul
societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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VÂNZĂRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama, cupru,
hârtie și altele în localitatea Iași,
județul Iași. Telefon mobil: 0752.
472. 546; 0722. 446. 981.
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali aclimatizați:
TUIA, MAGNOLII, MESTECENI,
PINI, IENUPERI, CATALPA, TEI,
STEJAR, arbuști de gard viu etc.
Plantele sunt crescute în câmp
deschis. Telefon: 0762. 061.
555.
8000 mp sau parcelat 500/700 mp
cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic. 0757.
101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000.
Relații la telefon: 0772026329.
Vând garsonieră în zona Alexandru
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000
euro, ușor negociabil. Relații la
telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
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vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII 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
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.

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.

MEDIU
S.C. PROAKTIV COMMUNICATION
S.R.L, titular al planului „PUZ
Construire ansamblu de clădiri cu
funcțiuni mixte-locuințe colective,
birouri, spații comerciale și dotări”
amplasat în mun. Iași, str. Cicoarei
nr. 3, CF 131639, 124803, jud. Iași
anunță publicul interesat asupra
disponibilizării proiectului de plan
și a finalizarii raportului de mediu
pentru acesta. Documentele pot fi
consultate la sediul APM IASI din
mun. Iași str. Calea Chișinăului nr.
43, în zilele de luni-vineri, între
orele 9:00-14:00. În data de
01.03.2022 ora 14:00 la locația din
mun. Iași, str. Cicoarei nr. 3, jud.
Iași, se va desfășura ședința de
dezbatere publică a planului de
mai sus și a RAPORTULUI DE
MEDIU întocmit pentru acesta. În
situația în care se va prelungi
starea de alertă instituită pe
teritoriul României, pentru a
preveni răspândirea infecției cu
Coronavirus SARS-CoV-2,
consultarea publicului interesat se
va face electronic. Publicul
interesat poate transmite în scris,
comentarii/ opinii/ observații
privind documentele menționate la
sediul APM Iași și pe adresele de
mail: econova_iasi@yahoo.com și
office@apmis.anpm.ro până la
data de 01.03.2022.
COMUNA SIREȚEL, titular al
PLANULUI URBANISTIC GENERAL
al comunei SIREȚEL, județul Iași,
anunță publicul interesat asupra
disponibilizării planului și a
finalizării raportului de mediu
pentru acesta. Documentele pot fi
consultate la sediul comunei
Sirețel și la sediul APM IASI din
mun. Iași, str. Calea Chișinăului nr.
43, în zilele de luni-vineri, între
orele 9:00-14:00. În data de
28.02.2022 ora 14:00 la sediul
Primăriei comunei Sirețel, se va
desfășura ședința de dezbatere
publică a planului si a
RAPORTULUI DE MEDIU întocmit
pentru acesta. În situația în care se
va prelungi starea de alertă
instituită pe teritoriul României,
pentru a preveni răspândirea
infecției cu Coronavirus SARSCoV-2, consultarea publicului
interesat se va face electronic.
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Publicul interesat poate transmite
în scris, comentarii/ opinii/
observații privind documentele
menționate, la sediul primăriei
comunei Sirețel și la sediul APM
Iași și pe adresele de mail:
primariasiretel@yahoo.com și
office@apmis.anpm.ro până la
data de 28.02.2022.
Comuna Țibănești jud. Iași, titular
al proiectului de plan
„Reactualizare a Planului
Urbanistic General al comunei
Țibănești, jud. Iași”, propus a fi
implementat în comuna Țibănești,
județul Iași, anunță publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu. Informațiile privind
conținutul documentației tehnice a
planului propus pot fi consultate la
sediul APM Iași – mun. Iași, Calea
Chișinăului nr. 43, Iași, zilnic între
orele 8:00 – 14:00. Observațiile
publicului se primesc la sediul
APM Iași în termen de 18 zile de la
publicarea anunțului.
Florescu Carmen, Florescu MihailBarbu-George, Florescu Ionel,
Florescu Barbu, Florescu DoinaGabriela-Luminița, Mihalexe
Luminița-Alexandra-Maria și Turliu
Claudia, reprezentate de Turliu
Claudia - delegat proprietari,
titulari ai planului „Amenajamentul
fondului forestier proprietate
privată aparținând persoanelor
fizice Florescu Carmen, Florescu
Mihail-Barbu-George, Florescu
Ionel, Florescu Barbu, Florescu
Doina-Gabriela-Luminița, Mihalexe
Luminița-Alexandra-Maria și Turliu
Claudia” constituit în U.P. I Dagâța,
jud. lași, administrată de Ocolul
Silvic Băcești (D.S. Vaslui), anunță
publicul interesat asupra luării de
către APM Iași a deciziei de
emitere a avizului de mediu pentru
proiectul de plan sus menționat.
Motivele care au stat la baza
deciziei de emitere a avizului de
mediu pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Iași, Calea Chișinăului nr. 43, în
zilele de luni – vineri între orele
09:00 – 14:00 și pe site-ul
apmis.anpm.ro. Observațiile
publicului se primesc la APM Iași
în termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunțului.
FISCHER ANISIA- SEBASTIANA
reprezentată legal de tutore
POPESCU VASILICA, titular al
planului „Amenajamentul silvic al
fondului forestier proprietate
privată aparținând persoanei fizice
FISCHER ANISIA-SEBASTIANA”,
organizat în U.P.I. Fischer
țibănești, jud. Iași, anunță publicul
interesat asupra luării de către
APM Iași a deciziei de emitere a
avizului de mediu pentru proiectul
de plan sus menționat. Motivele
care au stat la baza deciziei de
emitere a avizului de mediu pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iași,
Calea Chișinăului nr. 43, în zilele
de luni – vineri între orele 09:00 –
14:00 și pe site-ul apmis.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc
la APM Iasi în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anunțului.
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ANUNȚURI

