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Scandal în jurul funcției de primar 
al comunei Oțeleni, din județul Iași. 
Înalta Curte de Casație și Justiție 
(ÎCCJ) a dat dreptate Agenției Națio-
nale de Integritate (ANI) în procesul în 
care Felician Gherăescu, actualul pri-
mar al comunei, a fost acuzat de in-
compatibilitate. Deși decizia a fost 
dată în luna martie 2022, referatul 
constatator nu a fost emis nici până 
în prezent.  

O comună din județul Iași 
poate rămâne fără primar  
Sesizarea a fost făcută către ANI 

de către un ales local PNL din man-
datul anterior. În mandatul 2016-
2020, Felician Gherăescu (PSD) era 
primar interimar în Oțeleni. Acesta a 
fost găsit incompatibil de inspectorii 
ANI după ce a votat și el propria nu-
mire din postura de viceprimar, în 
cea de primar interimar. După demi-
terea lui Ciprian Aiojoaei din funcția 
de primar al comunei Oțeleni, Ghe-
răescu i-a luat locul ca interimar. 
Numai că în momentul votului, în 
Consiliul Local, pentru nominalizarea 
sa, acesta a votat și el în loc să se ab-
țină. În aceste condiții, în urma unor 

plângeri venite de la aleșii PNL, cei de 
la ANI au făcut verificări și au dat ver-
dictul de incompatibilitate. 

Scandal în comună pe 
motivul demiterii 
primarului din Oțeleni 
Pentru că au trecut mai multe 

săptămâni de la decizia Înaltei Curți, 
cei care au făcut sesizarea la ANI au 
arătat că nu s-a întâmplat nimic. „V-
am adus la cunoștință în urmă cu 
cinci ani situația de incompatibilitate 
în care s-a aflat Felician Gherăescu, 
în prezent primar al comunei Oțeleni 
din județul Iași. În urma sesizării sub-
semnatului, instituția dumneavoastră 
a reținut faptul că, începând cu data 
de 17 octombrie 2016, Felician Ghe-
răescu a exercitat atribuții de primar 
interimar, simultan cu funcția de 
consilier local, încălcând astfel dis-
pozițiile art. 88, alin. (1), lit a) din 
Legea nr. 161/2003, precum și dispo-
zițiile art. 88, alin. (1), lit. a) din Legea 
nr. 161/2003. Ulterior, persoana în dis-
cuție a contestat raportul întocmit de 
Agenția Națională de Integritate, însă 
instanțele de judecată au respins 
contestația sa”, se arată într-o 

adresă a celui care a făcut sesizarea. 

Se cere emiterea ordinului 
de încetare a mandatului  
Cel care a făcut sesizarea a cerut 

prefectului Bogdan Cojocaru emite-
rea ordinului de încetare a mandatu-
lui pentru actualul primar din Oțeleni. 
„Așadar, în data de 16 martie 2022, În-
alta Curte de Casație și Justiție a res-
pins recursul formulat de Felician 
Gherăescu, soluția fiind definitivă. 
Potrivit dispozițiilor din Codul Admi-
nistrativ, mandatul primarului înce-
tează de drept în cazul constatării și 
sancționării, în condițiile legii privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor 
și demnităților publice, a unei stări de 
incompatibilitate. Așadar, în speța de 
față, având în vedere cele menționate 
anterior, data încetării mandatului de 
primar ar fi 16 martie 2022”, se mai 
arată în sesizarea respectivă.  

Primarul Felician Gherăescu 
așteaptă motivarea 
instanței 
Primarul Felician Gherăescu a 

precizat că așteaptă motivarea jude-
cătorilor de la ÎCCJ pentru a vedea 

cum s-a ajuns la o asemenea decizie. 
Practic, până atunci, secretarul pri-
măriei nu va emite referatul consta-
tator. „Din ce știu eu, se fac presiuni 
pentru asta. Nu a venit motivarea de 
la Înalta Curte încă și nu ne bazăm pe 
încheierea de ședință. Așteptăm un 
punct de vedere pentru a vedea pașii 
următori. Nu ține nimeni de această 
funcție de primar. Oricum, raportul 
ANI nu are substanță și voi vedea ce 
căi extraordinare de atac mai sunt”, 
a spus Felician Gherăescu, primarul 
comunei Oțeleni. 

Și prefectul Bogdan Cojocaru a 
susținut că așteaptă acel referat 
pentru a da ordinul de încetare a 
mandatului. „Am primit acea notifi-
care de la Agenția de Integritate, în 
urma căreia noi trebuia să-i anunțăm 
pe cei de la Oțeleni de situația apă-
rută. Am trimis adresa respectivă și 
așteptăm emiterea referatului con-
statator pentru a da ordinul de înce-
tare a mandatului”, a spus prefectul 
Bogdan Cojocaru. Într-o altă comună 
din județul Iași, localitatea Răchiteni, 
primarul Petre Doboș a tras de timp 
pentru a nu-și pierde mandatul. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

O comună din județul Iași poate rămâne 
fără primar! Felician Gherăescu și-a 
compromis mandatul din cauza unui vot



După aprobarea noului regula-
ment pentru locurile de parcare din 
municipiul Iași, autoritatea locală a 
demarat o nouă serie de licitații pen-
tru închirierea unor spații destinate 
mașinilor. Licitațiile respective se în-
tind pe mai multe zile din cursul lunii 
mai și cuprind locuri în unele cartiere 
ale orașului. Închirierea locurilor de 
parcare va avea loc la sediul Direcției 
Exploatare Patrimoniu din municipiul 
Iași.  

Noi locuri de parcare 
închiriate în Iași 
În data de 5 mai 2022, de la ora 

9:30, la sediul Direcției de Exploatare 
a Patrimoniului va avea loc o licitație 
legată de închirierea unui loc de par-
care, cu nr. 11A, loc situat pe strada 
Mihai Vodă Viteazul, nr. 3, din zona 
Chimiei. Drept de participare la lici-
tație au locatarii din blocurile D13, 
D14, P1.  

Tot în data de 5 mai 2022, de la 
ora 10:30, va avea loc o procedură 
privind închirierea a șase locuri de 
parcare cu numerele 12, 14, 26, 40, 46 
și 47, situate în zona străzii Lotrului, 
nr. 1-15, din zona Mircea cel Bătrân. 
Drept de participare la licitație au lo-
catarii din blocurile B26, B27, B28, 
B31, B32, B33, B34, B35, B11, B12, C14, 
C15 și C16. 

În aceeași zi, 5 mai 2022, de la ora 
11:30, se va desfășura o licitație pri-
vind închirierea unui loc de parcare 
cu nr. 6, loc situat pe Bulevardul Pri-
măverii nr. 17. Drept de participare la 
licitație au locatarii din blocurile A4, 
G4, G5, D2, D2A. În cursul zilei de joi, 
5 mai 2022, va avea loc o licitație pri-
vind închirierea a trei locuri de par-
care cu nr. 18, 25, 37 situate în 
parcarea de resedință din Bulevardul 
Poitiers, nr. 20. Drept de participare 
la licitație au locatarii din blocurile 
750, 751, 752, 753, 754 și 765. În cursul 
zilei de joi, 5 mai 2022, de la ora 13:30, 
va fi organizată o licitație pentru în-
chirierea a două locuri de parcare cu 
nr. 6 și 7, ambele situate pe Aleea Su-
cidava, nr. 13, din cartierul Dacia. 
Drept de participare au locatarii din 
blocurile 259, 254, 255, 258B, 259A. 

Zeci de locuri disponibile pe 
Splai Bahlui 
În cursul zilei de 10 mai 2022, de 

la ora 11:30, va fi organizată o proce-

dură pentru închirierea a 37 locuri de 
parcare din zona Splai Bahlui, actuala 
Regele Mihai I al României, nr. 16A. 
Este vorba de locurile cu numerele 1, 
13, 17, 24, 35, 38, 39, 40, 46, 49, 50-53, 
55, 56, 59-67, 70-77, 81, 83-85. Pot 
participa locatarii din blocurile G3, 
B12, 16 Anexă, B14, I1, G4, A4, și E1. 
Data limită de depunere a dosarelor 
este 5 mai 2022. 

În aceeași zi, vor fi închiriate 
două locuri de parcare cu nr. 28 și 66 
din Bulevardul Dacia, nr. 30. Drept de 
participare la licitație au locatarii din 
blocurile SC4, SC5, SC6, SC7, SC8, 
SC9, SC10, SC11, B13, A1, A2, A3, A4. 
Dosarele pot fi depuse până pe 5 mai 
2022. Noul regulament prevede și 
aplicarea unor amenzi mai drastice 
șoferilor care nu respectă hotărârea 
aprobată de Consiliul Local Iași. 

Locuri noi de parcare în 
două mari cartiere ale 
Iașului 
În cursul zilei de 12 mai 2022, de 

la ora 11:00, va fi organizată licitația 
pentru închirierea a 13 locuri din Bu-
levardul Primăverii. Este vorba de lo-
curile cu numerele de la 2 la 14 din 
zona respectivă. Drept de participare 
la licitație au locatarii din blocurile: 
A2, T2, C1 și A6. Primăria, în colabo-
rare cu organizațiile neguvernamen-
tale, a inițiat și un plan de parcare 
sustenabilă în municipiu. 

În plus, în data de 17 mai 2022, de 
la ora 11:00, va fi organizată o proce-
dură legată de închirierea a 11 locuri 
din strada Vitejilor, zona Alexandru 
cel Bun. Este vorba de locurile cu nu-

merele 4, de la 15 la 23 și 25. Drept de 
participare la licitație au locatarii din 
blocurile: A1, A2, A3, A4, A5, A6, D1, 
D2, D3 și D4. Data limită de depunere 
a dosarelor este 12 mai 2022. În pe-

rioada următoare, vor avea loc și alte 
licitații privind închirierea unor locuri 
de parcare din Iași. 

Vlad ROTARU 
vlad.rotaru@bzi.ro
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Primăria scoate la mezat zeci de locuri de parcare 
din Iași! Iată lista cartierelor vânate de șoferi
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COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea 
ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.   

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

- absolvenţi de şcoală profesională sau 8 clase şi curs calificare;   
- permis de conducere  cat.Tv pentru vatmani și permis de conducere  

cat.D şi atestat profesional transport persoane pentru șoferi; 
-apt medical şi psihologic. 
Oferim: 
-  Motivare financiară pentru activitate în trafic aglomerat sau muncă 

suplimentară, inclusiv tichete masă; 
-  Stabilitatea locului de muncă; 
-  Sprijin în diverse situații sau evenimente de viață; 
-  Posibilitatea dezvoltării profesionale; 
-  Planificarea anuală a vacanțelor.   
Criteriile de selecţie sunt:  
-  Cunoştinţe specifice activităţii; 
-  Abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale; 
-  Identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate, flexibilitate; 
-  Echilibru psihic şi emoţional; 
-  Punctualitate, disponibilitate, politeţe, spirit de ordine şi disciplină;  
-  Alte aptitudini: comunicativitate, îndemînare, operativitate; 
-  Motivaţia candidatului. 
Dosarul de înscriere la selecţie va conţine: cerere de participare la 

selecţie, CV, recomandări, cazier rutier (ultimii 5 ani), cazier judiciar, precum 
şi xerocopii după: cartea de identitate, certificat de naştere, diploma de stu-
dii, certificat de calificare, permis de conducere cat.Tv/D și atestat profe-
sional transport persoane.

