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Afaceri pe bani publici între capii PSD Iași!
Firma lui Bogdan Balanișcu, secretar de stat la
Mediu, prosperă cu sprijinul colegilor de partid
Noi afaceri între
liderii PSD Iași pe
banii contribuabililor.
Firma deținută de
către Bogdan
Balanișcu, liderul
interimar al
organizației
municipale PSD Iași
și secretar de stat în
Ministerul Mediului, a
închiat un contract cu
Primăria comunei
Ciurea, condusă de
Cătălin Lupu, coleg
de partid. Firma lui
Balanișcu are sediul
în localitatea Ciurea
Afacere pe bani publici
între doi capi ai organizației
PSD Iași. Cătălin Lupu, primar PSD al comunei Ciurea,
face afaceri cu firma lui Bogdan Balanișcu, secretar de
stat în Ministerul Mediului și
președinte interimar al organizației municipale Iași a social democraților. Firma
Radman Corporation SRL va
livra echipamente auto primăriei din comuna Ciurea,
contractul fiind încheiat în
cursul săptămânii trecute.
Firma Radman Corporation SRL, cu un punct de
lucru în zona cartierului
Dacia, se ocupă cu întreținerea și reparația autovehiculelor. În ultimii ani, secretarul
de stat Bogdan Balanișcu a
încasat circa 130 de mii de lei
în ultimii ani, numai de la instituții ale statului, majoritatea conduse de social
democrați.

Afaceri pe bani
publici între oamenii
din PSD Iași! Ieri,
firma lui Balanișcu a
semant un contract
de 6.246 de lei
Ieri, 16 mai 2022, Radman
Corporation SRL a bătut

palma cu cei din Ciurea pentru 6.246 de lei, circa 1.300 de
euro pentru livrarea unui pachet de anvelope de vară
pentru parcul auto al primăriei. Suma poate părea mică,
însă raportat la afacerile din
ultimii ani cu instituțiile publice, se poate observa cum
Bogdan Balanișcu a dat lovitura după ce a semnat contracte cu statul român. În
plus, nu este prima afacere
parafată cu Primăria comunei Ciurea. Între 2019 și 2021,
între firma lui Balanișcu și
primăria condusă de Cătălin
Lupu au mai avut loc astfel
de contracte.

Niciun control de la
instituțiile statului la
firma secretarului de
stat
Până acum, vulcanizarea
lui Bogdan Balanișcu nu a
fost verificată de instituțiile
statului. Cei de la Garda de
Mediu au arătat că spațiul din
strada Tabacului nu a fost
verificat pe linie de mediu

pentru că nu au fost controale pe această temă. „S-a
realizat verificarea în registrul obiectivelor controlate,
care cuprinde obiective clasificate conform analizei de
risc, autorizabile din punct
de vedere al protecției mediului, precum și registrele
rapoartelor de inspecție, respectiv notele de constatare,
costatându-se că societatea
nu figurează în niciun registru. Activitățile care nu figurează în acest registru sunt
verificate doar în cazul unor
tematici dispuse de Comisariatul General, în cazul sesizărilor, autosesizărilor sau în
cazul unor incidente de
mediu”, susțin cei de la Garda
de Mediu – Comisariatul Județean Iași.

Reacția lui Bogdan
Balanișcu despre
afacerea cu primarul
PSD din Ciurea
Bogdan Balanișcu a susținut că astfel de contracte
cu instituțiile statului român

sunt doar o parte din afacerile pe care le are. Mai mult,
Balanișcu a spus că va renunța la acestea. „Componenta din cifra de afaceri pe
care o are Radman pe
această temă este foarte
mică. Dacă se face un calcul,
se poate vedea că suma
anuală este foarte mică raportat la aceste contacte. O
să renunț la componenta
aceasta pe sistemul electronic de achiziții publice pentru
a nu mai lăsa loc interpretărilor”, a spus Bogdan Balanișcu, secretar de stat în
Ministerul Mediului. Firma
acestuia a avut, pe parcursul
anului 2020, o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei, un
profit de 93 de mii de lei și
datorii de 932 de mii de lei,
raportat la nouă angajați.

Primarul comunei
Ciurea: „Nu stă el în
banii aceștia, are alte
contracte”
Și Primăria comunei Ciurea a ajuns să facă o serie de

achiziții scandaloase pe fonduri publice. Cătălin Lupu
este unul dintre primarii PSD
apropiați de Maricel Popa,
actualul președinte al organizației județene. Popa este
cel care l-a pus pe Bogdan
Balanișcu în calitate de lider
interimar la organizația municipală a PSD Iași, după ce a
dizolvat fosta conducere în
urma unui simulacru de ședință. Cătălin Lupu, primarul
din Ciurea, nu vede vreo problemă de integritate faptul
că instituția face afaceri cu
firma unui coleg de partid.
„Cumpăram anvelope de
acolo înainte de a fi Bogdan
Balanișcu secretar de stat.
Nu stă în banii aceștia, el are
o societate care are și alte
contracte. Noi luăm cauciucuri pentru utilajele pe care
ne avem la primărie și nu e
nicio problemă”, a spus Cătălin Lupu, primarul comunei
Ciurea. Astfel, s-a ajuns ca
cei din PSD Iași să facă afaceri între ei și chiar pe bani
publici.
Vlad ROTARU
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Primăria Iași reabilitează mai
multe străzi! Șantierele vor fi
deschise în mai multe zone din oraș

Șase străzi din municipiul Iași vor fi
reabilitate. Recent, licitația pentru
execuția lucrărilor a fost finalizată, iar
contractul a fost semnat cu o
asociere de două firme. Comisia de
evaluare a ales oferta constructorilor
cu prețul cel mai mic
Municipalitatea ieșeană anunță noi investiții în
infrastructura rutieră. Recent, a fost finalizată licitația pentru reabilitarea mai multor sectoare de
drum. Astfel, a fost semnat contractul de lucrări
cu asocierea de firme Concret Drum SRL (Iași) – Alpenside SRL. Valoarea finală a contractului este de
13.143.712 lei, fără TVA, aproape 2,6 milioane de
euro, în condițiile în care Primăria Iași a estimat
execuția la o valoare de 14,1 milioane lei. Prima societate este deținută de Paul George Drănceanu,
care a declarat o cifră de afaceri de 17,8 milioane
lei. În ceea ce privește Alpenside SRL, societatea
este controlată de afaceristul Vlad Ionel Vameșu.
Firma a intrat în insolvență după ce a fost în centrul
unui scandal legat de întârzierile înregistrate în
contractul pentru reabilitarea drumurilor pe axa
Iași-Suceava. „Lucrările de modernizare propuse

au ca scop atât sporirea capacității portante a drumului, îmbunătățirea condițiilor de colectare și
evacuare a apelor meteorice și pluviale, cât și asigurarea stabilității și lățimii platformei. Astfel, se
urmărește creșterea gradului de siguranță a circulației și a reducerii timpului de călătorie. Această
investiție în infrastructura de transport de mărfuri
și călători vizează îmbunătățirea accesului pe piețele locale și regionale, creșterea eficienței activităților economice”, se arată în caietul de sarcini.

Primăria Iași reabilitează mai multe
străzi din zona centrală a Iașului
Lungimea totală a arterelor este de aproximativ 3,5 kilometri. Conform autorității contractante,
lucrările vor fi realizate pe următoarele străzi Dr.
Vicol (Copou), George Coșbuc (Copou) Alexandru
Vlahuță (Copou), Simion Bărnuțiu (zona Sărărie) și
stradela Sofia Nădeje (zona Cicoarei), Dumitraș
Cantacuzino (zona rond Agronomie). „Modernizarea
stradelei Sofia Nădejde ar contribui la îmbunătățirea circulației în zonă și împreună cu podul ar reprezenta o nouă rută între zonele rezidențiale și
cartierele centrale. Starea tehnică a drumului se
determină în scopul stabilirii lucrărilor de moder-

nizare, al lucrărilor de reparații, lucrări menite să
aducă starea tehnică la nivelul cerut de evoluția
traficului”, se mai arată în documentația procedurii.

Zona centrală a Iașului
va fi reglementată
Nu în ultimul rând, Primăria Iași a lansat altă
procedură pentru furnizarea serviciilor de urbanism, în vederea întocmirii documentației PUZ – CP
(zone construite protejate) Zona Centrală Iași. Documentația va fi atașată Planului Urbanistic General (PUG) aflat în curs de actualizare. PUG-ul Iașului
a fost redactat în 1997, cu o durată de valabilitate
de 10 ani. În schimb, autoritățile au decis să prelungească valabilitatea în mai multe rânduri. Procedura pentru furnizarea serviciilor este
programată pe data de 10.02.2022. Valoarea estimată a contractului este de 3.100.000 lei, fără TVA,
aproape 620.000 euro. Durata de implementare
este de 19 luni. Conform cerințelor, proiectanții trebuie să studieze zona centrală cu o suprafață de
185,78 hectare. Primăria Iași reabilitează mai multe
străzi, după ce a lansat alte proceduri similare.
Ciprian BOARU
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Iată cum se va schimba zona
de la Fortus SA Iași! O parcare
uriașă va apărea pe locul
fostului combinat de utilaj greu

O nouă parcare de tip
park&ride și un depou
nou pentru tramvaie
și autobuze va apărea
pe platforma fostului
combinat de utilaj
greu de la Fortus SA
Iași. Terenul deținut
de municipalitate va
ﬁ transformat în
totalitate în baza unei
investiții cu surse
externe. Într-o primă
etapă, primăria va
derula planul
urbanistic zonal
pentru zona CUG
Terenul Primăriei de la
fostul Combinat de Utilaj
Greu (CUG) din oraș va fi
transformat într-un depou
nou pentru tramvaie, dar și
pentru o parcare destinată
conducătorilor auto care vin

dinspre drumul județean DJ
248 Iași-Vaslui. Pe terenul de
23.5 hectare de la Fortus SA
Iași, municipalitatea va ridica
și alte construcții administrate de Compania de Transport Public (CTP) Iași. Într-o
primă etapă se va trece la
elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru noua
investiție de la fostul combinat.

