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Acești ieșeni se vor putea bucura de
transport în comun eco! Peste 3 milioane
de euro pentru 6 autobuze electrice

Pentru ca locuitorii să
poată beneficia de
transport în comun eco,
consilierii locali au decis
achiziția a 6 autobuze
electrice. Banii pentru
cumpărarea mijloacelor de
transport în comun vor
proveni din fonduri
guvernamentale
Administrația locală Pașcani a
hotărât să colaboreze cu primăria
comunei Stolniceni Prăjescu pentru
a facilita pentru locuitori transport în
comun cu autobuze electrice. Proiectul face parte din PNRR și va primi finanțare guvernamentală. Vor fi
achiziționate 6 vehicule și mai multe
stații de încărcare pentru autobuze
dar și pentru vehicule.

Transport în comun
eco la Pașcani
Primarul Municipiului Pașcani,
Marius Pintilie, a inițiat un proiect de
hotărâre privind achiziționarea unor
autobuze electrice destinate transportului public în oraș și în zona ur-

bană funcțională. Proiectul va fi
depus pentru finanțare prin Planul
Național de Redresare și Reziliență
(PNRR) în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială StolniceniPrăjescu.
„Proiectul presupune achiziționarea unui număr de 6 autobuze nepoluante, ce vor asigura transportul
public în Municipiul Pașcani precum
și transportul dinspre și către Comuna Stolniceni-Prăjescu.
De asemenea, proiectul presupune achiziția și montarea a 8 stații
de reîncărcare a acestor autobuze (6
cu încărcare lentă și 2 cu încărcare
rapidă) și a 12 stații de reîncărcare a
vehiculelor electrice (10 în Municipiul
Pașcani și 2 în Comuna StolniceniPrăjescu)”, spun reprezentanții primăriei Pașcani.
Valoarea totală a investiției este
de 3.216.000 euro (fără TVA) sau
15.831.403,20 lei (fără TVA)
/18.839.369,81 lei (cu TVA), fondurile
fiind 100% nerambursabile. Proiectul
a fost supus votului Consiliului Local
Pașcani în ședința extraordinară din
17 mai 2022 și a fost aprobat de către
toți consilierii pășcăneni.

Autobuzele care sunt momentan
pe străzile din Pașcani au fost cumpărate în anul 2020 și au fost achiziționate second hand. Majoritatea
vehiculelor au peste 80.000 de kilometri fiecare și sunt considerate
uzate din punct de vedere al gradului
de utilizare, cât și din punct de vedere tehnic. Cel mai mare factor de
degradare este reprezentat de starea
drumurilor și uzura îndelungată.

Autobuze eco
pentru 5 trasee
Cele 6 autobuze ce vor fi achiziționate pentru municipiul Pașcani vor
fi folosite pentru toate cele 4 trasee
existente și va fi creat cel de-al cincilea care va ajunge până în comuna
Stolnicești-Prăjescu, Parcul Cozmești.
Traseele pe care vor circula noile
autobuze sunt:
traseul A: Pașcani Gară – Lunca,
14 stații, 15 kilometri, 8 curse dus-întors/zi;
traseul B: Pașcani Gară –
Gâștești, 18 stații, 17 kilometri, 11
curse dus-întors/zi;

traseul C: Paşcani Gară – Boșteni
– Sodomeni, 19 stații, 15 kilometri, 8
curse dus-întors/zi;
traseul D: Pașcani Gară –
Blăgești, 13 stații, 16 kilometri; 10
curse dus-întors pe zi;
traseul E (se va înființa): Pașcani
Gară – Parcul Cozmești (Comuna
Stolniceni-Prăjescu).
Rețeaua de transport public al
municipiului Pașcani acoperă 63 de
kilometri, pe care circulă cinci autobuze, pe patru trasee.
Parteneriatul dintre municipiul
Pașcani și comuna Stolniceni-Prăjescu a survenit din nevoia persoanelor care au declarat că au activitatea
profesională în municipiu, mai mult
de 15 % dintre aceștia fiind salariații
comunei ce este situată în zona
urban-funcțională a municipiului
Pașcani.
În urma acestei achiziții, locuitorii
municipiului Pașcani și din comuna
Stolniceni-Prăjescu vor putea beneficia de transport în comun eco și
stații de încărcare a autovehiculelor
electrice.
Andreea Andrei
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Scandal uriaș pe bani grei într-o instituție
a CJ Iași! Șefii au făcut colecție de plângeri
penale pentru că au hărțuit angajații

Plângeri penale pe bandă
rulantă într-o instituție
subordonată CJ Iași. Șefii
Direcției Județene de Pază
și Protecție s-au ales cu
plângeri după ce au hărțuit
o parte dintre angajați. În
plus, actuala conducere a
ajuns să-i dea în judecată
pe angajații care și-au
câștigat drepturile în
instanță
Mai mulți angajați din cadrul Direcției Județene de Pază și Protecție
(DJPP) Iași au făcut plângeri penale
împotriva șefilor instituției subordonată Consiliului Județean (CJ). Oamenii au reclamat fapte de abuz în
serviciu și hărțuire făcute de Dănuț
Podea, actualul director interimar al
DJPP, plângerile fiind depuse la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
Mai mult, scandalurile s-au mutat și
în instanță, la mijloc fiind unele drepturi salariale.

Plângeri penale în instituția
subordonată CJ Iași
Unul dintre angajați a reclamat
faptul că i s-a refuzat cererea de
concediu medical și că a fost hărțuit

și cercetat disciplinar pentru că a
cerut să fie lăsat să-și facă analizele
medicale. Plângerea a ajuns și la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)
Iași. „Din cauza unor afecțiuni medicale din ultima perioadă, am fost internat în spital cu unele diagnostice.
Am obținut certificate medicale pe
care le-am prezentat angajatorului.
Acesta nu mi-a aprobat cererea și în
loc de avizarea solicitării m-a convocat la comisia de disciplină. Dosarul
a fost preluat de Secția III Poliție, iar
domnul Podea este cercetat pe speța
în cauză ”, a spus Constantin Stoicescu, unul din angajații DJPP Iași. În
cursul anului trecut, un alt angajat de
la Direcție a fost hăituit și obligat să
demisioneze pentru că a fost martor
la un incident în care a fost implicat
unul din șefii săi.

Scandal pe bani grei la
Direcția de Pază Iași
Un alt angajat care a intrat în conflict cu cei de la DJPP Iași este Benone Tofan, actual șef birou în cadrul
Direcției. Acesta a rămas fără serviciu după ce i s-a desființat postul în
timp ce se afla în concediu de creștere a copilului. Ulterior, acesta a dat
în judecată Direcția și a obținut despăgubiri de circa 20.000 euro, sumă

reprezentând salariile restante. Culmea, în urmă cu 3 zile, conducerea
DJPP Iași l-a dat în judecată pe Benone Tofan pentru restituirea unor
bunuri pe care acesta le avea în gestiune și nu le-a predat. „Am avut un
proces cu ei pentru a recupera niște
bani. Sunt în conflict cu actuala conducere de ceva vreme, din cauza faptului că mi-au făcut zile fripte. Am
câștigat deja cinci procese cu ei și
este evident că ei sunt nemulțumiți.
Nici nu știam că m-au dat în judecată”, a menționat Benone Tofan, șef
Birou în cadrul Direcției Județene de
Pază și Protecție Iași.

Sporuri mari pentru șefii
Direcției Județene
de Pază și Protecție Iași
Acesta acuză și faptul că directorul și alți angajați și-au mărit salariile,
în timp ce alte persoane nu au beneficiat de acest lucru. „Nu mi-au dat un
spor cât am stat în concediul de
creștere a copilului, e vorba de circa
5 mii de euro. Ei și-au mărit grila de
salarii, însă pe mine m-au sărit, deși
hotărârea instanței spune clar că și
eu beneficiez de aceste drepturi. Am
fost dat afară abuziv și m-au încadrat
pe salariul vechi, când eu am aceeași

poziție ca și o altă persoană din anturajul lor și care a prins majorarea”,
a mai precizat Benone Tofan. În cadrul Direcției lucrează și unii pensionari din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne sau Ministerului Apărării Naționale, persoane care cumulează
pensia cu salariul.

Dănuț Podea, șeful DJPP
Iași: „Nu dau relații
la telefon”
Și Benone Tofan a arătat că a
depus plângeri penale împotriva conducerii Direcției de Pază. „Le-am
făcut plângere penală pentru abuz și
hărțuire. De altfel, sunt mai multe
persoane care le-au făcut plângeri
penale pentru abuzurile făcute. Este
anormal ce se întâmplă aici. Nici nu
știam că m-au dat în judecată și nici
pentru ce”, a mai spus Benone Tofan.
În schimb, Dănuț Podea a refuzat să
fac vreun comentariu. „Nu pot să dau
relații prin telefon. Aveți dreptul să
studiați dosarul în instanță. Cât despre plângerile penale, nu cunosc
nimic”, a spus Dănuț Podea. În ultima
perioadă au mai fost depuse plângeri
penale în unele instituții subordonate
CJ Iași.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Studiu de trafic pentru actualizarea PUG în
Iași! Două firme se bat pe potul de 100 mii euro
Primăria va realiza un
studiu de trafic pentru
actualizarea PUG în
municipiul Iași. Pentru
proiectul legat de planul
respectiv au depus oferte
două societăți, valoarea
investiției fiind de 100 mii
de euro. Până în primăvara
lui 2023, studiul care va
duce la actualizarea celui
mai important proiect
urbanistic ar trebui finalizat
Două societăți au depus oferte la
un proiect derulat de Primăria Iași
pentru actualizarea planului urbanistic general (PUG) și a unor planuri urbanistice zonale. Investiția derulată
de municipalitate are o valoare de
500 mii lei (100 mii euro). Studiul ar
trebui finalizat în termen de 180 zile
de la semnarea contractului, conform autorității locale. La procedura
derulată de Primăria Iași au participat SC FIP Consulting SRL București
și Traffic Plan SRL Cluj- Napoca.
Câștigătorul va fi stabilit în cursul
lunii septembrie 2022.

