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Trei firme de pază vor contractul de
700.000 de euro pus la dispoziție
de Universitatea Tehnică din Iași

Căminele studențești din
campusul „Tudor
Vladimirescu” vor ﬁ păzite
de ﬁrme de intervenție.
Universitatea Tehnică din
Iași a pus la dispoziție un
contract în valoare de
700.000 de euro. Ofertele
au intrat în etapa de
evaluare
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iași a lansat noi achiziții.
Recent, autoritatea contractantă a
lansat o licitație privind furnizarea
serviciilor de pază și protecție pentru
campusul studențesc. Valoarea estimată a contractului este de
3.504.000 lei, fără TVA, aproape
700.000 euro. La procedură, au
depus oferte trei firme: Real Protection Guard SRL, MTS Securitate SRL
și Freia Fire & Security SRL. Comisia
de evaluare va alege oferta cu prețul
cel mai mic. „Campusul studențesc
«Tudor Vladimirescu», ce este administrat de către Direcția Servicii Studențești, are o suprafață de 137.148

mp, aproximativ 14 ha. În cadrul campusului, sunt atât spații de cazare
pentru studenți, cât și spații administrative, în care își desfășoară activitatea personalul administrativ. În
interiorul campusului, sunt plasate 21
de cămine studențești. Primele cămine construite au fost T1-2 și T3-4,
fiind date pentru cazare în anul 1969,
iar ultimele au fost T18 și T19, finalizate în anul 1982. Misiunea Direcției
Servicii Studențești este de a asigura
studenților un mediu sigur, protejat,
în care aceștia să poată îmbina
învățătura cu relaxarea”, se arată în
descrierea situației actuale. Peste 1
milion de euro este suma alocată de
Universitate privind furnizarea proviziilor folosite în cantina studențească.

Trei firme de pază vor
contractul de 700.000 euro
pe o perioadă de doi ani
Dacă nu vor fi depsue contestații
în cadrul licitației, contractul ar urma
să se semneze începând cu data de
20.08.2022. Zece obiective sunt vi-

zate în cadrul acestui contract ce va
avea o durată de doi ani. Agenții de
pază vor fi dotați cu uniforma firmei,
ecuson cu însemnele firmei, tonfă,
lanternă, spray cu gaz iritant, telefon
mobil sau aparat de emisie-recepție.
În total, ar urma să fie asigurate
175.200 de ore de pază. „Achiziționarea serviciului se impune pentru zece
posturi de pază fixe, permanente, neînarmate. Serviciul poate fi extins de
la zece la doisprezece posturi, în funcție de necesitățile sistemului de
pază al universității. Asigurarea serviciilor de pază se va face după un
program de 24/24 ore, 7 zile din 7, 365
de zile pe an. Paza va fi asigurată de
către societăți specializate în serviciul de pază și protecție. În cazul sustragerii de bunuri din imobilele care
se constituie în obiective de pază,
dacă se constată vinovăția agenților
de pază aflați în serviciu în urma cercetărilor efectuate de organele de
poliție, prejudiciul va fi recuperat de
la prestator, neîntârziat, prin executarea de către executor a garanției de
bună execuție ”, se mai arată în documentația procedurii. În ultimii ani,

Universitatea a primit fonduri importante pentru susținerea studenților.

S-a alocat suma de 100.000
euro pentru cantina
campusului
Nu în ultimul rând, Universitatea
Tehnică a alocat fonduri și pentru
reabilitarea sistemului de climatizare
a cantinei studențești. Licitația pentru execuția lucrării a fost organizată
la finalul anului trecut. Valoarea estimată a contractului este de 588.235
lei, fără TVA, aproape 100.000 de
euro. „Spațiul supus amenajării este
Cantina Studențească «Tudor Vladimirescu», având regim de înălțime
demisol+parter+1et. Din punct de vedere structural, clădirea are o structură de rezistență pe cadre din beton
armat și planșee din beton armat. Suprafața construită desfășurată este
de 1.062 mp”. Trei firme de pază vor
contractul de 700.000 euro pus la
dispoziție de Universitatea Tehnică
din Iași în cadrul programului anual
de achiziții publice.
Ciprian BOARU
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Se dărâmă clădirea de la Aviația Utilitară
de lângă Aeroportul Iași! În zonă
apare o nouă platformă pentru avioane
Consiliul Județean (CJ) Iași a
semnat contractul cu Comisia Europeană pentru finanțarea lucrărilor la
noul terminal T4 de la Aeroportul Iași.
Circa 72 de milioane de euro vor fi
alocate prin finanțarea europeană,
iar restul de 20 de milioane de euro
vor fi acoperite de Aeroportul Iași, în
baza unui împrumut. Noul terminal T4
va fi ridicat pe o suprafață de 31.000
metri pătrați, alături urmând să fie
amenajată și o parcare cu 250 de locuri pentru autoturisme.

Se dărâmă clădirea de la
Aviația Utilitară de lângă
Aeroportul Iași
Conducerea Consiliului Județean
Iași a menționat și cum va arăta noua
investiție. Terminalul T4 va fi construit pe o suprafață ce cuprinde și
clădirea actuală de la Aviația Utilitară. Imobilul în care a funcționat
Aviația Utilitară SA va fi demolat pentru a se construi noul terminal de pasageri. Alături, va apărea și o nouă
platformă pentru aeronave. Actuala
platformă cuprinde un spațiu pentru
13 aeronave. „La finalul implementării acestui proiect, Aeroportul Iași va
deservi întreaga zonă. Circa de 72 milioane de euro sunt fonduri europene
care vor asigura această investiție.
Vom avea în vedere creșterea capacității de procesare a pasagerilor,
creșterea zonei pentru locurile de
parcare a avioanelor, o parcare pentru autoturisme”, a spus Costel Alexe,
președintele Consiliului Județean
Iași.

Lucrări în următoarele 16
luni pentru noul T4
Săptămâna viitoare va fi semnat și
contractul de lucrări cu firma Strabag
SRL, câștigătorul licitației. „Vom
semna contractul cu compania Strabag SRL și vom da săptămâna viitoare
ordinul de începere a lucrărilor. Termenul pentru proiectul tehnic este de
patru luni, iar pentru realizarea lucrărilor este de 12 luni. În 16 luni proiectul
ar trebui să fie gata. Suntem în grafic
și mă bucur că nu am avut probleme
deosebite. Prin această finanțare, la
Aeroportul Iași se va desfășura una

din cele mai importante investiții din
județ. Va fi al doilea terminal după Otopeni”, a precizat Romeo Vatră, directorul de la Aeroportul Iași.

Terminalul T2 va fi
transformat într-unul cargo
Actualul Terminal T2 va fi transformat, într-o primă etapă, în zonă
cargo, începând cu anul 2024. Pe
zona de est, va apărea ulterior o nouă
zonă cargo la Aeroportul Iași. De asemenea, Terminalul T3 va fi folosit
pentru cursele interne. Acesta a fost
construit în 2015 și nu mai face față
numărului mare de pasageri. Solicitarea pentru autorizația pentru demolarea clădirii de la Aviația Utilitară
va fi depusă în cursul săptămânii viitoare, pentru a se putea demara lucrările. T3 și T4 vor avea aceeași
fațadă, urmând a comunica între ele.
„Nu mai putem procesa pasagerii.
Avem șapte check-in, două filtre de
control acces și patru porți de îmbarcare și nu ne mai putem întinde la T3.
De aici și stringența pentru noul terminal de pasageri. Sunt încrezător că
vom avea o colaborare bună cu CJ
Iași și cu constructorul”, a mai spus
Romeo Vatră. Aviația Utilitară SA, de
la Aeroportul Iași, a intrat în faliment
în urmă cu mai mulți ani, iar clădirea
a rămas în paragină.
Vlad ROTARU
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În Holboca și în Aroneanu se circulă ca
într-o conservă! Firmă de transport de
persoane din județul Iași, acuzată că ia
prea mulți pasageri și că are prețuri mari
În Holboca și în Aroneanu se circulă ca într-o conservă, locuitorii din
zona metropolitană fiind obligați să
se îngrămădească la orele de vârf
pentru a putea prinde un loc în picioare. Tocmai de aceea, locuitorii
sunt nemulțumiți de condiții, prețuri
și traseele disponibile. Patronul firmei S.C. Aprilie S.R.L., Romeo Cobzaru, spune că există anumite
interese să scape de el și că se pregătește de intrarea în faliment după
ce vor fi introduse traseele de la CTP
Iași. Primarii susțin că nu au jurisdicție asupra operatorilor, dar fac eforturi pentru a introduce rute operate
de CTP Iași.