Parcare auto pe
platforma de la
Fortus SA Iași
Municipalitatea vrea să
construiască o parcare pe
platforma Fortus SA Iași destinată șoferilor care vin din
afara orașului și care preferă
apoi să ia autobuzul sau
tramvaiul spre zona centrală.
Primăria a luat în calcul un
proiect pentru înființarea
mai multor parcări la margi-

nea 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.

Depou nou de
tramvaie în zona CUG
Pe lângă parcarea respectivă, pe platforma de la
Fortus SA se va amenaja și
un nou depou pentru tramvaiele și autobuzele CTP. Proiectul prevede realizarea
infrastructurii, a acceselor și
conectarea la rețeaua de
transport public. Următoarea
etapă include realizarea unui
depou de tramvaie și auto-

buze electrice în CUG. Ulterior, intră și un proiect privind realizarea unui centru
intermodal și completarea
rețelei de drumuri de acces.
La nivel de costuri, relocarea
unui depou în zona CUG ar
costa aproape 46 de milioane
de euro (aproximativ 26 de
milioane de euro depoul de
autobuze și 20 de milioane
de euro cel de tramvaie).
Prima ipoteză de acces la
zona de depou este de la DJ
248 în patru puncte posibile,
prin drumuri existente care
urmează să fie conectate
apoi la rețea.

Plan urbanistic zonal
pentru noua
investiție din zona
CUG
Primăria Iași a arătat și în
ce va consta noul proiect
legat de depoul de tramvaie

și parcarea din zona CUG. Investiția a fost inclusă în cererea de finanțare din Planul
Național de Redresare și Reziliență. „Planul Urbanistic
Zonal va cuprinde un proiect
pentru un depou nou de
tramvaie, autobuze și autobuze electrice/ troleibuze,
stație intermodală, funcțiuni
complementare
plus
park&ride în zona CUG și documentația necesară obținerii avizelor și/sau studiilor de
specialitate necesare aprobării acestuia în Consiliul
Local”, se arată în caietul de
sarcini a procedurii. Contractul pentru elaborarea PUZ a
fost semnat cu firma DM
Dezvoltare.ro SRL pentru
134.000 lei. Parcarea de pe
terenul de la Fortus SA Iași ar
fi prima de tipul park&ride
care va apărea în municipiu.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Peste 1,5 milioane de lei pentru un liceu
din comuna Țibănești! Pe ce cheltuie
primarii banii prin proiectele PNDL
Au fost alocate fonduri prin PNDL
către șase comune din județul Iași.
Cele mai multe fonduri sunt în valoare de peste 1,5 milioane de lei pentru un liceu din comuna Țibănești.
Comuna Răducăneni a primit fonduri
pentru două proiecte, iar în Popricani
se apropie de sfârșit proiectul de racordare la apă și canalizare.

Peste 1,5 milioane de lei
pentru un liceu din
comuna Țibănești
Cea mai mare sumă alocată vineri, 13 mai 2022, prin proiectul PNDL
(Programul Național de Dezvoltare
Locală) a fost de 1.516.031,90 de lei
pentru comuna Țibănești.
Primarul Neculai Munteanu a început deja noi proiecte pentru reabilitarea a două grădinițe.
„Noi nu am luat nimic la cunoștință despre aceste fonduri. Avem
depus pe proiectul «Anghel Saligny»
pentru asfaltări. Pe PNDL sunt proiecte vechi, din 2016-2017, liceul s-a
finalizat și a fost dat spre folosință, și
o școală generală de asemenea.
Suma de 1,5 milioane de lei e pentru
-ultima factură din lucrarea de reno-vare și extindere a liceului «P. P.
Carp». Acum s-a licitat pentru reno-varea și reabilitarea a două grădinițe,
la care în primăvara asta se lucrează
la proiectare, apoi se intră la reabilitare. Au fost scoase la licitație mai
-multe tranșe nu s-au adjudecat, eu

s
-

-

r

o

acum când am venit în mandat le-am
mai alocat o sumă de bani de la
buget, pe lângă PNDL și le-am mai
scos o dată la licitație. Acum se lucrează la proiectare, curând le dau în
plasament și vor începe lucrările”, a
declarat primarul comunei Țibănești,
Neculai Munteanu.
Conform spuselor primarului,
acesta abia așteaptă să se aloce fondurile din Proiectul „Anghel Saligny”
prin care va asfalta mare parte din
drumurile comunale.

Comuna Popricani va
finaliza în curând lucrările
de racordare la apă
Primarul comunei Popricani, Ion
Tănasă, susține că primește periodic
fonduri prin PNDL pentru decontarea
lucrărilor de racordare la apă și canalizare din cele cinci sate incluse în
proiect. Compania Daro Construct
trimite regulat situație de șantier
pentru părțile finalizate pentru a se
face plata.
„Noi avem în derulare, pentru
cinci sate din comună, pe PNDL 2, un
proiect de înființare rețea de distribuție apă și canal. Ca întindere, perioadă de execuție și cuantum
monetar proiectul este destul de
mare. Din această cauză Daro Construct, ei au câștigat licitația, periodic, pe baza situațiilor de lucrări, care
ajung pe masa primarului, după ce
sunt verificate și semnate de dirigintele de lucrare de șantier, solicita
banii pentru părțile de lucrări finalizate. Sunt satele Cârlig, Cuza-Vodă,
Țipilești, Cotu Morii și Rediu Mitropoliei. Pentru apă și canalizare sunt fondurile. În 2023, pe 31 ianuarie avem
termen de finalizare, deși din discu-

țiile cu ei m-au asigurat că este
foarte probabil să fie finalizate lucrările în toamna anului 2022, deci înainte de termenul inițial”, declară Ion
Tănasă, primarul comunei Popricani.
La Răducăneni, s-au primit fonduri pentru două proiecte, cea mai
mică sumă fiind de 773,50 de lei pentru construcția unei școli. Iar
896.035,73 au fost alocați pentru lucrări în legătură cu apa și canalizarea
din comună.
„Sunt niște plăți pentru situații de
lucrări. Suma de 800 și ceva de mii de
lei e pentru apă și canalizare, avem
proiecte în lucru. Suma de 700 și
ceva de lei este pentru construcția
unei școli noi în satul Trestiana.
Firma lucrează, proiectele sunt de
doi ani. La școală s-a turnat structura
pentru moment. Iar la apă canal mai
avem vreo 15 km și s-au consumat 40
de km, mai avem de lucru. Proiectul
cu școala trebuie să fie gata până la
1 septembrie, când începe anul școlar”, declară primarul comunei Țibănești, Viorel Ilie.
Cea mai mare sumă de bani a fost
de 1,5 milioane de lei pentru un liceu
din comuna Țibănești.
Andreea Andrei
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Dumitrașcu Elena-Geanina, o tânără, mamă
a doi copii, a crezut că s-a născut a doua
oară după ce a primit un ficat, dar totul
avea să se schimbe radical. A intrat în comă
Dumitrașcu Elena-Geanina are 39
de ani și este internată în secția ATI
a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Tânăra, mamă a doi copii a ajuns din
nou pe mâna medicilor după ce la începutul lunii mai a trecut printr-un
transplant hepatic. Viața femeii a luat
o întorsătură tristă după ce a crezut
că a fost salvată cu ajutorul transplantului de ficat, pe care îl aștepta
de mult timp.” Elena a suferit un
transplant hepatic pe 1 mai 2022, la
Spitalul Județean de Urgență «Sfântul Spiridon», Iași. Totul a decurs
bine. Ea era sub tratament de mai
bine de 10 ani, după ce în urma unor
analize mai amănunțite s-a depistat
o ciroză hepatită. A respectat tratamentul, dar de aproape un an se afla
pe lista de așteptare. A primit în
sfârșit un ficat, și a crezut că a scăpat de toate problemele, însă a ajuns
din nou în stare gravă. Acum este în
comă, după ce recent a aflat că are o
infecție în sânge. Acum viața ei depinde iar de bună voința oamenilor,
care o pot salva”, a spus Cristina Bunduc, cumnata Elenei.

