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Combinații de 25,5 milioane de euro din
asfaltări, în Iași! Rețetă financiară pentru
prietenii lui Maricel Popa, făcută în
birourile de la Drumurile Județene
Dezvăluiri șocante din cadrul Direcției Județene de Administrare a
Drumurilor și Podurilor (DJADP) Iași,
instituție gestionată de Consiliul Județean (CJ).
Mai multe contracte de lucrări de
modernizare a unor drumuri județene
au fost actualizate din mers de direcția condusă de Ciprian Ciucan, licitațiile ajungând apoi la firmele de casă
ale DJADP și fostei conduceri a CJ
Iași. Actualizările au însumat 25,5 milioane de euro și au fost făcute înainte
de
licitațiile
pentru
modernizare. Afacerea a fost făcută
de conducerea Direcției, în mandatul
lui Maricel Popa la CJ Iași.

Combinații de zeci de
milioane de euro din
asfaltări, în Iași! Actualizări
făcute înainte de licitații
De această rețetă a beneficiat în
special, Ioan Echimov, patronul Eky
Sam SRL, un apropiat al lui Maricel
Popa. De exemplu, modernizarea DJ
280: Oțeleni – limita județului Neamț
(km 18+094-20+378) a avut inițial o
valoare de 2,4 milioane lei (485 mii
euro).
În data de 24 aprilie 2019, valoarea a fost actualizată la 4,3 milioane
lei (870 mii euro). Licitația pentru
acest drum a fost atribuită 7 luni mai
târziu, în 11 noiembrie 2019, firmei Eky
Sam SRL, pentru 4,1 milioane lei. O
altă actualizare dubioasă în favoarea
Eky Sam SRL, a fost făcută pentru
modernizarea DJ 249D: intersecție
DJ249E – Moreni – Prisăcani – Grozești – intersecție DJ 244F (km
7+660-36+329). Valoarea inițială, din
anul 2017, a fost de 43,8 milioane lei
(8,8 milioane euro). Ulterior, în 24 iulie
2019 a fost actualizat la 63,1 milioane
lei (12,7 milioane euro). Asocierea Eky
Sam SRL – Dimex 2000 Company a
obținut contractul pentru 54,5 milioane lei. În plus, acest contract a
stârnit un scandal uriaș, drumul ducând la ferma lui Maricel Popa din comuna Prisăcani.

Scandal după scandal la
Direcția Județeană de
Drumuri Iași
Un alt contract luat în astfel de
condiții de Eky Sam SRL a fost cel
legat de modernizarea DJ 280D – intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni (km 0+000-6+464). Contractul
inițial, din 2017, a avut o prevedere de
11,1 milioane lei (2,2 milioane euro). În
24 iulie 2019, contractul a fost majorat la 15,3 milioane lei (3 milioane
euro). Contractul de lucrări a fost
semnat în 7 iulie 2020 pentru 13,4 milioane lei (2,7 milioane lei), deci după
actualizarea devizului.

Actualizări din mers pentru
contracte preferențiale la
Drumurile Județene
Nu doar firmele lui Ioan Echimov
au beneficiat de astfel de actualizări.
O situație similară a fost făcută și în
privința firmei Danlin XXL. Este vorba
de contractul pentru DJ 246: limita
județului Vaslui – Tufeștii de Sus –
Scânteia – intersecție DJ 248 –
Șcheia – Drăgușeni – Ipatele – Țibănești (km 20+450- 56+506). Procedura a fost demarată în 2017 pentru
50,7 milioane lei (10,2 milioane euro).
În 5 iunie 2019 s-a făcut o actualizare
la 69,8 milioane lei (14,1 milioane

euro). Contractul cu Danlin XXL a fost
semnat în 25 septembrie 2019, oferta
fiind de 69,4 milioane lei (14 milioane
euro). Aceeași firmă a prins un pot
mai mare pentru modernizarea DJ
248EȘ Alexești – Cuza Vodă(km
0+000-3+040). Contractul din 2017 de
3,4 milioane lei (690 mii euro) a fost
suplimentat în septembrie 2019 la 6,8
milioane lei (1,3 milioane euro). Danlin
XXL a prins contractul în aprilie 2020
pentru 6,5 milioane lei (1,3 milioane
euro). În mandatul lui Maricel Popa la
CJ Iași această firmă a lucrat la un
drum din zona Țibănești de două ori.

Nu s-au respectat
prevederile guvernamentale
pentru licitațiile DJADP Iași
Exemplele legate de actualizările
făcute înainte de licitații sunt mai
multe. În total, actualizarea devizelor
generale privind lucrările cuprinse în
programele DJADP, făcute înainte de
inițierea procedurilor de achiziție publică, s-a făcut pentru 25,5 milioane
euro. Hotărârea de Guvern 907/2016
prevede ca aceste actualizări să se
facă după finalizarea procedurilor de
achiziție publică și nu înainte. Totuși,
conducerea DJADP Iași nu a respectat aceste prevederi. Articolul 10,
punctul c), din hotărârea 90/2016 prevede că devizul general se actuali-

zează după finalizarea procedurilor
de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții, ceea ce în cazurile de la Iași
nu s-a întâmplat.

Ciprian Ciucan, director
DJADP Iași: „Au fost licitații
unde nu a venit nimeni”
Hotărârile de Consiliu Județean
privind actualizarea prețurilor devizelor generale a fost aprobată la o
dată anterioară derulării procedurilor
de achiziție publică. Majoritatea
obiectivelor de investiții au fost actualizate ilegal, înainte de inițierea
procedurilor de licitație. Totuși, Ciprian Ciucan, directorul DJADP Iași
susține că actualizările s-au făcut
legal. ”Nu s-au făcut înainte, ci depinde despre ce contract este vorba.
Au fost licitații unde nu a venit nimeni
și apoi s-a făcut actualizarea pentru
a se organiza o altă procedură”, a
spus Ciprian Ciucan. Totuși, nici în
acest caz nu s-au respectat prevederile din HG 907/2016. Pe de altă parte,
Maricel Popa, fostul șef al CJ Iași, nu
a răspuns apelurilor telefonice. În
mandatul lui Maricel Popa au fost făcute și alte combinații din asfaltări pe
drumurile din județul Iași.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Proiecte prin PNRR depuse de CJ Iași!
Investiții de 7,6 milioane de lei în 2 centre
ale Direcției de Protecție a Copilului

r
-

Două noi proiecte vor
fi depuse în cadrul
-PNRR de către CJ
Iași. Investițiile vor fi
rgestionate prin
Direcția Generală de
-Asistență Socială și
Protecția Copilului
Iași și vizează
reabilitarea unui
-centru de la Budăi și
a unuia de la Podu
Iloaiei
O nouă ședință ordinară a
plenului Consiliului Județean
-(CJ) Iași va avea loc în cursul
acestei săptămâni. Aleșii județului Iași se vor întâlni
miercuri, 25 mai 2022, pentru
-a dezbate câteva zeci de proiecte de hotărâre.
Pe ordinea de zi a ședinței vor apărea proiecte legate
ode unele rectificări bugetare,

despre modernizarea drumurilor din județul Iași, dar și
despre încheierea unor acorduri de cooperare cu raioane
din Republica Moldova și din
Ucraina.

Proiecte prin PNRR,
depuse de CJ Iași
Consilierii vor discuta și
despre 2 proiecte ce ar urma
să fie depuse prin Programul
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Este vorba
despre reabilitarea clădirii
Căminul nr. 2 din satul Budăi,
de lângă Podu Iloaiei, şi
transformarea acesteia în
Centru de îngrijire şi asistență pentru persoane adulte
cu dizabilităţi.
Proiectul are o valoare de
5 milioane de lei (1 milion de
euro). O altă investiție ține de
reabilitarea Pavilionului II din

cadrul Centrului de Servicii
Sociale din orașul Târgu Frumos. Proiectul are o valoare
de 2,6 milioane de lei
(526.000 de euro). Ambele
proiecte vor fi derulate prin
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași.

de acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem istoricului Sorin Iftimi,
decedat în cursul anului trecut.