Studiu de trafic pentru
actualizarea PUG în Iași
Primăria Iași a arătat în ce va
consta elaborarea studiului de trafic
pentru actualizarea PUG. Planul va fi
detaliat prin planuri urbanistice zonale, conform caietului de sarcini.
„Obiectivul principal al studiului îl
constituie elaborarea propunerilor de
dezvoltare a rețelei stradale, astfel
încât să poată prelua în condiții optime traficul de viitor. Studiul se
efectuează pe întreg Municipiul
Iași(incluzând zona necesară extinderii intravilanului Municipiului Iași).
Zonele de interes deosebit pentru
Municipiul Iași sunt: Zona Centrală,
zona Copou, Sărărie, Bucium pentru
care vor fi tratate cu prioritate”, se
arată în caietul de sarcini. Primăria a
mai efectuat și în trecut astfel de studii de trafic.

Mai multe scenarii pentru
traficul din municipiul Iași
În caietul de sarcini se arată faptul că prin acest studiu se vor propune noi variante de transport pe

străzile din municipiul Iași. „Vor fi
centralizate și detaliate toate propunerile de optimizare/reorganizare a
circulației rutiere și a transportului.
Vor fi propuse minimum două scenarii pentru dezvoltarea sistemelor de
transport (pe termen scurt, mediu și
lung) și propuneri specifice tipurilor
de transport: nemotorizat, auto(circulație și parcări), transport public,
transport marfă, transport CF, aerian. După caz, vor fi identificate terenuri necesare amenajărilor. Odată
cu scenariile propuse, se vor indica
investigațiile strategice. Se vor trata
următoarele aspecte: integrarea tuturor sistemelor de transport într-o
concepție unitară, dezvoltarea rețelei
stradale astfel încât să se asigure o
bună mobilitate sau accesibilitate,
optimizarea arterelor principale,
amenajări de intersecții”, se mai
arată în documentația procedurii.

Plan pentru zona centrală a
municipiului Iași
În calcul intră și alte proiecte de
trafic derulate de autoritatea locală.
Unul dintre acestea este cel legat de
întocmirii documentației PUZ pentru
zona centrală a orașului Iași. Documentația va fi atașată Planului Urba-

nistic General aflat în curs de actualizare. Studiul va fi efectuat de firma
Synergetics Corporation SRL, cu sediul în București, pentru 3,1 milioane

lei, durata de implementare fiind de
19 luni. Noul studiu de trafic va duce
a actualizarea PUG în municipiul Iași
Vlad ROTARU

Dosar de executare/Dosar penal nr. 25581855
Nr. A_EIS 3278/12.05.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de 20.09.2022, ora 12.00, LICITAŢIE (a-V-a)
pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului
MOLDOFERM SUIN S.R.L.:
- teren extravilan arabil în suprafaţă de 3.622 mp, înscris în Cartea
funciară 33185 Slatina, număr cadastral 33185, situat în comuna Slatina,
judeţul Suceava.
Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 5.741 lei (exclusiv TVA). Licitaţia
se va desfăşura la sediul D.G.R.F.P Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, sala de
sedinţe, et.1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0232213332
interior 1701. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea
Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări silite cazuri speciale.
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Bandă suplimentară de trafic
pe Aleea Sadoveanu din Iași.
Șoseaua se va extinde pe 3,3 kilometri

Noua bandă suplimentară de trafic pe Aleea Sadoveanu va fi realizată
pe o lungime de 3,3 kilometri. Șoseaua va fi extinsă de la două la 3
benzi pentru fluidizarea traficului.
Primăria caută un proiectant pentru
a stabili exact traseul pe care se va
realiza noua bandă suplimentară.
Proiect nou de trafic în municipiul Iași. Pentru fluidizarea traficului
de pe Aleea Sadoveanu, pe tronsonul
cuprins între Universitatea de Științe

ale Vieții (USV) „Ion Ionescu de la
Brad” și până la rondul Breazu, ar
urma să apară o bandă suplimentară
de trafic. Lucrarea a fost scoasă la
proiectare, iar până la finalul lunii
iunie 2022 se va stabili și firma care
se va ocupa de această investiție.
Proiectul privind extinderea șoselei
din Copou a fost inclusă la pachet cu
modernizarea altor artere din municipiul Iași, investiție de 588 mii lei.

O nouă bandă de trafic pe
Aleea Sadoveanu din Iași

S-a renunțat la pasajul
subteran din Agronomie

Supralărgirea Aleii Mihail Sadoveanu, respectiv crearea unei benzi
suplimentare, pe traseul spre Breazu,
va fi realizată pe o porțiune de 3,3 kilometri.
Lățimea actuală a șoselei este de
7 metri, iar lărgirea va duce la 9-10
metri. Proiectul presupune îngustarea trotuarelor pentru realizarea benzii suplimentare de circulație. Totuși,
până la această oră nu se știe exact
traseul clar pe care va apărea noua
bandă de trafic. „Vorbim despre o licitație aflată în desfășurare, cu termen final pe 28 iunie 2022, pe partea
de proiectare. Firma de proiectare
care va câștiga procedura ne va propune exact de traseul cuprind de
banda suplimentară de trafic de pe
Aleea Sadoveanu”, a spus Sebastian
Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Iași. În prezent,
lățimea unei benzi este de 3,2 metri
pe Aleea Sadoveanu din Iași. Proiectul prevede ca lățimea să ajungă la 3
metri, ceea ce va duce la apariția
unei benzi suplimentare.

Inițial, pentru fluidizarea traficului de pe Aleea Sadoveanu a fost luat
în calcul un pasaj subteran, cu câte o
bandă pe sens, proiect la care însă sa renunțat. Primăria a decis să treacă
la supralărgirea șoselei, o investiție
mult mai ieftină și mai fiabilă decât
un pasaj. „Aleea Mihail Sadoveanu
este amplasată în zona Copou, având
ca limite strada Dumitrașcu Cantacuzino și limita administrativă. Aleea
are o lungime de circa 3.300 metri liniari cu o lățime de circa 7 metri liniari. Îmbrăcămintea rutieră este din
mixtură asfaltică aflată într-o stare
bună, dar este impetuos necesar o
supralărgire a părții carosabile
printr-o nouă bandă de circulație.
Strada are un sistem de preluare a
apelor pluviale și iluminat stradal”, se
arată în caietul de sarcini. Și Șoseaua
Bucium din Iași va fi extinsă de la 4 la
5 benzi pe sens. Banda de trafic de
pe Aleea Sadoveanu din Iași va duce
la fluidizarea traficului spre Breazu,
una din zonele aflate într-o continuă
extindere imobiliară.
Vlad ROTARU
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Cei mai fresh rapperi ieșeni își fac veacul în
cluburile de profil sau „la spirală”, iar alții sunt
deja în studio. „Din nou Matol” vine cu un vibe de
folclor rap, iar „Scais” dă refresh stilului old school
Rapperii din Iași sunt din ce în ce
mai apreciați de către publicul local,
trupa „Din nou Matol” aduce un vibe
de folclor rap, iar „Scais” aduce în față
beat-urile clasice de rap stradal. Tinerii din Iași devin din ce în ce mai interesați de rap-ul făcut cu drag, cu
gând și versuri care să relateze viața
trăită în prezent. Când nu sunt în studio, aceștia se întâlnesc să facă freestyle.

„Din nou Matol” sau pasiune
pentru muzică
Trupa „Din nou Matol” este formată din doi soliști, Epic și Ursu’, iar
amândoi sunt de acord că muzica se
face din pasiune și cu multă muncă.
Cei doi au căutat un nume potrivit
pentru trupă și au ales o stare care
să fie descrierea pasiunii lor.
„Am stat la băut eu (n.r. – Ursu’) și
Epic, am venit cu numele. Inițial am
vrut să ne numim «Crama 3» și am
insistat pe numele Matol, pentru că e
o stare, colegii ziceau că «nu, bă, că
o să spună lumea că suntem bețivi».
Matol e o stare, poți fi matol de câtă
muzică ai «consumat», poți fi matol
de la prea multă muncă.
Momentan am rămas noi doi,
suntem pozitivi și ne merge bine așa.
În schimb colaborăm cu foarte multe
persoane, niciodată nu vom fi doar
noi. Facem muzică din pasiune, niciodată nu am simțit că e greu,
facem ce ne place și o facem cu bucurie. Ne regăsim în asta și ne dedicăm total și nu ne obosește
niciodată. Cine vrea să facă rap ar
trebui să o facă”, povestesc cei doi

artiști din trupa „Din nou Matol”.
Tinerii împletesc beat-urile de
rap cu motive din folclorul românesc
și asta le aduce multe păreri pozitive.
În concerte aceștia câștigă publicul
cu energia și încrederea lor. Așa cum
și ei doresc, este posibil să îi vedem
mai des pe scenele ieșene.