Campanie de donare pentru
Dumitrașcu Elena-Geanina,
care are urgentă
nevoie de sânge
Familia și prietenii Elenei fac
apeluri disperate pentru ca aceasta
are urgentă nevoie de sânge pentru
a fi salvată. Azi, 17 mai 2022, s-a organizat la Spitalul „Sf. Spiridon” din
Iași o campanie de donare pentru Dumitrașcu Elena-Geanina

„Este o situație disperată și am o
mare rugăminte la voi și la prietenii
voștri. Am un membru de familie la
spital, având mare nevoie de transfuzii de sânge. Aceasta a făcut transplant de ficat și ulterior a fost
identificată cu o infecție în sânge,
fiind acum în comă indusă. Mâine dimineață, 17 mai 2022, de la ora 07:00
la ora 07:30, la spitalul Sf. Spiridon se
face recoltare de sânge, grupa A2
Pozitiv și grupa zero, pentru Dumitrașcu Elena-Geanina, în vârstă de 39
de ani, mamă a doi copilași. Vă rugăm
mult, cei care au grupa de sânge A2
pozitiv sau grupa zero și doresc să
ajute, să vină la donații la Spitalul «Sf.
Spiridon» din Iași”, a spus Laura
Elena Ionașcu, nepoata pacientei. Și
echipa de la Centrul Regional de

Transfuzii Sanguine Iași, împreună cu
membrii proiectului „Donează sânge,
Fii erou!”, au făcut un apel către toți
posibilii donatori. „Dragi eroi, Dumitrașcu Elena-Geanina are nevoie de
noi! Este internată la Sf. Spiridon,
Iași. Are nevoie de sânge, grupa A (II),
pozitiv și 0 (I). Aceasta a făcut transplant de ficat și ulterior a fost identificată cu o infecție în sânge, fiind
acum în comă indusă. Haideți să
facem un bine împreună!”.

Lipsă acută de sânge pune
viața pacienților în
pericol în fiecare zi
În fiecare zi, lipsa acută de sânge
din spitalele ieșene îi pune în dificultate pe medici, dar mai ales pe pacienții care au urgentă nevoie de

transfuzii. În spitalele din Iași, lipsa
acută de sânge este o adevărată problemă de mai mulți ani. Se fac în continuare apeluri disperate către toți
posibilii donatori din județul Iași! Medicii ieșeni nu mai reușesc să facă
față lipsei acute de sânge! Zilnic, zeci
de pacienți au nevoie de transfuzii
sanguine, iar viața lor este pusă în
pericol. Cea mai afectată unitate spitalicească este Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon”
Iași, deoarece acolo ajung cei mai
mulți pacienți în stare foarte gravă și
este nevoie urgentă de sânge. Medicii
sunt nevoiți să apeleze la rezervele
altor spitale sau centre de transfuzii
din întreaga zonă a Moldovei. Viața
pacienților stă în mâinile donatorilor.
Andreea PĂDURESCU

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

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Schimbări de dragul schimbărilor la
liceele tehnologice! Ce spun directorii
unităților de învățământ din Iași
Ministerul Educației face schimbări de dragul schimbărilor în ceea ce
privește învățământul liceal tehnologic. Astfel, în anul școlar 2022-2023,
numărul de săptămâni de cursuri
crește pentru elevii din anii terminali
din învățământul tehnologic, aceștia
având cu 2 săptămâni de pregătire
teoretică și practică mai mult decât
în anul precedent. Deși această
schimbare li se pare benefică directorilor de la liceele tehnologice din
Iași, ei sunt de părere că mai oportun
ar fi fost ca cele două săptămâni să
fie dedicate stadiilor de practică.
În anul școlar 2022-2023, elevii
de clasa a IX-a liceu, filiera tehnologică, vor avea 34 de săptămâni de
pregătire teoretică și practică, la
care se adaugă 3 săptămâni de stadii
de pregătire practică. În schimb, elevii de clasa a IX-a, învățământ profesional, vor avea un total de 37
săptămâni de școală: 32 pentru pregătire teoretică și practică și 5 pentru stadii de practică. Pentru elevii de
clasa a X-a liceu, filiera tehnologică,
anul școlar va avea 37 de săptămâni,
același număr de săptămâni având
de mers la școală și elevii clasei a XIa liceu.

Schimbări de dragul
schimbărilor pentru elevii
ieșeni de la tehnologic:
„Cred că i-ar fi ajutat mai
mult să crească numărul
de săptămâni de
pregătire practică”
Elevii claselor terminale din
învățământul tehnologic vor avea, începând cu anul 2023, potrivit unui
Ordin al ministrului Educației nr.
3.505/2022, publicat în Monitorul Oficial, mai multe săptămâni de cursuri.
Astfel, elevii de clasele a XII-a și a
XIII-a din învățământul liceal, filiera
tehnologică, vor avea un total de 34
de săptămâni de școală, din care 29
săptămâni de pregătire teoretică și
practică și 5 săptămâni alocate stagiilor de practică.
Petru liceenii de clasa a XII-a și a
XIII-a seral și frecvență redusă, anul
școlar 2021-2022, a numărat 32 de
săptămâni: 27 de săptămâni de pre-

gătire teoretică și practică, la care se
adaugă 5 săptămâni de pregătire
practică.
Prof. Ana Bucșă, directorul Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”
din Iași, este de părere că această
schimbare este una benefică, dar ar
fi fost mai bine ca cele 2 săptămâni
să fi fost alocate stadiilor de practică.
„Este o idee foarte bună, dar, momentan vreau să mă abțin, pentru că
nu am văzut nicio normă de aplicare,
am văzut doar acel ordin cu structura
anului școlar. Aș vrea să văd un plan
cadru, o programă, nu am văzut
nimic. Cred că i-ar fi ajutat mai mult
să crească numărul de săptămâni de
pregătire practică, care să-i ajute să
capete mai multă îndemânare”, a declarat prof. Ana Bucșă, directorul Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru
Haret” din Iași.
Directorul Colegiului Tehnic Ioan
C. Ștefănescu este de părere că
această modificare a structurii anului
școlar 2022-2023 nu poate fi decât
benefică elevilor din liceele tehnologice.
„Orice săptămână în plus de pregătire este benefică pentru ei. Este
un lucru bun faptul că mai stau în
școală încă două săptămâni. Acesta
este planul, dar poate vor surveni
modificări la planul de învățământ,

deoarece pentru absolvenții de liceu
tehnologic pregătirea practică este
foarte importantă”, a declarat prof.
Liana-Dolores Voinea, directorul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”
Iași.

Cum va arăta anul școlar
2022-2023 pentru elevii
claselor IX-XI de la
liceele tehnologice
În anul școlar 2022-2023, elevii
claselor IX-XI vor avea un număr de
37 de săptămâni de școală, la fel ca
și în anul 2021-2022. Cele 37 de săptămâni prevăd pregătire teoretică și
pregătire practică, precum și stagii
de pregătire practică. Acestea sunt
distribuite în funcție de an și de specializare. Astfel, elevii de clasa a IX-a
liceu, filiera tehnologică, vor avea 34
de săptămâni de pregătire teoretică
și practică, la care se adaugă 3 săptămâni de stadii de pregătire practică.
Pentru clasa a X-a liceu, filiera
tehnologică, anul școlar va avea 37 de
săptămâni, dintre care 34 vor fi destinate pregătirii teoretice și practice,
iar 3 săptămâni vor fi alocate stadiilor
de practică.
Elevii de clasa a XI-a liceu, filiera
tehnologică, profil Tehnic și Resurse
naturale și protecția mediului, vor
avea un total de 37 săptămâni de

școală, doar că 32 de săptămâni vor
fi destinate pregătirii teoretice și
practice, iar 5 săptămâni vor alocate
stadiilor de practică. În schimb, elevii
de clasa a XI-a liceu, filiera tehnologică, profilul Servicii, vor avea 33 de
săptămâni de pregătire teoretică și
practică și 4 săptămâni de stadii de
practică.
Pentru clasa a IX-a învățământ
profesional, elevii vor avea un total de
37 săptămâni de școală: 32 pentru
pregătire teoretică și practică și 5
pentru stadii de practică. Elevii de
clasa a X-a de la profesională vor
avea, în anul școlar 2022-2023, 28 de
săptămâni de pregătire teoretică și
practică, precum și 9 săptămâni de
stadii de practică. Pentru clasa a XIa învățământ profesional, anul școlar
2022-2023 va avea 37 de săptămâni,
dintre care 27 săptămâni de pregătire teoretică și practică și 10 săptămâni de stadii de practică.
Pentru elevii care urmează cursurile liceelor tehnologice, practica
are o importanță foarte mare. Din
acest motiv, pentru ca schimbările să
nu fie făcute doar de dragul schimbărilor, directorii cred că ar fi fost
oportun ca să fie mărită perioada
școlară alocată stadiilor de practică
și nu pregătirii teoretice.
Codruța Șoroagă
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„Animal Fest by USV Iaşi”, ediția 2022,
primul PetEvent pentru întreaga
comunitate iubitoare de animale

„Animal Fest by USV Iaşi”, primul PetEvent pentru întreaga comunitate iubitoare de animale este
organizat de Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USV
Iași) „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. Totul va avea
loc la Rond Agronomie pe Stadionul de Rugby, între
21 și 22 mai 2022. Intrarea este liberă, parcarea
este asigurată.
Vor fi concursuri cu premii, parade, adopţii sub
sloganul „adoptă de la USV Iași” şi se va oferi consultanţă veterinară. În cadrul manifestării vor avea
loc o serie de activități dintre care amintim: concursuri de aptitudini și frumusețe cu premii, parade, show de dresaj și agilitate, ateliere pentru
copii, workshop-uri demonstrative, consultații veterinare și tururi organizate spre Muzeul de Anatomie al Facultății de Medicină Veterinară. Printre
speciile ce vor putea fi admirate în cadrul evenimentului enumerăm: câini, pisici, cai, iepuri și păsări ornamentale.