Noi proiecte de
hotărâre, pe lista CJ

Consilierii județeni vor
mai discuta un proiect de hotărâre privind încheierea
unui acord de cooperare cu
Raionul Odessa din Ucraina.
„Având în vedere relaţiile de
prietenie între autorităţile
administraţiei publice locale
din cele 2 unităţi administrativ-teritoriale şi comunităţile
pe care le reprezintă, bazate
pe respect şi sprijin reciproc
în diferite domenii de interes
comun și în vederea identificării unor proiecte de dezvoltare economică, socială,

Consilierii județeni vor
discuta un proiect privind
acordarea titlului de cetățeni
de onoare ai județului Iași, liderului trupei de muzică din
Republica Moldova, Roman
Iagupov, și a fraților Vitalie și
Vasile Advahov, care au reprezentat țara vecină la concursul Eurovision 2022 și
care au promovat și imaginea României peste hotare.
Un alt proiect este legat

Acorduri cu raioane
din Ucraina și
Republica Moldova

proiecte care pot beneficia
de susţinere financiară a
Uniunii Europene (...), cele
două entități au convenit
deschiderea de noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare în domenii de
interes reciproc şi promovarea de schimburi de experienţă şi de bune practici în
vederea implementării unor
proiecte de dezvoltare economică şi socială în beneficiul comunităților”, se arată
în proiectul de hotărâre.
Un acord similar va fi încheiat și cu Raionul Orhei, din
Republica Moldova. CJ Iași a
depus și alte proiecte prin
PNRR pentru finanțarea în
cadrul acestui program, un
exemplu fiind reabilitarea
Secției Pașcanu din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie.
Vlad ROTARU
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Cea mai păzită clădire din centrul orașului
Iași poate fi refăcută prin PNRR! Imobilul
nu a fost reparat în ultimii 50 de ani

O clădire din centrul
orașului Iași va fi refăcută
cu bani prin PNRR. Sediul în
care funcționează
Prefectura și Consiliul
Județean Iași ar putea fi
reabilitat cu fonduri prin
acest program, la mijloc
fiind vorba despre o
investiție de câteva
milioane de euro. Imobilul
dat în folosință în 1969 nu a
mai fost reabilitat vreodată
Investiție-surpriză în zona centrală a municipiului Iași! Imobilul cunoscut de ieșeni drept „Casa Pătrată”,
actualul sediu al Prefecturii Iași, ar
putea fi reabilitat complet în perioada următoare. O firmă din București va realiza proiectul legat de
servicii de elaborare a raportului de
expertiză tehnică, a studiului geotehnic și auditul energetic pentru clă-

direa în care își desfășoară activitatea Prefectura și Consiliul Județean
Iași. Proiectul va fi depus ulterior
pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență
(PNRR). Și CJ Iași a vrut să depună
proiectul, însă documentația a fost
blocată de conducerea Prefecturii.

Cea mai păzită clădire din
centrul Iașului poate fi
refăcută prin PNRR
Clădirea în care funcționează
Prefectura și Consiliul Județean Iași
ar putea fi reabilitată prin PNRR, valoarea lucrărilor fiind de câteva milioane de euro. Clădirea administrată
de Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
va fi expertizată, proiectul urmând a
fi derulat de firma Maslaev Consulting SRL, din București. Prefectura va
plăti aproape 80.000 de lei (16.000 de
euro) pentru acest studiu, iar, ulterior, se va stabili și valoarea exactă a
investiției solicitată prin PNRR.

„Proiectul prevede servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică, studiu geotehnic și audit
energetic pentru construcția denumită Palatul Administrativ aflat în administrarea Ministerului Afacerilor
Interne prin Instituția Prefectului –
județul Iași, Componenta 5 – Valul Renovării din PNRR”, se arată în anunțul
respectiv. Firma din București va trebui să facă o expertiză pentru evaluarea stării tehnice a construcției, a
necesității lucrărilor de intervenție și
pentru stabilirea tipului și anvergurii
acestora.

Șefii Prefecturii nu știu ce
bani vor cere la centru
Conform schițelor imobilului, aria
desfășurată este de 2.944 de metri
pătrați, regimul de înălțime fiind de
D+P+2E. Firma din București va trebui să ducă la capăt proiectul în
aceste zile pentru ca autoritatea județeană să poată depune documen-

tele la Ministerul Dezvoltării pentru
obținerea finanțării.
„Nu putem vorbi acum despre
nicio sumă estimată pentru PNRR.
Trebuie să vedem mai întâi expertiza
tehnică ce va fi gata în aceste zile.
Apoi vom depune proiectul pentru
obținerea finanțării”, a spus prefectul
Bogdan Cojocaru. Firma din București a mai lucrat și cu Consiliul Județean (CJ) Constanța pentru a
derula expertiza tehnică la Spitalul
Județean de Urgență, contract cu o
valoare de 120.000 de lei. În cursul
anului 2021, societatea administrată
de Andrei și Cornelia Maslaev a avut
o cifră de afaceri de 2,5 milioane de
lei, un profit de 1,3 milioane de lei și
datorii de 440.000 de lei, cu 7 angajați. Și alte clădiri din centrul orașului
Iași ar putea fi refăcute prin PNRR, un
exemplu fiind Filarmonica de pe
strada Cuza-Vodă.
Vlad ROTARU
vladrotaru@bzi.ro
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Consultații gratuite, în Caravana de Sănătate,
pentru oameni din mai multe comune din Iași
și Vaslui! Alexandra Stelian: „Este mare
nevoie de asistență medicală în zona rurală“

Asociația Zi de Bine Moldova a încheiat proiectul „Mai BINE – Caravana
de Sănătate”, ce a avut ca obiectiv
oferirea de servicii medicale gratuite
cetățenilor din zone slab dezvoltate
economic are Iașului și Vasluiului.
Vreme de 6 zile, membrii asociației,
împreună cu MedLife și Fundația
Bethany, s-au mobilizat și s-au deplasat în 23 de sate din județul Iași și
Vaslui pentru a le oferi oamenilor
acces la consultații medicale.
Localitățile în care a fost cea mai
mare nevoie de această campanie au
fost Movileni, Vlădeni și Puiești. Peste
-

-

o

100 de oameni au avut contact cu cadrele medicale, iar cazurile vizate în
mod special au fost diabetul, afecțiunile cardiace, chisturi renale, hepatice și ovariene, anemii și altele.

Caravana de Sănătate, un
proiect binevenit pentru
ieșenii din zonele rurale
Asociația „Zi de Bine Moldova” a
argumentat faptul că rațiunea din
spatele acestui proiect a fost faptul
că mulți dintre oamenii ce locuiesc la
sate nu dispun de educația necesară

să meargă din proprie inițiativă la
medic pentru a preveni apariția sau
dezvoltarea bolilor ce le-ar putea
afecta viața într-un fel sau altul.
„Problemele în comunitățile rurale sunt profunde, e un efect domino
de multe ori. Pe de o parte, în multe
sate nu sunt medici sau sunt insuficienți la volumul de populație. Deși
medicii de familie ar trebui să facă 90
la sută prevenție, ei nu au timp pentru asta, fiindcă cei mai mulți oameni
vin deja când sunt foarte bolnavi, așa
că trebuie să îi trateze sau să îi îndrume spre specialiști. Dar e foarte
dificil pentru ei să meargă la specialiști, fie pentru că nu au bani, fie că
nu au cu cine lăsa copiii, animalele
etc. Medicii de familie ne spun că oamenii nu sunt educați să meargă la
doctor preventiv, nu merg nici când
au o suferință, o tratează acasă după
ureche - cu paracetamol de multe ori
– și vin când situația medicală se
înrăutățește”, menționează Melania
Medeleanu, co-fondator al Asociației
Zi de BINE.
Voluntarii, medicii și membrii
asociației care au avut contact cu
persoanele care au participat la caravană au fost impresionați atât se
simplitatea oamenilor, cât și de poveștile lor de viață.

„Nea’ Grigore, un om de 71 de ani
din Puiești, un om foarte vesel, făcea
tot felul de glume. El a aflat în urma
analizelor că are diabet. A ieșit din
Caravană spunând că a intrat director și a ieșit inginer! Glumea în continuare, dar era vizibil afectat”,
povestește un voluntar.

Situație medicală dificilă a
oamenilor de la sate
După cele 6 zile de muncă intensă, medicii au concluzionat că mai
este nevoie de astfel de campanii de
sprijinire a persoanelor defavorizate
din mediul rural
„Zilele petrecute în Movileni, Vlădeni și Puiești mi-au arătat cât de
mare nevoie este de asistență medicală în zona rurală, unde accesul pacienților la investigații și consultații
de specialitate este foarte limitat. Mă
bucur ca pot face parte din astfel de
proiecte și inițiative și sper ca pe viitor să ajungem în cât mai multe localități și la cât mai multe persoane”, a
constatat Alexandra Stelian, medic
din Caravana cu Sănătate.
Asociația Zi de Bine Moldova se
laudă cu rezultate bune după ce a finalizat proiectul „Caravana de Sănătate”.
Violina GORCINSCHI
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Descoperire unică în pădurea Bârnova!
Pentru prima dată în 16 ani de
studiu a fost găsit acest exemplar!