Prețuri mai mari pentru a
circula ca într-o
conservă de sardine
Mai multe persoane din comunele
Aroneanu și Holboca se plâng de condițiile oferite de S.C. Aprilie S.R.L.,
compania privată de transport care
asigură singurele curse care fac legătura cu Iașul. Mulți locuitori din
aceste două comune speră că problema se va rezolva cât mai repede și
că nu vor fi nevoiți să aștepte până în
2023, așa cum se anticipează, pentru
a fi introduse noile trasee de la CTP
Iași.
În Aroneanu, problema principală
este traseul, care deși a fost promis
că va avea capăt de linie în Târgu
Cucu, se termină în Podul de Fier. Cu
toate că traseul este mai scurt, conducerea companiei a scos opțiunea
de abonament și a scumpit prețul biletelor.
Patronul firmei consideră că oamenii au plângeri la adresa serviciilor
pe care le oferă, deoarece există „o
mafie” în spate, care dorește să
scoată de pe piață firmele private de
transport.
„Când o să vină CTP-ul, o să le fie
mult mai bine, dacă cu mine nu mai e
bine. Este o mafie la nivel înalt, totul
este pus la punct, aranjat, pentru eliminarea noastră, a transportatorilor

din zona metropolitană. Primăriile nu
știu ce îi așteaptă, o să trebuiască să
le dea sacoșe de bani celor de la CTP.
Dacă noi nu suntem buni cu zero subvenții”, declară Romeo Cobzaru, patronul firmei S.C. Aprilie S.R.L.
Primarul comunei Aroneanu promite că va discuta cu reprezentanții
CTP pentru a urgenta introducerea
mijloacelor de transport în localitate.
„Creșterile de preț sunt adaptate
la creșterile actuale. Domnul Romeo
a făcut lucruri frumoase pentru comuna Aroneanu, transportul oferit de
Aprilie S.R.L. este la o cotă rezonabilă, raportat la situația socială. O să
apelăm la CTP, cel mai probabil, să își
asume mai devreme aceste curse”, a
declarat primarul comunei Aroneanu,
Benoni Moruzi.

Romeo Cobzaru: „Să intre
CTP-ul! Eu mă retrag
și asta este”
În Holboca, situația este mult mai
gravă. Oamenii se plâng de faptul că
circulă cu mașini vechi și numărul
maxim de persoane din autobuze
este depășit cu mult. Prețurile sunt
de asemenea o problemă, deoarece
pe traseele scurte, oamenii ar dori să

plătească un preț corect. „În aproape
30 de ani de când fac traseele acestea, am fost foarte bun, până au început campaniile electorale pentru
ultimele două alegeri. De acolo a început totul. Anumiți indivizi, venind în
comunele astea, fără a cunoaște istoricul, trecutul, cum am făcut traseele acestea ani de zile. Ei, ca să își
facă campanie și să îi voteze lumea,
au început să lovească, azi oleacă,
mâine oleacă. În ultimii șapte ani s-a
ajuns (n.r. la concluzia) că nu mai
sunt bun! Să intre CTP-ul . Eu mă retrag și asta este. CTP-ul va veni cu
multe subvenții, primăriile nu au de
unde să le plătească. Eu nu știu dacă
ajung 1 ianuarie 2023, voi da faliment
înainte, datorită prețurilor, mai ales
la motorină. Mie primăriile nu îmi dau
niciun leu subvenție”, completează
Romeo Cobzaru.
Primarul comunei Holboca, Aurel
Neculai Pamfil, este de acord cu poziția oamenilor de rând și consideră
că într-adevăr va fi mai eficient
transportul asigurat de CTP Iași. Iar
în legătură cu „mafia de nivel înalt”,
nu știe despre ce este vorba.
„Știu despre creșterea prețurilor,
au venit oamenii și mi-au spus, dar

nu monitorizăm noi și nu putem controla aceste aspecte pentru că ei fac
licitații la Consiliul Județean. Singurul
lucru pe care îl putem face noi este
să lucrăm la demersurile pentru a
aduce Compania de Transport Public
și în Holboca. Atunci oamenii vor
avea avantajul celor două ore de valabilitate a biletelor. El e de vreo 30
de ani aici la Holboca, mergeam la
școală eu când el deja făcea transport aici. Oamenii vin și solicită CTP,
tocmai din cauza condițiilor, prețului.
El nu ia în calcul că populația s-a
înmulțit, sunt mai mulți elevi, mai
mulți oameni care merg la serviciu.
Primăria nu dictează numărul de persoane din autobuz, iar în legătură cu
mafia și cu campania electorală...
toți cei care își fac o campanie încearcă să atingă subiectele care sunt
o problemă. Toți cei care ajung la primărie doresc să rezolve nemulțumirile populației, dar asta nu e mafie”,
declară primarul comunei Holboca,
Aurel Neculai Pamfil.
Până vor fi aduse serviciile de
transport de la CTP, locuitorii comunei Holboca circulă în continuare ca
într-o conservă.
Andreea Andrei
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A vrut să îi dea șpagă unui polițist ieșean.
Individul a crezut că poate scăpa astfel de
o sancțiune, dar s-a ales cu un dosar penal
Un bărbat acuzat că a încercat
să-i dea șpagă unui polițist ieșean a
fost pedepsit definitiv. În consecință,
judecătorii din cadrul Curții de Apel
Iași l-au condamnat ieri pe Andrei
Cătălin Roman la 10 luni și 20 de zile
de închisoare cu suspendare, pentru
dare de mită.
„Menţine celelalte dispoziţii ale
sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii şi înlătură
dispoziţiile contrare. Definitivă”, au
precizat judecătorii ieșeni. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.

Andrei Cătălin Roman,
acuzat că a încercat să-i dea
șpagă unui polițist ieșean
Inițial, Andrei Cătălin Roman (35
de ani) a fost condamnat de Tribunalul Iași la 10 luni de închisoare cu suspendare. Dar sentința nu era
definitivă, aceasta fiind contestată.
Procesul ieșeanului Andrei Cătălin
Roman a început pe data de 2 octombrie 2020. Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Iași au dispus trimiterea sa
în judecată sub acuzația de dare de
mită.
Conform oamenilor legii, incidentul care l-a băgat în bucluc pe Roman
s-a petrecut la începutul lunii martie
2020. „Pe data de 6 martie 2020, inculpatul A.C.R. i-a oferit suma de 200
de lei unui agent-șef adjunct din ca-

drul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași – Sectorul Poliției de Frontieră Țuțora”, a spus
Mihaela Apostol, prim-procurorul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Iași.

De unde a izbucnit
scandalul: un cal și
o carte de identitate
Anchetatorii au adăugat faptul că
Andrei Cătălin Roman a crezut că îl va
îmbuna pe polițistul de frontieră cu

suma de 200 de lei. „Banii ar fi fost
dați în legătură cu neîndeplinirea
unor acte care intră în îndatoririle
sale de serviciu. Inculpatul a sperat
că nu va fi sancționat contravențional atât pentru faptul că a prezentat
cartea de identitate deteriorată, cât
și pentru nerespectarea dispozițiilor
legale privind transportul și comercializarea cabalinelor”, a subliniat
prim-procurorul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Iași.
Mai apoi, individul a fost dus la

audieri. Ulterior, anchetatorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au dispus trimiterea lui în
judecată sub acuzația de dare de
mită. Interesant este faptul că, în ultimii ani, în județul Iași au fost sesizate tot mai multe astfel de situații,
în care diverse persoane au încercat
să dea mită. Acum, acest bărbat în
vârstă de 35 de ani a fost condamnat
definitiv de judecători, după ce a vrut
să îi dea șpagă unui polițist ieșean.
Ciprian NEDELCUQ

ANUNȚ
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei MVM TRANSGROUP S.R.L., desemnat conform Sentinței Civile
nr. 31/2022, pronunţată în data de 14.04.2022 de Tribunalul Iași, secţia II
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1792/99/2022,
notificăm deschiderea procedurii generale a insolvenței MVM TRANSGROUP S.R.L., cu sediul social în Iași, Aleea Ștefan Procopiu, nr. 3, cam. 2,
bl. Q7, et. 2, Judet Iaşi, J22/483/2013, CUI 31321604. Termen depunere cereri
creanțe: 27.05.2022. Termen pentru întocmirea tabelului preliminar al
creantelor: 16.06.2022. Creditorii pot depune declaratiile de creanța în
dublu exemplar la dosarul aflat pe rolul Tribunalului Iași. Contestatiile la
tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar. Termen pentru definitivarea tabelului creantelor: 11.07.2022. Termen pentru prima ședință a
Adunarii Creditorilor: 21.06.2022, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar.
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Părinții trebuie să se grăbească! Cât
durează înscrierea copiilor la grădinițele
ieșene pentru anul școlar 2022-2023
Ministerului Educației a anunțat
că înscrierile la grădiniță pentru anul
școlar 2022-2023 încep pe 30 mai, iar
reînscrierile în data de 16 mai. Părinții
își pot înscrie copiii cu vârste între 3
și 5 ani la grădinițele ieșene. Aceștia
trebuie să știe că mai întâi se primesc dosarele pentru reînscrieri,
apoi se fac înscrierile la grupa mică.
Există un set de condiții pentru
înscrierea copiilor la grădiniță. Ocuparea locurilor libere după finalizarea
etapei de reînscriere se va face, de
regulă, în ordinea descrescătoare a
grupelor de vârstă: grupa mare,
grupa mijlocie și grupa mică. Părinții
trebuie să știe că în momentul în
care, într-o unitate de învățământ,
numărul cererilor de înscriere este
mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii
generale și specifice de departajare.