Ce activități sunt programate în cadrul
„Animal Fest by USV Iași”, ediția 2022,
primul PetEvent pentru întreaga
comunitate iubitoare de animale
Programul „Animal Fest by USV Iaşi”, ediția
2022, primul PetEvent pentru întreaga comunitate
iubitoare de animale este următorul: sâmbătă 21
mai, intervalul orar 10:00-17:00 expoziţie canină,
demonstraţie de dresaj canin – Poliţia de Frontieră,
expoziţie de păsări şi animale mici. expunere de

exemplare de cai, târg de adopţii canine, standuri
Facultăţi, vizită muzeu anatomie şi clinici veterinare, expunere utilaje agricole, expunere produse
agro-alimentare, expunere animale fermă (vaci, oi,
capre). Pe de altă parte, duminică 22.05.2022, intervalul orar 10:00-16:00 standuri Facultăţi, progresie de dresaj cai, expoziţie de păsări şi animale
mici, expunere de exemplare de cai, târg de adopţii
canine, vizită Muzeu Anatomie şi clinici veterinare,
expunere utilaje agricole, expunere produse agroalimentare, expunere animale fermă.

La „Animal FEST by USV Iași” va fi
prezentarea animalelor oferite spre
adopție în cadrul târgului
„Adoptă și tu” de la USV Iași.
„Animal FEST by USVIași” prezintă animalelor
oferite spre adopție în cadrul târgului „Adoptă și tu”
de la USV Iași. „Va fi un eveniment deosebit cu
foarte multe surprize pregătite pentru participanții
vizitatori. Vor fi demonstrații de dresaj a câinilor
utilitari, parade de frumusețe, paradă a cailor și expoziție a păsărilor ornamentale. De asemenea, fiecare facultate va contribui la eveniment cu
standuri, își va etala produsele, vor fi și utilaje agricole. Va fi un impact foarte mare pentru cei care
vor veni. Mai menționez și vizite programate la Muzeul de Anatomie din sediul Facultății de Medicină
Veterinară și la Spitalul veterinar”, a arată organizatorii. O atracție aparte pentru particioanți va fi

vizita la Muzeul de Anatomie „Prof. dr. Honoris
Causa Vasile Coțofan” al USV Iași, recent schimbat.
Așadar, „Animal Fest by USV Iaşi”, ediția 2022 este
primul PetEvent pentru întreaga comunitate iubitoare de animale din urbe.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Premii pentru studenții de la Universitatea
Tehnică din Iași la Concursul de Microcontrolere
și Aplicații „Mihai Konteschweller”

Studenții de la Universitatea Tehnică
din Iași au luat premii la Concursul de
Microcontrolere și Aplicații „Mihai
Konteschweller”. Din juriu au făcut
parte reprezentanți ai universităților
care au avut echipe înscrise în
concurs, ai companiilor care au
acordat premii, dar și reprezentanți ai
Universității Politehnice din
București. Facultatea de Electronică,
Telecomunicații și Tehnologia

Informației din Iași a organizat o nouă
etapă a competiției care a devenit
tradițională, ajunsă la cea de-a XIII-a
ediție
Premii pentru studenții Universității Tehnice
(TUIASI) „Gheorghe Asachi” din Iași la Concursul de
Microcontrolere și Aplicații „Mihai Konteschweller”,
organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI). Aceasta a
organizat o nouă etapă a competiției care a devenit
tradițională, ajunsă la cea de-a XIII-a ediție. Primele trei premii ale competiției au fost câștigate
de către echipe formate din studenți ai TUIASI, iar
companiile care au finanțat evenimentul au oferit
premii pentru toți participanții. La eveniment au
participat echipe de studenți de la TUIASI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea
de Medicină și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din
Iași și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).

Premii pentru studenții de la
Universitatea Tehnică din Iași la
Concursul de Microcontrolere și Aplicații
Din juriu au făcut parte reprezentanți ai universităților care au avut echipe înscrise în concurs, ai
companiilor care au acordat premii, dar și reprezentanți ai Universității Politehnica din București.
În mod concret: Dumitru Țintari și Ioan Pelin-Costachi, studenți în anul al treilea la ETTI, au câștigat
locul I cu proiectul „Mână robotică”; Andrei-Ștefan
Dima, Alexandru Nistor, din anul al III-lea la ETTI,
alături de Alexia-Andreea Țuțueanu, din anul I de
la aceeași facultate, au câștigat locul al II-lea cu
proiectul „Robotic hand mimicker of the ASL alpha-

bet”; Alexandru Burdeniuc, Vlad Racu, studenți ai
Universității Tehnice a Moldovei (Republica Moldova) de la Facultatea Calculatoare, Informatică și
Microelectronică, au câștigat locul al III-lea cu proiectul „Electrocardiograf cu trei derivații cu afișare
în timp real la calculator”.

Mihai Konteschweller, care dă și numele
concursului organizat de TUIASI, a fost
profesor la Politehnica ieșeană în
perioada 1945-1947
Echipa de organizare a concursului este formată din următoarele cadre didactice de la ETTI:
academicianul Horia-Nicolai Teodorescu, conf.
univ. dr. ing. Cristian Aghion, conf. univ. dr. ing. Marius Zbancioc și șef lucrări dr. inginer Marius
Hăgan. „Mulțumim Ligii Studenților Electroniști din
Iași pentru implicare și sprijinul oferit în organizarea concursului, Asociației Absolvenților Facultății
de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași – Electronis și nu în ultimul rând
conducerii facultății”, au transmis reprezentanții
facultății. Totodată, concursul desfășurat de către
ETTI a fost menționat și într-un volum apărut la începutul acestei luni, care poartă numele „Frații
Konteschweller, pionieri ai radiofoniei mondiale”,
avându-l ca autor pe Ioniță Dăescu. Mihai Konteschweller, care dă și numele concursului organizat
de către TUIASI, a fost profesor la Politehnica ieșeană în perioada 1945-1947. Așadar, au fost acordate premii pentru studenții de la Universitatea
Tehnică din Iași la Concursul de Microcontrolere și
Aplicații „Mihai Konteschweller”.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Un șef din Primăria Iași, implicat într-un
scandal imobiliar! Tiberiu Gheorghiu a
câștigat terenul din cartierul Nicolina, vecinii
acuză funcționarii că au comis ilegalități

Tiberiu Gheorghiu, administratorul
bazei de agrement Ciric, a câștigat,
recent, un proces prin care vecinii au
contestat punerea în posesie a unui
teren din Nicolina 2. Însă, acolo au
fost construite garaje, după ce
proprietarii au cumpărat de la un
anumit Relu Iacob. Gheorghiu spune
că Iacob a fost pus în posesie în mod
fraudulos. Vecinii susțin că Primăria
Iași a suprapus două terenuri, și de
aici confuzia
Scandalul din cartierul Nicolina 2 este departe
de un deznodământ. Mai mulți proprietari de garaje
s-au trezit cu actele de proprietate anulate de
către Tiberiu Gheorghiu, moștenitorul unei suprafețe de aproape 700 metri pătrați, situată pe Fundac Frumoasa. Tiberiu Gheorghiu este angajat la
Primăria Iași, unde ocupă funcția de șef al bazei de
agrement Ciric, aflată în administrarea Direcției
Exploatare Patrimoniu. În 2006, Relu Iacob apărea
ca proprietar pe o suprafață de 266 metri pătrați
la adresa amintită. În 2005, prin dispoziția primarului nr. 1773, Relu Iacob a fost pus în posesie în
baza unei cereri de revendicare. După ce a intrat
în posesie, terenul a fost vândut vecinilor din blocurile alăturate terenului. În total, au fost tranzacționate nu mai puțin de 13 suprafețe. După ce
tranzacția a fost autentificată, noii proprietari au

construit garaje și au plătit impozite la Primăria
Iași. Dar, după 10 ani, apare Tiberiu Gheorghiu care
câștigă procesul cu vecinii și demonstrează în instanță că Relu Iacob nu era proprietarul de drept.
Între timp, bărbatul s-a mutat la o casă din comuna
Miroslava, județul Iași. Nu a putut fi contactat de
reporterii BZI. Soția acestuia a menționat că Relu
Iacob are probleme medicale. În edițiile trecute ale
BZI au fost prezentate și nemulțumirile proprietarilor de la Newton Park de pe șoseaua Ștefan cel
Mare și Sfânt.

Un șef din Primăria Iași, implicat într-un
scandal imobiliar, vrea să demoleze
garajele vecinilor
Contactat de reporterii BZI, Tiberiu Gheorghiu
susține că nu are nicio vină și că și-a căutat dreptatea în instanță. Proprietarii de garaje susțin că
angajatul primăriei are interese imobiliare și că ar
dori să construiască un bloc de locuințe colective.
„Ei au cumpărat de la cineva care nu era proprietar.
De ce a fost pus în posesie, nu am de unde să știu.
Cum a fost pus domnul Iacob pe alt teren? Eu am
câștigat în instanță, iar domnii de acolo trebuie să
elibereze terenul. De ce nu-l cheamă pe Iacob în
instanță, doar de la el au cumpărat. M-am judecat
timp de 10 ani, ce vor de la mine? Eu aș fi vrut sămi dea în altă parte, dar nu s-a putut. Normal, terenul este al meu, s-au făcut expertize.
Deocamdată nu fac nimic cu terenul, dacă știu ei

că fac un bloc... Ei trebuie să elibereze”, a precizat
administratorul bazei de agrement Ciric. De precizat că, în zona Nicolina-CUG, proprietarul unei vile
a plantat copaci pe trotuar și a blocat accesul pietonilor.