„Scais” un refresh
al stilului old school
„Scais” este din cartierul Metalurgie și s-a apucat de rap după un concert din Iași a trupei CTC. Acesta
asculta muzică rap în timp ce făcea
schițe pentru graffiti, apoi s-a apucat
de scris și de muncit pentru visul său
de a deveni un rapper cu normă întreagă.
„M-am apucat de rap prin 2015,
făceam graffiti la vremea aia și în
timp ce făceam schițe, un prieten de-

al meu m-a chemat la un concert
CTC. Când am văzut vibe-ul de-acolo
am zis că vreau și eu să fac rap. În
timp ce cântam pe instrumentalele
pe care le ascultam în timp ce desenam am zis «hai că nu e rău». Și așa
m-am apucat”, povestește Scais.
Acesta nu are un manager și se
promovează singur. A ajuns în deschidere unuia dintre cei mai apreciați
artiști din țară după ce a trimis un
mesaj pe Instagram.
„Nu am manager, e destul de
greu, eu fac totul, de la beaturi, la mix
master, înregistrări, la videouri vorbesc cu niște oameni. Eu caut artiștii
cu care colaborez, lui Macanache iam dat mesaj pe Instagram. Amuzant
e că el a crezut că sunt din trupa
«Matol»”, completează artistul.
Acesta își dorește să devină un
rapper cu normă întreagă și deja are

un plan pentru a ajunge să își permită
să trăiască din muzică.
„Asta vreau să fac. După ce termin facultatea, mă duc la București,
mă angajez undeva inginer, să nu mor
de foame și încet voi crește. Acum
stau cu ai mei în Metalurgie. În vreo
cinci ani sper să mă întorc în Iași, să
fiu mare și să le spun oamenilor la
concert «Iași we did it!»” mărturisește „Scais”.
„Scais” și „Din nou Matol” au încins
atmosfera dintr-un club când Macanache le-a oferit șansă să cânte în
deschidere. Artistul s-a arătat impresionat de rapperi din Iași și cu siguranță va mai colabora cu ei.
Publicul va fi „Din nou Matol”, pentru că trupa muncește continuu pentru a aduce cele mai fresh melodii de
pe piață.
Andreea Andrei

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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Zeci de pacienți cu urgențe stomatologice bat
la ușa singurului cabinet non-stop din Iași!
Acesta funcționează la Spitalul ”Sf. Spiridon”

Singurul cabinet stomatologic din
Iași care funcționează non-stop s-a
mutat de la Bolta de Stomatologie.
Zilnic, sunt zeci de pacienți cu urgențe dentare
Zeci de ieșenii care au urgențe
medicale stomatologice ajung la singurul cabinet dentar din Iași care
funcționează non-stop. Acest cabinet este singurul loc din Iași unde

adulții și copiii se pot prezenta la
orice oră din noapte și în perioada
sărbătorilor legale. În cadrul cabinetului, există gardă permanentă pentru tratarea urgențelor. Serviciile
oferite sunt gratuite, indiferent dacă
este vorba de adulți sau copii, asigurați sau neasigurați. Sunt gratuite
doar urgențele, iar după rezolvarea
urgenței, fiecare trebuie să-și gă-

sească un alt cabinet medical stomatologic pentru servicii mai elaborate.

Zilnic sunt tratate
între 6 și 20 de urgențe
În doar 24 de ore la cabinetul
dentar ajung și câte 20 de pacienți.
Tipurile de urgențe sunt diverse, însă
cele mai des întâlnite sunt: parodontită apicală acută supurată, pulpită și
abces vestibular. Precizăm că până
în urmă cu un an, acest cabinet a funcționat la Bolta Stomatologică de pe
Strada Alexandru Lăpușneanu.
Acum, acolo se fac reparații, astfel,
cabinetul a fost mutat în cadrul Spitalului „Sf. Spiridon”. „Cabinetul stomatologic non-stop încă există.
Acesta s-a mutat în clădirea în care
funcționează ambulatoriul de chirurgie maxilo-facial, din cadrul Spitalului
Clinic Județean de Urgențe «Sf. Spiridon». Zilnic, sunt între 6 și 20 de pacienți. Aceștia prezintă urgențe
precum: parodontită apicală acută
supurată, pulpită, abces vestibular,
alveolita postextracțională, hemoragie postextracțională, gingivită, stomatită și chist periapical”, a
declarant prof. dr. Diana Cimpoeșu,
șefa UPU-SURD Iași.

CAS Iași a majorat bugetul
pentru medicina dentară
Bugetul alocat furnizorilor de servicii de medicină dentară aflațai în
relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Iași s-a dublat începând cu luna mai 2022, de la 2 mii de
lei la 4 mii de lei. Numărul furnizorilor
de medicină dentară în contract cu
CAS Iași a crescut față de perioada
anterioară ajungând la 248, în cadrul
cărora își desfășoară activitatea 394
de medici sunt în mediul urban și 219
în mediul rural. Numărul medicilor
stomatologi titulari care desfășoară
activitate la acești furnizori este de
613.
Reprezentanții Casei Județene
de Asigurări de Sănătate Iași au precizat faptul că pachetul de servicii
medicale de bază, care sunt afișate
atât la cabinetele medicale aflate în
contract cu CAS Iași, cât și pe website-ul www.cjasis.ro sunt decontate
de CNAS/Servicii medicale pe tipuri
de asistență medicală/Medicină dentară. Dintre acestea, cabinetul dentar
de la Spitalul „Sf. Spiridon” este singurul din Iași care funcționează nonstop.
Andreea PĂDURESCU
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Construcție istorică din Iași, ridicată la
comanda domnitorului Ștefan cel Mare, riscă
să dispară! Plan urgent pentru a fi salvată

O construcție istorică, unicat și
monument din județul Iași, ridicată la
ordinul marelui domnitor Ștefan cel
Mare (care a domnit între 1457 și
1504), riscă să dispară! Recent, a fost
demarat un plan urgent pentru a fi
salvată. La Direcția Județeană pentru
Cultură a fost depus un proiect ce
vizează intervenții la faimosul Pod de
la Zlodica, comuna Celpenița. El se
află în faza de consultare. Proiectant
este arhitectul Radu Andrei iar
elaborator respectiv beneficiar fiind
Asociația „Actum” – Ambulanța
pentru Monumente, Moldova Nord
Construcție istorică de la Iași, rarisimă în toată
regiunea Moldovei și care a fost realizată la comanda domnitorului Ștefan cel Mare (cu o domnie
între anii 1457-1504), la un pas să dispară. Luna
aceasta (pe 10 mai 2022), la Direcția Județeană
pentru Cultură (DJC) a fost depus un proiect ce vizează intervenții la faimosul Pod de la Zlodica, comuna Celpenița. Totul este în faza de consultare.
Proiectant este arhitectul Radu Andrei iar elaborator respectiv beneficiar fiind Asociația „Actum”
– Ambulanța pentru Monumente, Moldova Nord.

Pentru o construcție istorică din Iași,
ridicată de domnitorului Ștefan cel
Mare și care riscă să dispară a fost
întocmit un plan pentru a fi salvată
Podul de piatră a fost construit pe vechiul drum
ce lega Cotnarii de Hârlău. El este menționat întrun document din 1806: „La Zlodica asupra Cotnarilor se afla podul acelui domn, Ștefan cel Mare, de

piatră, pod mare, așternut pe deasupra cu lespezi”,
conform datelor de la Arhivele Naționale Iași, colecția Documente, P. 104/10.Istoricii arată faptul că
acest obiectiv prezintă și o inscripție. „Podul avea
o inscripție veche, de la care a rămas doar locul,
datorată domnului Mihail Sturdza, care a restaurat
monumentul, la jumătatea secolului al XIX-lea. Picioarele îi sunt îngropate în pământ și singura boltă
pe unde se mai pot scurge pârâul și viiturile de ape
pe timpul ploilor, în curând, va fi astupată, podul
devenind astfel un baraj care, cu timpul, va fi acoperit total, dacă nu se vor lua măsuri urgente de
restaurare”, se menționa în lucrarea „Cronica Cotnarilor”, semnată de G. Ungureanu, G. Anghel și C.
Botez din 1971.