Timp de trei zile, conform rapor-
tărilor Direcției de Sănătate Publică 
Iași (DSP), niciun ieșean nu s-a imuni-
zat. În cabinetele medicilor de fami-
lie, nu a fost administrată nicio doză 
de vaccin. Odată cu închiderea cen-
trelor de imunizare, a scăzut și numă-
rul persoanelor care se vaccinează. 
„În acest weekend, nu a fost adminis-
trat niciun vaccin Covid-19 la Iași. Nu-
mărul imunizărilor a scăzut”, au 
precizat reprezentanții DSP Iași. Tre-
buie menționat că în depozitul din 
Iași zac aproape 400 de mii de doze 
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson 
și Pfizer pentru copii.  

„Noi am închis de mult centrul de 
vaccinare. Lumea nu se mai vacci-
nează, nu mai cere nimeni să se vac-
cineze. Noi avem în depozit foarte 
multe doze de vaccin din toate cate-
goriile. De la noi se face distribuția. 
Trebuie precizat că, dacă există o 
persoană care dorește să se imuni-
zeze, o poate face doar cu progra-
mare, pentru a nu se pierde doza de 
vaccin”, a declarat col. med. Aurelian 
Corneliu Moraru, comandant al Spita-
lului Clinic Militar de Urgenţă Iaşi.  

O mare parte din cele 
400.000 de doze de vaccin 
Covid-19 de la Iași vor expira 
în următoarea perioadă 
În acest moment, în depozitele de 

la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă 

„Dr. Iacob Czihac”, Iaşi, zac aproxima-
tiv 400 de mii de doze de vaccin, care 
vor expira în următoarele două, trei 
luni. 30 iunie 2022 este termenul li-
mită pentru mai multe doze de Pfizer. 
„Avem în depozit doze de Pfizer, Mo-
derna, Johnson & Johnson și Pfizer 
pentru copii. În momentul de față, 
sunt, cu aproximație, 230.000 de 
doze Pfizer, care au data de expirare 
30.06.2022 și 31.07.2022; 30.000 de 
doze Moderna, cu termen până pe 
01.08.2022, 110.000 de Johnson & 
Johnson, care expiră urmează să ex-
pire pe data de 31 august 2022 și 7 

noiembrie 2022. Cele aproximativ 19 
mii de doze de Pfizer pediatric ce se 
află în depozit au termenul de expi-
rare la sfârșitul lunii iulie, 31.07.2022”, 
au precizat reprezentanții  Spitalul 
Clinic Militar de Urgenţă Iaşi.  

Aproximativ 30 la sută  
din populația Iașului  
s-a vaccinat  
Aproximativ 30 la sută din popu-

lația Iașului este imunizată împotriva 
Covid-19. De la debutul campaniei de 
vaccinare și până în prezent, la Iași 

au fost administrate aproximativ 700 
de mii de doze de vaccin. Din numărul 
de 921.732 de locuitori ai Iașului, ce 
reprezintă populația eligibilă pentru 
vaccinare, aproximativ 30 la sută 
sunt imunizați împotriva Covid-19. Din 
luna decembrie 2020, de la debutul 
campaniei de vaccinare împotriva 
Covid-19, în județul Iași s-au vaccinat 
cu două doze 157.217 de persoane, iar 
cu schema completă de vaccinare, 
adică trei doze, 95.514 persoane. Și în 
prezent ieșenii continuă să se vacci-
neze împotriva Covid-19.  

Andreea PĂDURESCU

Aproximativ 400 de mii de doze de vaccin zac în 
depozit la Iași! Niciun ieșean nu s-a imunizat 
împotriva Covid-19 în acest weekend



Între 10 și 13 mai 2022, la Iași are 
loc ediția a IX-a a Simpozionului In-
ternațional „Dumitru Stăniloae”. 
Acesta este intitulat „Nu este bine să 
fie omul singur. Pandemie – Izolare – 
Isihie”. Este un eveniment științific 
cu deschidere internațională, orga-
nizat anual de Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din ca-
drul Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” (UAIC) din Iași, în colaborare cu 
Sectorul Învățământ al Arhiepisco-
piei Iașilor.   

Simpozion Internațional 
„Dumitru Stăniloae” 
intitulat „Nu este bine să fie 
omul singur. Pandemie – 
Izolare – Isihie”, la Iași  
Simpozionul Internațional „Dumi-

tru Stăniloae” este un eveniment ști-
ințific cu deschidere internațională, 
organizat anual de Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăni-
loae” din cadrul UAIC din Iași, în cola-
borare cu Sectorul Învățământ al 
Arhiepiscopiei Iașilor. Așezat sub pa-
tronajul marelui teolog român, sim-
pozionul reprezintă un spațiu 
academic de cercetare dedicat dez-
baterilor teologice privind istoria și 
spiritualitatea bimilenară a Bisericii 
în viața cetății, sub aspect dogmatic, 
patristic, canonic, moral și liturgic. 
Ediția din 2022, precum și cele ante-
rioare, conectează discursul teologic 
la agenda socială, dedicându-se unei 

teme care, în diferite intensități și pe 
fundalul unei multitudini de expe-
riențe personale și/sau colective, ne 
marchează pentru al treilea an con-
secutiv.  

O dezbatere necesară 
înainte și după. Lecțiile 
pandemiei 
Deja titlul acestei dezbateri oferă 

curaj: există un „după”! În jurul aces-
tei conjuncții, se poartă intense dis-
cuții, mai ales pentru că se întrevăd, 
firavi, germenii viitorului. Pe de o 
parte, bucuria se împletește cu te-
merea legată de statutul omului/cet-
ățeanului. Dacă în opinia unora a avut 

loc un „abuz de bine”, ce șanse există 
să nu se întâmple și un „abuz de rău”, 
dacă anumite îngrădiri, modificări le-
gale, practici medicale și mecanisme 
de psihologie socială se perpe-
tuează? Pe de altă parte, nu cumva 
toate aceste instrumente existau 
deja, înainte, puse la păstrare, pre-
cum murăturile din toamnă pentru 
iarnă, iar abia acum au fost scoase și 
servite? Nu cumva ne așteaptă o 
nouă fază istorică a luptei pentru li-
bertate, responsabilitate, respecta-
rea demnității umane, dreptul la 
informație corectă, la intimitate, la 
prevenție, la sisteme medicale per-
formante, la sănătate cu costuri scă-
zute, iar nu, ca acum, când este 
domeniul cel mai profitabil la nivel 
mondial? Ce loc și ce rol poate să 
aibă credința religioasă în noianul 
acesta de interogații?. Toate acestea 
reprezintă provocările lansate în 
acest eveniment. Printre invitați, se 
remarcă: prof. univ. dr. Vasile Astă-
răstoae, prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, 
ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și 
Bucovinei, prof. univ. dr. Tudorel Toa-
der, rectorul Universității „Cuza” din 
Iași, PS Epifanie, episcop de Lidra 
(Grecia), pr. prof. univ. dr. Ion Vico-
van, conf. univ. dr. Iulian Damian, pro-
rector UAIC din Iași și PS Ignatie, 
Episcopul Hușilor.   

Dezbaterea care prefațează, pre-
cum în anii anteriori, și ediția aceasta 

a Simpozionului Internațional „Dumi-
tru Stăniloae”, își propune să răs-
pundă la aceste întrebări. 
„Preasfințitul Părinte Ignatie, Episco-
pul Hușilor, va contura maniera în 
care, de la vlădică la opincă, Biserica 
noastră s-a confruntat cu pandemia, 
încercând să identifice o pastorație a 
stării de criză. Inevitabil, va trebui să 
ne și întrebe: ce altceva decât o per-
manentă criză, o permanentă punere 
în chestiune, este viața creștinului? 
Este instalarea comodă în istorie o 
soluție? Prof. univ. dr. Vasile Astărăs-
toae va diseca metaforic, din per-
spectiva unui medic, cazul: etiologie, 
simptome, terapie. Centrală aici va fi 
întrebarea, pusă cu insistență de 
mulți, dacă și cum mai putem avea 
încredere generic în știință. Mai ales 
că în numele ei au dat liderii politici 
ordine, au stabilit reguli, au limitat li-
bertăți fundamentale, au segregat 
societatea. Dincolo de teoriile con-
spiraționiste, a devenit omul de ști-
ință complice al puterii? Dacă nu este 
așa, cât de mult pot folosi autoritățile 
argumentul științific?”, menționează 
organizatorii. Așadar, la Iași, are loc 
Simpozionul Internațional „Dumitru 
Stăniloae”, intitulat „Nu este bine să 
fie omul singur. Pandemie – Izolare – 
Isihie”.  

 
Valentin HUȚANU 

valentin.hutanu@bzi.ro
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Simpozion Internațional „Dumitru 
Stăniloae” intitulat „Nu este bine să fie 
omul singur. Pandemie – Izolare – Isihie”
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Spre deosebire de medicii de fa-
milie de pe cuprinsul orașul Iași, care, 
pe timpul pandemiei, s-au axat foarte 
mult pe acordarea de consultații în 
regim de telemedicină, cadrele me-
dicale din comunele ieșene au acor-
dat consultații față în față chiar și 
persoanelor infectate cu SARS-CoV-
2. Cu toate acestea, adresabilitatea a 
crescut în mod exponențial în ulti-
mele luni, când oamenii au mai re-
nunțat la frica de a se infecta și s-au 
decis să-și caute mai mult de sănă-
tate.  

Dr. Raluca Lozneanu: „Ar fi 
bine ca sistemul de 
medicină primară să fie 
dezvoltat, să existe o 
colaborare între mai mulți 
medici de diferite 
specialități” 
Comuna Tansa are un singur 

medic de familie pentru cele două 
sate, Tansa și Suhuleț. Pe lista medi-
cului de familie din comună, dr. Ra-
luca Lozneanu, sunt înscriși în jur de 
1700 de pacienți asigurați. Zilnic, la 
cabinet se prezintă în jur de 30-40 de 
pacienți, adresabilitatea depășind cu 
mult numărul de consultații decon-
tate în contract cu Casa de Asigurări. 