Unul dintre proprietari a făcut
sesizare la Primăria Iași
Ioan Cojocaru, unul dintre proprietarii care au
cumpărat de la Relu Iacob arată că eroarea aparține Primăriei Iași, care a suprapus două terenuri.
În acest sens, a depus și o petiție la sediul instituției. „Eu am calitatea de cumpărător al unui teren
în suprafață de 48,80 metri pătrați, teren situat în
Iași, Fundac Frumoasa nr.7B. Din 13 octombrie 2016
sunt hărțuit în instanță de Gheorghiu Tiberiu, căruia i s-a emis un titlu de proprietate pe aceeași
suprafață de teren deținută de mine. Familia Gheorghiu și Serindac au cumpărat de la Mihai Sterian
câte o parcelă de 700 metri pătrați în 17 iulie 1973,
fiind cumnați. Au construit case la numerele 7A și
7B. Vinovat de această suprapunere este Primăria
Iași”, a explicat Ioan Cojocaru. Reprezentanții Primăriei Iași au anunțat că vor analiza solicitarea
bărbatului. „O să verificăm și o să-i răspundem
fundamentat petentului, în termenul legal”, a declarat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al
Primăriei Iași. Un șef din Primăria Iași, prins întrun scandal imobiliar, este doar unul dintre cazurile
expuse opiniei publice.
Ciprian BOARU
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Mofturile șefului PNL Iași, Alexandru
Muraru! Casă cu vedere la lac și drum
privat cu acces doar din telecomandă

Unul din demnitarii județului Iași
a dat lovitura. De câțiva ani Alexandru
Muraru, deputat PNL Iași, și-a ridicat
o locuință într-o localitate aflată la
câțiva kilometri de municipiul Iași, în
zona metropolitană, una din cele mai
căutate zone de către ieșenii cu dare
de mână. Casa parlamentarului a fost
construită în apropiere de lacul
Rediu, într-o zonă aflată departe de
ochii curioșilor, intrarea fiind pe o
alee privată, chiar de la drumul județean care străbate localitatea. În
dreptul lacului Rediu, de pe drumul
județean DJ 280 E, a fost ridicată și
vila deputatului de la Iași. Alexandru
Muraru este fratele geamăn al lui Andrei Muraru, actualul ambasador al
României în Statele Unite ale Americii.

Casa șefului PNL Iași a fost
construită lângă lacul Rediu
Casa din comuna ieșeană Rediu a
fost construită între 2015 și 2016 și
are o suprafață utilă de 128.04 metri
pătrați. Locuința dispune și de o terasă generoasă la parter, intrarea
fiind făcută printr-o poartă cu telecomandă.
În cursul anului 2014, soții Alexandru și Anca Muraru și-au luat un teren

de 500 metri pătrați în zona comunei
Rediu, în apropiere de lacul din localitate. Soții Muraru au mai cumpărat
și aproape 150 metri pătrați pentru
calea de acces, drumul fiind proprietate privată. Drumul de acces către
locuințele din jur nu a fost asfaltat în
totalitate. Casa lui Alexandru Muraru
se află la o distanță de circa 100 de
metri de la drumul principal. În zona
lacului Rediu, se vând terenuri la un
preț de 90-95 euro metrul pătrat,
conform agențiilor imobiliare.

Ce avere are Alexandru
Muraru, președintele
PNL Iași?
Deputatul PNL Iași deține și un
autoturism marca Citroen C3, fabricat în anul 2019. Valoarea de piață a
mașinii este de circa 12.000 de euro,
conform site-urilor de specialitate.
Parlamentarul a donat către partidul
pe care îl reprezintă 120.000 lei în
cursul anului 2020, în contul candidaturii la alegerile parlamentare. La capitolul active financiare, deputatul
ieșean are în conturi circa 112.000 lei.
În plus, acesta a beneficiat de
aproape 24.000 dolari, de pe urma
Programului Fulbright Visiting Scholar, derulat de Statele Unite ale Ame-

ricii pentru profesorii și cercetătorii
români care au o diplomă de doctorat
sau un certificat pentru a efectua
cercetări și/sau prelegeri la universități acreditate de peste Ocean. În
vara anului trecut, Alexandru Muraru
a fost ales pe funcția de președinte
al organizației județene PNL Iași.
Alexandru Muraru a fost deputat
și în mandatul trecut, însă pentru
scurtă vreme. Înainte de a ajunge în
Parlament, Muraru a fost șef al Institutului Național al Patrimoniului (INP),
propulsat de conducerea PNL de la
vremea respectivă.

Deputatul PNL Iași s-a
umplut de datorii
Alexandru Muraru a declarat însă
și unele datorii. Astfel, deputatul PNL
Iași a gajat la bancă locuința socrilor
pentru un credit de 287.000 lei. Creditul a fost contractat în 2015 și este
scadent în 2045. Cel mai probabil,
Alexandru Muraru a luat și un credit
pentru a-și ridica locuința din zona
Rediu. În anul 2020, Alexandru Muraru a mai luat un credit de circa
47.000 lei pentru a-și achiziționa o
mașină. Acesta a mai luat 133.000 lei
împrumut de la o persoană fizică
pentru a-și finanța campania electo-

rală, credit care a fost returnat între
timp. Acesta a mai luat un credit de
45.000 lei de la o bancă, pe o perioadă de 5 ani, dar și încă un împrumut de 120.000 lei, scadent în anul
2027.

Ce venituri ridică fratele
ambasadorului
României în SUA?
De la Camera Deputaților, Alexandru Muraru încasează lunar aproape
11.000 lei ca indemnizație de parlamentar. În plus, a mai încasat circa
5.000 lei lunar de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ca profesor asociat și cercetător științific
în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice. A mai ridicat alți
3.500 lei lunar ca membru în Consiliul
de Administrație de la Societatea Română de Radiodifuziune. Pe de altă
parte soția sa a avut un venit de circa
2.400 lei lunar ca manager în cadrul
unei firme de asigurări din municipiul
Iași. Alexandru Muraru nu a răspuns
apelurilor și mesajelor reporterilor
BZI. Casa șefului PNL Iași din Rediu
se află în apropiere de o zonă vânată
de dezvoltatorii imobiliari.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Premoniția unei bătrâne de 104 ani dintr-un
centru medico-social din Iași a făcut pielea
de găină angajaților: „Când s-a trezit
ne-a spus. Am sunat și chiar atunci murise”

O bătrână de 104 ani din Iași dă
dovadă că iubirea adevărată există! A
trăit alături de soțul său o frumoasă
poveste de iubire, până când moartea
i-a despărțit. Bărbatul s-a stins la
vârsta de 100 de ani, iar ea a
presimțit totul. De atunci, bătrâna
locuiește la Centrul Medico-Social din
Bivolari
Bunica Ana, așa cum este numită de întreg personalul Centrului de Asistență Medico-Socială Bivolari, a ajuns la frumoasa vârstă de 104 ani.
Aceasta este cea mai vârstnică persoană dintre cei
60 de beneficiari ai centrului și a ajuns acolo în
urmă cu un an. Familia nu a putut să o mai îngrijească. Angajații centrului sunt extrem de atașați
de ea și au povestit cât de frumoasă a fost povestea de dragoste a bunicii Ana și a soțului său, o
adevărată lecție de iubire. „Bunica Ana este beneficiară a centrului nostru de un an. Aceasta a fost
adusă de familie deoarece nu mai reușeau să o îngrijească, deoarece și soțul său, grav bolnav, avea
mai multă nevoie de îngrijiri și au ales să nu o neglijeze și să o aducă la noi. Nu au părăsit-o, doar
au ales cea mai bună variantă pentru ea. De la bunica Ana cu toții am avut șansa de a învăța ce în-

seamnă iubirea adevărată. Chiar dacă a despărțito fizic de iubirea vieții ei, ea a cerut mereu să-l
vadă, iar de câte ori era posibil soțul ei era adus de
familie în centru. El avea grave probleme psihice,
nu știa unde vine și nici la cine vine, dar ea se bucura enorm când îl vedea. Îl lua în brațe, îl mângâia
și îl alinta, parcă erau doi adolescenți la prima iubire. Erau atât de drăgălași. Nu-i mai dădea drumul, îl ținea de mână, ca în filmele de dragoste. Am
avut multe de învățat de la ei. Și astăzi, cu ultimele
puteri, încă îl mai strigă și spune că îi este dor de
el”, a povestit Cristina Onofrei, asistenta șefă a
Centrului de Asistență Medico-Socială Bivolari.

Bătrâna de la Centrul Medico-Social din
Bivolari a presimțit moartea soțului ei
Povestea de iubire a celor doi bătrâni de peste
100 de ani nu s-a încheiat, chiar dacă bărbatul a
murit la scurt timp după ce bunica Ana a fost internată în centru. Zi de zi, cât stă în pat, bătrâna se
gândește la iubirea vieții ei. Momentul în care întreg personalul a fost șocat a fost dimineața în
care bătrâna a simțit că soțul său a decedat. „Avea
ceva vreme de când era la noi în centru și devenise
la un moment dat foarte agitată. Nu își mai văzuse
soțul de câteva zile și era agitată. Spunea că ea
simte că ceva nu e bine. Următoarea zi, când s-a
trezit, plângea și ne spunea că soțul ei a murit. Noi

am încercat să o liniștim, nu ne anunțase nimeni
că s-ar fi întâmplat această tragedie, iar ea era
convinsă că așa e. Am sunat imediat acasă, la familia ei și ei ne-au confirmat că bărbatul murise.
Nu ne-a venit să credem cum presimțise tot, fiind
agitată și neliniștită și a simțit chiar momentul în
care soțul ei a decedat. Atunci am înțeles cât de
profundă era legătura între ei. Ei s-au iubit sincer
și cu adevărat”, a adăugat asistenta șefă a Centrului de Asistență Medico-Socială Bivolari.