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

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

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 Administratorul 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 Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud.
Iași. Ședința de licitație se va desfășura in următoarele condiții:
Vânzător: TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L., cu sediul social în Iași, Șos. Păcurari
nr. 128, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/3277/1994, având CUI 6658553, prin administrator judiciar
consorțiul format din KPMG Restructuring S.P.R.L., societate profesională cu
sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, număr de
înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. 0499, tel. 40 372
377 800/fax +40 372 377 700, prin reprezentant permanent Mihai Nicoleta și EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, număr de
înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. 0022/2006, tel/fax:
+40 232 220 777, prin reprezentant permanent Eduard Pascal, desemnat conform
Încheierii de ședință din data de 12.08.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția
a II - a Civilă în Dosarul nr. 3516/99/2020.
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 înscriere la licitație:
Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente și va fi depusă
la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str.
Zorilor nr. 11, Jud. Iași, în plic închis pe care vor fi înscrise, datele de identificare
ale ofertantului și mențiunea „Documente de participare la licitație”, data și ora
depunerii documentelor de către ofertant (fără a se depăși data limită de
19.01.2022, ora 15:00):

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

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 exemplar 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 procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
Pasul de urcare/scădere este stabilit la valoarea de 10% din prețurile de
pornire enunțate mai sus;
Diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă va putea fi achitată
în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data ținerii licitației (considerând
garanția plătită de adjudecatar ca fiind avans din prețul de adjudecare)
Detaliile privind documentația necesară în vederea participării la licitație și
modul de organizare a procesului de vânzare, precum și descrierea bunurilor
supuse procedurii de valorificare pot fi solicitate administratorului judiciar al
TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. până cel mai târziu in data de 19.01.2022, ora 15:00.
Pentru informații suplimentare despre activele scoase la vânzare conform Regulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de contact sunt:
Anabella Pădurariu - reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon:
0232.220.777,0733.683.702, Fax: 0232.220.777 E-mail: office.is@lrj.ro,
vanzari@lrj.ro.
Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon:
0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail: loredanapreda@kpmg.com.
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La un pas de tragedie în Copou! O tânără
a fost găsită într-un apartament de lux
cu venele tăiate: „Polițiștii i-au aplicat
un garou pentru oprirea sângerării
până la sosirea echipajului medical”
O tânără a trecut milimetric
pe lângă moarte după ce
și-a tăiat venele
Clipe dramatice în Copou. O tânără
în vârstă de 21 de ani, cetățean francez,
a încercat să-și pună capăt zilelor.
Miercuri dimineața, femeia avea să
ceară ajutor după ce și-a provocat o
tăietură. A pierdut mult sânge și a pus
mâna pe telefon. Astfel, a fost efectuat
un apel la numărul unic de urgențe 112,
iar un echipaj de poliție a ajuns imediat
la fața locului. Doi agenți au ajuns la
scurt timp după apel la locul indicat și
i-au acordat tinerei primul ajutor. „La
data de 05 ianuarie a.c., în jurul orei
05:00, polițiștii Secției 2 Poliție Iași au
fost sesizați despre faptul că o tânără
are o plagă tăiată la mâna stângă ce
sângerează. Polițiștii s-au deplasat de
îndată la fața locului și au observat
tânăra căzută pe sol, aflată în stare de

semiconștiență. Polițiștii i-au aplicat
un garou pentru oprirea sângerării și
i-au acordat primul ajutor, până la
sosirea echipajului medical, care a
transportat-o la spital. Deși misiunea
a fost una atipică, polițiștii Secției 2
Poliție au intervenit cu promptitudine
pentru înlăturarea unor posibile consecințe
negative”, au transmis reprezentanții
Inspectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Iași.