„Noi nu mai putem, astăzi este 
liber, dar, în general, avem câte 40 de 

consultații pe zi. Nu știm care ar fi 
soluția, ce putem face, nu putem tri-
mite pacienții fără să-i consultăm. În 
perioada pandemiei, am vaccinat, 
mai avem doze, dar nu se mai pre-
zintă nimeni pentru acest lucru la ca-
binet. Zilnic, se prezintă pacienți cu 
viroze și chiar și cu viroze intestinale. 
Deși mi-aș dori să am un coleg cu 
care să lucrez și să colaborez, nu 
cred că ne-am descurca din punct de 
vedere financiar cu doar 1700 de asi-
gurați. Nu-ți mai convine să faci na-
veta, să bați drumul și să suporți tot 
ce este de suportat. Eu nu mai reu-
șesc să mai trimit raportarea la DSP, 
trebuie să lucrez peste program. La 
final de lună se fac raportările cu 
vaccinările copiilor și vaccinările an-
tigripale. Este foarte aglomerat. De la 
începutul anului, lună de lună, noi am 
depășit numărul de consultații pe zi. 
Noi am consultat mereu, fără să re-
fuzăm vreun pacient, inclusiv cu 
covid. Media de pacienți consultați 
zilnic este în jur de 30-40.  

Spre exemplu, luna trecută a fost 
mai lejer, fiind și mai puține zile lu-
crătoare. Am avut vreo 450 de con-
sultații, dar, de regulă, avem peste 
500 de consultații pe lună. Adresabi-
litatea este mare și este destul de 
greu de lucrat cu ei. Mulți nu vor să 
meargă mai departe pentru investi-
gații de specialitate sau pentru ana-

lize. Ar fi bine ca sistemul de medi-
cină primară să fie dezvoltat, să 
existe o colaborare între mai mulți 
medici de diferite specialități, astfel 
încât pacienții să beneficieze de mai 
multe la un dispensar. Spre exemplu, 
eu nu am posibilitatea să le fac pa-
cienților analize. Ar trebui să existe 
laboratoare care să vină periodic 
pentru analize și în comune sau să se 
deplaseze specialiști, deoarece po-
pulația este îmbătrânită și are nevoie 
de astfel de servicii medicale” a de-
clarat medicul Raluca Lozneanu.  

Adresabilitatea în 
cabinetele medicilor de 
familie din județul Iași a 
crescut considerabil odată 
cu renunțarea la restricții  
Dr. Cristian Mihai Herescu este 

singurul medic de familie din comuna 
Dagâța. Pe lista sa sunt înscriși apro-
ximativ 2400 de asigurați. Medicul 
are, zilnic, în cele șapte ore de pro-
gram, 28 de consultații decontate în 
contract cu Casa de Asigurări, dar 
numărul acestora este în mod frec-
vent depășit. În plus, foarte mulți pa-
cienți îl contactează și telefonic sau 
prin intermediul Whatsapp-ului. Me-
dicul ieșean a declarat că se des-
curcă numai datorită celor două 
asistente medicale, care se ocupă de 

partea de asistență și ceea ce în-
seamnă „hârțogăraie”.  

„În perioada anotimpului rece și 
imediat cu începutul primăverii, 
adresabilitatea în cabinetele medici-
lor de familie a crescut considerabil. 
Odată cu ridicarea restricțiilor și re-
nunțarea la mască, a crescut numă-
rul de viroze, probleme întâlnite mai 
ales în comunitățile școlare. Plus că 
a început o efervescență din partea 
pacienților cronici, care au început 
să meargă să-și vadă mai des de să-
nătate la medicii specialiști din Iași și 
Roman, cele mai apropiate orașe de 
comuna Dagâța.  

Suntem în contract și am vacci-
nat cu Johnson & Johnson, dar nu s-
a mai vaccinat nimeni din luna 
februarie. Am avut două categorii de 
pacienți care s-au vaccinat împotriva 
Covid: cei care veneau de la muncă 
din străinătate și aveau nevoie ne-
apărat de certificat verde și foarte 
puțini vârstnici, care preferau să se 
vaccineze la cabinet, deoarece nu 
voiau să se deplaseze în oraș. Plus că 
Johnson era o singură doză și era 
destul de simplu. Ne descurcăm, pro-
gramul nu este atât de copleșitor, 
ideea este să găsești soluții pentru a 
putea să ajuți cât mai mulți pacienți”, 
a precizat dr. Cristian Mihai Herescu. 

În comuna Țibănești activează 
patru medici de familie. Unul dintre 
aceștia a declarat că, în cabinetele 
din comună, pacienții au fost consul-
tați întotdeauna fizic, chiar și în pe-
rioada de alertă. Adresabilitatea a 
crescut odată cu ridicarea restricții-
lor, la cabinete prezentându-se 
foarte mulți copii care se confruntă 
cu boli specifice acestei perioade. 
Principala problemă a medicilor de 
familie din comuna Țibănești, județul 
Iași, este numărul mic de asigurați, 
un medic având în jur de 1200 de pa-
cienți – în măsura în care, pentru un 
venit decent, unui medic de familie îi 
trebuie cel puțin 1500 de asigurați. 
Medicul de familie este de părere că 
numărul de asigurați a scăzut drastic, 
deoarece populația tânără a plecat 
din comună, iar în timpul pandemiei 
au murit foarte mulți bătrâni. 

Codruța Șoroagă

Medicii de familie din județul Iași fac  
cu greu față numărului mare de pacienți: 
„Avem câte 40 de consultații pe zi!”
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Dragostea pentru muzică a fost cultivată în Eli-
zabeth Nizza de către mama ei. Aceasta are 25 de 
ani și este din Republica Moldova, iar pasiunea față 
de lumea muzicii a făcut-o să participe la prese-
lecțiile de la Iași pentru emisiunea „Românii au ta-
lent”. La o vârstă fragedă, Elizabeth a trecut 
printr-o operație cu șanse foarte mici de supravie-
țuire.  

Tânăra a studiat la școala muzicală de mic 
copil și a început să cânte și în corul școlii. Profe-
sorii nu au încurajat-o niciodată, aceștia spu-
nându-i încontinuu că nu are voce. 

Elizabeth Nizza a reușit la Iași să îi convingă pe 
jurați și să se califice în următoarea etapă a emi-
siunii concurs „Românii au talent”. Concurenții s-
au antrenat și au urcat pe scena de la PRO TV. 
Talentul acestora a fost apreciat, iar spectacolul a 
fost unul de neuitat. Tinerii visători au reușit să ob-
țină „DA”-urile la care sperau, iar jurații au rămas 
plăcut surprinși. Tânăra din Republica Moldova a 
avut curajul să prezinte întregii țări că are cu ade-
vărat o voce excepțională. 

Cum a apărut dragostea pentru muzică: 
„Mi-au propus să particip la un concert” 
Elizabeth Nizza este din Republica Moldova și 

are 25 de ani. Ea este una dintre cele mai talentate 
voci care a participat la „Românii au talent”.  

„Dragostea pentru muzică a fost cultivată în 
mine de mult iubita mea mamă, care a fost primul 
meu profesor de muzică. La vârsta de șase ani, am 
început să frecventez orele de pian la școala de 
muzică, în clasa de pian a mamei mele. În același 

timp, am început să cânt în corul școlar – dintot-
deauna mi-am dorit să fiu solistă.  

Încă din copilărie, ieșirea pe scenă a devenit un 
obicei pentru mine, însă orele de canto nu erau in-
cluse în programul școlar. De aceea le-am frecven-
tat în mod particular după absolvirea școlii de 
muzică în perioadă de adolescență. Profesorii mă 
descurajau, îmi ziceau că nu am voce și că pierd 
timpul în zadar. Din acest motiv, am lăsat canto 
pentru o perioadă, până la vârsta de 17 ani. Atunci 
când cântam în clasa de curs a mamei mele, am 
fost auzită de niște persoane care mi-au propus să 
particip la un concert”, spune pentru reporterii BZI 
Elizabeth Nizza. La acest eveniment, profesorii 
care nu au susținut-o vreodată în aspirațiile și vi-
surile tinerei, i-au dăruit flori și au îndemnat-o să 
cânte, dar mai ales să se ocupe de canto în mod 
profesionist. Din acel moment, tânăra a început să 
facă ore de canto în incinta facultății.  

În trecut, tânăra a avut ocazia să participe și la 
concursuri de canto clasic la nivel mai slab în Re-
publica Moldova și Ucraina.  

„De la naștere, sunt o luptătoare. Am avut o in-
tervenție chirurgicală în copilărie, de la care aș fi 
putut muri. Cred că Dumnezeu mi-a salvat viața ca 
să las ceva frumos în lumea asta!”, menționează 
artista. 

Elizabeth Nizza: „Visul meu mereu a fost 
și rămâne să schimb lumea  
spre bine prin talentele mele” 
În timpul facultății, Elizabeth a fost subapre-

ciată de colegi, profesori și prieteni, care îi ziceau 

într-un glas că nu este destul de talentată pentru 
a ieși pe scenă. Aceștia o îndemnau să lucreze mai 
mult asupra vocii, fiind considerată prea mică pen-
tru a fi observată, chiar dacă avea mai mult de 20 
de ani.  

„Am trecut printr-un moment foarte greu – una 
din persoanele apropiate m-a descurajat extrem 
de mult, zicând că nu sunt gata pentru concursuri 
de așa fel. Aceasta cânta cu interpreți mai simpli 
în sens vocal. În aceeași perioadă, cel mai apropiat 
prieten, Artur Șubic, m-a îndrumat să completez 
chestionarele la toate concursurile, fără a asculta 
părerea cuiva, chiar și a lui”, zice tânăra. 

La „Românii au talent”, Elizabeth Nizza, ca orice 
artist care iese pe scenă, indiferent de nivelul de 
pregătire, a avut mari emoții.  

„Visul meu mereu a fost și rămâne să schimb 
lumea spre bine prin talentele mele: muzica și 
vocea. De mică, mi-am dorit să fiu pe scenă și să 
cuceresc lumea. Prin astfel de concursuri muzicale 
reușesc să înscriu numele meu în analele istoriei”, 
precizează Elizabeth. 

Tânăra are un model în viață, îi place foarte 
mult personalitatea și caracterul lui Elon Musk. 
Principalul motiv pentru care este atrasă de iden-
titatea acestuia este legat de faptul că el este o 
fire ambițioasă. Chiar dacă se întâmplă să cadă, se 
ridică și realizează unele lucruri pe care alții le con-
sideră imposibile. Dragostea pentru muzică ră-
mâne însă cel mai important lucru din viața 
artistei.  

 
Ana Crețu

A fentat moartea și i-a uimit pe jurații de la „Românii 
au talent”! Elizabeth Nizza: „Dumnezeu mi-a salvat 
viața ca să las ceva frumos în lumea asta”
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Muzeul de Istorie a Moldovei din 
cadrul Complexului Muzeal Național 
„Moldova” (CMNM) Iași organizează, la 
Palatul Culturii, expoziția „Euro 20. 
Două decenii de monedă unică euro-
peană”, un eveniment dedicat împli-
nirii a 20 de ani de la introducerea 
monedei euro în circulația statelor 
membre ale Uniunii Europene (UE), 
înlocuind bancnotele şi monedele na-
ţionale, cum ar fi francul belgian, 
marca germană, peseta spaniolă sau 
francul francez.  