Dr. Alexandru Strugariu,
cercetător științific la
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare din cadrul
Universității „Alexandru
Ioan Cuza” Iași, a făcut o
descoperire unică în
pădurea Bârnova. Au fost
găsite, pentru prima dată în
16 ani de observație, 2
exemplare vii ale speciei de
șerpi „Esculap”
Descoperire unică în pădurea
Bârnova! Chiar dacă „șarpele lui Esculap” este o specie comună în România, acest gen nu a fost confirmat
de prea multe ori în zona Moldovei în
ultimii 20 de ani.
Astfel, găsirea a 2 exemplare vii
reprezintă o descoperire unică în pădurea Bârnova. Alexandru Strugariu
ar mai fi găsit în trecut doar 2 exemplare, dar moarte.

Descoperire unică în
pădurea Bârnova:
exemplare din specia
„Șarpele lui Esculap”
În cadrul unui proiect de cercetare și observare, Alexandru Struga-

riu a găsit 2 exemplare vii ale speciei
„Șarpele lui Esculap”. Cercetătorul
susține că, în cei 16 ani de activitate,
este prima dată când reușește să
surprindă 2 exemplare vii din această
specie. În trecut ar mai fi găsit 2
exemplare moarte, unul care părea
călcat de tren și un altul – călcat de o
mașină.
„E o specie larg răspândită în Europa și în România. A fost semnalată
în majoritatea județelor. În Estul Moldovei, au fost foarte puține semnalări. Mă refer la Botoșani, Iași, Vaslui,
Galați, chiar și Suceava. În Pădurea
Bârnova nu cred că s-au confirmat
nici 10 observații în ultimii 20 ani. E o
specie foarte greu de găsit. Își petrece foarte mult timp prin copaci.
Vânează rozătoare și păsări, dar mănâncă și ouă de păsări. Când vorbesc
despre 10 observații în ultimii 20 ani,
includ și șerpi găsiți morți. Doar eu
am găsit 2 morți. Și, acum, 2 vii au
fost găsiți de echipa mea”, susține dr.
Alexandru Strugariu, cercetător științific III la Institutul de Cercetări Interdisciplinare
din
cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza”,
din Iași.
În pădurile din jurul Iașului, în
special în pădurea Bârnova, sunt întâlnite frecvent mai multe specii de

șerpi comuni, neveninoși, care sunt
protejate prin lege, cu excepția șarpelui de casă.
„Nu aș schimba nimic la zona Bârnova, e un habitat foarte bun, unde
pot fi văzute 4 specii de șerpi. Șarpele de casă (Natrix natrix), șarpele
de alun (Coronella austriaca), vipera
lui Nikolsky (Vipera Nikolskii) și șarpele lui Esculap (Zamenis longissimus). Mai sunt și năpârci (Anguis
colchica) – o specie de șopârlă apodă
(fără picioare, seamănă cu un șarpe)
– și gușteri (Lacerta viridis) – binecunoscuta șopârlă verde. Le-am văzut
pe toate, sunt relativ comune în zonă,
cu excepția «Șarpelui lui Esculap», a
cărui observație reprezintă un eveniment”, declară dr. Alexandru Strugariu.

Proiect de cercetare
fundamentală, la Iași
Observația inedită făcută de
echipa de cercetare a fost posibilă
datorită unui proiect de cercetare
fundamentală care are loc la Iași.
„Recent, am câștigat un proiect de
cercetare, intitulat «Semnificația
Ecologică și Evolutivă a Polimorfismului Cromatic la Specii de Reptile
cu Caracteristici Biologice Contras-

tante», finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării
și Inovării. În esență, studiem în teren
și în laborator populații polimorfice
(în care sunt șerpi de mai multe
forme cromatice) de vipere și șerpi
de casă. E un proiect de cercetare
fundamentală, prin care încercăm să
aflăm care sunt mecanismele ecologice și evolutive care mențin sau elimină polimorfismul cromatic în
populații sălbatice. Scopul este de a
studia rata de prădare din partea păsărilor, asupra viperelor cu zigzag și
melanice (negre), atât în populații în
care există ambele forme de vipere,
cât și în zone în care există doar vipere negre”, completează dr. Alexandru Strugariu.
Au fost făcute studii similare și în
Marea Britanie, unde s-a demonstrat
că prădătorii înaripați ar recunoaște
modelul „zig-zag” de pe spatele viperelor și, astfel, ar ataca predominant
șerpi fără acest model.
„Noi vom putea testa pentru
prima dată ce se întâmplă cu relația
viperă – prădător, într-o populație polimorfică (cu ambele forme), cât și în
populații pur melanice (unde toate viperele sunt negre). Așadar, vom pune
200 de vipere de plastilină în teren,
100 negre, 100 cu zigzag și, după câteva zile, le verificăm de urme de
atac. Modelele sunt făcute cu o coloană de sârmă metalică și sunt priponite, ca să nu zboare păsările cu
ele. Viviana Vicol e studentă noastră,
de la Facultatea de Biologie, care își
va face licența pe această temă. Ea,
împreună cu câteva colege, au muncit la realizarea modelelor. Tocmai
am făcut un astfel de experiment, dar
mai simplu, în Delta Dunării, în cadrul
unui proiect internațional, unde se
compară ratele de prădare asupra viperelor de stepă în mai multe populații din Europa”, explică dr. Alexandru
Strugariu. De remarcat este faptul
că, în luna mai 2022, a fost făcută
această descoperire unică în pădurea Bârnova, în cadrul unui proiect de
mare importanță științifică.
Andreea ANDREI
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Pasiunile piperate ale medicilor de la Iași:
zboruri cu avioane private. Dr. Gabriel
Mazilu: „Nu este o pasiune ieftină”
Dr. Gabriel Mazilu, unul
dintre cei mai căutați
chirurgi esteticieni din Iași,
este pasionat de zbor.
Medicul a dezvăluit că
această pasiune este una
extrem de scumpă
Unul dintre cei mai buni chirurgi
esteticieni din Iași, dr. Gabriel Mazilu,
are o pasiune ascunsă. De mai bine
de un an, dr. Gabriel Mazilu a început
orele de pilotaj, iar acum poate renunța la mașină și să meargă singur
cu avionul acolo unde are nevoie. Recent, a zburat până la București. Medicul povestește cât de pasionat este
de zbor.
„Pasiunea pentru zbor, pentru
aviație a fost dintotdeauna. Mi-a plăcut să zbor, mi-au plăcut avioanele.
Simțeam că este o chestie foarte
cool, adică chiar mai cool decât a fi
estetician. Totul a început anul trecut
dintr-o joacă aș putea spune. Am
niște prieteni care sunt piloți și instructori pe diferite avioane și prietenul prietenului meu este instructor
în Iași și el m-a convins să încerc. Mam dus și am zburat. Mi-a fost foarte
frică prima dată, pentru că avionul e
foarte mic și întâmplarea a făcut să
ne lovească un vânt la decolare. Chiar

dacă mi-a fost frică am mer mai departe, am început cursurile. Începusem să pilotez singur, dar cu
instructorul mereu în dreapta. Este o
senzație foarte frumoasă. Am pilotat
și până la București că aveam treabă
acolo. Am aterizat la aeroport în București, după care am mers și mi-am
rezolvat treaba și am pilotat înapoi
până la Iași”, a declarat dr. Gabriel
Mazilu, medic estetician Iași.

Dr. Gabriel Mazilu din Iași,
pasionat de zbor, se
gândește dacă să își
cumpere un avion
După câteva luni de la începerea
cursurilor de pilotaj la aeroclubul din
Iași, medicul a trecut la un nivel mai
avansat. Acum, acesta zboară cu un
avion de dimensiuni mai mari, însă nu
este avionul său particular. Medicul Gabriel Mazilu a precizat că. deși iubește
să zboare, nu își dorește în acest moment să își cumpere un avion, deoarece este foarte scump. Nu spune însă
nici nu ideii de a-și achiziționa unul mai
târziu. „După ce am început să capăt
experiență am vrut să trec la un avion
mai mare, dar nu era instructor în Iași.
Între timp a ajuns și un instructor pentru avion mai mare și la Iași. Am renunțat la tipul mai mic de avion la cel mai
mare. Din ianuarie 2022 am început să
zbor cu un avion mai mare, doar că am
fost nevoiți să facem o pauză, pentru
că nu ne-a permis vremea, iar eu am
fost foarte ocupat. Eu nu am avionul
meu personal, zbor cu avionul instructorului. Să îmi cumpăr un avion m-ar
costa foarte mult, sunt extrem de
scumpe. Poate mai târziu, când o să am
mai mult timp, o să mă gândesc să îmi
cumpăr și eu unul. Aș zbura mult mai
des dacă mi-ar permite timpul. Îmi do-

resc să îmi iau brevetul anul acesta, dar
avion deocamdată nu”, a spus dr. Gabriel Mazilu, medic estetician Iași.