Câte grădinițe sunt la Iași și
care este numărul locurilor
disponibile pentru anul
acesta
Purtătorul de cuvânt de la Inspectoratul Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, a oferit mai multe
informații despre grădinițele din
învățământul de stat.
„La nivelul județului Iași, pentru
grupa mică, în grădinițele din
învățământul de stat, vor fi aproximativ 5230 de locuri. Pentru grupa mică
și mijlocie, informațiile referitoare la
numărul de locuri vor fi publicate
după finalizarea etapei de reînscriere, conform Calendarului de
reînscriere/înscriere la grădiniță”,
menționează Antonina Bliorț.

La Iași sunt 54 de grădinițe, acestea sunt cu program normal, dar și cu
program prelungit și săptămânal.
Criteriile generale de departajare
cuprind patru aspecte importante. În
primul rând, se verifică dacă copilul
este orfan de ambii părinți, prin existența unui document care dovedește
acest lucru. Al doilea aspect care
este luat în calcul este existența unui
document care dovedește că un copil
este orfan de un singur părinte.
Se ia în calcul și existența unui
frate sau a unei surori înmatriculat(e)
în unitatea de învățământ respectivă.
Ultimul criteriu este legat de existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de
orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
Criteriile specifice de departajare
sunt elaborate de fiecare unitate de
învățământ preșcolar, aprobate de
Consiliul de administraţie al acesteia

şi avizate de către consilierul juridic
al inspectoratului școlar judeţean București. Acestea se aplică doar după
epuizarea criteriilor generale.

Ce trebuie să știe părinții
atunci când își înscriu copilul
la grădinițele ieșene
Părinții își pot înscrie copiii cu
vârste între 3 și 5 ani la grădiniță în
anul școlar 2022-2023, începând cu
data de 16 mai, în cazul celor care se
reînscriu, iar pe 30 mai se fac înscrierile pentru cei care frecventează
prima oară o grădiniță.
„Dosarele pentru înscrierea copiilor la grupa mică pot fi depuse începând cu data de 30 mai, iar în data de
16 mai se pot depune actele pentru
reînscrierea copiilor ce urmează să
intre în grupele mijlocie și mare”,
anunță secretarul de stat pentru
învățământul preuniversitar, Florian
Lixandru. Secretarul de stat pentru
învățământ preuniversitar, Florian Li-

xandru, a trimis la semnat deja nota,
în zilele următoare inspectoratele
școlare urmând să primească toate
detaliile. Condițiile de înscriere sunt
aceleași, nu au fost aduse modificări,
totul a rămas la fel ca și în anii trecuți.
„În limita locurilor disponibile și
copiii de doi ani pot fi înscriși la
grădiniță,” subliniază secretarul de
stat în Ministerul Educației.
Pentru asigurarea transparenţei
procesului de reînscriere și înscriere,
conducerile unităţilor de învăţământ
preşcolar vor posta, de asemenea, pe
site-ul unității de învățământ sau ISJ,
la vedere pentru toţi cei interesaţi,
capacitatea instituției, numărul de
locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul în curs, precum și
criteriile generale și specifice pentru
înscrierea copiilor. Grădinițele ieșene
se pregătesc de perioada înscrierilor
și reînscrierilor.
Ana Crețu

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

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Organizații pentru studenți de
la Universitatea Tehnică din Iași
au primit premii la FEstudIS

O parte dintre organizațiile
de studenți de la
Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iași
au câștigat toate probele
din cadrul paradei din
debutul festivalului
studențesc – FEstudIS.
Aceștia au câștigat toate
probele din cadrul paradei
din debutul festivalului
studențesc, organizat de
Casa de Cultură a
Studenților. FEstudIS are
loc până la 8 mai 2022 și la
evenimente participă peste
15 ligi studențești
Organizații de studenți de la Universitatea Tehnică (TUIASI) „Gheorghe Asachi” din Iași au fost laureați la
toate probele din cadrul paradei din
debutul festivalului studențesc –

FEstudIS. Aceștia au câștigat toate
probele din cadrul paradei din debutul festivalului studențesc, organizat
de Casa de Cultură a Studenților
(CCS). FEstudIS are loc până la 8 mai
2022 și la evenimente participă peste
15 ligi studențești. Toate cele nouă
premii oferite ligilor care au participat la paradă au fost câștigate de
studenții TUIASI.

Organizații pentru studenți
de la Universitatea Tehnică
din Iași, premii la FEstudIS
La paradă, care a avut loc luni, 2
mai 2022, au participat peste 4.000
de studenți din tot centrul universitar
ieșean, care au plecat în marș de la
Palatul Culturii către CCS Iași. Ligile
s-au pregătit cât mai bine pentru
această paradă: au adus muzică,
steaguri, bannere, tricouri colorate,
elemente specifice activității de la
facultățile lor. În urma paradei, s-au

decernat premii pe trei categorii:
pentru mobilizarea în rândul asociațiilor mari (cu mai mult de 50 de participanți), pentru mobilizarea la
asociațiile mici și pentru originalitate. Ligile de la TUIASI nu doar că au
fost primele la fiecare categorie, dar
au ocupat, pentru fiecare din cele trei
categorii, toate locurile de pe podium.

Clasamentele de la FEstudIS
Clasamentele de la FEstudIS, cu
Asociații mari: I – Liga Studenților
Electroniști din Iași (LSETC), II – Liga
Studenților de la Mecanică (LSM), III –
Asociația Studenților și Absolvenților
Facultății de Construcții și Instalații
(ASAFCI). Asociații mici: I – Liga Studenților de la Construcții de Mașini
(LSCM), II – Asociația Studenților Chimiști „CHEMIS”, III – Asociația Studenților și Absolvenților de la
Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria
Mediului (ASAHGIM). Pentru Originali-

tate: I – Liga Studenților Electroniști
din Iași (LSETC), II – Asociația Studenților Chimiști „CHEMIS”, III – Liga Studenților Electrotehniști ETH.
„La paradă s-au înscris toate asociațiile studențești care au vrut din
Iași. Este o bucurie că, după anii de
pandemie, studenții s-au reunit. În
ciuda așteptărilor de circa 1.000 de
participanți au fost, conform estimărilor Jandarmeriei, vreo 4.500 de studenți. Asta indică faptul că mișcarea
studențească și tinerii își doresc să
participe la evenimente, să facă proiecte, să se implice în activități cât
mai multe. Ligile de la TUIASI s-au
evidențiat cel mai bine dintre toate ligile, atât ca număr, cât și la nivel de
creativitate a acțiunilor, prin costumații, steaguri, bannere”, a declarat
Ionuț Ursachi, reprezentantul studenților TUIASI în Consiliul de Administrație al Universității.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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O profesoară de la un mare liceu din Iași
a rămas uimită când a fost oprită într-o
sală de evenimente din America! „Am
fost șocată...”, a mărturisit Mirela Țibu

O nouă poveste de succes și
emoționantă cu un profesor din Iași,
la un celebru liceu! Mirela Țibu (54
ani) este, din 1994, cadru didactic al
Liceului Teoretic de Informatică
„Grigore Moisil” din Iași! Aceasta a
format generații și generații de tineri
(predă din 1991) care în prezent au o
carieră în IT sau în Robotică.
Participantă în calitate de membru al
echipei coordonatoare a României la
Campionatul Mondial de Robotică,
echipă care a câștigat marea
competiție din Houston, Statele Unite
ale Americii (desfășurată în perioada
20-23 aprilie), aceasta a avut parte de
o surpriză fabuloasă
Un îndrăgit profesor din Iași de la un mare liceu

are o poveste de succes și plină de emoții! Mirela
Țibu (54 ani) este, din 1994 cadru didactic al Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași!
Aceasta a format generații și generații de tineri
(predă din 1991) care în prezent au o carieră în IT
sau în Robotică. Participantă în calitate de membru
al echipei coordonatoare a României la Campionatul Mondial de Robotică, echipă care a câștigat
marea competiție din Houston, Statele Unite ale
Americii (desfășurată în perioada 20-23 aprilie),
aceasta a avut parte de o surpriză fabuloasă. Un
fost elev, după 27 de ani, a venit special să o revadă
și să-i mulțumească la Houston.

Poveste de succes cu un îndrăgit
profesor de la un celebru liceu din Iași!
Mirela Țibu predă Computer Science – Informatică – de 28 ani în cadrul Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”. Recunoaște că a ajuns aici
printr-o întâmplare și că nu a anticipat ceea ce va

urma. „Da, după ce am studiat la Universitatea
«Cuza», în 1991 am ales profesoratul iar, din 1994,
predau la «Moisil». Pe atunci, nu aveam idee despre ceea ce înseamnă acest lucru... Imaginați-vă
ce posibilități erau atunci, că Internet nu aveam și
abia descopeream computerul! Și despre ce calculatoare vorbeam atunci... Am fost tentată să plec
din țară, chiar să-mi schimb profesia doar că
(munca la catedră) profesorii minunați care m-au
format, colegii care m-au ajutat și, în special generațiile de copii pe care i-am avut la clasă mi-au
dat energie și forță să merg mai departe”, marturisește prof. Mirela Țibu.