Parcursul extraordinar al mone-
dei unice europene va fi celebrat în 
cadrul acestui proiect expozițional 
care marchează și Ziua Europei, săr-
bătorită în fiecare an pe 9 mai. Expo-
ziția valorifică piese din colecții 
particulare care pot fi admirate de 
publicul vizitator, grație contribuției 
colecționarilor Tonel Dârzu (Boto-
șani), Mihai Iulian Făgețan (Sibiu) și 
Mihai Baște (Sibiu).  

Inedită expoziție la Palatul 
Culturii din Iași,  
cu moneda euro  
În cele două decenii care s-au 

scurs de la apariția sa, moneda euro 
a îmbogăţit colecţiile numismaţilor 
de pretutindeni cu splendide şi valo-
roase piese şi seturi monetare. Dato-
rită multiplelor tradiţii culturale, 

artistice şi populare ale ţărilor din 
zona euro, emisiunile comemorative 
au o foarte mare diversitate de stil şi 
un domeniu foarte generos de tema-
tici. În acelaşi timp, datorită acestor 
emisiuni monetare, cetăţenii Uniunii 
Europene pot cunoaşte valorile şi 
evenimentele naţionale ale  statelor 
membre.  

Organizată în spațiile Muzeului de 
Istorie a Moldovei, expoziția „Euro 20. 
Două decenii de monedă unică euro-
peană” va fi deschisă publicului în pe-
rioada 8 mai – 26 iunie 2022 și va 
putea fi vizitată de marți până dumi-
nică, între orele 10:00 și 17:00 (ora 
16:30, ultimul bilet). Vernisajul va avea 
loc duminică, 8 mai 2022, ora 11:00, la 
Palatul Culturii din Iași.  

Istoricul și scopul  
monedei euro  
Uniunea economică și monetară 

(UEM) a reprezentat o ambiție recu-
rentă pentru Uniunea Europeană încă 
de la sfârșitul anilor 1960. UEM presu-
pune coordonarea politicilor econo-
mice și bugetare, aplicarea unei 
politici monetare comune și utiliza-
rea unei monede unice, euro. O mo-
nedă unică oferă multe avantaje: 
întreprinderile pot face mai ușor co-
merț transfrontalier, economia evo-
luează mai bine, iar consumatorii au 

mai multe oportunități și posibilități 
de alegere.  

Au existat, însă, obstacole poli-
tice și economice – de la angajamen-
tul politic uneori slab și divergențele 
de opinii asupra priorităților econo-
mice, până la turbulențele de pe pie-
țele internaționale. A fost necesar ca 
toate aceste obstacole să fie de-
pășite, pentru a înainta către uniunea 
economică și monetară.  

Calea spre moneda euro  
Stabilitatea valutară internațio-

nală din perioada imediat postbelică 
nu a durat mult. Tulburările de pe pie-
țele valutare mondiale amenințau 
sistemul de prețuri comune asociat 
politicii agricole comune, unul dintre 
pilonii principali ai Comunității Eco-
nomice Europene de la acel moment. 
Încercările ulterioare de a atinge rate 
de schimb stabile au fost afectate de 
crizele petroliere și de alte șocuri, 
până când, în 1979, a fost lansat Sis-
temul Monetar European (SME).  

Sistemul Monetar European s-a 
bazat pe menținerea cursurilor de 
schimb ale monedelor participante 
într-un interval restrâns. Această 
abordare complet nouă a reprezentat 
o coordonare fără precedent a politi-
cilor monetare ale țărilor UE și a fun-
cționat cu succes timp de peste un 

deceniu. Apoi, sub președinția lui 
Jacques Delors, guvernatorii băncilor 
centrale din țările UE au elaborat „Ra-
portul Delors”, privind modul în care 
ar putea fi realizată UEM.  

De la Maastricht, la euro și la 
Zona Euro: 1991-2002  
„Raportul Delors” propunea o pe-

rioadă de pregătire în trei etape pen-
tru uniunea economică și monetară 
și pentru Zona Euro, care acoperea 
perioada 1990-1999. Liderii europeni 
au acceptat recomandările formulate 
în „Raportul Delors”. Noul tratat pri-
vind Uniunea Europeană, care con-
ține dispozițiile necesare pentru 
punerea în aplicare a uniunii mone-
tare, a fost convenit la Consiliul Eu-
ropean de la Maastricht, din Țările de 
Jos, în decembrie 1991.  

După un deceniu de pregătiri, 
moneda euro a fost lansată la 1 ianua-
rie 1999: în primii trei ani, a fost o mo-
nedă „invizibilă”, utilizată doar pentru 
contabilitate și plăți electronice. La 1 
ianuarie 2002, au fost lansate mone-
dele și bancnotele euro. Astfel, în 12 
țări ale UE, a avut loc cea mai mare 
schimbare de monede din istorie. 
Așadar, într-o expoziție inedită la Pa-
latul Culturii din Iași, publicul poate 
admira istoria monedei euro.  

Valentin HUȚANU 
valentin.hutanu@bzi.ro

Expoziție inedită la Palatul Culturii din Iași! 
Publicul poate admira istoria monedei euro 



Universitatea de Medicină și Farmacie 
din Iași organizează o nouă etapă de 
simulare a concursului de admitere. 
La această sesiune, s-au înscris 
1.700 de candidați – mai mulți față de 
prima sesiune desfășurată în martie, 
la care au participat 1.482. 
Aproximativ 200 de studenți voluntari 
vor avea grijă de buna desfășurare a 
concursului, care are loc în regim 
fizic. Acesta se va desfășura 
duminică, 8 mai 2022 

  
O nouă sesiune a simulării concursului de Ad-

mitere la Universitatea de Medicină și Farmacie 
(UMF) „Grigore T. Popa”, din Iași, va avea loc dumi-
nică, 8 mai 2022. Simularea concursului de admi-
tere este un proiect educațional organizat de către 
UMF împreună cu Societatea Studenților Medici-
niști Iași, Societatea Studenților Stomatologi Iași, 
Societatea Studenților Farmaciști Iași și Asociația 
Studenților Bioingineri Iași. La această sesiune, s-
au înscris 1.700 de candidați – mai mulți față de 
prima sesiune desfășurată în martie, la care au 
participat 1.482. Aproximativ 200 de studenți vo-
luntari vor avea grijă de buna desfășurare a con-
cursului, care are loc în format fizic.  

Simularea concursului  
de admitere la UMF Iași  
În ziua programată pentru simulare, librăria 

Universității de Medicină și Farmacie va fi deschisă 
în intervalul orar 8:00-14:00, astfel încât candidații 
să își poată procura culegerile de teste pentru Con-
cursul de Admitere la UMF Iași 2022.  

„Suntem extrem de încântați că, după doi ani, 
avem posibilitatea de a organiza din nou simularea 
concursului de Admitere la UMF Iași în format fizic. 
Știm cât de important este acest examen pentru 
viitorii noștri colegi și ne bucurăm că putem veni 
în ajutorul lor, pentru a-și evalua cunoștințele de-
prinse până în acest moment și a face față mai 
ușor stresului din ziua concursului, știind la ce să 
se aștepte și cum decurge acesta”, a declarat Mă-
dălina Florea, președintele Societății Studenților 
Mediciniști Iași.  

Au apărut culegeri care  
conțin modele de teste  
În acest context, testele publicate de Editura 

„Gr. T. Popa”, ediția 2022, au următoarele prețuri 
de vânzare: Anatomia și fiziologia omului – 33 de 
lei, Chimie Organică – 42 de lei, Fizică – 43 de lei, 
Biologie Vegetală – 32 de lei, Matematică – 31 de lei. 
Ediția simulării concursului de admitere la UMF Iași 
2022 se va desfășura fizic și va avea loc în două se-
siuni.  

Taxa de participare este de 60 de lei. Simularea 
concursului de admitere este un proiect educațio-
nal destinat elevilor sau oricărei persoane care do-
rește să se înscrie la Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Proiectul are ca 
scop principal simularea procesului de examinare 
din cadrul concursului de admitere, precum și eva-
luarea personală a fiecărui candidat.  

UMF Iași a scos din calculul notei de 
admitere media de la Bacalaureat  
De precizat este că, în ședința din 22 decem-

brie 2021, Senatul Universității de Medicină și Far-
macie Iași a aprobat Metodologia proprie privind 
organizarea și desfășurarea concursului de admi-
tere, pentru anul universitar 2022-2023. Conform 
Metodologiei, s-a scos din calculul notei de admi-
tere media de la Bacalaureat, care reprezenta 10 
procente. Astfel, începând din acest an, clasifica-
rea candidaților se va realiza doar pe baza notelor 
obținute la testul grilă.  

Concursul de admitere din sesiunea IULIE con-
stă în susținerea unei probe scrise (test grilă) pen-
tru ocuparea locurilor subvenționate la bugetul de 
stat și a locurilor cu taxă în lei. Universitatea 
acordă cel puțin zece locuri bugetate, în cadrul ci-
frei de școlarizare aprobate, din categoria locuri 
repartizate statistic, absolvenților cu diplomă de 
Bacalaureat proveniți din sistemul de protecție so-
cială. În cazul în care locurile nu se ocupă, univer-
sitatea le va distribui către ceilalți candidați. 
Durata tezei este de trei ore. La noua etapă a si-
mulării concursului de admitere la Universitatea de 
Medicină și Farmacie din Iași participă 1.700 de 
candidați, existând și 200 de studenți voluntari în 
cele 65 de amfiteatre amenajate.  

Valentin HUȚANU 
valentin.hutanu@bzi.ro
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Simularea concursului de admitere la 
Universitatea de Medicină și Farmacie  
din Iași: 1.700 de candidați, 200 de 
studenți voluntari, 65 de amfiteatre 
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Tot mai mulți clienți au 
început să reclame firma de 
mobilă Seven Hills 
Furniture din Iași. O 
comandă care trebuia să fie 
finalizată în 35 de zile nu a 
fost onorată nici după șase 
luni. Clienții au reclamat și 
deficiențe observate la 
montaj. Patronul societății 
susține că au fost solicitate 
mai multe modificări din 
partea beneficiarilor 

 
Firma Seven Hills Furniture se 

află în centrul unui nou scandal. Totul 
a început în cursul lunii octombrie 
2021, când o familie din Iași a coman-
dat mobilă pentru casa din satul Vo-
rovești, comuna Miroslava. Mai întâi, 
au fost consultate mai multe oferte și 
au ales în cele din urmă serviciile fur-
nizate de Seven Hills Furniture, care 
are un punct de lucru pe șoseaua 
Iași-Tomești. Clienții au fost seduși 
de termenul relativ scurt de finalizare 
a comenzii: 35 de zile. Și aceasta se 
întâmpla în urma unei deosebiri sub-
stanțiale față de alte firme care pu-

teau onora contractul doar după un 
termen mai lung. Bucuroși că au au 
găsit această ofertă, au făcut co-
manda pentru bucătărie, dormitor și 
baie. Au plătit integral suma de 
35.000 lei, aproape 7.000 de euro, 
ceea ce s-a dovedit o greșeală. „Eu și 
cu soțul meu am plătit integral 
această sumă și cred că aici am gre-
șit. Au trecut aproape șase luni, iar 
comanda nu a fost onorată. Tot tim-
pul veneau la noi doar cu o parte din 
mobilier. Nu este normal ce se întâm-
plă. Soțul meu a făcut plângere și la 
Protecția Consumatorilor. Acum aș-
teptăm un răspuns”, a precizat Mira-
bela U. Și în edițiile trecute ale BZI a 
fost prezentată o situație similară în 
care a fost implicată aceeași firmă.  