Dr. Gabriel Mazilu: „Trebuie
să recunosc că nu este o
pasiune deloc ieftină”
Medicul Gabriel Mazilu a povestit
pentru reporterii BZI că nu este singurul medic din Iași pasionat de zbor.
Acesta a mai precizat că există în Iași
un grup destul de mare de pasionați
de zbor, chiar dacă această pasiune
nu este deloc una ieftină. „Există în
Iași un grup de persoane care pilotează, tot din pasiune. Mai este un
doctor, care are un avion destul de
mărișor și el. Trebuie să recunosc că
nu este o pasiune deloc ieftină. Pe
mine tot timpul m-au atras oamenii
care pot controla niște lucruri care altora le este greu să o facă, cum sunt
piloții. Este o pasiune molipsitoare,
dacă zbori o dată nu vrei să te mai
oprești. L-am îmbolnăvit și pe vărul
meu, care nu stă în România, dar vine
special la Iași acum să facă orele de
zbor. Te îmbolnăvești, e adrenalină”, a
povestit dr. Gabriel Mazilu, medic estetician Iași. Dr. Gabriel Mazilu din Iași
este pasionat de zbor de mai multă
vreme și vrea să învețe cât mai multe
despre tot ce înseamnă pilotaj.
Andreea PĂDURESCU
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Succes total! Un mega-eveniment,
organizat la Iași, a atras mii și mii
de vizitatori. USV Iași a dat lovitura

La Iași, un mega-eveniment organizat în aer
liber a atras mii și mii de vizitatori! Universitatea
de Științele Vieții (USVIași) ”Ion Ionescu de la Brad”
a organizat cea de a doua ediție a unui original și
spectaculos moment. Totul sub sloganul ”Iubitorii
de animale în comunitatea Științelor Vieții”. Intitulat ”Animal FEST by USVIași 2022,” derulat în Rond
Agronomie, pe Stadionul de Rugby acesta a inclus
și prezentarea ofertei academice 2022 a instituției.
De la demonstrații și concursuri ce au implicat cai
și câini de rasă, la standuri unde au putut fi admirate numeroase păsări (inclusiv din Japonia) sau
animale domestice, corturi ale producătorilor de
produse agro-alimentare locale, acesta a fost cadrul superb al evenimentului.

Un mega-eveniment, organizat
la Iași, a atras mii și mii
de vizitatori. USVIași a dat lovitura
De menționat că, doar în baza sistemului de
participare (derulat on-line) peste 1.200 de persoane s-au înscris, până vineri, 20 mai 2022.”Ne
bucurăm că am avut atât de mulți participanți la
această cea de-a II-a ediție a evenimentului pe
care-l organizăm și care sperăm să devină o tradiție. Cele două zile au avut un program diversificat
ce a inclus: concurs canin, dresaj utilitar, demonstrații cu cai. Au fost prezentate animale mici, animale mari de fermă dar și producători locali au
participat. Nu în ultimul rând, au fost standurile fa-

cultăților noastre care și-au prezentat oferta educațională pentru tineri, legate de admiterea 2022.
Acestea au prezentat diverse exponate, dotări ale
acestora cu o varietate a specializărilor și produse
alimentare care au fost concepute în micro-atelierele pe care le avem”, a reliefat prof. univ. dr. ing.
Gerard Jităreanu, rectorul USVIași.

Punctele de atracție ale
”Animal FEST by USVIași” 2022
Derulat în Rond Agronomie, pe Stadionul de
Rugby, Animal FEST by USVIași a inclus o serie de
activități, printre care pot fi amintie: concurs chinologic cu premii, demonstrații de dresaj și agilitate, progresie de dresaj cai, vizitarea Muzeului de
Anatomie ”Prof. Dr. H.C. Vasile Coţofan” și Compartimentului de Urgențe ale Facultății de Medicină
Veterinară. Printre speciile ce vor putea fi admirate
în cadrul au fost câini, cai, iepuri și păsări ornamentale, șopârle sau șerpi. Momentul organizat de
USVIași și-a propus să aducă aproape cetățenii
Municipiului Iași, cu scopul de face cunoscută contribuția permanentă la formarea de specialiști în
domeniul Științelor Vieții, care să contribuie la dezvoltarea comunității locale. A fost un moment de
amploare, cu mulți participanți, cu multe activități,
da și cu multe surprize. Fiecare facultate din cadrul
USV Iași și-a adus cu standuri, unde au fost etalate
serviciile și produsele specifice, realizate de către
studenți și cadre didactice. De asemenea, au fost

vizite programate la Muzeul de Anatomie și Spitalul
veterinar din sediul Facultății de Medicină Veterinară. Așadar, un mega-eveniment, organizat la
Iași, a atras mii și mii de vizitatori iar USVIași a dat
lovitura, atât ca imagine și promovare academică
respective de atragere a viitori studenți,
Valentin HUȚANU
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Expoziție și eveniment despre comunicări vizuale,
organizat de Universitatea Națională de Arte din Iași

Universitatea Națională de Arte „George
Enescu” (UNAGE) din Iași, Institutul de Cercetare
Multidisciplinară în Artă în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) Iași, Uniunea Artiștilor Plastici (UAP) din România, filiala Iași și
Institutul Francez din România la Iași organizează
expoziția „Comunicări Vizuale/Communication Visuelle”. Expoziția este deschisă în perioada 26 mai
– 4 iunie 2022 la Institutul Francez din România la
Iași. Proiectul expozițional „Comunicări vizuale”
este finanțat de Primăria Municipiului Iași și Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași,
fiind înclus în Festivalul Internațional al Educației
2022. Cu acest prilej va fi publicat albumul expoziției, realizat de Bogdan Panțîr.

Eveniment despre comunicări vizuale,
organizat de Universitatea
Națională de Arte din Iași
Școala de Artă de la Iași mizează atât pe tradiție, cât și pe noutate sau pe experiment. Lucrările
concepute în canonul clasic al frumosului se întâlnesc cu altele, concepute în sens conceptual, relațional și participativ. „În acest album sunt reuniți
artiști importanți din toate generațiile, acoperind
un registru tematic eterogen, dar valoros din punct
de vedere al reușitei artistice: Ei ne arată că arta
este comunicare și, pe de altă parte, că și comunicarea este sau poate fi o adevărată artă.
Fiecare în felul lui și toți împreună mărturisesc
în favoarea ideii că arta și comunicarea pot funcționa benefic, în interes reciproc, precum și în cel
al binelui public. Pe baza acestei complicități pe
termen lung, putem spera că frumusețea și dialogul pot „salva” lumea sau, cel puțin, ar putea-o face
mai bună...” arată criticul de artă, prof. univ. dr.
Petru Bejan, UAIC.

Manifestarea este concepută în jurul
celei de-a XXV-a ediție a Colocviului
franco-român în științele
informaticii și comunicării
Activitatea este concepută în jurul celei de-a
XXV-a ediție a Colocviului franco-român în științele
informaticii și comunicării. „Expoziția cadrelor didactice de la Facultatea de Arte Vizuale și Design
a Universității Naționale de Arte «George Enescu»
Iași, panotată la Institutul Francez din România la
Iași, se înscrie în semantica dimensiunii relaționale
a artelor vizuale, în spiritul unui discurs estetic
construit pe algoritmul știință, creativitate, comunicare. Puternic marcată de evenimentele realității
imediate, societatea reacționează în spiritul uma-

nității, solidarității. În aceeași paradigmă este construit discursul estetic, artiștii vizuali proiectează
pe marele panou al contemporanității exprimări
plastice întărite și mai mult de valorile spirituale,
relaționale, educaționale și sociale”, arată și cercetător științific dr. Mirela Ștefănescu – Institutul
de Cercetare Multidisciplinară în Artă, UNAGE Iași.