Tentativele de suicid sunt,
din nefericire, întâlnite
destul de des
Chiar dacă sinuciderea e considerată
unul dintre păcatele capitale din punct
de vedere teologic, există multe cazuri
la Iași. Se înregistrează o incidență
crescută a suicidului, a problemelor
datorate consumului de alcool și a
anxioliticelor și antidepresivelor, precum

Bursa bârfelor

și a violenței domestice. Femeile sunt
de două ori mai predispuse la depresie
decât bărbații, iar una din șapte persoane
are un risc crescut pentru această
afecțiune. Principalele motive ale
depresiei sunt așteptările nerealiste
de la viață și familie, autoanaliza excesivă
asupra vieții personale și presiunea
socială de a fi împreună cu rudele și
prietenii. Câteva măsuri la îndemâna
oricui pot salva viața unui om ajuns în
pragul disperării.

Medicii ieșeni trag un
semnal de alarmă
În ultima perioadă, tentativele de
suicid s-au înmulțit la Iași. „Tentativele
de sinucidere din această perioadă
sunt caracterizate prin gravitate extremă
și utilizarea toxicelor folosite în gospodărie,
adesea insecticid sau substanțe de
curățat corozive și caustice sau plăgi

la fosta fabrică Niculina, unde ar dori să ridice niște
blocușoare destul de înăltuțe. În afacere ar urma
să intre cu bănuți și niște harabi dispuși să cheltuie
câteva milioane de epuroi. Mai mult decât atât, și
cei de la spetalul Regina și-au arătat interesul față
de proiect... Deh, babele au promis că vor sta cu
ochii în patru și vă vor povesti și vouă care sunt
combinațiile. Mai discutăm despre asta și în edițiile
viitoare. Până atunci mai tragem cu urechea să
aflăm ce se mai întâmplă...

Ca treaba să fie bună, toate controalele
sunt anunțate în prealabil
Cu Merțanu la negociat un teren
pentru ditamai cartierul de blocuri.
Știți al cui fiu este?
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu o
scurtă povestioară de prin lumea afacerilor. Fiul
lui Tuliță Cărâță a fost recent în vizită la Iași la
volanul unui Merțan de ăla scump care seamănă
cu un Aro. Trecând peste acest aspect irelevant,
a venit să discute cu Duduluțe despre terenul de

În continuarea rubricii de azi, babele vă mai
spun câteva vorbe de pe la Cetepeu. Sunt multe
nereguli acolo și degeaba au fost atâtea greve,
pentru că tot nu s-a rezolvat nimic. Babele au aflat
și motivul care a făcut ca totul să fie așa. De exemplu,
în ultima perioadă au tot fost făcute controale de
către cei de la bremărie. Asta este foarte bine, ar
spune unii... Ce folos dacă toate au fost anunțate
în prealabil, ar spune alții... Acesta este adevărul,
controalele sunt anunțate de primărie, iar când x
sau y ajunge la poarta CTP-ului, totul este perfect.

autoprovocate și au loc pe fondul
condițiilor socioeconomice precare
și a conflictelor casnice. Recomandăm
o atenție sporită din partea familiei
pentru cei care trec printr-o perioadă
dificilă și apelarea de urgență la psiholog
sau psihiatru pentru a preveni actele
extreme. În cazurile de intoxicație,
primele măsuri de eliminare a toxicelor
constau în provocarea vărsăturii și
prezentarea de urgență la spital, dar
avertizăm asupra riscurilor provocării
emezei atunci când nu știm tipul de
toxic pentru că leziunile se pot agrava.
De exemplu, în cazul substanțelor
corozive și a administrării de „antidoturi”
precum laptele sau albușul de ou, fără
indicație medicală, acestea pot crește
absorbția toxicelor ducând la forme
severe de intoxicații”, au precizat
medicii specialiști din Iași.
Dragoș SAVIN

Cine aranjează ca totul să fie așa este cumva știut...
Iaca asta fiind spuse, ieșenii ar trebui să înțeleagă
de ce sunt lucrurile atât de proaste și de ce se
ajunge ca într-un oraș ca Iașul să fie autobuze
defecte pe străzi și pericole la tot pasul...

Abia a fost uns și a început cu vrăjeala.
Așa-i cu Bogdănel
La final de rubricuță, babele vă spun două vorbe
și despre actualul perfect al Iașului, Bogdănel Cojoc.
Abia a fost uns în funcțiune și a și început să se
bată cu pumnul în piept și să spună că a început
lupta împotriva covid și deja a avut întâlniri în acest
sens. Singura întâlnire pe care a avut-o cu cineva
din sistem a fost cu Sile Cepuloi. Apăi babele au
aflat că singura întâlnire pe care au avut-o a fost
la învestirea în funcție, deci nu se ia în calcul. Cu
vrăjeala asta de doi bani va fi un perfect cum altul
nu-i. Oricum, va fi o perioadă interesantă, ce să
spunem. Babele vor fi atente la tot ce se întâmplă,
iar la momentul potrivit vă vor povesti mai multe.
Până atunci, urmărim un circ tâmp al puliticii
giudețului....