Familie din Iași batjocorită 
după ce a comandat mobilă 
care a fost montată greșit 
Afacerea Seven Hills Furniture 

este administrată de Călin Răzvan 
Boncu prin intermediul societății 
BCCR Gold Solutions SRL. Clienta 
înșelată a mai precizat și că adminis-
tratorul a invocat tot felul de motive 
pentru a nu onora comanda. „Noi am 

plătit integral, pentru că beneficiam 
de un discount. Mobila a venit în 
bucăți. Cred că au adus cam 80 la 
sută din comandă. Au venit cu pro-
bleme la uși, la fronturi. Nu trebuie să 
fii de meserie ca să observi că lucra-
rea nu este executată corect. Au fost 
identificate și crăpături. Când am 
sunat la firmă să sesizez probele-
mele, au venit cu tot felul de scuze. 
Au spus că montatorii au făcut covid, 
apoi mi-au spus că mașina s-a stricat 
și că nu pot ajunge la noi. Mie mi se 
pare lipsă de bun-simț. Mi-au trans-
mis și că montatorul are mâna frac-
turată. Au găsit tot felul de motive. 
Am făcut sesizări și prin ianuarie, fe-
bruarie, dar degeaba”, a adăugat fe-
meia păgubită de firma Seven Hills 
Furniture. Probleme de acest tip au 
fost semnalate și la firma de mobilă 
Techna Furniture, care desfășoară 
activități în spațiile Moldomobila din 
Iași.  

Patronul Seven Hills 
Furniture: „Este ca un pumn 
pentru mine” 
Contactat telefonic, Răzvan 

Boncu a precizat că s-au pretrecut 

mai multe incidente care au condus 
la întârzieri neașteptate. „Înainte de 
Crăciun, noi am finalizat bucătăria, 
deși am avut angajați bolnavi de 
Covid. Am apelat la alți parteneri și 
am finalizat bucătăria chiar înainte 
de sărbători. Într-adevăr, au fost în-
târzieri, dar și multe modificări soli-
citate de clientă. Deși montajul era 
executat, s-a trezit că este un front 
zgâriat, deși nici la montaj nu exista 
problema asta. Noi am făcut mobila 
din bucătărie, din baie, dormitorul 
copilului și mobila de sub scări. Au 
apărut chichițe pe care noi le-am re-
zolvat în proporție de 99 la sută. Mai 
aveam de adus o ușă pentru care s-a 
cerut o modificare. Într-adevăr, cel 
de la montaj și-a fractura mâna în-
ainte de Paște, dar săptămâna asta 
vom trimite ușa prin intermediul altor 
parteneri. Este ca un pumn pentru 
mine, am fost bine intenționați. Mo-
bilierul a fost verificat foarte am-
ănunțit chiar de către beneficiar”, a 
explicat Răzvan Boncu. Familia din 
Iași batjocorită după ce a comandat 
mobilă de la Seven Hills Furniture s e 
va gândi de două ori când va mai face 
o astfel de investiție.  

Ciprian BOARU

Familie din Iași batjocorită după ce a comandat 
mobilă de la Seven Hills Furniture! Scuzele 
patronului: angajați infectați și cu mâini fracturate
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Un ieșean fără frica lui 
Dumnezeu a furat aproape 
trei tone de fier de pe 
terenul unde urmează să se 
construiască Biserica 
„Acoperământul Maicii 
Domnului”. Preotul 
Constantin Guraliuc l-a 
iertat prima dată, dar 
acesta nu s-a oprit și a 
continuat să sustragă 
fierul. A intervenit și poliția 

 
Chiar în Săptămâna Mare, un ie-

șean a mers să fure fier, însă nu de 
oriunde, ci tocmai de pe terenul unde 
urmează să se construiască Biserica 
„Acoperământul Maicii Domnului” din 
Iași. Preotul paroh Constantin Gura-
liuc a observat imediat dispariția ma-
terialelor de construcție. Hoțul a fost 
identificat, dar a fost iertat pentru is-
prava sa, însă acesta a continuat să 
sustragă bunurile din curtea bisericii. 

De data aceasta, conducerea biseri-
cii a anunțat poliția. Aproximativ trei 
tone de fier au dispărut.  

„Hristos a Înviat! Iubiți credin-
cioși, cu multă amărăciune, aș vrea 
să vă aduc la cunoștință încă o ispită. 
La începutul Săptămânii Mari, am 
constatat că din fierul pentru con-
strucție a fost furat mult peste 3.000 
de kilograme. Unul dintre hoți, care 
locuiește în zona Manta Roșie, a fost 
prins. Inițial, l-am iertat. Dar pentru 
că nu am mai putut comunica și în 
continuare a mai lipsit fier, a trebuit 
să depun plângere la Poliție, pentru a 
se putea continua investigațiile”, a 
declarat părintele Constantin Gura-
liuc.  

Părintele Constantin 
Guraliuc: „Poliția mi-a spus 
să luăm fierul de acolo” 
După evenimentul neplăcut, în 

urma căruia mai multe kilograme de 

fier au fost furate din curtea bisericii 
în repetate rânduri, preotul este ne-
voit să găsească o soluție. Poliția l-ar 
fi sfătuit să caute un loc mai sigur 
unde să îl depoziteze.  

„Având în vedere că fierul respec-
tiv este un bun al nostru, al tuturor, 
cumpărat din banii noștri, cât și fap-
tul că și Poliția mi-a spus să luăm fie-
rul de acolo, vin cu rugămintea poate 
are cineva vreo variantă de a-l depo-
zita în siguranță. Este, așa cum am 
spus, încă o ispită, dar trebuie să 
trăim cu nădejdea, după cum m-am 
mai exprimat: «Dacă Dumnezeu și 
Maica Domnului au rânduit ca acolo 
să fie Sfânta Biserică, nici îngerii din 
ceruri nu se pot împotrivi», iar dacă 
satana lucrează prin oamenii care fac 
voia lui, și Dumnezeu lucrează tot 
prin oamenii care Îi împlinesc voia Lui 
cea sfântă, și-L iubesc cu adevărat. 
Și să nu uităm că «Dumnezeu nicio-
dată nu rămâne dator»”, a spus preo-
tul Constantin Guraliuc. În edițiile 

anterioare, reportezii BZI au prezen-
tat cazul unui ieșean care a încercat 
de mai multe ori să jefuiască locuința 
unui preot.  

Fierul furat din curtea 
bisericii din Iași a fost 
recuperat 
După ce poliția a fost sesizată, au 

fost începute cercetările pentru a 
identifica făptașul, care a fost găsit 
la scurt timp. Bărbatul a fost condus 
la cercetări, iar paguba a fost recu-
perată. În continuare se fac cerce-
tări. Conform spuselor unor martori, 
întreg jaful a avut loc pe parcursul 
unei luni. „În urma sesizării, polițiștii 
Secției numărul 5, Poliția Iași au iden-
tificat și condus la cercetări un băr-
bat bănuit de comiterea infracțiunii 
de furt. Prejudiciul a fost recuperat. 
Cercetările continuă”, au precizat re-
prezentanții IPJ Iași.  

Andreea PĂDURESCU

În Săptămâna Mare, a dispărut din 
curtea unei bisericii din Iași, deși 
cântărea trei tone. „Cu amărăciune, aș 
vrea să vă aduc la cunoștință încă o ispită”
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Vlad Babă, directorul Școlii Populare 
de Arte Iași, și-a ridicat o casă în 
comuna Aroneanu, într-o zonă 
populată de persoanele influente ale 
municipiului. Casa lui Vlad Babă se 
află aproape de lacul din zonă, pe o 
stradă proaspăt asfaltată cu acces 
imediat la drumul județean spre zona 
Ciric 

 
Vlad Babă, directorul Școlii Populare de Arte 

„Titel Popovici” din Iași și-a construit o casă într-o 
zonă selectă de la marginea orașului. Locuința di-
rectorului instituției subordonată Consiliului Jude-
țean (CJ) Iași se află în zona satului Șorogari din 
comuna Aroneanu, imediat la ieșirea din municipiu. 
Casa lui Vlad Babă a fost construită în anul 2015, pe 
un teren cumpărat în același an în satul din zona 
metropolitană. 

Casa lui Vlad Babă a fost construită într-
o zonă vânată de politicienii Iașului 
Casa lui Vlad Babă nu atrage însă cu nimic 

atenția. Locuința a fost construită la stradă, în pe-
rioada în care în Șorogari nu era pic de asfalt. Babă 
a fost beneficiarul unei concesiuni de la Benoni 
Moruzi, primarul comunei Aroneanu, într-o zonă în 
care au mai construit și alte persoane din mediul 
politic local. Și totuși, casa lui Vlad Babă pare des-

prinsă din alt film, arătând ca sediul unui cămin 
cultural dintr-un sat uitat de lume. De precizat este 
și că directorul Școlii Populare de Arte din Iași se 
află sub observația procurorilor, într-un dosar de 
angajări suspecte.  

Locuință la doi pași de  
șoseaua spre pădurea Ciric 
Vlad Babă, directorul Școlii Populare de Arte 

„Titel Popovici” Iași deține un teren intravilan în 
satul Șorogari, de 505 metri pătrați, teren luat în 
anul 2015. Tot în satul Șorogari, Vlad Babă are un 
teren agricol, cumpărat în 2021, în suprafață de 939 
metri pătrați. În plus, directorul din cadrul CJ Iași 
deține un apartament pe bulevardul Poitiers din 
municipiul Iași, cumpărat în anul 2020, având o su-
prafață de 60 de metri pătrați. Casa din satul Șo-
rogari are o suprafață de 244 de metri pătrați și a 
fost construită în anul 2015. Înainte ca zona să fie 
populată de persoanele influente ale orașului, dru-
mul de acces era pietruit și spațiul nu era dotat cu 
canalizare și nici cu apă curentă. Ulterior, lucrurile 
au luat o cu totul altă întorsătură.  

Averea directorului de la  
Școala Populară de Arte Iași 
La capitolul autoturisme, Vlad Babă deține au 

autoturism marca BMW X3, achiziționat în anul 
2013 și un autoturism Honda Insight, fabricat în 

anul 2009. De asemenea, Vlad Babă mai are o ma-
șină Polaris din anul 2018, mașină autopropulsată 
pentru lucrări. La capitolul active financiare, Vlad 
Babă are două conturi în valoare de aproape 11 mii 
de euro. Directorul Școlii de Arte are și un credit 
de 28.700 de euro, contractat în anul 2019 și scan-
dent în anul 2024.  