Alți doi bătrâni din Iași s-au iubit până
moartea i-a despărțit
Reporterii BZI au mai prezentat în edițiile anterioare o poveste asemănătoare. Doi soți din Iași
sunt un exemplu de iubire. Doina și Vasile Popovici
au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care a
durat peste 50 de ani. Cei doi s-au iubit până în ultima clipă. Neavând copii, au hotărât într-o zi să se
mute într-un cămin de pensionari unde să își trăiască bătrânețea liniștiți. Doina Popovici are 86 de
ani și a rămas singură în căminul unde locuia alături de soțul său, Vasile Popovici, de 89 de ani, care
a murit în urmă cu un an. Doina și Vasile s-au iubit
până în ultima clipă. Povestea de dragoste a celor
doi a început în biblioteca unde lucra Doina.
Andreea PĂDURESCU
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Ultima fiță! O tânără din Iași a plătit
2.500 de euro pentru o rochie
transparentă și plină de cristale pe
care o va purta pe plajă, în ziua nunții

O tânără din Iași va face
nunta pe plajele exotice din
insula Thassos, Grecia.
Rochia de mireasă pe care
a ales-o în cea mai
importantă zi din viața sa
este unică și costă 2.500 de
euro. Nunta pe plajă devine
un trend și în rândul
cuplurilor din Iași
Doi tineri din Iași au ales s- facă
nunta pe insula grecească Thassos,
un loc tot mai căutat de viitorii miri.
Ieșeanca va purta o rochie plină cu
cristale Swarovski, unicat, ce va
costa 2.500 de euro. „Rochia va fi
unică, așa cum facem noi de obicei
rochiile pentru fiecare mireasă în
parte. Materialul este adus din Dubai,
unul special, pentru că este nevoie de
inserție de pietre prețioase, care se
va face manual, în general la astfel de
rochii cu cristale Swarovski. Accesorizarea va fi făcută în funcție de cerințele miresei. Rochia va fi tip

sirenă, semitransparentă, cu o trenă
detașabilă care va fi scoasă pentru
ca mireasa să se simtă mai relaxată
pe plajă. Am observat că nunțile în
Grecia sunt în trend în acest an și tot
mai multe cupluri vor să facă evenimentul pe plajele frumoase de acolo,
o locație foarte căutată fiind insula
Thassos”, spune Irina Andronache,
designer din Iași.

O tânără din Iași a vrut o
rochie pentru banchet după
un model de la MetGala
Irina Andronache mai spune că a
primit multe comenzi anul acesta
pentru realizarea rochiilor de mireasă sau cele pentru ocazii însă, din
cauză că nu le poate onora pe toate,
a fost nevoită să refuze o parte din
comenzi. „Sunt foarte multe evenimente anul acesta și din păcate, pentru că nu am cum să mă ocup de
toate comenzile, eu lucrând cu o singură croitoreasă, am fost nevoită să
le refuz. Se fac nunți în toate zilele

săptămânii și de aceea sunt nevoită
să lucrez peste program pentru a
face toate rochiile. Am și rochii programate de anul trecut, mai am și comenzi de ultim moment. Avem și
solicitări pentru rochiile pentru banchete. Am făcut o rochie după un
model de la MetGala. Clienta a vrut
neapărat să aibă o rochie care să se
asemene cu cea purtată de o vedetă
la marele eveniment. Acest sezon al
evenimentelor este la fel de aglomerat ca și cel de anul trecut”, mai
spune Irina Andronache, designer din
Iași. Reporterii BZI au arătat în edițiile
anterioare că o tânără din Iași va face
anul acesta nunta într-o vie.

Irina Andronache: „Anul
acesta se poartă penele”
Tânăra mai spune că multe din
clientele sale reușesc să vândă rochiile purtate la cununia civilă sau la
petreceri iar cu banii primiți revin tot
în atelierul său și își fac alte rochii.
„Mi-au scris fetele care au scos la
vânzare rochiile că le-au vândut re-

pede, în aceeași zi, și la prețuri decente, aproape cât au plătit pentru
ele. Eu sunt de acord să le vândă pentru că aceste ținute nu pot fi purtate
de multe ori de aceea reușesc să își
facă rochii noi cu banii primiți din
vânzarea lor. Eu sunt pe piață de
peste 10 ani și mă adresez clientelor
care vor rochii glamourous, ies în evidență, materialele folosite sunt
numai de calitate, aduse din Dubai,
de aceea prețul minim pentru o rochie de mireasă, în atelierul meu,
pleacă de la 4.000 de lei. Anul acesta
am observat că nunțile se fac în locații în aer liber de aceea și miresele vor
rochii mai simple. Anul acesta se
poartă penele atât la amenajarea sălilor, cât și pe rochii. Am făcut multe
modele de acest fel”, mai spune Irina
Andronache, designer din Iași. Nunțile vor fi mai scumpe anul acesta,
spun specialiștii. Astfel, orice tânără
din Iași care va face nunta anul
acesta va plăti mai mult pentru rochia de mireasă.
Raluca COSTIN
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S-a încheiat campania anuală derulată de
APIA Iași. Fermierii au cerut subvenții
pentru aproape 280.000 de hectare
S-a încheiat campania
anuală derulată de Agenția
de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA)
Iași prin intermediul căreia
fermierii solicită subvenții.
În perioada 15 martie-16
mai 2022 au fost depuse
17.000 de cereri pentru
280.000 de hectare
Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) Iași a încheiat campania anuală de depunere a
cererilor unice prin intermediul cărora fermierii din Iași pot obține subvenții pentru terenurile agricole sau
fermele zootehnice. Agricultorii au
depus cererile inclusiv în weekend iar
angajații APIA i-au ajutat să finalizeze
depunerea cererilor pentru ca ulterior să nu existe rectificări. „Colegii
noștri au fost la sediul APIA și în weekend pentru a ajuta fermierii din Iași
să depună cererile unice astfel încât
să nu fie penalizați. Așa cum se observă în ultimii ani a scăzut numărul
cererilor depuse de fermieri ceea ce
înseamnă că există o tendință de comasare a terenurilor agricole. Noi
mai primim cereri până la 1 iunie
2022, însă se aplică penalizări”, susține Sergiu Jităreanu, directorul APIA
Iași. Cei care vor depune cererile
după data de 16 mai 2022, până la 1
iunie, vor fi sancționați cu 1 la sută
din valoarea subvenției pentru fiecare zi de penalizare. După depunerea documentelor, agricultorii vor fi
verificați în teren, iar după această
etapă, va începe plata avansului din
subvențiile pentru acest an, de pe 16
octombrie 2022.

S-a încheiat campania
anuală derulată de APIA Iași
Agricultorii din Iași care mai
depun cererile până la 1 iunie 2022 se
vor înscrie tot în aplicația IPA online,
un program informatic gratuit care îi
permite fermierului să completeze
electronic cererea unică de plată.
Fermierii vor completa o singură cerere unică de plată, chiar dacă utilizează suprafețe de teren în diverse

localități sau județe. Aceștia trebuie
să verifice, împreună cu primăria de
pe raza căreia dețin terenul, situația
înscrierii în Registrul Agricol a terenului și să permită primăriei să transmită
la
APIA
adeverința.
Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate
înaintea depunerii cererii unice de
plată. Adeverințele pentru schemele
din sectorul zootehnic sunt emise de
către asociația acreditată pentru
înființarea și menținerea registrului
genealogic al rasei/Oficiul Județean
pentru Zootehnie. Toate documentele se semnează electronic. Fermierii din Iași au primit subvenții în
valoare de 50 de milioane de euro,
pentru anul de cerere 2021.