O întâlnire unică pe
meleaguri americane
O mare surpriză pentru aceasta a fost întâlnirea, tocmai la Houston, Statele Unite ale Americii,
cu un fost elev. Acesta a plecat de ani buni peste
Ocean, aici având o carieră în IT și unde și-a înte-
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meiat o familie. „Ohh, da...! A fost un moment extraordinar. La acest Campionat Mondial, unde noi
am luat Premiul I (lotul României), eu am avut parte
de o întâlnire aparte. Într-o sală cu sute de oameni,
cu echipe din toată lumea, a venit la mine un domn.
Mi-a spus că e Radu și dacă-mi aduc aminte că lam avut elev în 1995. Vă dați seama că, prima dată,
nu mi-am amintit, dar când mi-a dat detalii, l-am
reperat. Mi-a spus că a venit special să mă întâlnească... A fost ceva profund, ceva care m-a marcat și a fost o mare bucurie pentru mine. Asta arată
că munca mea nu a fost în van”, povestește Mirela
Țibu.

rece înțeleg ceea ce înseamnă acest lucru pentru
viitor. Totuși, chiar dacă la noi totul e altfel, avem
copii fabuloși și inteligenți, avem profesori care se
dăruiesc și tocmai de aceea avem performanțe.
Totuși, am putea regândi sistemul, am putea reașeza totul astfel încât măcar ai noștri tineri de succes să fie lăsați în pace, nu să li se pună bețe în
roate... Avem copii foarte buni, care vor reuși în
viață. Eu sper că unii dintre ei să facă asta în țară...
Acum îi văd cum am dezvoltat proiectul «Dăruiește
un Robot» și le oferă o șansă colegilor din mediul
rural, de la școli din județ. Ei se implică în Educație,
în bine”, spune prof. Mirela Țibu.

Un profesor învață mereu de la elevii
săi, le oferă cadrul în care să poată fi
liberi în a veni cu idei inovatoare

Dăruim valorile STEM (Știinţa,
Tehnologie, Inginerie și Matematică)
pentru o Educaţie de viitor

Mirela Țibu arată că un profesor învață mereu
de la elevii săi. Le oferă cadrul în care să poată fi
liberi în a veni cu idei inovatoare. „Eu mereu învăț
de la elevii mei. M-am bucurat enorm să văd, mai
ales în cei doi ani de pandemie, că au avut inițiativă, că au venit cu idei, s-au organizat și au acționat. Eu nu vin decât cu cadrul, cu o atmosferă în
care să poată crea, să aibă libertatea de a-și pune
în practică ideile și proiectele. Sunt niște copii minunați, viitori lideri! Îmi place că se implică, sunt
motivați să concureze cu cei mai buni, petrec ore
întregi în atelierul de Robotică... Uneori stăm până
dimineața, uităm și de mâncare... E fascinat să-i
vezi cât de implicați și pasionați sunt”, arată Mirela
Țibu.

De reamintit că, în perioada 2-3 aprilie 2022, sa desfăşurat, la Bucureşti, etapa naţională a Concursului de Robotică „BRD-First Tech Challenge”,
cea mai mare competiţie de robotică din România
la care au participat aproximativ două sute de
echipe formate din elevii din clasele IX-XII. Elevul
Victor-Gabriel Tcaciuc din clasa a X-a de la Liceul
Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, membru al echipei CyLiis, a primit distincţia „Dean’s List
Finalist” din partea organizaţiei „Naţie Prin Educaţie” şi va participa la etapa internaţională a competiției împreună cu coordonatorul echipelor de
robotică – prof. Mirela Țibu. Victor a fost apreciat
pentru abilităţile de lider, capacitatea de a-şi îndruma coechipierii, echilibrarea competențelor
tehnice cu cele non-tehnice, valorile şi principiile
după care se ghidează în tot ceea ce face pentru
dezvoltarea roboticii.

Investiția în Educație, cea mai
importantă strategie
pentru o Națiune puternică
Profesorul din Iași a fost marcat de modul în
care americanii investesc și dau atenție Educației.
„Am văzut ceea ce fac americanii și ce strategie
aplică în Educație! Orice idee este susținută și se
investește în ea. Dau mare atenție copiilor, încă de
la nivelul claselor mici, îi pregătesc de mici, deoa-

Echipa Peppers a LIIS, coordonată de
prof. Mirela Țibu împreună cu mentorii
Andrei Avram și Cătălin Puricoi,
alumni iniţiatori ai
Atelierelor de robotică CyLiis
Echipa Peppers a LIIS, coordonată de cătreprof. Mirela Țibu împreună cu mentorii Andrei
Avram şi Cătălin Puricoi, alumni iniţiatori ai Atelierelor de robotică CyLiis, a obţinut locul al III-lea la
categoria „Think Award”. Această distincţie este
oferită echipelor care demonstrează competenţe
şi abilităţi complexe prin soluţiile ingenioase de
construire a unui robot performant. Premiul III, „Inspire” (cel mai râvnit şi cel mai greu de obţinut din
cadrul concursului BRD-FTC), completează panoplia rezultatelor remarcabile obţinute de echipa
Peppers în sezonul 6, 2022. Competiţia naţională
de robotică „BRD – First Tech Challenge” a fost un
prilej pentru membrii echipelor noastre de a interacţiona cu alţi elevi pasionaţi, mentori, profesori
şi companii care fac eforturi extraordinare pentru
educaţia STEM din România. Echipa Peppers a câştigat fiecare meci şi a obţinut locul 12 în clasamentul naţional. Mirela Țibu – coordonatorul echipelor
de robotică, dar şi un antrenor al elevilor cu performanţe înalte în Informatică este un mentor, un
dascăl inspirațional, un susţinător al inițiativelor
elevilor şi un creator de scenarii de învăţare care
stimulează creativitatea şi producerea de inovaţii.

Echipa Peppers de la Liceul de
Informatică „Grigore Moisil”
efectuează activităţi în
comunitate care promovează
importanţa investiţiei în Educaţie
Elevii de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi care activează în atelierele de robotică
CyLiis, coordonate de către profesoara Mirela Ţibu,
nu s-au oprit doar la construirea de roboţi performanţi şi inovativi, ci au continuat constant promovarea valorilor STEM, prin organizarea de activităţi
în şcolile ieşene, contribuind la îmbunătăţirea calităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea spiritului
ştiinţific în România. În timp ce pregăteşte roboţi
cât mai performanţi pentru a reprezenta excelenţa
din Iaşi, echipa Peppers efectuează activităţi în comunitate care promovează importanţa investiţiei
în educaţie şi a dezvoltării unor ramuri noi, precum
Robotica, în România. De câteva luni ei au decis să
ducă pasiunea pentru lumea roboticii şi în şcolile
din mediul rural. Elevii de la Peppers au lansat în
noiembrie proiectul „Dăruieşte un Robot”, prin care
echipa şi-a propus să strângă kituri de robotică pe
care să le doneze unor şcoli din mediul rural pentru
a le facilita conectarea la cunoştinţele şi resursele
necesare dezvoltării roboticii. Totodată, liceenii au
mers în şcoli pentru a oferi un laptop sau o tabletă
unuia dintre elevii cu rezultate deosebite la învăţătură.

Echipa Peppers a contribuit prin
proiectul „Dăruiește un Robot” la
facilitarea transferului către elevii din
judeţul Iași a unor concepte de robotică
Echipa Peppers și-a propus să dezvolte copiilor
pasiunea pentru domeniul ştiinţific. „Pentru că noi
credem că educaţia STEM e fundamentală pentru
dezvoltarea profesională şi personală a tuturor copiilor de azi, echipa îşi doreşte să continuie proiectul în cât mai multe zone ale judeţului Iaşi, cu
ajutorul finanţatorilor şi să contribuie astfel la motivarea şi sprijinirea pasiunilor tinerilor pentru dezvoltarea ştiinţelor. Atelierele de robotică CyLIIS
sunt o experienţă complexă de învăţare, o lume în
care ideile elevilor se transformă în roboţi. În acest
spaţiu deschis, de învăţare vizibilă, îşi desfăşoară
activitatea echipele de robotică CyLIIS şi Peppers,
exersând proiectarea şi printarea 3D, aplicarea
conceptelor de inginerie mecanică şi de electronică în construcţia roboţilor, a creativităţii în designul grafic şi, nu în ultimul rând, a abilităţilor de
marketing, promovare şi management de echipă.
Aici, elevii pasionaţi şi creativi transformă zi de zi
LIIS într-un un reper al performanţei şi inovaţiei în
educaţia STEM din România”, a conchis prof. Mirela
Ţibu. Peppers RO182 este una dintre echipele atelierelor de robotică CyLIIS, care a fost distinsă cu
premiul „Connect-Motivate” în sezonul 2019-2020
şi premiul „Control” în sezonul 2020-2021. Toate
acestea completează o poveste de succes cu un
îndrăgit profesor de la un celebru liceu din Iași!
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Dansatoare la bară în Italia, angajată
fără concurs la Primăria Iași! Isabela
Danalache, cu sute de clienți la activ, este
prezentă în anturajul dezvoltatorilor imobiliari