În plus, Vlad Babă a primit pe parcursul anului 
2020 venituri de aproape 22 mii lei, de pe urma 
funcției de director, dar și de la firma de eveni-
mente pe care o deține. Soția sa, Gabriela Babă, a 
primit circa 30.000 lei de la trei firme unde pres-
tează servicii de contabilitate.  

Scandal la Școala de Arte din Iași 
condusă de Vlab Babă  
De numele lui Vlad Babă se leagă și un scandal 

de la Școala de Arte din Iași, după ce s-a constatat 
o creștere a cheltuielilor după preluarea mandatu-
lui la instituția din cadrul CJ. Babă este și animator 
TV și prezentator la diferite spectacole prin Iași, 
deținând și alte funcții. Vlad Babă a preluat man-
datul de la instituția de cultură din luna noiembrie 
a anului 2020, el fiind numit prin detașare de la CJ 
Iași. Reporterii cotidianului BZI au încercat să ia le-
gătura cu Vlad Babă, pentru a explica modul în care 
a ajuns să-și ridice casa tocmai în cea mai vânată 
zonă de la marginea orașului.  

Vlad ROTARU 
vlad.rotaru@bzi.ro

Cea mai hidoasă casă din zona în care s-au 
retras bogații Iașului este a lui Vlad Babă! 
Vecinii au crezut că se ridică un cămin cultural
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Ieșenii cu rate la bănci au plătit mai 
mult în ultimii doi ani, după ce 
indicele ROBOR a crescut. Specialiștii 
sfătuiesc ieșenii să fie cumpătați în 
ceea ce privește cheltuielile din acest 
an și să nu se lase păcăliți de 
promisiuni electorale 

 
Ieșenii plătesc rate mai mari la bănci, după ce 

indicele ROBOR (n.r. rata dobânzii la care băncile 
care contribuie la calcularea acestui indice sunt 
dispuse să ofere împrumuturi sub formă de depo-
zite în lei celorlalte bănci contributoare) a crescut 
în ultimii doi ani, iar previziunile nu sunt deloc îm-
bucurătoare. Un cuplu din Iași care plătea o rată 
de 1.094 de lei în luna mai 2021, pentru un credit de 
51.000 de euro, pe 30 de ani, achită luna aceasta 
1.542 de lei. Astfel, specialiștii în economie sfătu-
iesc ieșenii să fie cumpătați dacă vor să se împru-
mute.  

„ROBOR a crescut în ultimii ani aproape în fie-
care zi. Va mai crește până va ajunge la un nivel de 
echilibru cu inflația. Astăzi, la un credit de 100.000 
de euro, cu o rată de 1.900 de lei pe 30 de ani, 
plătești 2.900 de lei rata. Deci, a crescut cu 30-40 
la sută. ROBOR era sub 1 la sută acum doi ani, iar 
acum e de 5 la sută. Oamenii ar trebui să nu se mai 

arunce la împrumuturi în contextul actual. Dacă 
vrei să te împrumuți, trebuie să îți asumi și ideea 
că trebuie să dai banii înapoi”, susține Dan Chirle-
șan, conf. univ. dr. în cadrul Facultăţii de Economie 
și Administrarea Afacerilor din cadrul UAIC Iași.  

Ieșenii vor plăti rate mai mari la bănci în 
următoarea perioadă  
Dacă inflația va crește, și indicele ROBOR se va 

majora, astfel că ieșenii ar putea plăti rate mult mai 
mari față de cele din prezent. Specialiștii sfătuiesc 
ieșenii să fie cumpătați în ceea ce privește cheltu-
ielile din acest an și să nu se lase păcăliți de even-
tuale promisiuni electorale.  

„Sunt estimări că actuala situație va mai dura 
poate un an sau un an și jumătate. Oamenii trebuie 
să fie mai cumpătați în această perioadă. Dacă pla-
nifici să pleci în Dubai, să-ți cumperi cel mai nou 
device, să plătești și rată, să-ți cumperi orice îți 
dorești, atunci trebuie să ai și cu ce să le faci pe 
toate. Apare și o situație extremistă, când guver-
nanții promit că dau bani din elicopter. Nu există 
«prânz gratuit»! Peste cinci ani trebuie să îi dai în-
apoi!”, a subliniat Dan Chirleșan, conf. univ. dr. la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afaceri-
lor din cadrul UAIC Iași. Programul „Noua Casă” nu 
mai are succes la Iași ca în alți ani. Ieșenii nu se 

mai îndatorează la bănci și nu mai achiziționează 
locuințe prin Programul „Noua Casă”, derulat și în 
acest an. Cererea a scăzut cu 30 la sută față de 
anul trecut.  

Programul „Noua Casă” nu mai are 
succes în acest an la Iași  
Faptul că ieșenii nu vor să se îndatoreze pe 

sume mari, așa cum se întâmpla în anii trecuți, 
când un cuplu din Iași a achiziționat un apartament 
de lux, se observă în numărul scăzut de credite 
pentru prețul maxim de 140.000 de euro. Pentru 
achiziţia unei locuinţe, valoarea maximă a creditu-
lui care poate fi accesat este de 66.500 de euro, 
pentru locuinţe al căror preţ este de maximum 
70.000 de euro.  

Avansul solicitat în această situație este de 5 
la sută. Pentru locuinţe al căror preţ este de maxi-
mum 140.000 de euro, avansul solicitat este de 15 
la sută. Potrivit Fondului Național de Garantare a 
Creditelor, pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, 
modificările apar și la prima de asigurare. Astfel, 
imobilul va fi asigurat la valoarea cu care a fost 
cumpărat. Ieșenii care vor să facă rate la bănci prin 
Programul „Noua Casă” au fonduri disponibile în va-
loare de 2 miliarde de lei.  

Raluca COSTIN 

Ieșenii cu rate la bănci ar trebui să fie 
pregătiți! Această veste schimbă totul. 
„Peste 5 ani trebuie să îi dai înapoi!” 
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BIO-PAN 
CENTRU MEDICAL 

Str. V. Alecsandri, Nr. 9 
Programari la telefoanele: 0232.210.728; 

0745.643.908; 0726.655.750 
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:  

dr. Constantin Liviu Panainte (doctor in 
stiinte medicale) 

* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela- Psiholog- 
Psihoterapeut 

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion 
Contract cu CAS 

Se acorda consulatii si la domiciliu. 

CABINET INDIVIDUAL  
DE LIBERA PRACTICA „PSIHOLOGIE CLINICA” - 

CAUIA FLORENTINA 
COPII- ADULTI - SERVICII PSIHOLOGICE 

POST CRIZA COVID SUPPORT DE REINTE-
GRARE SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA. 

Telefon: 0732.806.569 

INGRIJIRI MEDICALE  
LA DOMICILIU:  

• Kinetoterapie 
• Perfuzii 
• sonda urinara 
• sonda nasogastrica 
• pansamente 
• tratamentul durerii. 
• Policlinica CFR;  

Telefon: 0753.313.034;  
0758.063.500

SERVICII MEDICALE

Răzvan M. îl acuză pe Florin 
Neagu că a reușit să spargă magazi-
nul pe care îl administrează. Individul 
ar fi intrat în sediul comercial în tim-
pul nopții, prin efracție, și ar fi furat 
țigări în valoare de 8.000 de lei. În 
plus, ar fi sustras și 2.000 de lei, dar 
și băuturi energizante. Ieșeanul pă-
gubit a făcut plângere la Poliție, însă, 
până acum, nu a avut succes în a-l 
prinde pe făptaș. Un ieşean, Florin 
Neagu, este acuzat de către adminis-
tratorul unui magazin că ar fi spart 
unitatea comercială respectivă în 
noaptea de 29 spre 30 aprilie 2022. 

Răzvan M., administratorul maga-
zinului, a declarat că suspectul ar fi 
intrat pe un geam care era greu ac-
cesibil, motiv pentru care nu era se-
curizat.   

Florin Neagu, bănuit că a 
reușit să spargă un magazin 
din zona Bucium 
Bărbatul a fost surprins de came-

rele de supraveghere cu bunurile pe 
care le-ar fi sustras, imagini care au 
ajuns în mâinile polițiștilor. În conse-
cință, s-a întocmit un dosar penal. 
Polițiștii au încercat să îl prindă pe 
suspect pe data de 1 mai 2022, însă 
nu au reușit acest lucru.  

„A intrat pe un geam din cealaltă 
încăpere a magazinului. Nu credeam 
vreodată că va putea intra cineva pe 
acolo, având în vedere că este un 
gard la o distanță de câțiva centi-
metri de peretele magazinului, cu țe-
pușe. A sărit gardul, geamul era din 
acela care se rabata, dar era închis, 
el probabil l-a împins cumva, pentru 
că nu l-a spart. A intrat, a căutat în 
tot magazinul, mi-a furat țigări în va-

loare de 8.000 de lei, brichete, un bax 
de energizante, mi-a făcut pagubă 
mare...  

Acest individ toată săptămâna 
mi-a filat magazinul, trecea prin 
stânga, în vale, la deal, în vale și după 
ce a dat spargerea nu a mai fost 
văzut în zonă. Am fugit ieri după el pe 
dealurile alea, am încercat să îl prind, 
dar el era la o distanță mai mare, îm-
brăcat cu un tricou alb. Dacă l-aș 
prinde acum, nu ar mai fi om, la ce 
pagubă mi-a făcut! Pe lângă țigările 
alea de 8.000 de lei, mi-a furat și 
suma de 2.000 de lei cash. Și mone-
dele de 5 bani mi le-a luat! Noroc că 
nu bea alcool, că altfel îmi lua și tot 
raftul de băutură”, spune Răzvan M., 
ieșeanul prejudiciat. 

Răzvan M. declară că suspectul 
este cunoscut în cartierul Bucium ca 
fiind hoț, auzind de la alte persoane 
că Florin Neagu ar fi spart și mașini, 
cu scopul de a sustrage bunuri.  

„El a fost pe la casa de copii și a 
mai spart și câteva mașini, l-au prins, 

dar i-au dat drumul, că nu au fost pa-
gube mari. Are în jur de 22 de ani, e 
tânăr și neliniștit! Știe și să alerge, 
face performanță! Sper, dar nu cred 
că mai recuperez ceva. Vreau să fie 
prins, să nu mai facă probleme”, a 
adăugat bărbatul păgubit. 

Polițiștii ieşeni  
îl caută pe suspect 
Răzvan M. spune că li s-a adresat 

oamenilor legii cu această problemă, 
însă făptuitorul nu este încă de găsit.  