Podul din Zlodica este inclus pe Lista
Monumentelor Istorice din anul 2004 –
județul Iași având codul de clasificare
cod LMI IS-II-m-B-04274.
Podul medieval de la Zlodica a fost construit la
porunca Ștefan cel Mare fiind situat de-a lungul
„drumului vinului” dintre Hârlău și Cotnari, unde era
Palatul Domnesc. Podul are o lungime de aproape
25-30 de metri și o lățime de vreo 6 metri și a fost
construit din piatră de râu cioplită. Lângă pod, se
află un beci care ar fi aparținut unui vechi han.
Zona, în partea de sud are localitatea Cotnari
iar la nord orașul Hârlău, ambele cunoscute mai
ales din perioada medievală
În acest areal, spre partea de sud se află Cotnari iar la nord orașul Hârlau, ambele cunoscute
mai ales din perioada medievală când domnitori ai
Moldovei, în frunte cu Ștefan cel Mare, s-au deplasat adesea în această zonă, au emis numeroase
acte de cancelarie, mai ales confirmarea sau
transmiterea unor proprietăti către boierii vremii

sau mănăstirile din nordul și estul Moldovei. În anul
1617, prin hrisovul domnesc al lui Radu Mihnea Vodă
(fapt relatat în „Sutele de izvoare” de Gh. Ghibănescu vol. II Iași, 1907), vornicul Nistor Ureche, tatăl
cronicarului Grigore Ureche i se reconfirma posesia moșiei Ceplenița (Radu Mihnea Vodă întâlnește
vornicul Nistor Ureche) toate satele din Țara Moldovei. Așadar, pentru această construcție istorică,
unicat și monument din județul Iași, ridicată la ordinului marelui domnitor Ștefan cel Mare (care a
domnit între 1457 și 1504) a demarat un plan urgent
pentru a fi salvată.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Mega-festival în Capitala Culturală a
României! Poeți din 70 țări, invitați la Iași
De duminică, 22 mai 2022 un megafestival demarează la Iași. Poeți din
70 țări, invitați speciali. Totul în cadrul
Festivalului Internaţional ”Poezia la
Iaşi”, ediţia a VIII-a. Participă poeţi
din ţări precum: Belgia, Brazilia,
Croaţia, Franţa, Grecia, Israel, Italia,
Polonia, Portugalia, România, Rep.
Moldova, Spania, Tunisia, Turcia,
Ucraina şi Ungaria. În 7 zile, iubitorii
de poezie pot participa la un adevărat
maraton de evenimente pe care cele
opt grupe de poeţi le-au pregătit
special pentru public
În perioada 22 - 29 mai la Iaşi are loc cel mai
mare festival dedicat poeziei din această zonă a
Europei, Festivalul Internaţional „Poezia la Iaşi”,
ediţia a VIII-a. Vor participa aproape 70 de poeţi din
ţări precum: Belgia, Brazilia, Croaţia, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Polonia, Portugalia, România, Republica Moldova, Spania, Tunisia, Turcia, Ucraina şi
Ungaria. Astfel în cele şapte zile de festival iubitorii
de poezie pot participa la un adevărat maraton de
evenimente pe care cele opt grupe de poeţi le-au
pregătit special pentru public. Cu acest prilej vă invităm să îi cunoaşteţi pe participanţii care în perioada 22 mai – 29 mai vor reconfirma că Iaşi este
Capitala Europeană a Poeziei.

Festival în Capitala Culturală a
României! Poeți din 70 țări,
invitați la Iași
În cele şapte zile de festival (22-29 mai), cei
aproape 70 de poeţi invitaţi din 16 ţări vor fi pre-

zenţi în 11 licee ieşene, unde se vor întâlni cu tinerii
devoratori de poezie pentru recitaluri lirice şi dialoguri libere, vor susţine recitaluri poetice la Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iaşi, vor lansa
cărţi apărute recent şi vor participa la un maraton
de lectură şi dialog neconvenţional „la firul ierbii”,
în comuna Ciurea. Totodată, în cadrul Festivalului
Internaţional „Poezia la Iaşi”, iubitorii de poezie vor
avea prilejul să audieze secvenţe de intemezzo
muzical, oferit de Patricia Iacob, la vioară, Diana
Maria Hrenciuc Mertic, la violoncel, dar şi un recital
extraordinar inedit oferit de cunoscutul actor francez Charles Gonzales, care va interpreta în premieră din operele poeţilor ieşeni: Daniel Corbu, Adi
Cristi, Cassian Maria Spiridon şi Valeriu Stancu.

Evenimentul organizat în colaborare cu
Uniunea Scriitorilor din România
Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Iași, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a
Municipiului Iaşi, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. În cele şapte
ediţii de până acum, din SUA și Canada, China și
Japonia, Mexic, Federația Rusă, Brazilia, Columbia,
Cuba, Danemarca, Suedia, Norvegia, Estonia,
Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, înspre
Luxemburg, Austria, Italia, Ungaria, Polonia, Cehia,
Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Turcia, Israel, Iran, Siria, Tunisia, Egipt, Senegal, Portugalia, Spania, India, Taiwan, Azerbaidjan, Serbia,
Croația, Slovenia, Slovacia, momentul a adus la Iași
marea poezie a lumii. Dacă ar fi să numărăm poeții
care au ajuns la Iași, în cele șapte ediții ale Festivalului Internaţional „Poezia la Iași”, peste 500 de
nume ale poeziei au ajuns la moment.

Ieșenii s-au dovedit a fi
consumatorii ideali de poezie
La ediţia din acest an vor participa poeţii stăini:
Drazen Katunaric, Muriel Augry, Jean Poncet, Antoine Simon, Iossif Ventura, Ronny Someck, Natalia
Malek, Maria Joao Cantinho, Grigore Chiper, Nicolae Spătaru, Jordi Virallonga, Bessem Aloui, Metin
Cengiz, Vasile Bâcu, Andras Petocz. Iar dintre invitaţii români amintim pe: Radu Andriescu sau Angela Baciu. „Ieșenii s-au dovedit a fi consumatorii
ideali de poezie, mai ales dacă aceasta a fost
transmisă prin lecturare în direct de către autor.
Festivalul a mai dezvăluit o serie de spații neconvenționale unde poezia s-a dovedit a fi la ea acasă,
fie că acestea au fost descoperite în mijlocul cartierelor, pe podiumuri special amenajate, fie că sa recitat poezie în parcuri sau în lăcașurile de cult,
cu aceeași dezinvoltură cu care poetul nu a ezitat
să rostească poezie în situl arheologic de la Cucuteni, spațiul în care timpul primordial a fost descoperit în locurile de început, de unde oamenii au
învățat pe lângă utilitatea vaselor din ceramică, de
exemplu, și frumosul acestora. În fiecare an, poezia a fost recitată în marile muzee ale Iașului, în catedrale și școli, pe străzile orașului, în parcuri, mii
de ieșeni intrând în contact direct. Iașul se regăsește astăzi pe harta cuvântului lumii, cel care
sensibilizează, care te face să te simți nemuritor,
chiar și numai în secundele rostirii versului care
contează”, a declarat managerul Festivalului Internaţional „Poezia la Iaşi”, poetul Adi Cristi. Așadar,
un Mega-festival în Capitala Culturală a României
unde poeți din 70 țări sunt invitați la Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@.bzi.ro
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Fiul medicului Cristina Mandric de la Spitalul
„Sf. Maria” a stat două zile prin pădurile de
la marginea Iașului și a dormit lângă o
stână! Polițiștii au stat cu sufletul la gură:
tânărul putea face un gest necugetat
Marian Mandric, fiul
medicului Cristina Mandric
de la Spitalul „Sf. Maria”
din Iași care a dispărut în
dimineața de 16 mai 2022 a
fost găsit de polițiști după
ce a dormit lângă stână.
Timp de două zile, în care
familia l-a căutat disperat,
se pare că acesta a mers pe
jos din comuna Ciurea până
în comuna Dumești
Disperarea familiei medicului
Cristina Mandric a luat sfârșit! După
două zile de căutări, fiul acesteia, Marian Mandric a fost găsit tocmai pe
raza comunei Dumești din Iași. Conform unor surse din anchetă, băiatul
a mers pe jos de la casa sa din Lunca
Cetățuii, comuna Ciurea, până în comuna Dumești. Ar fi trecut prin pădure, pe câmp și a dormit în cele
două nopți lângă o stână de la marginea comunei Dumești. Încă nu se cunoaște clar motivul dispariției lui de
acasă și nici dacă în tot acest timp a
avut vreun gând de sinucidere. Câțiva
martori care au fost prezenți când
acesta a fost găsit, au povestit că
părea a fi într-o stare vizibilă de depresie. Reporterii BZI au contactat-o
pe mama băiatului, dr. Cristina Mandric, însă aceasta nu a mai vrut să comenteze cele întâmplate.

Fiul medicului din Iași,
Cristina Mandric, a dispărut
pe data de 16 mai 2022
Timp de două zile, în familia medicului ieșean Cristina Mandric nu a
mai fost liniște. Fiul său, un tânăr,
student la Drept, a dispărut fără urmă
și nimeni nu înțelege ce s-a întâmplat. Marian Eugen Mandric este fiul
doctorului Cristina Gabriela Mandric,
medic primar pediatru, din cadrul
Spitalului de Copii „Sfânta Maria” Iași.
Acesta este student la Facultatea de

Drept, în anul 4. Reporterii BZI au luat
legătura cu mama tânărului. „A plecat
de acasă ca într-o zi normală. Mergea
spre facultate, avea și examen în
acea zi. Nu ne-a spus nimic că ar fi
avut vreo problemă sau că e supărat.
Nu știm nimic dacă ar fi vorba de așa
ceva. Nu avea probleme cu nimeni.
Nu ne putem explica ce s-ar fi putut
întâmpla. A plecat de acasă dimineață și nici măcar nu a ajuns la facultate. Nu știm nimic de el de atâtea
ore și nici unde ar putea fi. Lipsește
de acasă de două zile”, a declarat ieri
dimineață Cristina Mandric, mama
băiatului dispărut.