Proiectat pe simezele Institutului
Francez din Iași, pentru a ne reaminti
marile pagini de istorică prietenie
Proiectul are loc pe simezele Institutului Francez din Iași, pentru a reaminti marile pagini de istorică. Ansamblul expozițional reunește inedite
perspective asupra Realității, care sunt simultan
și autoportrete ale unora dintre cei mai reprezentativi artiști ieșeni ai anului de grație 2022. Construit pe substanța interogațiilor ce apar la granița
dintre diferitele medii tradiționale și moderne ale
artelor vizuale, proiectul ne propune un traseu
conceptual dens și rafinat, marcat de conotațiile
social-politice ale crizei multiple pe care umanitatea o străbate, dar și metafizice pure. Artele, prin
natura lor, identifică teritoriile armonice ale conștiinței universale, în care contradictoriul dispare,
întărindu-ne speranța și convingerea că puterea
comunicării și a dialogului naște întotdeauna Frumusețea, cea care ne va salva, înăuntru și dincolo
de timp. Pentru că, în străfundurile ființelor noastre, ne interesează nu doar Eternitatea, ci Infinitatea”, a conchis conf. univ.dr. Cristian Ungureanu,
prorector – Universitatea Națională de Arte din Iași.
Așadar, la Iași va avea loc această expoziție și eveniment despre comunicări vizuale, organizate de
Universitatea Națională de Arte din Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Grozăvie fără margini chiar în centrul
Iașului. Acest șmecher de carton a violat
o femeie în pasajul de la Hala Centrală
în zorii zilei și i-a furat bijuteriile

Un șmecher din Iaşi a ajuns după
gratii la finele săptămânii trecute,
după ce a fost acuzat că a atacat o
pensionară. Astfel, magistraţii din
cadrul Judecătoriei Iaşi au admis
propunerea de arestare preventivă
formulată de anchetatori pe numele
lui Cătălin Popovici. Individul este
cercetat acum pentru comiterea
infracţiunilor de tâlhărie şi viol
Un șmecher din Iaşi a ajuns după gratii la finele
săptămânii trecute după ce a fost acuzat că a atacat o pensionară. Mai exact, magistraţii din cadrul
Judecătoriei Iaşi au admis propunerea de arestare
preventivă făcută de anchetatori pe numele lui Cătălin Popovici (30 de ani) pentru tâlhărie şi viol.
„Instanţa admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi privindu-l pe inculpatul Cătălin
Popovici, pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi
tâlhărie. Dispune arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele
inculpatului”, au precizat judecătorii ieşeni. În edi-

ţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Un surdo-mut din Iaşi, acuzat de
tâlhărie şi viol
Demn de remarcat este faptul că decizia luată
de Judecătoria Iaşi nu e definitivă, aceasta putând
fi contestată. Oamenii legii spun că ieşeanul a intrat în vizorul lor la finele săptămânii trecute. Asta,
după ce victima a mers ţintă la Poliţie şi s-a plâns
de clipele de groază prin care a fost nevoită să
treacă. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.
Victima, o ieșeancă în vârstă de 70 de ani, a
spus că a fost abordată de Cătălin Popovici, care a
agresat-o sexual. De asemenea, oamenii legii spun
că individul a şi jefuit victima, înainte de a-i permite să plece. „Pe data de 19 mai 2022, în jurul orei
5.10, inculpatul C.P. a intrat după persoana vătămată în pasajul de la Hala Centrală și, prin constrângere fizică a acesteia, a întreținut cu
persoana vătămată un raport sexual normal, timp
de aproximativ 5 minute. La finalizarea raportului
sexual, inculpatul i-a smuls victimei lanțul de aur
de la gât, după care a fugit de la locul faptei”, a de-

clarat ieri Dragoș Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

Ieşeanul Cătălin Popovici, săltat şi dus
la audieri de către anchetatori
Aşadar, victima a mers la Poliţie şi a relatat prin
ce a fost nevoită să treacă. Oamenii legii au demarat cercetările de îndată şi au ajuns la principalul
suspect: Cătălin Popovici. Ieşeanul a fost săltat şi
dus la audieri. Pentru a afla versiunea acestuia, anchetatorii au folosit un interpret autorizat pentru
limbajul mimico-gestual.
La scurt timp, mai exct vineri, 20 mai 2022, ieşeanul a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de viol şi tâlhărie. Sâmbătă, 21 mai 2022,
Cătălin Popovici a fost dus la instanţă cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Din
păcate, în ultimii ani, tot mai multe astfel de situaţii
au fost semnalate în judeţul Iaşi. Astfel, zeci de ieşeni au fost cercetaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv,
trimişi în judecată sau chiar condamnaţi definitiv
pentru comiterea unor infracţiuni cu violenţă sau
de natură sexuală. Acum, rămâne de văzut dacă
surdo-mutul din Iaşi va contesta sau nu hotărârea
luată de judecători în cazul său.
Ciprian NEDELCU
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ApaVital sparge gheața la Iași și ia în calcul să
producă curent! Facturile la energie vor fi reduse
drastic cu ajutorul norvegienilor. Directorul Mihai
Doruș: „Începem cu stația de epurare Dancu”

Un parc fotovoltaic ce va fi
înființat la stația de epurare
Dancu va reduce costurile
companiei ApaVital. Anual,
doar pentru un obiectiv,
economia este de aproape
100.000 de euro. Directorul
Mihai Doruș a declarat că
vrea parcuri fotovoltaice
pentru cât mai multe
obiective aflate în
administrare
Compania de apă-canal a județului Iași se adaptează noilor cerințe ale
pieței și investește în tehnologie modernă pentru reducerea consumului
de energie electrică. Recent, ApaVital a semnat un contract pentru înființarea primului parc fotovoltaic al
companiei, ce va deservi stația de
epurare Dancu. Fondurile au fost accesate prin programul Innovation
Norway – Ro Energy – EEA Grants.
„Noi am accesat un grant norvegian
și, recent, am semnat contractul.
Este vorba despre un grant de
1.300.000 de euro, din care partea
noastră este de 50 la sută. Prin
această măsură vrem să reducem
consumul propriu. Facem pentru noi,
deocamdată nu ne propunem să exportăm. Începem cu stația de epu-

rare Dancu”, a declarat Mihai Doruș,
directorul general al ApaVital SA. Parcul fotovoltaic va fi amenajat pe o suprafață de 1.106 metri pătrați și va fi
compus din 4 module, cu o putere instalată totală de 0,85 MW. Lucrările
au un termen de realizare de 5 luni.
Costurile anuale cu energia electrică
vor fi reduse cu 7,44 la sută, ceea ce
înseamnă o economie de aproximativ
100.000 de euro. ApaVital intenționează să furnizeze apă potabilă și în
Republica Moldova.

ApaVital sparge gheața la
Iași și ia în calcul să producă
curent prin extinderea
parcurilor fotovoltaice
Reprezentanții ApaVital vor să
extindă parcurile fotovoltaice cu ajutorul fondurilor prevăzute în Planul
Național de Redresare și Reziliență
(PNRR), unde și Primăria Iași a aplicat. Recent, compania a înregistrat și
o modificare în obiectul de activitate,
prin includerea unui nou cod CAEN
(3511) privind producția de energie
electrică. „S-a completat obiectul secundar al societății pentru că avem
proiecte eligibile prin PNRR. Avem
mai multe idei. Avem terenuri disponibile ce îndeplinesc condițiile de
mediu”, a explicat directorul Mihai

Doruș. Dacă proiectul va fi extins la
celelalte obiective aflate în exploatarea ApaVital, facturile emise de furnizorul de energie vor fi reduse
considerabil. „Investiția propusă răspunde în mare măsură și în mod direct la 3 dintre cele mai mari nevoi
ale oricărei companii publice locale
din România – și nu numai: utilizarea
eficientă a resurselor de care dispune la un moment dat o societate
comercială de acest profil, respectiv
utilizarea cât mai eficientă a terenurilor disponibile din locațiile proprii;
reducerea ponderii cheltuielilor cu
energia electrică pe unitatea de produs, respectiv metrul cub de apă facturat; crearea de noi capacități de
producție energie electrică din surse
regenerabile de energie în concordanță cu Strategia UE în domeniul
energiei și mediului Europa 50”, se
arată în obiectul investiției.