Fermierii pot să primească
peste 1.000 de euro pentru
fiecare hectar
Schemele în cadrul cărora pot
obține fermierii subvențiile sunt
SAPS (schema unică de plată pe suprafață), plata redistributivă, plata
pentru practici agricole benefice
pentru climă și mediu (plata pentru
înverzire), plata pentru tinerii fermieri. Alte scheme de plată sunt sprijinul cuplat în sectorul vegetal sau în
sectorul zootehnic, Măsurile 10, 11 și

13, pentru agroclimă și mediu sau
culturi ecologice. Banii pentru aceste
scheme de plată provin de la Uniunea
Europeană și sunt acordați din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Schemele
finanțate de la bugetul național sunt
ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal, dar și în sectorul zootehnic. Dacă sunt accesate toate
schemele de plată un fermier poate

încasa și 1.000 de euro la hectar. Fermierii din Iași care au depus cererile
unice de plată pot solicita de la
APIA și adeverințele necesare obținerii creditelor bancare. Chiar
dacă s-a încheiat campania anuală
derulată de APIA în cazul în care la
unii fermieri din Iași unde se constată nereguli în documentele depuse vor fi aduse clarificări altfel
aceștia riscă să piardă subvențiile.
Raluca COSTIN
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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul social în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud.
Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare PLASMART S.R.L., desemnat prin
Sentinţa Civilă nr. 447/28.03.2019, pronunțată
de instanţa Tribunalului Iași, Secția a II - a Civilă
- Faliment, în dosarul nr. 1307/99/2017 (format
vechi 46/2017), în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, coroborat cu
prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în ziua de
23.05.2022, ora 15:00, licitaţie publică, model
competitiv, cu strigare, pentru valorificarea următorului bun mobil:
Denumire bun; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără TVA)
Pulverizator automotor Berthoud 1.500,00
Prețul nu include TVA.
În cazul în care la licitaţia din 23.05.2022,
nu se va reuși valorificarea bunului mobil,se vor
organizara noi licitaţii,în aceleaşi condiţii, în
data de de 30.05.2022,06.06.2022,respectiv
14.06.2022, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunului mobil ce urmează a fi scos la
vânzare,au obligaţia,sub sancţiunea decăderii,să facă dovada acestui fapt până la data

PUBLICITATE
22.05.2022, 29.05.2022, 05.06.2022, respectiv
13.06.2022,ora 12:00,la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.
91,aln.(1),din Legea nr.85/2014,bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator,
în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii
reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de
orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de
valorificare a bunului mobil este licitaţie publică, model competitiv, cu strigare, conform
Regulamentului de vânzare adoptat în cadrul
ședinței Adunării Creditorilor din data de
26.11.2021. Pasul de licitaţie stabilit este de 5%
din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare adoptat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de
26.11.2021.Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi lucrătoare, ora 16:00, înainte de data
fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de
participare la licitaţie este în valoare de 10%
din preţul de pornire a licitației, sumă ce va fi
depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.:
RO18BUCU1032235341081RON, deschis la Alpha
Bank, suc. Iași, în lei, la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată
ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit

pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi
prezentarea bunului mobil se va efectua doar
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar, la
locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor
achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa
unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea
scrisă prealabilă însoţită de o programare în
acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de
sarcini. Vizualizarea bunului mobil este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul
de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea
bunului mobil supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on – line de
la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au
obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,
aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este
de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr. RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank. Informaţii suplimentare se
pot obţine pe www.lrj.ro la tel.: 0733.683.702,
0733.683.705, mail vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro,
raluca.tarcan@lrj.ro.
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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 contabi-
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litate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

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

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000.
Relații la telefon: 0772026329.
Vând garsonieră în zona Alexandru
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000
euro, ușor negociabil. Relații la
telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
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- 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.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape
de centru, din bolțari - 96 mp, an
construcție 1994, finalizată la
cheie. Anexe - 3 camere în

suprafață de 106 mp, beci, 2
compartimente, fântână, livadă
pruni, vita de vie+teren în total
1760 mp. Relații la telefon: 0741.
485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul PĂUN
- la 150 m de strada principală. Pe
timp de iarnă accesul este facil.
Relații la tel. 0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3
straturi, garaj și boxă, Dancu, str.
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000
euro, negociabil. Telefoane: 0332.
108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică. Preț
negociabil. Tel. 0767. 983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu 2
camere de 52 mp la doar 43. 000
euro. Profită de ofertă! Relații la
telefon: 0755. 122000.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
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.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată
cu acces la bucătărie, frigider,
mașină de spălat, baie, centrală
termică, aragaz, cameră cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lună. Spațiul se află
lângă complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona Complexului
Comercial Ciurchi-Iași. Facilități:
centrală, frigider, aragaz, mașină

de spălat, TV în fiecare cameră,
mobilă nouă și recondiționată,
uși noi moderne, parter. Actele
prin notariat. Telefon:
0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,
parțial mobilate, parter, aprox. 85
mp fiecare, cu gradină în față,
zonă rezidențială. Tel. 0745.
096992.
ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.
Societate comercială oferă
spre închiriere spațiu pentru
activități de birouri/servicii/
producție în suprafața de 208
mp situat în Iași, str. Clopotari,
nr. 11, bloc 628, parter. Relații
la adresa e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare pc
/ limba engleză, EUROPA TRADE
SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
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Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italian
ă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii superioare,
experiență 1 an, limba franceză,
germană, engleză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079; papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confecționer, studii medii/generale
cu experiență 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole din
textile, fără studii și experiență
precizate, CONFECȚII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;

tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM
NR.34.
Confecționer asamblor articole din
textile, 8 clase, experiență 2 ani,
MAXWELL TEXTILES SRL. Relații
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA . Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani, GREENFIBER

INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866; office@greenfiber.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.29.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații la:
0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
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Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii, limba
engleză, operare pc, SPIN GROUP
& HR SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR SRL.
Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.

Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.

Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.

Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.

Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA SA.
Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL SA.
Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
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Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

ANUNȚURI
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență precizată,
PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

DIVERSE
Subscrisa, CII Dobrin Irina, cu
sediul în Iași, str.Galății, nr.4, bloc
T1-D, parter, lichidator judiciarDobrin Irina, cu nr.1B-3956, aduce
la cunoștință că prin Sentința
Civilă nr.28/30.03.2022 a
Judecătoriei Iași, s-a dispus
dizolvarea de drept a Asociației
Ion Simionescu și lichidarea
acesteia. Creditorii au obligația
înscrierii în Tabelul de creanțe prin
trimiterea cererii pe adresa
lichidatorului.
S.C. POWER CONCEPT S.R.L., cu
sediul în localitatea Pascani, str.
Moldovei, nr.4, bl. Moldova, sc.E,
et.8, ap.32, jud. Iasi,
J22/1230/2009, C.U.I RO
25752238, tel 0769265676
intentioneaza sa solicite de la
Administratia Bazinala de Apa
SIRET Bacau - Sistemul
Hidrotehnic Independent Pascani
Aviz de Gospodarire a Apelor
pentru investitia: CONSTUIRE
HALĂ PENTRU SPAȚII
DEPOZITARE, BIROURI, GARAJ
AUTO, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ
SEPTICĂ, comuna Cristesti, județul
Iași. Această investiţie este: noua
Ca rezultat al acestei activităţi vor
rezulta ape uzate. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor 107/1996
cu modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care doresc
să obțină informații suplimentare
cu privivre la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor sau să
transmită observații, sugestii și
recomandări se pot adresa
solicitantului la adresa mai sus
menționată sau la Administrația
Bazinală de Apa SIRET Bacau Sistemul Hidrotehnic Pascani, din
localitatea Pascani, str. Abator,
nr.35, cod 705200, județul Iași.
0232 767902 după data de
16.05.2022.

MEDIU
Asociația Societatea Ornitologică
Română (SOR), în calitate de
titular al PLANUL DE
MANAGEMENT AL ARIEI DE
PROTECȚIE SPECIALĂ
AVIFAUNISTICĂ ROSPA0042 –

ELEȘTEIELE JIJIEI ȘI
MILETINULUI, AL ARIEI DE
IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ
ROSCI0222 SĂRĂTURILE JIJIA
INFERIOARĂ – PRUT ȘI AL
REZERVAȚIEI NATURALE 2.553.
BALTA TEIVA VIȘINA, propus a fi
implementat pe teritoriul
comunelor Andrieșeni, Coarnele
Caprei, Focuri, Gropnița, Movileni,
Popricani, Probota, Șipote,Trifești,
Țigănași, Victoria și Vlădeni,
județul Iași, anunță publicul
interesat asupra finalizării primei
versiuni a planului și a depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul de mai sus și
declanșarea etapei de încadrare.
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 in termen de 15 zile de la
publicarea anunțului.
SC PETRO GRUP SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
,,Deviere, înlocuire și protejare
conductă TGN DN 300 Valea
Lupului-Fortus Iași pentru
construire ansamblu rezindențial"
propus a fi amplasat în Municipiul
Iași, zona Lac CUG 2, jud.Iași.
Informațiile privind proiectul
propus a fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Iași, municipiul Iași, Calea
Chisinăului, nr.43 și la sediul din
str.Tudor Nicolae, nr.17, sat.Valea
Adâncă, com.Miroslava, jud.Iași, în
zilele de luni-joi între 9:00-14:00 și
vineri între orele 9:00 -12:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Iași

LICITAȚIE
Comuna Tibanesti, cu sediul în loc.
Tibanesti, str. Principala nr. 23 A,
jud Iași, cod fiscal 4540267,
tel/fax:0232326400/0232326401,
e-mail:
primaria_tibanesti@yahoo.com,
contact@primariatibanesti.ro,
organizează licitație publică
conform OUG 57/2019 și a HCL
pentru vanzarea a 8 loturi de teren,
aparținând domeniului privat,
după cum urmează: - LOT nr. 46, în
suprafata de 572 mp, parcela
424/2/46, nr. cadastral 60990, CF
nr. 60990, situat in intravilanul
satului Glodenii Gandului conform
HCL nr. 55/19.04.2022; - LOT nr.
63, în suprafața de 491 mp,
parcela 424/2/63, nr. cadastral
60794, CF nr. 60794, situat în
intravilanul satului Glodenii
Gandului conform HCL nr.
56/19.04.2022; - LOT nr. 101, în
suprafața de 848 mp, parcela
424/2/101, nr. cadastral 61769, CF
nr. 61769, situat în intravilanul
satului Glodenii Gandului conform
HCL nr. 57/19.04.2022; - LOT nr.
114, in suprafata de 503 mp,
parcela 424/2/114, nr. cadastral
61792, CF nr. 61972, situat în
intravilanul satului Glodenii
Gandului conform HCL nr.
58/19.04.2022; - LOT nr. 132, în
suprafața de 505 mp, parcela