La ﬁrma de asfaltări a Primăriei Iași
s-a făcut o angajare dubiosă. Isabela
Danalache, venită de pe scena unui
club de noapte, a fost propulsată fără
concurs la secția condusă de propria
mamă. Colegii de muncă își dau
coate, nu știu pe ce ﬁlieră a ajuns în
instituție
Angajare scandaloasă la Citadin SA, firma de
asfaltări a Primăriei Iași. În luna aprilie 2022, conducerea societății a decis să facă angajări la secția
Mecanizare, unde șefă este de mai bine de 20 de
ani Gabriela Delicostea. De mai bine de o lună, în
birourile secției a apărut Isabela Danalache, în vârstă de 35 de ani, care nu este nimeni alta decât
fiica Gabrielei Delicostea. Angajarea s-a făcut fără
concurs, ceea ce a trezit suspiciunile colegilor din
cadrul societății. Nimeni nu știe cum a ajuns să
ocupe o funcție publică. Cert este că angajarea a
mulțumit-o pe Isabela, care nu câștigă decoamdată mai mult de 3.000 lei net pe lună. Pe rețelele
de socializare, a publicat deja fotografii în diferite
ipostaze de la locul de muncă, îmbrăcată în vesta
reflectorizantă cu care sunt dotați angajații Citadin. A mai arătat urmăritorilor și cum este să stai
în fața unui laptop așezat pe un birou, în timpul
programului de lucru. „Teama de nou și de necunoscut câștigă în fața durerii deja binecunoscută.
Teama de a rămâne singur îți conduce viața! Deși,

mulți nu sunt fericiți, mulțumiți stau și suportă joburi, relații etc. Trist, avem o singură viață! Fă-ți
curaj și ia-o de la început de o sută de ori dacă trebuie, până îți găsești liniștea și bucuria de a trăi!
Trăiește-ți viața pe deplin, ea nu durează pentru
totdeauna! Timpul pierdut nu ți-l mai dă nimeni înapoi”, este mesajul Isabelei, atașat unei fotografii
realizate în biroul Citadin. Și la ABA Prut-Bârlad a
izbucnit un scandal după ce o chelneriță a fost angajată pe un post ce necesită cunoștințe temeinice
în domeniu.

Dansatoare la bară în Italia,
angajată fără concurs la Primăria Iași,
după ce s-a întreținut cu sute de clienți
Isabela Danalache pare că vrea să-și găsească
un rost în viață, o pensie care să-i aline bătrânețea,
iar slujba de la Citadin pare mulțumitoare. Timp de
patru ani, a încercat să dea lovitura într-un club din
Italia, „Bulli & Pupe One”, unde a fost angajată ca
dansatoare la bară, dar planurile de îmbogățire au
eșuat. De aceea, în 2020 s-a întors în țară, ocazie
cu care a reluat relația cu vechii prieteni. Angajați
din cadrul Citadin au precizat pentru BZI că nu
știau cu ce se ocupa Isabela în urmă cu patru ani.
Dar tot mai multe voci din firmă au confirmat zvonul că Isabela Danalache este pregătită să ocupe
postul mamei, care urmează să se pensioneze. Și
ar fi doar un prim pas în ascensiunea ierarhică din
instituția publică. Asta în contextul în care mulți

candidați și-ar dori să devină bugetari învață săptămâni întregi pentru concurs, dar nu au siguranța
că vor reuși. De precizat că Primăria Iași nu mai publică numele candidaților în cadrul concursurilor
pentru ocuparea mai multor posturi de execuție.

Isabela Danalache, despre
proaspăta angajare la Citadin:
„Care este problema?”
Apropiați din anturajul Isabelei Danalache au
arătat că femeia este văzută în preajma dezvoltatorilor imobiliari, fie la petreceri private, fie în cluburi. La un moment dat, Isabela a fost dispusă să
investească în domeniul imobiliar, în apartamente
cu rate direct la dezvoltator. Contactată de reporterii BZI, Isabela Danalache s-a arătat destul de deranjată de întrebările adresate. Nu a oferit
informații despre abilitățile în domeniul de activitate a firmei de asfaltări și întreținere străzi. „Care
este problema? Care este relevanța? La revedere!”,
a fost reacția angajatei. Nici mama Isabelei nu a
comentat angajarea în instituție. „Nu, o zi bună!”, a
declarat Gabriela Delicostea. Directorul Citadin,
Marius Ionescu, nu a putut fi contactat pentru a
oferi detalii despre veleitățile Isabelei Danalache.
O dansatoare la bară în Italia a fost angajată fără
concurs la Primăria Iași spre uimirea colegilor din
instituție.
Ciprian BOARU
Raluca COSTIN
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Afaceristul Adrian Acostoaiei a dat o țeapă de
10.000 euro Consiliului Județean Iași! Și-a băgat
firma în insolvență ca să nu dea niciun ban

O nouă țeapă dată de omul de
afaceri Adrian Acostoaiei unei instiuții publice, anume Consiliului Județean (CJ) Iași. Consilierul județean
ex-PMP, Adrian Acostoaiei, a încheiat
un contract cu instituția în urmă cu
mai mulți ani, în contul unor servicii
de publicitate pentru promovarea
proiectului de reabilitare a Ansamblului Mănăstirii Golia din zona Târgu
Cucu. Contractul a fost încheiat în
timpul mandatului lui Maricel Popa,
fostul președinte al CJ Iași. Totuși, Ad
Media Group SRL, firma lui Adrian
Acostoaiei, nu și-a onorat obligațiile
și a fost dată în judecată de forul județean. Pentru a se proteja, Acostoaiei a trecut firma pe numele mamei,
Eleonora, la vremea respectivă.

Țeapă dată de Adrian
Acostoaiei la CJ Iași
Consiliul Județean Iași a avut un
contract de prestări servicii cu Ad
Media Group SRL pentru promovarea
proiectului de reabilitare a Mănăstirii
Golia. Firma lui Adrian Acostoaiei a
prestat serviciul de publicitate cu întârziere, iar CJ Iași i-a impus și pena-

lizări de întârziere. Pentru că nu a
plătit, CJ Iași l-a dat în judecată. În
baza sentinței civile, instanța l-a obligat să plătească 48.310,62 lei (9.779
euro), reprezentând doar penalitățile
de întârziere. La finalul anului trecut,
după finalizarea proiectului de reabilitare, CJ Iași a predat ansamblul mănăstiresc Mitropoliei Modovei și
Bucovinei.

A fentat datoria! Acostoaiei
și-a băgat firma în
insolvență
Și totuși, CJ Iași nu a primit niciun ban, tocmai pentru că Adrian
Acostoaiei a avut grijă să ceară insolvența firmei Ad Media Group SRL.
Firma lui Acostoaiei a cerut insolvența în 2019, cererea fiind aprobată
de către magistrații de la Tribunalul
Iași. În aceste condiții, CJ Iași nu șia mai primit banii datorați de firma
consilierului județean. Mai mult, CJ a
fost nevoit să se înscrie la masa credală, alături de alți creditori, pentru
a-și recupara banii. Astfel, s-a ajuns
ca mai toți creditorii firmei acestuia
să stea la rând pentru a putea să-și

recupereze datoriile.

Mama lui Adrian Acostoaiei,
printre creditori! Datorii de
500.000 lei
Printre creditori se numără și Direcția Generală Economică și Finanțele Publice Locale, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Iași.
Ba chiar, printre creditori apare și
mama sa, Elenora Acostoaiei. De altfel, pe numele acesteia a fost trecută
firma în anul 2016, tocmai pentru ca
Acostoaiei să fie acoperit în alte situații. Acum, printr-un subterfugiu,
Acostoaiei și-a înscris mama la masa
credală, pentru a căuta ca banii să
rămână în familie.
Totuși, trebuie cercetat și cum sa ajuns ca firma lui Adrian Acostoaiei
să încheie un contract tocmai cu instituția la care acesta este consilier
județean. În acest caz, inspectorii
Agenției Naționale de Integritate
(ANI) ar trebui să se autosesizeze.
Datoriile firmei Ad Media SRL
sunt de 500.000 lei (100.000 euro),
fără posibilitatea de a fi recuperate,
iar creanţele bugetare reprezintă în

jur de 290.000 lei. Totuși, la masa
credală s-au făcut solicitări pentru
1,8 milioane lei (365.000 euro), semn
că datoriile acestuia sunt enorme.