„Am fost la Secția V de Poliție Iași 
și am dat declarații. Seara au vrut să 
îl prindă în flagrant pe Breazu, dar l-
au scăpat. Cred că a vândut țigările, 
pentru că a vorbit pe cameră cu ci-
neva în seara aia, când i-au făcut fla-
grantul, ca să îl prindă pe Breazu, și a 
fost auzit spunând că a vândut țigări 
de 1.600 de lei și a zis că are cartușe 
de țigări pe care vrea să le vândă cât 
mai repede”, a precizat ieșeanul. 

Polițiștii au deschis o anchetă și 
fac cercetările pentru identificarea 

făptașului.  „Pe data de 30 aprilie 
2022, agenții din cadrul Secției V de 
Poliție au fost sesizați cu privire la 
faptul că, în noaptea de 29 spre 30 
aprilie 2022, persoane necunoscute 
au pătruns într-un magazin din muni-
cipiul Iași și au sustras bani și bunuri. 
În cauză, a fost întocmit un dosar 
penal sub aspectul săvârșirii infrac-
țiunii de furt calificat. În noaptea de 
30 aprilie spre 1 mai 2022, au fost 
desfășurate activități pentru identi-
ficarea și prinderea autorului, fiind 
totodată ridicate mai multe bunuri 
susceptibile a proveni din infracțiuni. 
Cercetările sunt continuate pentru 
identificarea autorului, stabilirea în-
tregii situații de fapt și luarea măsu-
rilor legale ce se impun”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratu-
lui de Poliție Județean Iași, Anca Vî-
jiac. 

Acum, ieșeanul este căutat după 
ce ar fi spart un magazin și ar fi furat 
bani și țigări. 

Violina GORCINSCHI

Greu de crezut cum a reușit un ieșean să 
spargă un magazin din Bucium. „Polițiștii au 
vrut să îl prindă în flagrant, dar l-au scăpat!”
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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

Nr.de înregistrare 5896/0.05.2022 
 

ANUNT 
 
Compania de Transport Public Iaşi  recrutează  la data de 12 mai 2022 

candidaţi pentru şcolarizare în meseria de vatman.   
 
Condiţii obligatorii:  
-  vîrsta minimă 24 ani; 
-  studii minime: 10 clase şi curs calificare/scoală profesională; 
-  apt medical și psihologic. 
 
Deținerea unui permis de conducere pe drumurile publice poate con-

stitui un avantaj.  
 
Persoanele interesate să obţină permis categoria Tv pot depune 

solicitările însoţite de CV şi xerocopii după următoarele documente: carte 
de identitate, permis de conducere, diploma de studii si certificate de cali-
ficare sau atestate profesionale, cazierul judiciar și cazier rutier pe ultimii 

5 ani pentru deținătorii de permis conducere.  
Relatii suplimentare se pot obtine prin email: mru@sctpiasi.ro şi la te-

lefon 0372.148608. Termenii si condițiile de școlarizare pot fi consultate pe 
site: www.sctpi 

Documente necesare la selecție 
Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei, 

str. Silvestru nr. 5, cu minim 48 de ore înainte de data selecției  (12 mai 2022) 
și va conţine: 

-  cerere de participare la selecţie și CV (datele de contact: telefon și 
adresă e mail); 

-  xerocopii după: cartea de identitate, certificat naştere, diplomă de 
studii, certificate de calificare, livret militar, permis de conducere, 
atestat profesional transport marfa / persoane după caz. Copiile vor 
fi certificate conform cu originalul de personalul CTP Iași; 

-  carte de muncă (xerocopie)/adeverințe și recomandări de la locurile 
de muncă anterioare: 

-  cazier judiciar si rutier (ultimii 5 ani) pentru personalul de bord  
-  dosarul se va completa ulterior (după interviu) cu aviz medical si psi-

hologic de la unități autorizate. 
 
Candidații se vor prezenta la ora planificată pentru fiecare probă în parte, 

având asupra lor actul de identitate, permisul și atestatul profesional. 
Candidații vor purta obligatoriu mască și vor păstra distanța socială  față de 
celelalte persoane prezente.
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ANGAJEAZĂ Asistent Manager 
Candidatul ideal:  
• Absolvent cu studii superioare (licenta/mas-

terat), preferabil în domeniul juridic 
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, 

EXCEL 
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu 
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor 

și locului de muncă 
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea 

mai multor sarcini în același timp 
• Capacitate de a respecta termene limită  
• Preluarea inițiativei 
• Atenție la detalii 
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi  
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate  

Descrierea jobului:  

• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat  
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice  
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor 

de contact din societate  

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

• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la com-
partimentele corespunzătoare, îndosariere și 
arhivarea corespondenței și a mesajelor prim-
ite 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 respon-

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

la locul de muncă 
Descrierea jobului:  
Inregistrare documente în programul de contabi-

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 po-
sibilitatea 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 socie-
tatii  

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 

- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 
vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

De vânzare 2000 mp in sat 
Pietrăria, comuna Bârnova, cu 
toate utilitățile (curent, apă, gaz, 
canalizare), amplasat in centrul 
satului. Detalii la tel. 0747. 982. 
597.  

Vând apartament 2 SD, etaj 
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745. 
034543.  

Apartament cu 2 camere de lux, 
stil rustic-austriac, et. 2, 
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea 
Tudor Neculai, pret: 55. 000 
euro, negociabil. Detalii la: 
0751. 589. 488.  

Teren blocuri - Moara de Foc / 
Octav Bancilă 4446mp, 74m 
deschidere, PUZ locuințe colective 
/ birouri, PUG - L3M, înălțime - 
nelimitat, lângă viitorul magazin 
Lidl. 0758. 250396.  

Apartament cu 1 CAMERĂ 
complex rezidențial 2015. 
Apartament bloc nou, construcție 
2015, structură pe cadre de beton, 
decomandat, compartimentat 
pentru a eficientiza cât mai bine 
suprafață utilă de 37 mp. 
Complexul este amplasat într-o 
zona liniștită, beneficiază de un 
cadru intim și de o priveliște 
deosebită. Preț promoțional: 
37900 euro. Pentru mai multe 
detalii: 0746. 785621.  

Spațiu comercial de vânzare cu 
comision 0%, Tătărași str. Ciric 36-
42. 65mp cu toate utilitățile, cu 
vitrină mare (15ml) pretabil pentru 
diferite activități. FD21027 Tel: 
0746. 222244.  

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

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

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@htr-
spedition.ro, Calea Chisinaului 
Nr.2A. 

Confecționer, studii medii/generale 
cu experiență 3 ani, KATTY 
FASHION SRL. Relații la: 
0752139210 manager.kf@katty-
fashion.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, B-
Dul 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, B-
Dul 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. 

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

Dulgher, școală profesională, curs 
calificare, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 0232/262800; 
office@das-instalatii.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. 

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. 

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, B-
Dul 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. 

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. 

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

Fierar betonist, fără studii 
precizate, cu experiență, INBIT 
SRL. Relații la: 0232/276286; 
0743246248, STR.SOROGARI 
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@katty-
fashion.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@das-
instalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87. 

Inginer mecanic, studii superioare, 
fără experiență precizată, DAS 
SRL. Relații la: 0232/230637; 
0232/262800; office@das-
instalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87. 

Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără 
experiență precizată, ALFA CLEAR 
SRL. Relații la: 0722346878; 
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati 
Nr.4-6. 

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

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

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

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

Lăcătuș confecții metalice, școală 
profesională/curs calificare, fără 
experiență precizată, DAS SRL. 
Relații la: 0232/230637; 
0232/262800; office@das-
instalatii.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. 

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@das-
instalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87. 

 

PIERDERI 

Subscrisa EBEN HAMAD SRL, CUI 
32508369, J22/1965/2013, prin 
administrator EBEN Hamad 
Bassam, declară pierdute și nule 
două certificate constatatoare cu 
nr.127815/08.12.2017 și 
certificatul de înregistrare 
B2974580/29.09.2014. 

Pierdut legitimație reducere 
transport pe numele STÂNGACIU 
LARISA ELENA , emis de 
Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, Facultatea de 
Economie și Administrarea 
Afacerilor. Se declară nulă. 

 

MEDIU 

SC CAT CONSTRUCT GRUP SRL, 
beneficiar al lucrării ELABORARE 
PUZ+RLU-IN VEDEREA 
CONSTRUIRII DE LOCUINTE 
COLECTIVE, COMERT, SERVICII SI 
FUNCTIUNI ASOCIATE, STATIE DE 
CARBURANTI, SPALATORIE AUTO, 
PARCARI ETAJATE, RACORD 
UTILITATI SI MODIFICARE PUZ 
APROBAT PRIN HCL NR. 78 DIN 
13.06.2016, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de 
mediu. Prima versiune a 
proiectului de plan propus poate fi 
consultată la sediul APM Iași - 
Calea Chişinăului nr. 43 în zilele de 
luni-joi (orele 8-16.30) și vineri 
(orele 8-14.00). Observațiile 
publicului se primesc la sediul 
APM Iasi în termen de 15 zile 
calendaristice de la publicarea 
anunțului." 

SC CAT CONSTRUCT GRUP SRL, 
beneficiar al lucrării PUZ-
CONSTRUIRE PARCAJE 
SUPRATERANE, SPATII DE 
AGREMENT, RECREATIE SI SPORT, 
FUNCTIUNI ASOCIATE, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de 
mediu. Prima versiune a 

proiectului de plan propus poate fi 
consultată la sediul APM Iași - 
Calea Chişinăului nr. 43 în zilele de 
luni-joi (orele 8-16.30) și vineri 
(orele 8-14.00). Observațiile 
publicului se primesc la sediul 
APM Iasi în termen de 15 zile 
calendaristice de la publicarea 
anunțului." 

SC SEMNAL MEDIA SA, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra 
mediului și a studiului de evaluare 
adecvată pentru proiectul 
“Construire parc eolian, stație de 
transformare, rețele electrice și 
drumuri de acces pe teritoriul 
administrativ al comunelor 
Dumești și Românești” propus a fi 
realizat în com. Românești şi com. 
Dumești, jud. Iași. Tipul deciziei 
posibile luate de APM Iasi poate fi 
emiterea acordului de mediu sau 
respingerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Raportul 
privind impactul asupra mediului și 
studiul de evaluare adecvată pot fi 
consultate la sediul APM Iași,  în 
zilele de luni-joi între orele 8.00-
16.00 şi vineri între orele 8.00-
14.00 sau la adresa 
apmis.anpm.ro. Dezbaterea 
publică a raportului privind 
impactul asupra mediului va avea 
loc sediul primăriei comunei 
Românești, jud. Iași, în data de 
02.06.2022, începând cu orele 
14:00. Publicul interesat poate 
transmite în scris 
comentarii/opinii/observaţii 
privind documentele menţionate la 
sediul APM Iasi, Calea Chisinaului 
nr. 43 sau pe mail la adresa 
office@apmis.anpm.ro până la 
data 02.06.2022. 