424/2/132, nr. cadastral 61787, CF
nr. 61787, situat în intravilanul
satului Glodenii Gandului conform
HCL nr. 59/19.04.2022; - LOT nr.
133, în suprafața de 499 mp,
parcela 424/2/133, nr. cadastral
61770, CF nr. 61770, situat în
intravilanul satului Glodenii
Gandului conform HCL nr.
60/19.04.2022; - LOT nr. 134, in
suprafata de 506 mp, parcela
424/2/134, nr. cadastral 61784, CF
nr. 61784, situat în intravilanul
satului Glodenii Gandului conform
HCL nr. 61/19.04.2022; - LOT nr.
136, în suprafața de 506 mp,
parcela 424/2/136, nr. cadastral
61780, CF nr. 61780, situat în
intravilanul satului Glodenii
Gandului conform HCL nr.
62/19.04.2022. Costul caietului de
sarcini este de 30 lei. Data limită
pentru solicitarea de clarificări
este 27.05.2022 ora 14:00. Data
limită de depunere a ofertelor
08.06.2022, ora 16:00, la
secretariatul Primariei Tibanesti.
Ședința publică de deschidere a
ofertelor va avea loc în data de
09.06.2022, ora 10:00 la sediul
Primariei Tibanesti. Relații
suplimentare la sediul unitații sau
tel/fax:0232326400/0232326401.

SELECȚII OFERTE
Societatea profesională “Lichidator
Company 2003” SPRL, cu sediul în
Iași, șos. Arcu nr.71, bl. T10, sc.A,
ap.1, parter, În calitate de
lichidator judiciar al debitorului SC
BOCART INVEST SRL, conform
sentinței comerciale
nr.421/16.03.2011 a Tribunalului
Iași – judecător sindic, pronunțată
în dosarul nr.2993/99/2009,
Anunță primirea, până pe data de
06.09.2022, a ofertelor pentru
vânzarea - cumpărarea unei
creanțe în valoare de 219.117 lei,
pe care o deține SC BOCART
INVEST SRL la data de
12.05.2022, în baza unui titlu
executoriu (hotărîre
judecătorească) față de 2 (doi)
debitori persoane fizice. Creanța în
valoare de 219.117 lei este
compusă din suma de 215.213,70
lei/rest debit + suma de 3.903,30
lei/cheltuieli de executare
avansate. Ofertele vor fi transmise
prin e-mail sau la sediul
lichidatorului judiciar, în ziua și ora
planificate, la cererea ofertantului.
Ofertele vor fi prezentate, spre
aprobare, Adunării creditorilor.
Informații: tel. 0723/247822, email –
lichidatorcompany@yahoo.com.
Având în vedere prevederile legale
în materia protecției datelor cu
caracter personal, vă informăm că
depunerea ofertei de preț, însoțită
de documetele de identificare a
persoanei fizice (carte de
identitate) sau a persoanei juridice
(certificatul de înregistrare emis
de autoritatea la care este
înregistrată, datele de identitate,
reprezentantul legal), semnifică
acordul ofertantului pentru
procesarea datelor cu caracter
personal de către lichidatorul
judiciar în actele întocmite în
procedura falimentului, pentru a
primi informații cu privire la
colectarea de oferte.
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Răpire în stil mafiot de pe o stradă din Iași!
Trei șmecheri l-au legat la mâini și la picioare
şi l-au băgat forțat într-un bolid BMW!
Trei tineri au fost trimiși la pușcărie, după o răpire în stil mafiot, de pe
o stradă din Iași. Așadar, magistrații
din cadrul Judecătoriei Răducăneni lau condamnat recent pe Adrian Voica
la 4 ani și 3 luni de pușcărie, Claudiu
Voica a primit o pedeapsă de 2 ani, 5
luni și 15 zile de temniță, iar Mădălin Cătălin Poponeț – 2 ani și 4 luni de închisoare, pentru lipsire de libertate în
mod ilegal. În ceea ce privește infracțiunea de lovire, victima și-a retras
plângerea prealabilă. De asemenea, judecătorii au luat în calcul și pedepse
primite anterior de inculpați, în special
pentru contrabandă. Anchetatorii ieșeni spun că cei trei indivizi au răpit de
pe stradă un cunoscut, pe care l-ar fi
agresat. De remarcat este faptul că
sentința nu e definitivă, aceasta putând fi contestată. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Răpire în stil mafiot de pe
o stradă din Iași
Procesul celor trei indivizi a început pe 27 mai 2019. Procurorii i-au tri-

Cum a izbucnit scandalul
cu Adrian Voica,
Mădălin Cătălin Poponeț
și Claudiu Voica

mis în judecată sub acuzațiile amintite.
„În ziua de 25 iulie 2015, în intervalul orar 6:30-12:00, inculpaţii, în
timp ce se deplasau cu un autoturism
marca BMW condus de către o altă
persoană dinspre localitatea Grozeşti, spre localitatea Bohotin, iar, ulterior, spre localitatea Scopoșeni,
l-au legat la mâini și la picioare cu curele, precum și la ochi cu un tricou,
pe numitul I.G.P. (25 de ani), l-au lovit

Bursa bârfelor

pe acesta cu mâinile și picioarele în
zona feței și peste corp, producândui leziuni care au necesitat 7-8 zile de
îngrijiri medicale, apoi l-au transportat cu acelaşi autoturism și, împotriva voinței acestuia, l-au abandonat
în apropierea Spitalului Clinic de Urgență «Prof.dr. Nicolae Oblu», din
Iași”, au afirmat anchetatorii ieșeni.
În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

nii răi zic că, pe acolo, meniul conține un antreu
foarte sărăcăcios, iar, la felul doi, primești ceva
foarte sumar. Ca desert, primești o feliuță de tort,
de poți vedea prin ea! În plus, beutura o plătești
separat, nu intră în prețul și așa piperat al dixtracției.

S-a dus la muzeu ca să se bage-n samă,
dar arăta complet nelalocul lui

Victima le-a povestit anchetatorilor că, în ziua cu pricina, acasă la el
au venit doi cunoscuți, care l-au
rugat să îi lase să doarmă acolo. Cei
doi ar fi avut două colete cu dimensiunile de aproximativ 60x70 cm, sigilate cu bandă adezivă, pachete pe
care nu le-au mai găsit în dimineața
zilei următoare, când s-au trezit,
motiv pentru care au început să îi
ceară tânărului explicații. El le-a spus
că nu știe nimic despre cele două pachete.
Tânărul I.G.P. a mai relatat că, ulterior, la domiciliul său au venit și ceilalți doi inculpați cu un autoturism
marca BMW de culoare gri-albăstrui,
aceștia rugându-l să urce în mașină
pentru a purta o discuție, după care
au pornit vehiculul și au mers spre o
pădure din localitatea Bohotin.
Continuarea pe www.BZI.ro
Ciprian NEDELCU

dori de pren lumea largă și a vrut el să arate cât
de umblat și cunoscător este. Numai că ceea ce
nu știe Arăgăzel este că nimeni nu mai pune botu’
la vrăjeala lui de 2 lei. Deși tot se bagă-n samă și
vrea să pară un “telectual”, “eccelența” îl cam dă
de gol. Așa că babetele cele bârfitoare îi recomandă ca, atunci când îi vine să mai meargă pe la
vreun muzeu, să stea liniștit în grădina lui, ca să
nu se mai facă de tătă bafta!

Fac evaziune fiscală fără nicio jenă,
după 2 ani de “secetă”
S-a dat ordin unde trebuie
ținută petrecerea de “fițe”
În deschiderea ediției de astăzi, babetele cele
bârfitoare vă prezintă una nouă despre aceeași
Carmeluța lu’ Gavril. Cică, recent, duamna
învățământului inter-galactic a dat ordin pe unitate, adicătelea pe la colegiul ceala din Copou,
nergruți, că petrecerile de final de an trebuie
musai făcute la o crâșmă de pe la Ceric, pre numele ei Ellyssiumm. Gurile rele spun că tătă lumea
trebuie să se conformeze, chiar dacă sunt nește
scoruri pe acolo, de numa-numa! Mai mult, oame-

În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una nouă despre același
Arăgăzel Pompa. Zâlele trecute, cetățeanul a
mers pe la Muzeu Metropolitan, bineînțeles ca să
se bage-n samă, pentru că, cel mai probabil, se
plictisește. Așa, el a primit acolo nește ambasa-

La finalul ediției de astăzi, babetele bârfitoare
vă prezintă una despre nește cluburi de pren târg
(se știu ele!), mai populate acum decât oricând.
Zâlele trecute, verișoara bețivă a babetelor a mers
din nou pren cluburi, ca să mai uite de necazurile
cotidiene. Verișoara ne-a informat că aproape
tăte cluburile mai de Doamne-ajută! din târg erau
full. În plus, cică beuturile și alte alea se vând fără
niciun fel de chitanță ori de bon. Mai pe scurt, din
câte se pare, după 2 ani de pandemie și, implicit,
de “secetă”, mai-marii cluburilor ar fi dat ordin ca
evaziunea fiscală să fie în floare. Babetele nu se
miră, pentru că s-au obișnuit ca enstetuțiile statului să nu își facă trebșoara!...