Adrian Acostoaiei:
„Habar n-am, habar n-am”
Gaura dată CJ Iași nu este singura făcută de Adrian Acostoaiei.
Prin firmele sale, acesta vinde produse de patiserie fără a avea vreo autorizație, în mai multe zone din
municipiul Iași. Avizele pentru funcționarea unor puncte de lucru deschise în municipiu sunt expirate de
ceva vreme. Și totuși, afacerile consilierului județean încă funcționează
fără mari probleme. Consilierul județean ex-PMP nu a dorit să explice
cum s-a ajuns să fie penalizat de CJ
Iași. „Nu am nicio problemă cu acel
dosar. Habar n-am despre ce e vorba,
habar n-am!”, a spus Adrian Acostoaiei. Țeapa dată de Adrian Acostoaiei
celor de la CJ Iași nu este și singura
pe care acesta o are în ultimii ani în
oraș partenerilor de afaceri.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Îl vedeți? El este Petrică Marchidan și este
unul dintre puținii romi învățători din
Iași: „Încerc să-i țin la școală, dar se pierd
pe drum și rămân în mocirla de la Crucea”
Petrică Marchidan
are 56 de ani și
provine din
comunitatea romă din
satul Crucea, comuna
Lungani, Iași! Acesta
și-a depășit situația
grea de acasă, unde a
locuit alături de cei
14 frați ai lui și a
devenit învățător. De
aproape 30 de ani,
predă la școala din
sat și visează să îi
ajute pe copiii din
comunitate să își
depășească și ei
condiția
În urmă cu mai bine de 30
de ani, Petrică Marchidan era
un tânăr ce abia reușise să
plece din satul Crucea, comuna Lungani din Iași. Sat
cunoscut ca fiind majoritar
populat de persoane de etnie
romă, fără carte, care nu
muncesc și care trăiesc doar
din ajutor social. La fel ca
atunci, și acum satul Crucea
are aceeași etichetă și este
arătat cu degetul, deoarece
aproximativ 90 la sută din
populația de acolo sunt asistați social. Petrică Marchidan
a vrut să demonstreze că nu
toți sunt la fel și că este loc
și de mai bine. A muncit, a
învățat să ajungă cineva, așa
cum îl învăța mama lui și astăzi este el cel care susține
copiii din comunitate să își
depășească situația de
acasă. „M-am născut în urmă
cu 56 de ani și am 14 frați. La
fel ca toți oamenii de aici, am
trăit extrem de greu. Tata
lucra la CAP, iar mama era
casnică, avea de crescut 15
copii. Nu este simplu să
hrănești și să crești atâția

copii. Eram extrem de săraci,
mâncam ce apucam și când
apucam, dar mereu a fost
mama care a încercat să ne
fie bine. Bunica mea era servitoare la un preot refugiat
din Basarabia și a văzut la el
că copiii preotului învață și
ce bine o duc cei cu carte. A
venit și i-a povestit mamei și
de atunci, amândouă s-au
ținut de mine, fiind cel mai
isteț dintre frați să învăț și să
ajung om mare. Dacă nu era
mama, nu eram ce sunt astăzi și îi sunt recunoscător
toată viața”, a declarat
învățătorul Petrică Marchidan.

De aproape 30 de ani,
Petrică Marchidan
este învățător la
școala din Crucea, Iași
Pentru că el a reușit prin
învățătură, de aproape 30 de
ani, Petrică Marchidan încearcă să schimbe și destinele copiilor din satul
Crucea. După ce și-a finalizat

studiile și a devenit învățător
s-a întors în satul natal, unde
nu a uitat ce a lăsat în urmă
și a revenit țintit să schimbe
situația copiilor din comunitate. De aproape 30 de ani
predă la școala din sat și le
explică elevilor cât de important este să înveți. ”Chiar
dacă mama mea și-a dorit să
devin preot, soarta a vrut să
fiu profesor și să schimb
lumea. Mama mea vindea tot
ce aveam mai bun prin curte,
cereale și tot ce mai aducea
tata de la CAP să mă țină pe
mine în liceu. Am ajuns, mulțumită ei și dorinței mele să
fac studii și la București și
uite-mă astăzi, de aproape
30 de ani, în sprijinul copiilor.
E foarte greu să lucrezi cu
cei mici din cauza familiilor,
că nu prea îi lasă să facă
școală, și vin să-i ia de la ore,
să-i ducă acasă la treabă.
Săracii copii plâng și se
roagă de mine să nu-i las să
plece de la școală. E o adevărată luptă aici și nu reușesc

mereu, și mă doare. Din
cauza anturajului din comunitate și familiilor, se pierd
copiii și nu mai termină
școala. Rămân aici, în mocirlă. Așa e în comunitatea
noastră, fetele se mărită de
tinere, iar băieții trebuie să
muncească”, a spus Petrică
Marchidan, învățător la
școala din satul Crucea.

Petrică Marchidan:
„Visul meu este ca în
fiecare casă de romi
să fie câte un copil cu
școală”
Chiar dacă mai este
foarte puțin până va ieși la
pensie, iar menirea lui pentru
comunitate va lua sfârșit,
învățătorul Petrică Marchidan are un vis. Acesta plănuiește ca până în ultima lui zi
de muncă, în fiecare casă din
satul Crucea să exite măcar
un copil cu studii, care să
știe să scrie și să citească.
„Au fost foarte puțini cei pe
care am reușit să îi trec pra-

gul școlii, să îi țin în școală,
iar mai apoi să plece către
studii superioare. Am avut
doi copii, acum aproximativ
20 de ani care au reșit, iar
până acum doi ani nu am
avut pe nimeni. Abia acum au
început din nou să fie grupe
de copii care vor să ajungă
ceva în viață și se țin de mine
și eu de ei să învețe și să facă
studii superioare. Am o fată
de care sunt tare mândru,
care nu s-a măritat la 14 ani
și a învățat. A luat bacalaureatul cu nota 9,40. Eu am
plecat la drumul acesta cu un
vis, pe care nu am reușit încă
să îl îndeplinesc, dar sper să
reușesc până ies la pensie.
Visul meu este ca măcar câte
un copil de la fiecare familie
să aibă studii să îi poată determina și pe ceilați să
învețe. Vreau să-i ajut să iasă
din mocirla asta de aici”, a încheiat Petrică Marchidan,
învățător la școala din Crucea.
Andreea PĂDURESCU
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Acuzații grave lansate de un părinte la adresa
unei educatoare de la Grădinița „Sf.Sava”
din Iași: „Îi jignește și nu îi lasă să bea apă!”
O mămică s-a plâns de
atitudinea nepotrivită pe
care ar avea-o o educatoare
din cadrul Grădiniței cu Program Pelungit „Sf.Sava” din
Iași. Femeia a spus că părinții dau foarte mulți bani pentru achiziția a diverse lucruri
în grădiniță. În plus, femeia
acuză că o educatoare nu ar
permite copiilor să bea apă
și să meargă la baie. Directorul grădiniței, Alina Cojocaru,
a avut o discuție cu părinții
și cu educatoarele, după ce
a primit plângerea din partea
părintelui.
Directorul grădiniței a
făcut o ședință cu părinții și
cu educatoarele, pentru a
vedea care este situația
reală. Purtătorul de cuvânt al
ISJ Iași, Antonina Bliorț, a
transmis că urmează să aibă
loc o analiză în acest sens,
odată ce primește o solicitare scrisă din partea mamei
respective. Deocamdată, situația este una incertă, cei
de la Inspectorat așteptând o
cerere scrisă.

Acuzațiile aduse de
către mama
copilului: „A început
să urineze foarte
mult și să bea foarte
multă apă”
Femeia a adus mai multe
acuzații la adresa educatoarei din cadrul grădiniței
„Sf.Sava”. „Copilul meu a început să urineze foarte mult
și să bea foarte multă apă.
Eu am înțeles că ceva nu
este în regulă, am crezut că
are un diabet incipient. M-am
dus cu copilul la spital și am
aflat că are insuficiență renală, atunci când a fost supusă investigației medicale.
Fetița a început să spună că
nu este lăsată să bea apă și
să meargă la baie. A relatat
că este bătută peste burtă și
peste mâini și de multe ori o

luam vânătă de la grădiniță.
Ea nu îmi spunea, pentru că
copiii erau amenințați”, a
spus mama fetei, care a preferat să rămână sub anonimat.
Femeia susține că nu a
obținut dosarul de transfer al
copilului la o altă grădiniță.
Directorul grădiniței, Alina
Cojocaru, a precizat că femeia nu ar fi depus nicio cerere în legătură cu transferul
copilului.
Femeia își duce copilul la
o grădiniță privată de mai
bine de două luni. Aceasta a
menționat că intenționează
să apeleze și la Protecția Copilului, deoarece în clasă ar fi
fost adus un gong, iar copiii
au dezvoltat un sindrom anxios.
„Un părinte sau această
educatoare a cumpărat gongul. Când copiii erau pedepsiți, se bătea acel gong. În
momentul pedepsei, copiii
nu aveau voie să meargă la
baie, nici să mănânce. Copiii
erau obligați să facă foamea!
S-a făcut o ședință ulterior
cu toți părinții la care a fost
prezentă și actuala directoare împreună cu fosta di-

rectoare. Fosta directoare a
spus că toți am intrat pe pile
și să ne asumăm și să nu mai
comentăm. Tot ce este în
grădiniță este cu ajutorul
părinților că altfel nu ar mai
fi nimic, deși foarte multe lucruri au dispărut”, a menționat femeia.

Ce probleme acuză
femeia că ar exista la
Grădinița „Sf. Sava”
Femeia a povestit că la
Grădinița „Sf. Sava” problemele ar fi mult mai grave,
spunând că a fost amenințată cu instanța dacă va face
publice tot ce se întâmplă în
instituția de învățământ.
„Niciun părinte nu este
lăsat să intre în grădiniță. Nimeni nu poartă ecuson.
Toată lumea este arogantă și
nu salută”, mai spune femeia
care susține că, vorbind cu
mai mulți părinți pe un grup
de WhatsApp, a înțeles că
problema cu urinatul excesiv
este întâlnită și la alți copii
din grupă.
Din spusele femeii, două
educatoare sunt în conflict,
iar copiii sunt la mijloc. Femeia precizează că una din-

tre educatoare are ore la
master și în timpul activităților cu copiii stă la laptop, micuții fiind obligați să se uite
la televizor. Femeia a înțeles
de la fata ei că nu avea voie
să mănânce și de multe ori
îngrijitoarele vorbeau urât și
nu le lăsau să mănânce
fructe.
Mai mult, femeia acuză
faptul că părinții erau constrânși să cumpere diverse
lucruri pentru grădiniță, solicitându-li-se bani pentru a fi
schimbat gardul de la grădiniță.