Marian Mandric a fost căutat
timp de două zile
Atât familia, cât si polițiștii ieșeni
l-au caută pe tânărul de 24 de ani
care a dispărut fără urmă. De mai
bine de două zile, acesta era de negăsit. A dispărut fără urmă. Ultimele
imagini cu acesta au fost surprinse
de camerele de supraveghere, chiar
în dimineața în care a plecat. Trebuie

precizat că imaginile au fost înregistrate de camerele video ale casei în
care acesta locuia, în cartierul Editurii din Lunca Cetățuii. „Poliţiştii ieşeni
caută un tânăr de 24 de ani care a
plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care deţin informaţii care să ajute la găsirea acestuia
sunt rugate să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să sune la
numărul de urgenţă 112. În dimineața
zilei de 17 mai a.c., poliţiştii din cadrul
Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au
fost sesizaţi cu privire la faptul că, în
dimineața zilei de 16 mai a.c., MANDRIC MARIAN EUGEN, în vârstă de 24
de ani a plecat de la domiciliul din sat
Lunca Cetățuii, comună Ciurea și nu
a mai revenit. Semnalmentele tânărului: înălţime 1,97 m, 100 de kilograme, păr șaten. La data plecării,
acesta era îmbrăcat cu pereche de
pantaloni de tip blue-jeans de culoare albastră, cămașă albă, geacă
maro și era încălțat cu pantofi maro,
rucsac grena. Persoanele care deţin
informaţii care pot conduce la găsi-

rea acestuia sunt rugate să apeleze
serviciul unic de urgenţă 112 sau să se
adreseze celei mai apropiate unităţi
de poliţie”, au transmis reprezentanții
Inspectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Iași.

Un alt tânăr din Iași a
dispărut fără urmă
În edițiile anterioare, reporterii
BZI au prezentat un caz asemănător.
Nechifor Iulian, un tânăr din localitatea Voinești, a fost dat dispărut.
Acesta a plecat de acasă joi, 8 aprilie
2021, și de atunci nu s-a mai știut
nimic de el. După lungi căutări, polițiștii l-au găsit pe tânăr. Din păcate,
acesta era mort. A fost găsit spânzurat în pădurea din localitatea Voinești, județul Iași. Băiatul era angajat
al Leroy Merlin și unul dintre cei mai
buni studenți de la FEAA. Iulian i-a
spus mamei sale că ar vrea să
meargă până în pădure să se liniștească. Acesta s-a dus spre pădurea
din Voinești și nu s-a mai întors.
Lucian SAVA
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Patronii unui restaurant din Iași au
angajat un bucătar din Turkmenistan,
pentru ca preparatele din meniu să fie
unice. Aman Altayev „aruncă” cu aur în
farfurii pentru decoruri halucinante
Tânărul Aman
Altayev a venit din
Turkmenistan în
România când avea
doar 17 ani, să
studieze Dreptul, dar
a devenit bucătar de
lux. Creează
preparate precum
cele din restaurantele
cu stele Michelin
Aman Altayev, în vârstă
de 27 de ani, a călcat pe pământ românesc la vârsta de
17 ani. Venise să studieze la
Facultatea de Drept. „Am trecut examenul la liceu pentru
a pleca în străinătate, să studiez Facultatea de Drept. Puteam să plec în Rusia,
Ucraina sau România. Am
trecut România. Am zis „De
ce nu”? La 17 ani am venit în
Ploiești, apoi am plecat spre
Iași unde am studiat Dreptul.
Pentru mine, omul care nu a
ieșit niciodată din țară, a fost
prima experiență în străinătate cu oameni amabili, frumoși și prietenoși. Am
învățat limba română în 20122013. Mi-am făcut mulți prieteni aici, în România și în
Iași”, povestește bucătarul
Aman Altayev care, după ce a
terminat studiile și a muncit
pentru puțin timp într-o
companie din domeniu, și-a
dat seama că nu îi place ceea
ce face.

Tânărul Aman
Altayev a fost angajat
ca bucătar, chiar dacă
nu avea experiență
A văzut un anunț de angajare pentru postul de bucătar.

S-a dus să-și încerce norocul,
deși nu știa prea multe despre
bucătăria românească. A fost
angajat și pregătit de bucătarul șef pentru a face mâncare
tradițională moldovenească.
Timp de 2 ani a muncit ca bucătar în acea locație apoi,
pentru că voia să învețe mai
mult, s-a angajat în alt restaurant. Acum este bucătar șef al
restaurantului City View și lucrează alături de brand chef
Alexandru Comerzan, câștigător al unei emisiuni culinare. Aici creează preparate
precum cele din restaurantele
cu stele Michelin, inclusiv cu
foiță de aur, la evenimentele
speciale. „Prima dată m-am
angajat la restaurantul «La
Plăcinte». Nu știam să fac
nimic din ceea ce înseamnă
bucătărie profesională. Un
chef de acolo m-a învățat
cum să tai, să fac combinațiile de gusturi. Făceam plăcinte moldovenești, mâncare
tradițională. În 3 ani de zile am
învățat tot ce se putea de la el
apoi am plecat să lucrez în alt
restaurant pentru a învăța
mai multe. La restaurantul
«Krud» a fost altă poveste. Un
chef bucătar de acolo, care a
lucrat la restaurante cu stele
Michelin, m-a învățat foarte
multe despre patiserie, la nivelul cel mai înalt. În cei 2 ani
cât am fost la «Krud» am evoluat. Nu știu dacă sunt bun
doar pe un anumit tip de bucătărie”, povestește bucătarul.

Aman Altayev: „Eu am
fost norocos”
Partea de patiserie este
preferata lui pentru că,

spune el, „poți să faci artă”.
Despre bucătăria românească spune că este complicată. ”Îmi place să fac
dulciuri, sunt pasionat de
partea de patiserie. Am fost
și puțin autodidact. Am cumpărat cărți unde erau explicate combinații de gusturi,
am învățat foarte multe tehnici și cumva am evoluat. Important pentru mine, cât și
pentru bucătarii mei pe care
îi coordonez, este să știi tehnici de gătit. Gusturile sunt
diferite la fiecare om. Nu înseamnă că dacă îmi place
mie o să-ți placă și ție. Pentru mine, primul lucru ce trebuie să îl știe un bucătar e
tehnica de gătit a cărnii, a
peștelui, a dulciurilor. La
mine acasă, mâncarea tradițională e mai simplă, făcută
cu 3-4 ingrediente. Aici e mai
complicată. Partea cea mai
grea pentru mine a fost să
găsesc un mentor. Bucătari
buni care pot să te învețe de
la A la Z nu prea sunt pentru
că vin, își spun ce să faci,
apoi pleacă. Eu am fost norocos pentru că am avut mentori care mi-au dat

informațiile necesare. Nu e
ușor să fii un bucătar în străinătate, mai ales că trebuie
să înveți limba, să vorbești
corect gramatical. Mai am de
învățat și aici”, explică Aman
Altayev. Reporterii BZI au
prezentat în edițiile anterioare povestea lui Lucian
Rusanu, bucătar de lux la
numai 25 de ani.

Aman Altayev: „Dacă
ești muncitor poți să
fii bucătar toată viața”
Nu îi place că mâncarea
făcută de bucătarii din Iași
este cu multe grăsimi, inclusiv rețetele din alte țări fiind
adaptate pentru ca preparatul final să fie în cantități
mari. Îi place tochitura moldovenească și nu vrea să
plece din Iași. „La pastele
carbonara făcute în Iași se
folosește frișcă, ceea ce e o
greșeală enormă. Bucătarii
învață oamenii să mănânce
cu multe grăsimi. E altceva
când faci cu ou, cu piper,
parmezan, rețeta originală. E
mai gustos să simți ingredientele. În 80 la sută din restaurantele din Iași se gătesc

pastele carbonara cu frișcă,
ceea ce nu e bine. Clienții
încep să facă diferența între
un preparat bun și unul mai
puțin bun. Eu nu vreau să fiu
vedetă ci să fiu cunoscător
de bucătărie, specialist în
bucătărie, indiferent de specificul culinar, de țară. Poate
o să ajung să gătesc cu Scărlătescu (n.r. – chef Cătălin
Scărlătescu, râde). Dacă ești
muncitor poți să fii bucătar
toată viața. Toate restaurantele caută acum bucătari
buni care pot să ridice nivelul
localului. Îmi place tochitura
dar eu o fac cu vită, cu oaie,
cu porc, adaptată, rețeta
adaptată. Fiecare face după
gustul lui”, mai spune bucătarul din Iași. Reporterii „BZI”
au prezentat în edițiile anterioare povestea lui Andrei
Lazăr, șef de sală la un restaurant de lux din Iași. Pe de
altă parte, tânărul Aman Altayev mai spune că cei care
trec pragul restaurantului
City View sunt clienți educați
din punct de vedere culinar și
speră că va crește numărul
acestora.
Raluca COSTIN
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Rețeta șefilor de la compania Delphi
pentru a-și teroriza subalternii a fost
demascată. Un bărbat a povestit cum, zile
și zile, a fost victimă a hărțuirii morale

O mare companie din Iași, obligată de judecători să înceteze hărţuirea morală a unui angajat!
Așadar, un bărbat din Iași a câștigat un litigiu intentat unei mari companii pentru hărțuire morală.
Judecătorii din cadrul Curții de Apel Iași au admis
ieri apelul formulat de Bogdan Petrișor Câmpeanu
în contradictoriu cu societatea Borgwarner România SRL (fosta Delphi Diesel Systems România
SRL).
„Instanța admite apelul formulat de reclamantul Bogdan Petrișor Câmpeanu. Admite în parte acțiunea formulată de reclamant. Anulează decizia
din 10 septembrie 2019 privind aplicarea sancţiunii
disciplinare a avertismentului scris salariatului reclamant. Obligă pe pârâta societatea Borgwarner
România SRL (fosta Delphi Diesel Systems România SRL) să ia toate măsurile pentru respectarea
demnităţii în muncă și încetarea hărţuirii morale a
salariatului reclamant și la plata în favoarea reclamantului a sumei de 5.000 de lei, cu titlu de daune
morale. Obligă pârâta societatea Borgwarner România SRL (fosta Delphi Diesel Systems România
SRL) la plata în favoarea reclamantului a sumei de
2.000 de lei cheltuieli de judecată la fond și 4.000
de lei cheltuieli în apel. Definitivă”, au precizat magistrații ieșeni.