SC GTX POWER SA anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra 
mediului și a studiului de evaluare 
adecvată pentru proiectul 
“Construire parc eolian, rețele 
electrice și drumuri de acces pe 
teritoriul administrativ al comunei 
Românești” propus a fi realizat în 
com. Românești, jud. Iași. Tipul 
deciziei posibile luate de APM Iasi 
poate fi emiterea acordului de 
mediu sau respingerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu.  
Raportul privind impactul asupra 
mediului și studiul de evaluare 
adecvată pot fi consultate la sediul 
APM Iași,  în zilele de luni-joi între 
orele 8.00-16.00 şi vineri între 
orele 8.00-14.00 sau la adresa 
apmis.anpm.ro. Dezbaterea 
publică a raportului privind 
impactul asupra mediului va avea 
loc sediul primăriei comunei 
Românești, jud. Iași, în data de 
02.06.2022, începând cu orele 
14:00. Publicul interesat poate 
transmite în scris 
comentarii/opinii/observaţii 
privind documentele menţionate la 
sediul APM Iasi, Calea Chisinaului 
nr. 43 sau pe mail la adresa 
office@apmis.anpm.ro până la 
data 02.06.2022. 

 

NOTIFICĂRI 

Pentru următoarelor societăţi din 
jud.Iaşi, dizolvate conform Legii 

nr.31/1990, a fost numit lichidator, 
cu sediul profesional în Iaşi, 
bd.Chimiei, nr.2, bl.C1, parter, 
sp.comercial 3, biroul 3, jud.Iaşi, 
tel 0745258193. Administratorii 
statutari ai societăţilor comerciale 
enumerate mai jos, sunt invitaţi să 
se prezinte până la data de 
20.05.2022 la sediul lichidatorului, 
cu documentele necesare 
operaţiunii de lichidare, conform 
Legii nr.31/1990: 1. DLL 
COMPANY MARKET S.R.L., 
J22/376/1998, CUI 10424593, 2. 
BARAKAMOLD S.R.L., 
J22/1689/2014, CUI 33764381. 
Creditorii acestor societăţi 
comerciale se pot înscrie la masa 
credală prin adresarea unei cererii 
către lichidator, până la data de 
20.05.2022. 

 

LICITAȚII 

Subscrisa MOLDROM 
INSOLVENCY IPURL cu sediul în 
Iasi, strada Sărăriei, nr. 6, bloc 
UJCM, mezanin, Complex Tg. 
Cucului, jud.Iaşi, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului 
S.C. ELECTRO SABINY S.R.L, 
desemnat prin încheierea 
nr.82/06.11.2019, anunţă, în 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2014, scoaterea la vânzare prin 
licitaţie publică a activului 
aparţinând debitoarei S.C. 
ELECTRO SABINY S.R.L: Nr. Crt.1; 
Denumire: Autoutilitarã Mercedes 
Benz; Pret vanzare (euro): 1.800; 
Pret evaluare (euro):1.800;Nr. 
Crt.2; Denumire:Echipamente şi 
stocuri ; Pret vanzare (euro):3.520; 
Pret evaluare (euro):3.520; Total 
5.320 euro reprezentând 100% din 
preţul total de 5.320 euro stabilit 
prin raportul de evaluare. Licitaţiile 
vor avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar  din Iasi, strada Sărăriei, nr. 
6, bloc UJCM, mezanin, Complex 
Tg. Cucului, jud.Iaşi în datele de 
18.05.2022, 25.05.2022, 
08.06.2022, 15.06.2022 şi 
22.06.2022, ora 12°°. 
Documentaţia care cuprinde 
regulamentul de vânzare, lista cu 
bunurile şi descrierea acestora 
poate fi consultată la sediul 
lichidatorului. Toţi cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
mobile vor anunţa în scris 
lichidatorul judiciar cu cel puţin o 
zi înaintea datei fixate pentru 
şedinţa de licitaţie.Condiţii: 
Achitarea taxei de participare în 
valoare de 500 lei şi a garanţiei de 
participare în valoare de 10 % din 
preţul de începere a licitaţiei 
pentru bunul care intenţionează să 
îl cumpere în contul debitoarei S.C. 
ELECTRO SABINY S.R.L deschis la 
Libra Internet Bank – 
RO31BREL0002002218120100, 
copii după actele societăţii, 
împuternicire scrisă pentru 
persoana care reprezintă 
societatea, iar pentru pesoanele 
fizice: actul de identitate şi o copie 
după acesta. Documentele care 
atestă îndeplinirea condiţiilor de 
participare la licitaţie vor fi depuse 
la sediul lichidatorului cu cel putin 
24 ore înainte de data 
licitaţiei.Relaţii suplimentare la 
telefon 0744692986. 
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Și-a făcut intrare unde trebuie și nu-l 
mai întreabă nimeni de sănătate  
Babetele cele hâtre încep rubricuța de astăzi 

cu o chestiuță despre un batron de coșmelie de 
pe la noi din târg, care s-a ridicat pe spinarea lui 
tată-său și a unor amărâți. E vorba despre ăla 
care are Căruța cu hamburgări, de au ieșât zâlele 
trecute panarame prin târg de la oameni care s-
au ținut cu mâinile de burtă după ce au mâncat de 
pe-acolo. Ei, cică Mișu Dămătriu, batronul coșme-
liei, și-a făcut intrare prin mediul oniversitar de 
prin dealul Copoului, ca să nu fie deranjat de ni-
menea când dă haleală pe acolo. Ba, chiar, când 
era student, trimitea potol și pe la profi, ca să-l 
treacă cu câte un cinci amărât. Ei, cică aista a be-
neficiat și de sprijinul lui tată-său, Ermel, care a 

fost pe vremuri la deseveul de mai din deal și avea 
grijă să nu-l întrebe nimeni de... sănătate! De aia 
s-au și înmulțit plângerile după durerile de burtă, 
că nu-l mai întreabă nimeni de nimic!  

Își cumpără liniștea cu mâncare livrată 
la poartă! Vrea să acopere toate urmele  
Babetele bârfitoare continuă rubricuța de as-

tăzi tot cu o chestiuță din lumea ălora care au 
coșmelii cu haleală. De data aiasta, babetele vă 
povestesc despre una din buricul târgului, bomba 
aia de lângă bremărie a lui Adițu Acăcăstoae. Ei, 
cică Acăcăstoae aista se pune bine cu funcțion-
ărimea din jur, le mai trimite câte un borcan de 
borș, câte un mic pârlit, știți voi, atenții din astea 
pentru stomac. Cică Acăcăstoae face de-astea ca 
să se pună bine cu lumea, că au început enstetu-
țiile să-l ia la întrebări despre afacerile lui fără 
avize. Acuma, că poate să cumpere pe careva cu 

niște borș și un mic e altă treabă, dar nasol e de 
funcționarul ăla care se îmbuibă în așa hal!...  

Și-a luat soție ca să-și bată joc de ea. 
Probleme nasoale în cuplu  
La final de rubricuță, babetele cele hâtre vă mai 

povestesc una despre un dereftor de la noi din târg, 
care nu e tocmai ușă de biserică. Ei bine, individul 
ăsta nu prea se comportă frumos cu doamna lui. 
Babetele au auzit de la unul, de la altul, cum că 
Bănuț Moșul, dereftorul de la școala pupulară de 
harte a cejăului, îș’ cam bate joc de soțioara lui, 
Găbița. Chestii de alea, de macho cu multe admira-
toare! Ce contează că și-a luat nevastă, dacă-și bate 
joc de ea?! Babetele au auzit de la niște bretenari 
că Bănuț Moșul o mai și altoiește pe nevăstuică așa, 
de control, din când în când. Ei, dar asta e cam greu 
de spus acuma, până la proba contrarie! Oricum, nu 
e frumos ce face dom’ director aista!

Bursa bârfelor

Scene demne de filmele de 
groază, petrecute în județul Iași! Un 
individ a pus mâna pe o macetă și a 
încercat să-l decapiteze pe un cu-
noscut. Recent, procurorii din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Iași l-au trimis în judecată pe Louay 
Robert Al-Kooz, sub acuzația de ten-
tativă de omor.  

Anchetatorii spun că scandalul a 
izbucnit după un conflict spontan. 
Acum urmează ca Tribunalul Iași să 
stabilească un prim termen al proce-
sului penal. Mai apoi, magistrații ie-
șeni vor asculta ce au de spus părțile 

implicate, pentru a putea lua o deci-
zie în acest caz. În edițiile anterioare, 
reporterii cotidianului BZI au prezen-
tat un caz similar.  

Un individ, acuzat că a pus 
mâna pe o macetă cu care a 
încercat să-l decapiteze pe 
un cunoscut  
Oamenii legii au afirmat că Louay 

Robert Al-Kooz a intrat în vizorul lor 
în urmă cu mai bine de un an. Anche-
tatorii ieșeni spun că, de Crăciun, în 
anul 2020, după un conflict spontan, 
individul în vârstă de 34 de ani ar fi în-

cercat să facă moarte de om.  
„Prin rechizitoriu, s-a dispus tri-

miterea în judecată a inculpatului 
L.R.A.-K., pentru comiterea tentativei 
de omor. Pe data de 26 decembrie 
2020, pe fondul unui conflict familial, 
inculpatul L.R.A.-K. l-a lovit pe V.G. cu 
o macetă, provocându-i leziuni în 
zona capului, toracelui şi a membre-
lor (plăgi tăiate, escoriaţii, echimoze, 
tumefacţii), care au necesitat 12-14 
zile de îngrijiri medicale pentru vin-
decare”, a declarat ieri Mihaela Apos-
tol, prim-procurorul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Iași. În edițiile an-

terioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.  

Ce au mai spus procurorii 
ieșeni despre incident  
Procurorii ieșeni au explicat și la

ce concluzii au ajuns în urma efec-
tuării cercetărilor în ceea ce privește
incidentul în care a fost implicat
Louay Robert Al-Kooz.  

„Latura obiectivă a infracţiunii de
tentativă de omor constă în acţiunile
directe ale inculpatului de a aplica lo-
vituri cu un obiect vulnerant tăietor –
macetă – în mod repetat, în zone vi-
tale ale corpului – regiunea stângă a
pieptului și cap –, provocându-i per-
soanei vătămate plăgi tăiate. Având
în vedere obiectul folosit în atac, in-
tensitatea loviturilor aplicate, zonele
vizate, rezultă că inculpatul a prevă-
zut și acceptat suprimarea vieții per-
soanei vătămate. Facem precizarea
că trimiterea în judecată constituie
doar o etapă procesuală care, în nicio
situaţie, nu poate înfrânge prezumţia
de nevinovăţie”, a încheiat Mihaela
Apostol, prim-procurorul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Iași. Acum, ră-
mâne de văzut ce se va întâmpla în
continuare cu individul acuzat că a
pus mâna pe o macetă și că a încer-
cat să-l decapiteze pe un cunoscut.  

Ciprian NEDELCU

Scene de groază, în Iași! Un individ a pus 
mâna pe o macetă cu care a încercat  
să-l decapiteze pe un cunoscut!
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