Directoarea
grădiniței: „Ceilalți
părinți infirmă
acuzațiile doamnei”
Directorul
grădiniței,
Alina Cojocaru, a declarat
pentru reporterii BZI că a
discutat cu ceilalți părinți și
lucrurile nu stau chiar așa
cum acuză femeia.
„A fost persoana respectivă la mine și mi-a spus
aceste lucruri. Am făcut o
cercetare internă, am vorbit
cu doamnele educatoare și
îngrijitoare. Am făcut și o ședință cu părinții pentru a

vedea dacă mai sunt astfel
de probleme și, bineînțeles,
au fost infirmate. Nu înțeleg
de ce acest părinte a venit cu
astfel de acuzații”, a menționat directoarea.
Alina Cojocaru a mai
adăugat și că femeia nu a
făcut o cerere pentru transferul copilului la o altă grădiniță.
Purtătorul de cuvânt al
Inspectoratul Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, a
confirmat faptul că femeia
respectivă nu a făcut o solicitare de transfer pentru fetița ei.
„Grădinița «Sf. Sava»
este una dintre cele mai căutate de către părinți. A fost o
doamnă care s-a plâns, dar
nu a depus o cerere scrisă.
Aceasta a spus că va reveni
cu o solicitare scrisă. A fost
consiliată să facă transferul,
pentru că nu l-a făcut până
acum. Se face o analiză pe
această situație, având în vedere că a fost și la noi și la
grădiniță. Trebuie să vedem
ce s-a întâmplat. Nu a venit
până acum cu această solicitare”, a menționat Antonina
Bliorț.
Ana Crețu
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pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosar de executare nr. T-70
Nr. 603888 din 28.04.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2022, luna mai, ziua 18
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 18, luna mai, anul 2022, ora 11:00, în localitatea Iaşi,
bd. Nicolae Iorga, nr. 10C, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile,
proprietatea SC TRUST INSTALAŢII MONTAJ SRL, CUI 19006713, licitaţia a
I-a.
Denumirea bunului mobil Descriere sumarăș Cantitate (bucati)ș Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul; Preţul
de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*)
- Autoturism berlină Audi A6 4F/LBPJF1/A6, culoare albastru, nr. înmatriculare IS-80-TIM, serie saşiu WAUZZZ4F4BN013997, serie motor BPJ, an
fabricaţie 2011, CIV K586238; 1; Gaj DGRFP Iaşi – AJFP Iaşi -Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii Iaşi conform:- proces verbal
de sechestru pentru bunuri mobile nr. 220755/ 09.08.2021 şi proces
verbal adiţional la sechestru pentru bunuri mobile nr.
602576/08.02.2022; 41.071
- Autoturism Toyota Auris HE15U(A) ZWE150l-DHXNBW(2K) ZWE150(H),
culoare albastru, nr. înmatriculare IS-35-TES, serie saşiu
SB1KS56E70E054129, serie motor V464654, an fabricaţie 2011, CIV J545388;
1; Gaj DGRFP Iaşi – AJFP Iaşi -Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii Iaşi conform:- proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 220755/ 09.08.2021 şi proces verbal adiţional la sechestru
pentru bunuri mobile nr. 602576/08.02.2022; 29.195
- Autoturism Dacia Duster SD HSDACN/HSDAC, culoare negru, nr. înmatriculare IS-49-TIM, serie saşiu UU1HSDACN47465960, serie motor
D080614, an fabricaţie 2012, CIV J378809; 1; Gaj DGRFP Iaşi – AJFP Iaşi Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii Iaşi conform:- proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 220755/ 09.08.2021
şi proces verbal adiţional la sechestru pentru bunuri mobile nr.
602576/08.02.2022; 23.752; 19%
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile

Nr. de înregistrare 5897 din 03.05.2022
ANUNT
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

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la
termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să
prezinte oferta de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar A.J.F.P. IAŞI, cod de identificare fiscală 4540909, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus
în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
- formularul “cererea de participare la licitaţie şi oferta de
cumpărare” utilizat este cel aprobat prin OPANAF nr. 987/2020, (anexa
11);
- în cazul persoanelor înscrise la licitaţie prin mandatari/împuterniciţi
trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică,
autentificată de către notar;
- contul menţionat de organul de executare trebuie să fie creditat
cu taxa de participare la licitaţie la data şi ora ţinerii licitaţiei;
Pentru informaţii suplimentare, vă deputeţi adresa la sediul nostru sau
la numărul de telefon 0232/465969, interior 5114.
Data afişării: 06.05.2022
Conducătorul organului de executare,
PAUL CIOBANU

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 studii, certificat de calificare, permis de conducere cat.Tv/D și atestat profesional transport persoane.
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Deținerea unui permis de conducere pe drumurile publice poate constitui un avantaj.

5 ani pentru deținătorii de permis conducere.
Relatii suplimentare se pot obtine prin email: mru@sctpiasi.ro şi la telefon 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 psihologic de la unități autorizate.

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 calificare sau atestate profesionale, cazierul judiciar și cazier rutier pe ultimii

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.

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.

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

PUBLICITATE

ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea
mai multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
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• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în
conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele corespunzătoare, îndosariere și
arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și a
celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri
necesară desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă,
fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și
situațiilor cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru
toate departamentele firmei

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

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

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000.
Relații la telefon: 0772026329.
Vând garsonieră în zona Alexandru
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000
euro, ușor negociabil. Relații la
telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNȚURI
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență precizată,
PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Macaragiu pentru macarale, școală
profesională atestat iscir, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.

NOTIFICĂRI
Cabinetul individual de insolvenţă
Agafitei Diana, lichidator judiciar
anunță că prin Incheierea nr.
34/27.04.2022 pronunţată de
Tribunalul Iasi în dosar nr.
2120/99/2022 s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei împotriva
debitoarei S.C. IULY COM SISTEM
S.R.L., CUI 34392391, RC
J22/700/2015. Cererea de creanţă
se va depune în două exemplare la
Tribunalul Iasi, sub sancţiunea
decăderii până la data de
10.06.2022. Termene limită:
20.06.2022 – afişarea tabel
preliminar; 15.07.2022 – termen
pentru definitivarea tabelului de
creanțe; 14.09.2022 – termen
pentru continuare procedura;
Fixează data şedinţei adunării
creditorilor la data de 27.06.2022,
ora 10:00 cu următoarea ordine de
zi: 1. Alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea
preşedintelui acestuia; 2.
Confirmarea lichidatorului judiciar
şi stabilirea remuneratiei acestuia;
3.Avansarea de către creditori a
sumelor de bani corespunzătoare
derulării procedurii conform art.
174 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţã. Relaţii
la C.I.I. Agafitei Diana, tel.
0745656761.

CONCURSURI
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de șef serviciu, poz.1

din statul de funcţii al Serviciului
de Evidență a Resurselor Umane
din cadrul Direcției Resurse
Umane. • Condiţii specifice: studii superioare tehnice de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; - studii
postuniversitare de masterat
absolvite cu diplomă de master, în
domeniul Inginerie și
Management, Administrație sau
Resurse Umane; - curs de
perfecționare profesională în
Relații de muncă, dovedit cu
certificat de absolvire, eliberat de
MMFES; - vechime de minim 10
ani în domeniul resurselor umane,
probată cu adeverință de vechime
sau carnet de muncă; - vechime de
minim 5 ani în funcții de
conducere în domeniul resurselor
umane, într-o instituție de
învățământ superior. • Locul
desfăşurării concursului: Sala de
Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam.
C-101; • Data şi ora susţinerii
probei scrise: 23.05.2022, ora
10.00. • Data și ora desfășurării
interviului se vor stabili odată cu
afișarea rezultatelor la proba
scrisă (în max.4 zile lucrătoare).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
02.05.2022 până la data de
13.05.2022, ora 1400, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.

LICITAȚII
1. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND CONCEDENTUL:
denumire: UAT COMUNA
MIROSLAVA, cod fiscal: 4540461,
adresa: SAT MIROSLAVA STR.
CONSTANTIN LANGA NR. 93,
COMUNA MIROSLAVA , COD
707305, JUD. IAŞI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro.
2. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND obiectul concesiunii:
pajiști aparținând domeniului
public al comunei Miroslava
crescătorilor de animale persoane
fizice și/sau juridice având
animalele înscrise în registrul
agricol și RNE. Redevența: este de
minim: 150 lei/an/ha. 3.
INFORMAŢII PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al
documentaţiei de atribuire;
Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei
este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5.Data limită pentru
solicitare clarificări: 17.05.2022,
orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 17.05.2022, orele 16.00.