O mare companie din Iași,
fosta Delphi Diesel Systems,
acuzată de hărţuire morală
Procesul dintre angajatul Bogdan Petrișor
Câmpeanu și societatea Borgwarner România SRL
(fosta Delphi Diesel Systems România SRL) a înce-

put în urmă cu aproape 3 ani. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași, angajatul a contestat decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare
a avertismentului scris, a solicitat obligarea angajatorului să ia toate măsurile pentru respectarea
demnităţii în muncă și încetarea hărţuirii morale
de către şeful de depozit și şeful de echipă, obligarea angajatorului la plata de daune morale în
sumă de 10.000 de euro si obligarea angajatorului
la plata cheltuielilor de judecată.
Ieșeanul a solicitat introducerea în cauză și a
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. „În sectorul PCIL, prin atitudinile comportamentale ale șefului de depozit și şefului de echipă
asupra salariaţilor subordonaţi, se manifestă fenomenul de hărţuire profesională și morală, având
drept consecinţe trauma psihică la locul de muncă.
Astfel, nu sunt respectate valorile promovate de
Delphi, respectiv prin regulamentul intern. Eu sunt
angajat în funcţia de stivuitorist. Sunt subordonat
direct șefului de echipă și șefului de depozit”, a relatat ieșeanul în instanță.

De unde a izbucnit scandalul
Ieșeanul Bogdan Petrișor Câmpeanu a adăugat
că, la un moment dat, în fabrică s-au împărțit
exemplare tipizate din „Declaraţia privind luarea la
cunoştinţă a Regulamentului intern 2019”, pentru a
fi semnat. Ieșeanul a spus că va semna declarația
respective după ce se va informa despre conţinutul Regulamentului, dar șefii acestuia ar fi avut o
atitudine furioasă. După o ședință de informare, reclamantul a susținut că sunt unele prevederi neclare în noul Regulament.

Mai mult, potrivit lui Bogdan Petrișor Câmpeanu, el ar fi început să fie hărțuit și șicanat psihic de unii dintre șefii săi. Ieșeanul a mai spus că,
de atunci, ar fi fost pus să lucreze la exterior, deși
nu putea face acest lucru, din cauza problemelor
medicale și a fișei postului. În plus, el afirmă că a
fost sancționat disciplinar în mod ilegal în urma
acestor discuții.

Ce au spus cei de la
Borgwarner România
La rândul lor, reprezentanții Borgwarner România au cerut respingerea acțiunii. „Decizia din 10
septembrie 2019 nu a încălcat niciun drept, a respectat procedura impusă de Codul Muncii cu privire la aplicarea sancțiunii cu avertisment și nu a
produs niciun prejudiciu contestatorului. Angajatul
a fost sancţionat cu avertisment scris pentru refuzul de a îşi îndeplini unele dintre sarcinile de serviciu (folosirea motostivuitorului pentru mutarea
de ambalaje). Argumentele invocate de către angajat în justificarea refuzului nu sunt de natură de
a invalida/anula decizia de sancţionare”, au subliniat cei de la fosta companie Delphi Diesel Systems
România.
La instanța de fond, respectiv Tribunalul Iași,
magistrații au respins acțiunea formulată de angajat. Acesta a formulat apel, iar, ieri, judecătorii
de la Curtea de Apel Iași au admis cererea lui Bogdan Petrișor Câmpeanu. Astfel, o mare companie
din Iași a fost obligată de magistrați să înceteze
hărţuirea morală a angajatului.
Ciprian NEDELCU
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Violeta Găburici nu renunță la hotelul din
centrul Iașului! Afacerista a început războiul în
instanță. Primăria tremură la orice solicitare
Un nou război a
început cu Primăria
Iași, după ce a fost
anulat proiectul din
centrul Iașului pentru
construirea unui
centru hotelier.
Proprietara, Violeta
Găburici, fost
consilier local PMP, a
vrut să dea lovitura,
dar instanța a anulat
hotărârea de Consiliu
Local, pentru că
printr-o inginerie nu
s-au respectat
indicatorii urbanistici
din zona protejată.
Afacerista vrea să
reia proiectul, dar
Primăria nu
prelungește
valabilitatea
certificatului de
urbanism
Violeta Găburici, fost
consilier local PMP, în perioada 2016-2020, a început
războiul cu Primăria Iași.
Totul a pornit de la proiectul
imobiliar de pe strada Varianta Uzinei, unde Găburici
voia să construiască un centru hotelier. Pe data de 30
aprilie 2020, proiectul este
aprobat în Consiliul Local, în
baza unui certificat de urbanism emis pe data de
17.02.2020. Însă proiectul era
identificat în zona protejată a
municipiului, motiv pentru
care era nevoie și de avizul
Direcției Județene pentru
Cultură. La sesizarea Prefecturii Iași, hotărârea de consiliul local a fost atacată în
instanță, iar în februarie
2022, Curtea de Apel Iași a
dispus anularea hotărârii,
sentința fiind definitivă. Violeta Găburici intenționa să
construiască un centru hotelier, pe strada Varianta Uzinei
nr. 4-16, pe o suprafață de

1.570 metri pătrați. A propus
indicatori urbanistici foarte
mari ce nu erau valabili pentru zona protejată. La câțiva
metri de amplasamentul
menționat, fostul consilier
local PSD Surdu a vrut să
construiască cu indicatori
mult mai mari față de ceea
ce era permis. A obținut votul
Consiliului Local, dar s-a răzgândit și a cerut un nou vot
pentru varianta corectă a
proiectului.

Violeta Găburici nu
renunță la hotelul
din centrul Iașului,
după ce a încercat un
tun de milioane de
euro
În forma aprobată de
Consiliul Local, proiectul Violetei Găburici, inițiat prin intermediul societății Concept
MSG Trade SRL, beneficia de
Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) – 3, Procent de
Ocupare a Terenului (POT) –
62,4 la sută. Indicatorii sunt
de trei ori mai mari față de ce

s-a aprobat în zonă. Pe Varianta Uzinei nr. 16, lipit de
proprietatea lui Găburici se
află terenul de 3.211 mp ce
aparține societății Novadex
& CA SRL, din Prahova. Proprietarii au cerut un certificat de urbanism pentru
construire locuințe colective.
Li s-a transmis clar că este
vorba despre CP – zonă protejată, asta însemnând că
puteau primi un CUT maxim
de 0,8 și 30 la sută POT. Ulterior, prin faza PUZ, indicatorii
au fost măriți cu 20 la sută.
Dar la Găburici s-a considerat că terenul se află în zona
CP2 – Zona centrală – inserții
de clădiri noi cu alte funcțiuni decât locuințe, adică
nu sunt reglementări speciale. Prin această inginerie,
în loc de o suprafață construită de 1.413 metri pătrați,
centrul hotelier ar fi avut
4.239 metri pătrați. Diferența
de 2.826 metri pătrați ar fi
generat un profit de măcar 3
milioane de euro. Și afaceristul Cătălin Drăgan s-a trezit

cu proiectul anulat în instanță, după ce a vrut să
construiască în centrul Iașului.

A început procesul la
Tribunalul Iași din
cauza certificatului
de urbanism
Recent, Violeta Găburici
a reluat proiectul controversat, în baza certificatului de
urbanism emis în luna februarie 2020. Pentru că valabilitatea documentului a
expirat, afacerista a cerut
prelungirea termenului. Însă,
prin adresa nr. 8182 din data
de 14.03.2022, Primăria Iași
respinge solicitarea invocând decizia Curții de Apel
Iași. Mai mult, edilii au făcut
referire că certificatul de urbanism a fost emis pentru un
PUZ și nu pentru un PUZ –
zonă protejată. În replică,
Violeta Găburici a deschis o
acțiune la Tribunalul Iași prin
care încearcă să oblige Primăria Iași să prelungească
valabilitatea certificatului de

urbanism. A invocat că decizia Curții de Apel nu a vizat
certificatul de urbanism
menționat. „Este lipsit de
echivoc că instanța nu face
referire la valabilitatea certificatului de urbanism ceea
ce deschide posibilitatea reluării procedurii de avizare,
cu avizul Ministerului Culturii
și a avizului Consiliului Județean Iași și a procedurii de informare a publicului (...). În
concluzie, apreciem că blocajul actual reprezintă un demers vădit nelegal, motiv
pentru care este necesară
intervenția instanței de judecată în vederea obligării organelor competente la
prelungirea certificatului de
urbanism”, se arată în acțiunea depusă la Tribunal. Atât
Violeta Găburici cât și reprezentanții Primăriei Iași nu au
comentat demersul înregistrat la Tribunalul Iași. Violeta
Găburici nu renunță la hotelul
din centrul Iașului, dar rămâne de văzut care va fi
noua variantă a proiectului.
Ciprian BOARU