Compania de apă-canal a
demarat un program
„mamut” pentru
extinderea rețelelor
În acest moment, ApaVital derulează un program important pentru
extinderea rețelelor de apă și de canalizare la nivelul județului Iași. Este
vorba despre un proiect cu o valoare

totală de peste 500 de milioane de
euro, sumă reprezentând fonduri europene. În proiect este inclusă și asigurarea alimentării cu apă potabilă a
populației din 113 localități, arondate
la 41 de unități administrativ-teritoriale din județul Iași. Astfel, peste
200.000 de ieșeni vor beneficia de lucrările de infrastructură pentru alimentarea cu apă potabilă, colectare
și epurare a apelor uzate. În cadrul
acestui contract se vor realiza lucrări
de infrastuctură de alimentare cu
apă potabilă, colectare și epurare a
apelor uzate în următoarele 41 de localități: municipiul Iași, Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, Tomești,
Valea Lupului, Rediu, Comarna, Mogoșești, Popricani, Pașcani, Valea
Seacă, Lespezi, Tătăruși, Târgu Frumos, Ion Neculce, Costești, Ruginoasa, Podu Iloaiei, Popești, Sinești,
Oțeleni, Țibana, Costuleni, Voinești,
Cozmești, Heleșteni, Al. I. Cuza, Cotnari, Ceplenița, Hârlău, Deleni, Scobinți, Cristești, Moțca, Scânteia,
Dobrovăț, Ciortești, Schitu-Duca, Răchiteni și 4 localități din județul
Neamț: Săbăoani, Tămășeni, Doljești
și Timișești. Astfel, ApaVital sparge
gheața la Iași și ia în calcul să producă curent în cadrul unui proiect
mult mai mare.
Ciprian BOARU
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Un ieșean a obținut despăgubiri în
instanță după ce tatăl său a făcut pușcărie
pe nedrept! Bărbatul a demonstrat că
părintele lui a fost condamnat politic

Magistrații i-au dat dreptate unui
ieșean care a solicitat despăgubiri pe
motiv că tatăl său ar fi făcut pușcărie
pe nedrept. Așadar, judecătorii din
cadrul Tribunalului Iași au admis în
parte acțiunea formulată de Gabriel
Drăgan.
Instanța a obligat AJPIS Iaşi să
emită o decizie în favoarea reclamantului, prin care să stabilească calitatea acestuia de beneficiar al
drepturilor prevăzute de Decretullege nr. 118/1990, dar şi a indemnizaţiei la care acesta are dreptul,
determinată pentru perioada 23 iulie
1949 – 20 iulie 1962. Sentința este definitivă. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz similar.

Ieșeanul Gabriel Drăgan,
despăgubiri după ce tatăl
său ar fi făcut pușcărie
pe nedrept
Procesul dintre Gabriel Drăgan și
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Iași – Comisia

Județeană Iași pentru aplicarea prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990
a început pe 24 decembrie 2021. Prin
cererea înregistrată pe rolul instanţei, ieșeanul a cerut ca Decizia din 22
noiembrie 2021 a AJPIS să fie respinsă, să se acorde drepturile prevăzute de Decretul-lege, iar instituția să
fie obligată la plata unor daune morale de 10.000 de lei.
„Prin decizia contestată mi s-a
respins solicitarea de acordare a
drepturilor prevăzute de Decretullege amintit, în calitate de fiu al celui
decedat la 18 ianuarie 1994, cu o motivare lapidară, reţinându-se în mod
neîntemeiat că tatăl meu ar fi fost
condamnat pentru infracţiuni contra
umanităţii sau că ar fi desfăşurat activitate fascistă ori legionară.
Din adresa nr. 76100/23.01.1991,
emisă de Ministerul de Interne, rezultă că tatăl meu a fost condamnat
iniţial la 7 ani închisoare corecţională
și 5 ani interdicţie corecţională pentru delictul prevăzut de art. 209 Cod
penal. După judecarea recursului introdus de procurorul militar, a fost

condamnat de Tribunalul Militar la 10
ani de închisoare corecţională pentru
delictul prevăzut de art. 325 Cod
penal. Tatăl meu a fost arestat la 23
iulie 1949 și liberat la 20 iulie 1962”, a
subliniat ieșeanul în cererea adresată
instanței. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz similar.

Judecătorii i-au dat
dreptate ieșeanului
Ieșeanul Gabriel Drăgan a adăugat că, de fapt, art. 1 din Decretullege nr. 118/1990 face referire la
infracţiuni politice, iar acest termen
nu este definit în actul normativ. Potrivit reclamantului, fapta pentru
care a fost condamnat tatăl său este
menţionată în art. 1, fiind astfel de
drept o infracţiune politică. „În
aceste condiţii, cum condamnarea
tatălui meu fost una cu caracter politic, nu se impunea asimilarea cu infracţiunile contra umanităţii sau cu
desfăşurarea
unei
activităţi
fasciste/legionare, din cuprinsul de-

ciziei menţionate”, a arătat ieșeanul
în fața judecătorilor.
La rândul lor, cei de la AJPIS au
depus o întâmpinare prin care a arătat că Decretul-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori
constituite prizonieri recunoaşte
anumite drepturi persoanelor persecutate din motive politice, dar şi copiilor acestora, în cazul decesului
titularului. Aceștia au adăugat că, din
documentele existente, reiese că
tatăl reclamantului ar fi fost condamnat pe motiv că „a făcut parte dintr-o
organizaţie subversivă”. Totuși, judecătorii ieșeni au constatat că tatăl reclamantului a fost condamnat pentru
delictul de „deţinere de material interzis”. Astfel, ieșeanul a obținut despăgubiri în instanță după ce tatăl său
a făcut pușcărie pe nedrept, fiind
condamnat politic în perioada regimului comunist.
Ciprian NEDELCU
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Iașul, tot mai des preferat de vedete! Dana
Budeanu, postare de zeci de mii de aprecieri
despre orașul celor 7 coline. „Am simțit
că am fost pentru câteva zile în altă țară”

Dana Budeanu a postat recent pe
pagina sa de Facebook un mesaj în
care vorbește despre curățenia din
orașul Iași. Aceasta a ținut să
compare orașul nostru cu alte orașe
mai mari, precum Bucureștiul și
Constanța, care sunt considerate a fi
niște orașe murdare. Vedeta nu este
singura care face această
comparație. Mai multe persoane
publice au lăudat Iașul din acest
punct de vedere, după ce l-au vizitat

nu avem așa... Doamne ce frumusețe am putut să
văd. Zilnic udau pomii, gazonul, străzile... chiar mam oprit să felicit o doamnă care uda pomii, să o
felicit. Coșurile de gunoi goale... totul curat, exemplar. Am simțit că am fost pentru câteva zile în altă
țară, dar e totuși în România! De ce nu se poate și
în alte orașe? că bani sunt și se contribuie zilnic...!» Ia vedeți Clito și cu Plicușor! Fritz? Chițac?
Neterminaților? Sunați la Iași, ăla cum face, mă?
Sunați la Olguța, ia vedeți? Ăia cum pot, mă?” a
scris Dana Budeanu pe Facebook.

Dana Budeanu, cunoscută pentru replicile ei
dure în mediul online, a făcut recent o postare publică pe Facebook în care are doar cuvinte de laudă
despre orașul Iași. Aceasta a publicat un mesaj primit de la unul dintre urmăritorii ei, în care scrie cât
de curat și frumos este orașul nostru în comparație cu Bucureștiul și Constanța. Vedeta le cere explicații primarilor din capitală și Constața,
transmitandu-le să ia exemplu de la Iași, în cee ace
privește curățenia. „«Vă urez o duminică binecuvântată. Salutări din Iași. Eu sunt din Constanța. Vă
urmăresc non-stop și pe aplicație și oriunde. Am
rămas impresionată de curățenia străzilor din Iași.
Ce parcuri... oare de ce în București și Constanța

Trebuie precizat faptul că în ultimul timp tot
mai multe persoane publice, vloggeri sau simpli vizitatori care ajung în Iași, țin să precizeze cât de
curat și îngrijit este acest oraș. În urmă cu o săptămână, pe data de 12 mai 2022, a ajuns la Iași și
Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
Acesta venise pentru a verifica activitatea comercială din complexul Egros, de pe Calea Chișinăului
din Iași. Încă din primele minute de când a ajuns în
Iași acesta a remarcat cât de curat este Iașul.
„Iașul este foarte curat, în comparație cu Bucureștiul și Constanța. Arată foarte bine”, a spus Horia
Constantinescu, pentru reporterii BZI.