6. INFORMAŢII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 24.05.2022,
orele 16.00; Adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna
Miroslava , judeţul Iasi , cod postal
707305;Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior. 7.
DATA ŞI LOCUL UNDE SE VA
DESFĂŞURA ŞEDINŢA PUBLICĂ DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
25.05.2022 , ORELE 10.00 la
sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi.8. DENUMIREA,
ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON ,
TELEFAX, ŞI ADRESA DE E-MAIL A
INSTANŢEI COMPETENTE ÎN
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU
SESIZAREA INSTANŢEI: Tribunalul
Judeţean Iaşi , Secţia contencios
administrativ, Str. Elena Doamna
nr. 1A , jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/ 219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9.
DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI
DE LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICĂRII: 04.05.2022.
C.I.I.FILIP A. SANDA- cu sediul
social în Iași, str.Frumoasa nr.16,
bl.639, sc. A, et.1, ap.1, Iași, în
calitate de lichidator judiciar al SC
Leul Company Srl Iași anunță
vânzarea prin licitație publică cu
strigare a imobilului - a Spațiului
comercial situat în comuna
Belcești, județul Iași-Activ-descris
conform Cărții Funciare: -CC extravilan T52, nr. cadastral 60478,
CF – 60478/Belcești, suprafața de
420,00 mp; -C2 - spațiul comercial
P+1, nr. cadastral – 60478, CF –
60478/, suprafața 554,00 mp, SU
estimată – 465,89mp, SC- 277,00
mp, Terasa – 22,15mp, aflat în
proprietatea privata a SC Leul
Company Srl Iasi. Prețul de pornire
reprezintă 75% din prețul
raportului de evaluare și este
convertibil plătibil în lei la cursul
de schimb BNR din ziua
adjudecării. TVA-ul se aplică în
funcție de Codul Fiscal în vigoare
la data vânzării. Se consideră că
ofertantul - potențialul cumpărător
acceptă prețul activului pentru
care a depus documentația,
condițiile stipulate în
Regulamentul de vânzare și
Caietului de sarcini a activului.
Vânzarea activului prin licitație
publică cu strigare va avea loc în
datele de 01.04.2022; 15.04.2022;
06.05.2022 si 20.05.2022 orele
13.00 la sediul lichidatorului
judiciar și se va desfășura conform
prevederilor Legii nr.85/2014
privind procedura insolvenței.
Vânzarea se va face în
conformitate cu Regulamentul de
vânzare și Caietul de sarcini cu
precizarea expresă ca prețul oferit
nu poate fi mai mic decât prețul de
pornire stabilit prin Raportul de
evaluare. Informații suplimentare
privind descrierea și vizionarea
activului imobil, condițiile de
participare și organizarea vânzării,
puteți solicita pe adresa de e-mail:
sandafilip@yahoo.com sau telefon
mobil: 0742671391 sau tel:
0232241596.
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Tzancă Uraganu a scos un teanc de bani într-un
magazin din Iași să-l plătească pe Ionel, tânărul
care imită animale: „Fă ca Bogdan de la Ploiești”
După o vizită la Iași, Tzancă Uraganu, manelistul care „rupe” topurile,
a reușit să adune zeci de mii de aprecieri pe rețelele de socializare. Ajuns
la Iași pentru a cânta la inaugurarea
unei săli de jocuri, Tzancă Uraganu a
făcut mai multe videoclipuri pe care
le-a postat în mediul online. Pe TikTok, manelistul are milioane de aprecieri, iar zilele trecute a postat un
videoclip în care apare el alături de
Ionel, un tânăr necăjit din Iași. Tzancă
aștepta în fața unui magazin de panificație dintr-un spațiu comercial, în
timp ce Ionel imita diverse animale.
La un moment dat, manelistul îi
spune lui Ionel să îl imite pe Bogdan
de la Ploiești, un alt manelist cunoscut. Atunci, Ionel a imitat o capră,
spre amuzamentul lui Tzancă Uraganu. Acest videoclip a strâns zeci de
mii de aprecieri pe TikTok, acolo
unde a fost postat de către manelist.
Pentru că a imitat diverse animale,
Ionel a primit de la manelist o bancnotă de 50 de lei. Internauții au avut
reacții diverse în ceea ce privește videocplipul filmat la Iași. În timp ce
unii s-au amuzat, alții și-au arătat
disprețul față de Tzancă Uraganu.

Manelistul Tzancă Uraganu
a cântat pentru interlopi în
sufragerie la Adrian
Corduneanu
Joia trecută, vila lui „Beleaua”,
așa cum s-a autointitulat Adrian Corduneanu, a fost plină. Frații și prietenii interlopului au paticipat la
petrecerea dată în sufragerie. Invitat
special a fost Tzancă Uraganu, manelistul cunoscut în toată țara.
Tzancă a cântat „la rece” pentru frații
Corduneanu, iar dedicațiile nu puteau
lipsi. „Facem și noi două vorbe special pentru frații noștri, pentru
Adrian, pentru Costel, pentru toți frații, Bogdănel, Vasilică, Gelu”, a spus
Tzancă Uraganu. O parte din petrecere a fost transmisă live pe rețelele
de socializare, așa cum este moda
printre interlopi. De la petrecere, nu
au lipsit nici copiii sau soțiile fraților
Corduneanu. Pentru interlopi, petrecerile la care participă maneliști cunoscuți sunt la modă, iar unii plătesc
mii de euro, pentru a asculta o melodie cântată de către interpretul preferat. Cel mai probabil, frații
Corduneanu nu l-au plătit pe Tzancă

Bursa bârfelor

Uraganu. Acesta a concertat într-o
sală de jocuri de noroc, acolo unde au
fost prezenți și o parte dintre frații
Corduneanu. În orice caz, în familie
era nevoie de o petrecere, asta după
ce Adrian Beleaua a avut ceva probleme cu legea.

Unii în sufragerie,
alții pe stradă
Și rivalii lui Adrian Corduneanu sau filmat alături de Tzancă Uraganu
la Iași. „Brăilenii” au postat un filmuleț

postarea doamnei a fost chiar Arăgăzel Pompa,
sinatorul obișnuit cu mulsul. Deh, la ce dioptrii are
și la cât de rapid îi merge mintea, la ce să te aștepți... Oricum, postarea de pe Feisbuc a fost mai
mult decât savuroasă. Apropo, babele s-au gândit
să facă o chetă și să-i cumpere domnului sinator
de Iași o vacă sau un taur să aibă ce mulge, dacă
tot este așa încântat de idee. Dacă se mai bagă
cineva, să spuneți la comentarii... la donat ne referim, nu la muls...

Educatoarele au pus pariu:
cine bate mai mulți copii?
Facem chetă pentru vaca domnului
senator. Îi place să mulgă,
primul a fost!
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu o povestioară drăguță de prin mediul online. Recent
pe Feisbuc, doamna Haurica Obuz, fosta bremăriță de la Țibănești a scris o urare de la mulți ani
cuiva. Din greșeală, în loc de „La mulți și binecuvântați ani”, doamna Haurica a scris „Mulgi și binecuvântați ani”. Ei bine, primul care a dat like la

În continuarea rubricuței, babele vă povestesc
câte ceva despre ce se întâmplă la o grădiniță de
prin centru Iașului. La babe a ajuns o enformație
care spune că la gădinița asta copiii sunt caftiți
de personalul de acolo. De mai multe ori s-ar fi întâmplat lucruri de acest gen, iar conducerea ridică din umeri și nu face nimic. O parte dentre
părinți le-a povestit babetelor ce se ântâmplă
acolo, iar când babele au început să întrebe în
stânga și în dreapta ce se ântâmplă, părinții au
fost anunțați de educatori să nu mai aducă o
vreme copiii la ore, pentru că există o problemă

din centrul Iașului, pe TikTok, în care
manelistul Tzancă Uraganu le-a dedicat câteva versuri. În clipul video de
un minut, se aud dedicații pentru
Jean și Vandam „Brăileanu”. Aceștia
au fost nevoiți să se mulțumească cu
numai câteva minute de dedicații,
tocmai pe străzile din centrul Iașului,
după ce artistul a cântat chiar în sufrageria lui Adrian Corduneanu, alături de toți membrii familiei lui
„Beleaua”.
Sorin PAVELESCU

en curs de rezolvare. Ei, dacă s-a întâmplat asta,
vă dați seama că lucrurile au o mică-mare doză
de adevăr... Babele vă postesc în gazetă chiar astăzi mai multe despre asta...

Arogantul suprem al Iașului
ar trebui să-și comande pampers.
Măcar 100 de bucăți
La final de rubrică, pentru că nu merită un loc
fruntaș, vă spunem căte ceva despre un indiviz cu
nume de femeie. Pe el îl cheamă Vlăduț Babet și
este conducătorul unei școli de arte din Târg. Cum
a ajuns arogantul suprem al Iașului în această funcțiune, vor spune în curând cei de pe la Denea, că
babele nu își dau cu părerea. Faza este că arogantul se crede un invincibil și se bazează pe relațiile
pe care le are cu niște oameni cu dare de mână
din Târg, oameni ai căror copii au fost învățați de
Babet să joace un fel de teatru. Cică ân vreo săptâmână, Vlăduț trebuie să-și cumpere un bax de
cel puțin 100 de pamperși. De ce? păi e simplu din
cale afară. O să aibă o surpriză de la Denea...
Vlăduț, vezi că aroganța ta nu ține la Denea... sau
poate le povestești la procorori cum să devină actori...