Joi, 19 mai

PUBLICITATE

14

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare.
Nr. SFH 10842 /12.05.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2022, luna IUNIE, ziua 02
In temeiul art. 250 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua
de 02, luna Iunie, anul 2022, orele 10,00, in localitatea Hirlau, str. Stefan Cel
Mare si Sfant, nr. 92, bl. 24A, se va vinde la licitatie, urmatoarul bun imobil,
proprietate a debitorului/terţei persoane, a treia licitatie:
Proprietate a debitorului Moisuc Ion, cu domiciliul fiscal in sat CoarneleCaprei, comuna Coarnele-Caprei, jud. Iaşi, nr dosar de executare
1690901220038:
Teren intravilan in suprafata de 6406mp, carte funciară nr. 60235, situat
in com. Coarnele-Caprei, jud. Iaşi, evaluat la suma de 158230 lei, pret de
pornire a treia licitatie 79.115 lei, grevate de urmatoarele drepturi reale si
privilegii, dupa caz:
Creditori 4
Sarcini 5
ANAF-A.J.F.P. Iasi, S.F.O. Hirlau Ipoteca legala-inregistrata
sub nr.6843/27.03.2019
În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea
este taxabilă (cota de TVA....) scutită/neimpozabilă.
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0232720728, interior 104, executor fiscal Leagăn Irina .

Nr. SFH 10843 /12.05.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Anul 2022 luna IUNIE ziua 02
In temeiul art. 250 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 02, luna Iunie, anul 2022, ora 10, in localitatea Hârlâu, str.
Ştefan Cel Mare şi Sfânt, nr. 92, se va vinde prin VANZARE LA LICITATIE urmatorul bun mobil, proprietate a debitorului/terţei persoane, a treia licitaţie:
1. proprietate a debitorului STANESCU MIHALACHE cu domiciliul fiscal in
localitatea HIRLAU, Str. Pastorel Teodoreanu, nr. 1, numar dosar de executare silita 1590604220020:
Denumirea bunului mobil, descriere sumara: ; Drepturi reale şi privilegii
care grevează bunurile, dacă este cazul; Pretul de evaluare saude pornire a
licitatiei, exclusive TVA (lei); Cota scutit
Autoturism MERCEDES BENZ ML 270 CDI 163, an fabricatie 2002, serie
şasiu WDC1631131A389384, nr. inmatric. IS 26 SEI; 3.956
*) Regimul si cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma
scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata
taxei se va efectua în contul IBAN RO38TREZ409506701XXXXXXX, beneficiar
Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău, cod de identificare fiscală 4541181, deschis
la Trezoreria Oraşului Hârlău;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului
naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul.
Data afisarii: 19.05.2022
Conducatorul organului de executare,

Leagan Dumitru

înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel
termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma
scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata
taxei se va efectua în contul IBAN RO38TREZ409506701XXXXXXX, beneficiar
Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău, cod de identificare fiscală 4541181, deschis
la Trezoreria Oraşului Hârlău;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului
naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul.
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0232720728, interior 103, executor fiscal Dumitraş Constantin.
Data afisarii: 19.05.2022
Conducatorul organului de executare,

Leagan Dumitru
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Dosar nr. 2786/2013
Subsemnata Darie Andreea, executor judecătoresc în circumscripţia
Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, str. Arcu nr. 33, bl.CL5, sc.B, parter, jud.
Iasi,
În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ., aducem la
cunoştinţa generală că, în data de 09.06.2022 orele 10.00, va avea loc la
sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE si CRSITIAN LUPU – NICOLAITAIasi, str.
Arcu nr. 33, bl.CL5, sc.B, parter, jud. Iasi, vânzarea la licitaţie publică a
imobilului teren intravilan compus din parcela CC de 150 mp pe care se
afla C1 cu s.c. de 122 mp, parcela A de 281 mp categoria arabil, parcela
V de 69 mp categoria vie, inscris in CF 61754 a localitatii Letcani (Nr. CF
vechi 419) nr. cadastral 61754, 61754 – C1 ( Nr. Cad. Vechi 582/2) si teren
intravilan in suprafata de 48.62 mp , inscris in CF 61755 ( Nr. Vechi CF
440 ) a localitatii Letcani, nr. cadastral 582/1/1/2/2, la preţul de 37725
euro - reprezentand 75%, proprietatea debitorului FRUNZA DAN.
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit
să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru
vânzare. Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit
se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor
cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii trebuie să
consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc la LIBRA INTERNET
BANK cont: RO09BREL0002000783170202,, cel mai târziu până la
termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul
de pornire a licitaţiei imobilului în sumă de 3772.50 euro
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Dosar nr. 2410/2013
Subsemnata Darie Andreea, executor judecătoresc în circumscripţia
Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Sos. Arcu nr. 33, bl.CL5, sc.B, parter,
În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ., aducem la
cunoştinţa generală că, în data de 08.06.2022, orele 12.00, va avea loc la
sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE si CRISTIAN LUPU- NICOLAITA din Iasi, str.
Arcu nr. 33, bl.CL5, sc.B, parter, jud. Iasi, vânzarea la licitaţie publică a
imobilului reprezentat de teren intravilan in suprafata de 2500 mp,
imobil situat in Budai, judet Iasi, imobil inscris in C.F. nr. 61285 Podu
Iloaiei, nr. cadastral 1056/2, la preţul de 48.023.04 lei, reprezentand
50% din pretul de evaluare proprietatea debitorilor ARCHER OLGA si
ARCHER CONSTANTIN,
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit
să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru
vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se
prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor
cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de
cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii trebuie să
consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc la LIBRA INTERNET
BANK, in contul nr. RO20BREL0002000783170101, cel mai târziu până la
termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul
de pornire a licitaţiei imobilului, în sumă de 4803 lei..
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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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ANUNȚURI
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.

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.
Macaragiu pentru macarale, școală
profesională atestat iscir, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.
Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.
Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.
Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.

Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.

Manager proiect, studii superioare,
experienta 1 an, limba germana,
franceza, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

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

Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM.MIROSLAVA.

Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.

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.

Manipulant marfă, studii medii,
fără experiență precizată, TEXTILA
SA. Relații la: 0744453064;
marketing@textilais.ro.
Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.
Mașinist masini pentru
terasamente, cursuri de
specialitate, experiența 3 ani,

TERMO-SERVICE SA. Relații la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experiență 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Relații la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.

MEDIU
Societatea comercială ADEMS SRL
anunță depunerea cererii pentru
emiterea Autorizației de mediu
pentru desfășurarea activitaților:
Fabricarea de mobila pentru birouri
si magazine-cod CAEN 3611REV.2 cod CAEN 3101; Fabricarea
de mobila pentru bucatarii Cod
CAEN: 3613 - reviz.2 Cod CAEN
3102; Fabricarea de mobila n.c.a
Cod CAEN: 3614 - REV.2 Cod Cen:
3109, Taierea si rindeluirea
lemnului Cod CAEN:1610-REVIZ.2
Cod CAEN:2010; Fabricarea
parchetului asamblat in panouri
Cod CAEN: 2030 - REVIZ.2 Cod
CAEN: 1622; Fabricara altor
elemente de dulgherie si tâmplarie
pentru construcții Cod CAEN 2030
- REVIZ.2 Cod CAEN: 1623,
desfășurate la punctul de lucrul
din municipiul Paşcani, strada
Fantanele, nr. 70-72, judeţul Iaşi.
Documentația tehnică poate fi
consultată la sediul firmei din
municipiul Paşcani, strada Mihail
Kogălniceanu, bl.C5, parter, jud
Iaşi, tel/fax 0232/765042 sau la
sediul Agenției pentru Protectia
Mediului Iasi, calea Chisnaului, nr.
43. Eventualele observații ale
publicului referitoare la activitatea
și amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iași,
calea Chișinaului, nr. 43."

LICITAȚII
În conformitate cu Legea nr.
50/1991, republicată, privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcții, O.U.G. 57/2019, privind
Codul Administrativ, Hotărârea
Consiliului Local Hârlău nr.
33/28.02.2022, orașul Hârlău
anunță : Organizează licitație
publică la sediul Primăriei orașului
Hârlău, strada Mușatini, nr. 1, în
vederea concesionării unui teren
ce aparține domeniului public al
orașului Hârlău: 1. la data de
06.06.2022, ora 10.00 pentru
următoarea zonă: - oraș Hârlău,
strada Mihai Eminescu (în
vecinătatea Liceului Tehnologic), o
parcelă de 6,00 mp, în scopul
amplasarării unei tonete –
alimentație publică: - prețul de
pornire a licitației este de 285,00
lei; - garanția de participare este
de 200,00 lei ; - valoarea caietului
de sarcini este de 100,00 lei; durata închirierii este pe o
perioadă de 10 ani. Data limită de
depunere a ofertelor va fi
03.06.2022, ora 10.00. Caietele de
sarcini se pot procura începând cu
data de 17.05.2022 de la sediul
Primăriei orașului Hârlău, Serviciul
Tehnic Urbanism și Amenajarea
Teritoriului, relații la numărul de
telefon: 0232/720.412, int. 117.