Dana Budeanu nu este singura care face
această observație despre orașul Iași

Un cunoscut vlogger din România a spus
că îi pare rău că nu s-a născut la Iași
La începutl anului 2022, mai exact în luna februarie, vloggerul român Cătălin Stănciulescu a vizitat Iașul. Prezent pentru câteva zile în Iași,
vloggerul român a fost impresionat de viața pe
care ți-o oferă Capitala Moldovei. Acesta a fost ghidat de mai mulţi studenţi de la Facultatea de Geografie din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.
Cătălin Stănciulescu sau Backpackyourlife, așa
cum este cunoscut în spaţiul virtual, a avut parte
de o lecție veritabilă de istorie și a ascultat mai
toate legendele orașului. Acesta a aflat de ce blocurile din Piața Unirii din Iași nu au balcoane sau
de ce acoperișul Palatului Culturii imită flăcările.
„De bun-simţ, băutura ca lumea, oameni de bunsimţ, excepţionali” – au fost unele remarci făcute
de către vloggerul român. Printre obiectivele văzute de Cătălin s-au numărat și Palatul Culturii,
Piața Unirii, Mitropolia dar și câteva cluburi de
noapte din Iași. La finalul vacanţei, Cătălin Stănciulescu a postat pe canalul său de Youtube un videoclip cu cele mai interesante momente trăite în
Iaşi, titlul făcând referire şi la capitală României,
pe care vloggerul o compară într-un mod negativ
cu oraşul din Moldova.
Andreea PĂDURESCU
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AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin, cam. 108, telefon
0232/ 213332,int.2110 sau 2236 – Amariei Andrei.
Nr. 485235/ 19.05.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Anul 2022 luna iunie ziua 03
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 03, luna iunie, anul 2022, ora 10, în localitatea Iasi ,
str.A.Panu, nr.26, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorilor:
I. SC.PARALEL GOTIC LINEAS.SRL CUI 41892616 din jud.Iasi; com.
Ciurea; sat. Lunca Cetatuii; str.Corbului nr.9.
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare nr.9393
– licitatia I; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv TVA
(lei); Cota TVA
Autoturism M1 AA Berlina; marca- VOLSKWAGEN PASSAT ; cilindree
1781 cmc; benzina; tractiune fata; an fabricatie 1998; culoare verde;
nr.inmatric.IS-83-RIA; (stare nesatisfacatoare/ nefunctionala).; A.J.F.P.
Iasi; 1.881; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam. 108, telefon
0232/ 213332,int.2111 sau 2103 – Pavaloi Elena.
II. SC.VERD CONSTRUCT GRUP.SRL CUI 17907161 din jud.Iasi;
com.Rediu; sat.Breazu; .
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare nr. 99 –
licitatia I; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei);
Cota TVA
Autoturism M1 AA Berlina; marca- SKODA FABIA ; cilindree 1198 cmc;
benzina; tractiune fata; an fabricatie 2006; culoare verde; km parcursi 120.140 km; nr.inmatriculare IS-07-WRD; (stare buna).; A.J.F.P. Iasi;
4.947; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
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 RO34TREZ406506701XXXXXXX,
beneficiar D.G.R.F.P.Iasi – Administratia Judeteana a Finanțelor Publice
Iasi,cod de identificare fiscală 4540909 deschis la Trezoreria Municipiului
Iasi;
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;
Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta prin mandatari care
trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala autentica.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă.
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:
Bunurile mobile se afla in custodia debitorilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon afisat.
Data afişării: 19.05.2022.
Conducătorul organului de executare,

Nume şi prenume – Butu Irina

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

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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Dosar de executare nr. T-70
Nr. 604190 din 16.05.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2022, luna iunie, ziua 08
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 08, luna iunie, anul 2022, ora 11:00, în localitatea Iaşi,
bd. Nicolae Iorga, nr. 10C, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile,
proprietatea SC TRUST INSTALAŢII MONTAJ SRL, CUI 19006713, licitaţia a
I-a.
Denumirea bunului mobilDescriere sumară; Cantitate (bucati); Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul; Preţul de
evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*)
- Autoutilitară Peugeot Expert XS9HUC, culoare alb, nr. înmatriculare IS12-XFG, serie saşiu VF3XS9HUC64226669, nr. certificat înmatriculare
I00484428S, CIV G853688; 1; Gaj DGRFP Iaşi – AJFP Iaşi -Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii Iaşi conform:- proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 220755/ 09.08.2021 şi proces verbal
adiţional la sechestru pentru bunuri mobile nr. 602576/08.02.2022;
16.811; 19%
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată 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
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la ter-

PUBLICITATE
menul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferta 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
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar A.J.F.P. IAŞI, cod de identificare fiscală 4540909, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi;
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:
- formularul “cererea de participare la licitaţie şi oferta de cumpărare”
utilizat este cel aprobat prin OPANAF nr. 987/2020, (anexa 11);
- în cazul persoanelor înscrise la licitaţie prin mandatari/împuterniciţi
trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică, autentificată
de către notar;
- contul menţionat de organul de executare trebuie să fie creditat cu
taxa de participare la licitaţie la data şi ora ţinerii licitaţiei;
Pentru informaţii suplimentare, vă deputeţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0232/465969, interior 5114.
Data afişării: 23.05.2022
Conducătorul organului de executare,
PAUL CIOBANU
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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

Luni, 23 mai

• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în
conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele corespunzătoare, îndosariere și
arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și a
celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri
necesară desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă,
fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și
situațiilor cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru
toate departamentele firmei

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

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

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000.
Relații la telefon: 0772026329.
Vând garsonieră în zona Alexandru
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000
euro, ușor negociabil. Relații la
telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
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- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape
de centru, din bolțari - 96 mp, an
construcție 1994, finalizată la
cheie. Anexe - 3 camere în

suprafață de 106 mp, beci, 2
compartimente, fântână, livadă
pruni, vita de vie+teren în total
1760 mp. Relații la telefon: 0741.
485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul PĂUN
- la 150 m de strada principală. Pe
timp de iarnă accesul este facil.
Relații la tel. 0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3
straturi, garaj și boxă, Dancu, str.
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000
euro, negociabil. Telefoane: 0332.
108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică. Preț
negociabil. Tel. 0767. 983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu 2
camere de 52 mp la doar 43. 000
euro. Profită de ofertă! Relații la
telefon: 0755. 122000.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
Muncitor necalificat, studii
generale/medii, fără experiență
precizată, ARCADIA HOSPITAL
SRL. Relații la:0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro.
Muncitor necalificat, 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.
Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM. MIROSLAVA.

MEDIU
SC DIAMOND DEVELOPERS
GROUP S.R.L. anunță publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
“CONSTRUIRE LOCUINTA
COLECTIVA SI ZONA DE SERVICII
PE TEREN PROPRIETATECONFORM PUZ APORBAT CU HCL
NR. 409/ 31.10.2019”, propus a fi
amplasat în mun. Iași, Județul Iași,
ZONA COPOU, CF/NC 167559.
Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Iași din Calea Chișinăului nr. 43,
mun. Iași, jud. Iași, în zilele de luni
- vineri, între orele 9:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Iași.

NOTIFICĂRI
MARKA’S IPURL, lichidator al SC
STYLIUS SRL, cu sediul social în
Iasi, str.Frumoasa, nr.5, bl.644 sc.
A et.2, ap.10 jud. Iasi nr
înmatriculare ORC J22/1548/2014,
CUI 33658887, conform Rezoluţiei
9543/29.04.2022 a ORC Iaşi și al
SC MOIRA ARMI SRL cu sediul în
Iasi, Str Grigore Ureche nr.7 Casa
cu Absida la SCPA
Tomaseschi&Asociatii jud.Iasi, nr
înmatriculare ORC J22/2627/2018,
CUI 39955020, conform Rezoluţiei
9538/ 29.04.2022 a ORC Iași,
notifică următoarele: Împotriva SC
STYLIUS SRL și SC MOIRA ARMI
SRL, societăți aflate în dizolvare
judiciară s-a început procedura de
lichidare. Creditorii trebuie să
depună declaraţia de creanţă
împreună cu toate actele
doveditoare până la data de 31 mai
2022 la sediul lichidatorului din
Iaşi, str Clopotari nr 48 bl 674 sc.
C ap. 16 jud Iasi,Telefon/fax
0232212542. Declar nule
certificatele de înregistrare
anexele și certificatele
constatatoare de autorizare emise

pe numele SC STYLIUS SRL și SC
MOIRA ARMI SRL.

LICITAȚII
SC ”SMART PRODUCTION” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL(fosta CII POHRIB
IONELA), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, și anume mijloace fixeGRAVATOR LASER- 677,4 lei;
GRAVATOR MECANIC- 620,40 lei;
LAPTOP PB EASY- 48,60 lei; MAC
BOK WHITE- 68,40 lei; GRAVATOR
LASER- 361,20 lei; LAPTOP SONY64,20 lei; CAMERA VIDEO HIGH45,60lei; SURSA LASER- 37,80lei;
MASINA ROLUIT TEAVA- 135 lei;
APARAT SUDURA- 630 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR- 180
lei; MASINA TAIERE BANZIC- 270
lei; LAPTOP ACER- 37,80 lei;
PRESA MECANICA- 117 lei;
AUTOTURISM DACIA 1310- 216
lei- la pretul total de 3.510 lei 60% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui
fapt înainte cu minim 5(cinci) zile
raportat la data stabilită pentru
vânzare sub sancţiunea decăderii,
la sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi. LICITAŢIA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATOR IN DATA DE
27.05.2022 ORA 16:00, SE VA
DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE
CU PREVEDERILE LEGII NR.
85/2014 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVENŢEI ŞI ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR MODIFICAT DE
PROCESUL VERBAL AL ADUNARII
CREDITORILOR DIN DATA DE
18.05.2022. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi,
str. Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iaşi, cu
o zi înainte de data în care va avea
loc licitația, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât și la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul
va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare în termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare şi
desfăsurare a licitaţiei. Ofertanții
sunt obligați să depună, până la
termenul de vânzare, o garanție de
participare la licitație în procent de
10% din prețul de începere a
licitației. Garanția se va depune în
numerar, prin plata în contul
indicat de lichidator.Prezenta
publicaţie de vânzare va fi afişată
la sediul lichidatorului judiciar
(locul desfășurare a licitației), la
grefa Tribunalului Iasi-Judecator
Sindic, Consiliul Local Iasi precum
şi la locul de dispunere a activului.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
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Cine este de fapt Adrian Roșca, ieșeanul bătut
de polițiștii locali pe Bulevardul Primăverii.
S-a cerut arestarea sa pe repede-înainte
Adrian Roșca este un ieșean care de câteva zile se
află după gratii, asta după ce
a fost reținut, iar mai apoi
arestat preventiv pentru 30
de zile pentru ultraj. De unde
a început totul? Adrian Roșca
se afla pe data de 18 mai în
zona Primăverii, împreună cu
copilul său de 10 ani, pentru
a-i face acestuia pașaport.
Acolo parcase neregulamentar, iar un echipaj de la Poliția
Locală l-a luat la întrebări,
așa cum este normal în astfel
de cazuri. Cum s-a ajuns de
la o simplă parcare neregulamentară la un scandal în
toată regula terminat cu
arestarea bărbatului este
greu de spus. Cert este că în
mediul online au apărut două
filmări în care Adrian Iulian
Roșca este lovit și îmbrâncit
de către polițiștii locali. Totuși, polițiștii locali au spus
că de fapt ei sunt victime.
Aceștia au precizat că Roșca
s-ar fi apucat de dat cu picioarele în autospeciala de

poliție, iar din această cauză
ar fi vrut să-l imobilizeze. Din
declarațiile inițiale ale polițiștilor, se înțelege că Roșca
l-ar fi agresat pe un agent,
iar mai apoi cel de al doilea a
intervenit să-și apere colegul. Există dubii. Din înregistrarea video apărută în
mediul online imediat după
ce magistrații admiseseră
deja arestarea lui Roșca pentru 30 de zile, se pare că lucrurile nu au stat chiar așa.
Astfel, vizualizând filmarea, Roșca apare stând nemișcat
în
spatele
autoutilitarei, moment în
care aproape simultan cei
doi polițiști se angajează în
asaltarea lui. Trebuie de asemenea precizat că nu se observă momentul în care
Roșca lovește mașina de poliție. A lovit-o sau nu? În încercarea lor de a-l imobiliza,
unul dintre polițiști s-a lovit
la arcadă, iar cel de-al doilea
s-a ales cu uniforma ruptă.

Bursa bârfelor

Un „legionar” a
acceptat să fie bătut
de polițiștii locali,
sub privirile
încremenite ale fiului
său de 10 ani
Ce s-a întâmplat din acel
moment pare mai mult un
scenariu de film. Roșca a
fost încătușat și dus la audieri. Pe repede înainte
acesta a fost reținut, polițiștii
locali și-au scos certificate
medico-legale noaptea și în

scurt timp s-a creionat profilul infractorului „deosebit
de periculos” Roșca. Reporterii BZI au vrut să afle cine
este acest „infractor” care a
fost bătut de polițiștii locali,
iar mai apoi a fost arestat. Ei
bine, Adrian Roșca este un
ieșean care deși nu are o vârstă înaintată a trecut prin
multe și a fost de-a lungul
anilor în situații de criză, situații de care majoritatea
dintre ieșeni nu au auzit
decât în filme. Roșca a fost

cu nevasta se cazează la un hotel, în timp ce
amanta face cechin la un hotel apropiat. Și, timp
de o săptămâna, Belcea stă ba cu nevasta, ba cu
amanta. În acest caz nu sunt informații clare dacă
nevasta s-a prins, ca în cazul Carmencitei, nevasta
afaceristului cu castel. Dar babele vor mai săpa
puțin, ca să afle mai multe detalii. Cine știe ce vor
afla dacă pun întrebările potrivite!...

S-a lăudat că știe un gabor
din târg și a fost săltat

O nouă modă printre șmecheri: în
excursie cu nevasta și amanta!
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
una despre Cristinel Belcea, ăla care are afacerea
cu angrourile. Știut ca țepar în zona afaceriștilor
din târg, Belcea s-a mai evidențiat cu ceva. De
ceva timp a importat o schemă văzută și pe la alți
șmecheri din târg. Când se duce în excursii, Belcea
își face frumos bagajele împreună cu nevasta. În
același timp își face bagajele și amanta. Împreună

Babele continuă rubrica cu una din zona gaborilor. Cu ceva timp în urmă, în orașul Mârlău, gaborii l-au oprit în trafic pe unul care era destul de
suspect. După un control sumar, s-a constatat că
șoferul nu era deținător de permis. Așa că milițienii l-au umflat și l-au băgat la bulău. Dar nu de asta
s-a ajuns aici, ci pentru că individul a devenit recalcitrant și s-a lăudat că are un frate la Miliție,
unul Gheorghiță Potea, care avea ceva legături de
șefie cu serviciul de arme și munițiuni din cadrul
puliției. Când au văzut că ăsta o tot trage cu
frățiorul, ca poate suna pe orișicine, l-au liniștit
direct la secție. Până la urmă, Costică, pentru că
așa-i spune șoferului, a fost trimis să stea acasă,

militar în Legiunea Străină
unde a efectuat misiuni de
menținere a păcii pentru UN,
iar la revenirea în țară s-a angajat prin concurs ca asistent medical la spitalul de
Neurochirurgie din Iași, în
blocul operator. Este un om
extrem de bine pregătit atât
fizic cât și psihic. Este de
asemenea cunoscută pregătirea sportivă a „legionarilor”.
Continuarea pe
www.BZI.ro
Lucian SAVA

dar fără să poată ieși în oraș. Nu l-a ajutat cu
nimic treaba cu fratele, care este ieșit la pensie
de ceva timp! Oricum, babele revin cu enformații
fierbinți despre fostul șefuleț Ghiță Potea, cel care
s-a dus la marmacie. Știți voi bancul...

Cum se fură lovelele la bancă. Tremură
și niște șefuleți de la benereul ieșean?
Babele încheie rubrica de astăzi cu una de prin
viața bancherilor de prin târg. Cu ceva timp în
urmă a fost un scandal cu un angajat pe nume Mugurel Benonie, care a fost prins că ar fi băgat laba
în lovelele de la Beredeu și ar fi plecat cu vreo
200.000 de epuroi. L-au găbjit și acum este judecat. Numai că fapta asta făcută de măruntul gestionar a pus pe jar șefii băncii. La audieri,
Mugurel a arătat că banii se pot fura foarte ușor
și că este posibil și ca alți colegi să se fi înfruptat.
A povestit cu lux de amănunte că există o vulnerabilitate în sistem. În momentul în care banii sunt
transferați, nu se știe cu exactitate câți sunt în
sac. Problemele ajung și până la Banca Națională,
deci nu se știe ce va ieși la suprafață... Babele vor
sta atente pe acest subiect, pentru că sunt multe
de descoperit! Dar, mai multe, în edițiile viitoare.