Menționăm ca plata se va face din
contul nostru nr.
RO43TREZ24A510103203030X
deschis la Trezoreria Harlau, Cod
fiscal : 4541190.

NOTIFICĂRI
Lichidatorul judiciar, SOLVENS
SPRL, notifică tuturor creditorilor
debitoarei SC FEROKASA
CONSTRUCT SRL cu sediul social
în sat Vulturi, com. Popricani, nr.
cadastral 60634, parter, jud. Iasi,
CIF: 41500208, J22/2660/2019, că
prin Încheierea nr.
40/2022/11.05.2022, pronunţată
de Tribunalul Iași în dosarul nr.
2558/99/2022, s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate de faliment împotriva
debitoarei şi s-a desemnat
lichidatorul judiciar. - Termenul
limită pentru înregistrarea
creanţelor asupra averii debitoarei
este 24.06.2022. În temeiul art.
114 alin.(1) din Legea nr.85/2014
privind procedura insolvenţei,
nedepunerea cererii de admitere a
creanţei până la termenul
menţionat atrage, în ceea ce
priveşte creanţa/creanţele pe care
le deţineţi împotriva debitorului,
decăderea din dreptul de a fi
înscris în tabelul creditorilor şi
pierderea calităţii de creditor
îndreptăţit să participe la
procedură. - Termenul de
verificare a creanțelor, întocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului
preliminar este 01.07.2022. Termenul de formulare a
contestațiilor la tabelul preliminar
este de 7 zile de la data publicării
în Buletinul procedurilor de
insolvență a tabelului preliminar. Termenul pentru afișarea tabelului
definitiv este la data de
26.07.2022. - Termenul pentru
continuarea procedurii este la data
de 22.09.2022. Adunarea
creditorilor: - Se notifică faptul că
prima Adunare a creditorilor va
avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar din mun. Iași,
str. Armeană, nr. 11, jud. Iași; Data:
06.07.2022, Ora: 10.00 - Ordinea
de zi: 1. Alegerea Comitetului
creditorilor şi desemnarea
preşedintelui acestuia; 2.
Confirmarea lichidatorului judiciar
şi stabilirea remunerației acestuia.
Relaţii suplimentare la tel/fax:
0232/433.533, email:
solvens.iasi@gmail.com şi mobil:
0744/609310.

CONCURSURI
Primaria Comunei Roscani, jud.
Iasi, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nederminată a
următorului post contractual de
execuție, vacant: Compartiment
Administrativ • Muncitor
calificat,cantonier, treapta II: •
studii medii, generale; • condiții de
vechime de minimum 5 ani; •
permis de conducere categoria B.
Informații suplimentare la sediul
Primariei Comunei Roscani, din sat
Radeni, comuna Roscani, jud. Iasi
la telefon/fax: 0232 257058;
www.primariaroscani.ro.
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Și-a prins vecina și a înghesuit-o în pat, pentru
a-și satisface poftele animalice! Ieșeanca,
îngrozită de ce se întâmpla, nu a putut face nimic
șanu este de loc din comuna Popricani și, cel mai probabil, știa că bătrâna locuiește singură.

Un ieșean acuzat că a tăbărât pe
o vecină și a înghesuit-o în pat, pentru a-și satisface poftele, va fi nevoit
să dea explicații în instanță. Așadar,
procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Iași l-au trimis
recent în judecată pe Mihai Samir
Moișanu, sub acuzația principală de
viol. Acum, urmează ca Judecătoria
Iași să stabilească un prim termen al
procesului penal. Mai apoi, magistrații vor asculta ce au de spus toate
părțile implicate, pentru a putea lua
o decizie în acest caz. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Un ieșean, acuzat că și-a
înghesuit vecina în pat,
pentru a-și satisface poftele
Anchetatorii spun că ieșeanul
Mihai Samir Moișanu a intrat în vizorul
lor în urmă cu câteva săptămâni. În
noaptea de Înviere, o femeie de 85 de
ani, din județul Iași, s-a trezit cu un
individ în casă. Fără să stea prea mult
pe gânduri, individul a început să
tragă de ea, iar, într-un final, a violato. După ce și-a satisfăcut poftele, in-

Mihai Samir Moișanu,
arestat preventiv
în urma violului

dividul s-a făcut nevăzut. Bătrâna a
așteptat să fie vizitată de fiica ei,
pentru a-i povesti totul. În cele din
urmă, a aflat și Poliția de ceea ce a
pățit biata femeie. Deși aveau foarte
puține informații, oamenii legii au
reușit să ajungă la violator în scurt
timp.
„Pe 23 aprilie 2022, agenții din cadrul Secției III de Poliție Rurală Popricani au fost sesizați despre faptul că
o femeie a fost violată de un bărbat

Bursa bârfelor

Scandal mare în oraș! Ditamai șeful
prins cu trei conserve furate de la bieții
ucraineni. Cum și-a acoperit foamea?
Babetele cele hâtre încep rubricuța de astăzi
cu o chestie tare amuzantă despre niște gogâldăi
de prin târg obișnuiți cu mica ciupeală de pe unde
apucă. Ei bine, de data asta au vrut să bage mâna
adânc în produsele depozitate la Centrul Expozițional din capătul Cugului pentru ucrainenii fugiți
de războiul putinist. Cică Petrică Niciolau, șăfuț la
Derefțiunea de păzit gardurile cejăului, obișnuit cu

necunoscut. În urma cercetărilor a
fost identificat suspectul comiterii
faptei: un bărbat în vârstă de 30 de
ani. El a fost reținut pentru 24 de ore
și dus în arest. Pe 24 aprilie 2022,
bărbatul a fost prezentat Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iași și instanței, aceasta din urmă dispunând
arestarea sa preventivă pentru 30 de
zile”, a menționat Anca Vîjiac, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de
Poliție Județean. Mihai Samir Moi-

chestiile astea de luat de la gura aluia, a vrut să
ducă acasă niște conserve adunate pentru ucraineni. La Centru erau vreo doi paznici care o bat în
cap zi de zi pe acolo. Ca să nu fie văzut el cum cară
sacoșele, i-a pus pe ăia să le aducă la mașină. Ghinionul lor era că tocmai atunci a ajuns pe acolo madama de la Crucile Roșii, organizația aia care se
ocupă cu chestii de astea de ajutorare. Să vedeți,
dragi cititori, ditamai scandalul pe acolo, cu acuzații de furt și alea, alea. Ca să se scoată, Petrică i-a
chemat la sediu pe ăia doi și le-a zis să-și spele rușinea și să-și dea demisia că madama vrea să facă
plângere la poliție și de astea. Unul dintre ei nici na vrut să audă și s-a trecut la amenințări. Până la
urmă, bietului paznic îi cam tremurau chiloții și a
dat la pace cu Petrică Niciolau și dereftorul Bănuț
Propodea, ca să fie treaba bună să nu fie rea. Ei,
iată cum se înfruptă știa și din mâncarea altora.

Trădare cât casa în politică! A bătut
palma să consilieze dușmanul
Babetele bârfitoare continuă seria istorioarelor de astăzi cu o altă chestiuță de pe la noi, de
data asta din sfera pulitică. Cică Răzvănel Timofmuc, concilierul userist, fost leberal, a bătut
palma cu Alexei Murdaru, derutatul ajuns șef la

Astfel, în urmă cu câteva săptămâni, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au admis cererea de
arestare făcută de anchetatori pe numele lui Mihai Samir Moișanu.
„Instanța admite propunerea de
arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe
lângă Judecătoria Iaşi în dosarul
penal privindu-l pe inculpatul Mihai
Samir Moişanu. Dispune arestarea
preventivă a inculpatului cercetat
pentru comiterea infracţiunii de viol,
pe o durată de 30 de zile. Dispune
emiterea unui mandat de arestare
preventivă pe numele inculpatului”,
au spus atunci judecătorii ieșeni.
Acum, ieșeanul acuzat că și-a înghesuit vecina într-un pat, pentru a-și
satisface poftele animalice, a fost trimis în judecată de procurori.
Ciprian NEDELCU

peneleul giudețean. A bătut palma în sensul că
Murdaru va fi conciliat de Răzvănel, iar lovelele o
să vină de la Camera Derutaților, nu din altă parte,
de unde credeați voi. Acuma, combinația e combinație, că doar lovelele sunt publice. Dar ce poate
concilia un răsfățat userist pe un oniversitar leberal, cu frate hambasador și cu conexiuni sus de
tot? Poate o veche prietenie, că tare încurcate
sunt căile Domnului.

A luat bani publici la greu după ce a
păcălit pe alții! De atunci
se tot duce pe la biserică
La final de rubrică, babetele bârfitoare vă mai
povestesc încă una despre un pulitician de pe la
noi, care se visează derutat de pe acuma. Cică
Adițu Acăcăstoae a fost prins cu o mână de lovele
pe sub masă luate de la altă derecție suptordonată cejăului, de unde a încasat pe reclamă li chestii de astea mulți euroi. Enstituția e plină de
artiști ai poporului și avea oleacă nevoie de reclamă, iar ăaia de acolo au plecat repede după
fenta lui Adițu. Treaba e că banii i-a luat, dar reclama n-a fost deloc mulțumitoare. După ce s-au
mai înțepat unii, alții, a devenit și el credincios din
cale afară, că doar Cel de Sus îl mai poate ierta.

