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Județul Iași a luat 306 milioane de euro din
Programul „Anghel Saligny”! Iată cum se
împart banii pentru drumuri și canalizare

Județul Iași va lua 1,5
miliarde de lei (306
milioane euro) pe
Programul Național
de Investiții „Anghel
Saligny”, pentru
proiecte privind apa
și canalizarea și cele
pentru drumuri și
poduri. Județul Iași a
prins 3,082 la sută
din suma totală a
Guvernului. Alocările
făcute de Ministerul
Dezvoltării au dus cei
mai mulți bani către
județul Suceava,
condus de baronul
liberal Gheorghe Flutur

(PNI) „Anghel Saligny”, a cărui
valoare integrală este de 52,5
miliarde de lei. Lista a fost
publicată pe județe, urmând
ca alocările făcute separat
pe fiecare localitate în parte
să apară în cursul săptămânii
următoare. În această listă,
județul Iași a luat 1,51 miliarde
de lei (305 milioane euro),
atât pentru investițiile care
țin de apă și canalizare, cât și
pentru cele legate de noi
proiecte pe drumurile județene și cele comunale.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a publicat
lista alocărilor pentru Programul Național de Investiții

Conform MLDAP, județul
Iași a prins top 6 al sumelor
alocate din acest proiect. De
altfel, Programul Național de
Investiții „Anghel Saligny”

Județul Iași va
beneficia de 306
milioane euro din
programul „Anghel
Saligny”

este o continuare a Programelor Naționale de Dezvoltare Locală (PNDL) I și II.
Programul prevede alocări
totale de 30 miliarde lei (6
miliarde euro) pentru drumuri și poduri și alocări de
22,5 miliarde lei (4,5 miliarde
euro) pentru apă și canalizare. Peste județul Iași se numără județul Suceava, cu 1,66
miliarde lei (336 milioane
euro), județul Olt cu 1,6 miliarde lei (323,8 milioane
euro), județul Dolj cu 1,56 miliarde lei (315,7 milioane
euro), județele Argeș și Teleorman cu câte 1,53 miliarde
lei (309,7 milioane euro).

Sute de milioane de
euro pentru județele
din Moldova! Cum se
împart banii?
Conform listei Ministerului, celelalte patru județe din

Regiunea de Nord-Est vor
beneficia de sume cuprinse
între 1,37 și 1,46 miliarde lei .
Astfel, județul Bacău va lua
1,42 miliarde lei (287,4 milioane euro), județul Botoșani
va beneficia de 1,47 miliarde
lei (297,5 milioane euro), județul Neamț de 1,37 miliarde
lei (277,3 milioane euro), iar
județul Vaslui de 1,46 miliarde
lei (295,5 milioane euro). Și
Primăria Iași a depus solicitări pentru modernizarea
drumurilor din oraș prin
acest program.

Ce proiecte va prinde
Iașul pe noul
program?
Pentru proiectele de apă
și canalizare, județul Iași va
beneficia de 648,2 milioane
lei (131,2 milioane euro), în
timp ce pentru proiectele de
drumuri și poduri, în județ vor

ajunge 864,3 milioane lei
(174,8 milioane euro). Din
analiza făcută, județul Iași a
prins 3,082 la sută din banii
alocați prin acest program,
raportat la cele 98 de unități
teritoriale și Consiliul Județean. Documentul arată că
2,8 la sută din populația județului nu este deservită de
sistemul public de apă și canalizare. De precizat că raportul prezintă date de la
nivelul anului 2020. De asemene,a lungimea totală a
drumurilor județene și comunale nemodernizate este de
1.623 kilometri, date raportate la anul 2020.
Județul Iași a cerut prin
Programul „Anghel Saligny”
fonduri de 707 milioane lei
pentru 14 drumuri din regiune ce pot fi reabilitate
prin acest program.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Primăria Iași cumpără noi parcometre
în oraș! Iată unde vor fi montate
noile dispozitive de 85 de mii de euro

Primăria Iași va investi în 14 noi
parcometre pentru parcările publice
din municipiu. Aparatele vor înlocui
mai multe dispozitive ieșite din
garanție din parcările publice cu plată
din municipiul Iași
Serviciul de Administrare Parcări din cadrul
municipalității ieșene va achiziționa mai multe parcometre noi în perioada următoare. Serviciul aflat
în gestionarea primăriei va investi în achiziția de
parcometre, suma alocată fiind de 420 mii lei
(85.000 euro). Conform caietului de sarcini, vor fi
achiziționate 14 astfel de parcometre ce vor fi
montate în parcările publice cu plată din municipiul
Iași. Ofertele pot fi depuse până la 26 mai 2022.

Primăria Iași cumpără noi
parcometre cu 85 de mii de euro
Achiziția prevede furnizarea, montarea și punerea în funcțiune de parcometre în municipiul
Iași, în calcul fiind luate 14 astfel de bucăți. În prezent, în municipiul Iași sunt 20 de parcometre
montate în parcările publice cu plată. Dintre aces-

tea, 10 au ieșit din garanție, acestea urmând a fi înlocuite cu altele noi. Alte patru bucăți rămase vor
fi montate în alte zone din municipiul Iași. Parcometrele vor fi montate în zone precum parcarea de
la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, la Cinema
Victoria, la Hala Centrală, dar și în alte parcări publice din municipul Iași. Parcometrele pot fi folosite cu cardul bancar sau numerar. În plus, în
ultima perioadă șoferii au reclamat faptul că nu pot
folosi parcometrele, după ce acestea s-au defectat.

O nouă parcare a fost amenajată
în zona centrală, lângă
Catedrala Mitropolitană din Iași
Primăria a amenajat o parcare în centrul municipiului Iași, tocmai în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Municipalitatea a amenajat alte 30 de
locuri de parcare în zona centrală, pe strada Colonel Langa, pe tronsonul cuprins între Catedrala Romano-Catolică și Catedrala Mitropolitană. Spațiile
au fost amenajate pe partea dinspre Catedrala Romano-Catolică, porțiunea opusă fiind în mod normal liberă. Pentru taxarea conducătorilor auto în

zonă va fi amplasat și un parcometru. În acest moment, sunt 16 parcări publice cu plată în municipiul
Iași, majoritatea fiind amplasate în zona centrală.

Un nou regulament pentru parcarea
autoturismelor în municipiul Iași
Recent, Consiliul Local Iași a aprobat și un nou
regulament destinat parcărilor publice și celor de
reședință din oraș. Noul regulament prevede și
sancțiuni pentru ocuparea abuzivă a locurilor de
parcare publice. Cele mai mari sancțiuni le riscă
șoferii care parchează pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Aceștia se pot alege cu o
amendă cuprinsă între 2.000 și 10.000 de lei. „Contractele de închiriere asigură titularilor acestora
locul de parcare în intervalul orar 16:00-8:00, excepție făcând zilele de sâmbătă și duminică și zilele de sărbători legale, când dreptul de utilizare
este de 24/24 ore. Subînchirirea locurilor de parcare este interzisă”, se mai arată în noul regulament pentru parcările din Iași. Noile parcometre
aduse de Primăria Iași vor fi montate începând din
toamna acestui an, conform caietului de sarcini.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Ieșeanca spulberată pe „zebră” de un polițist, daune
derizorii obținute în instanță! Agentul Cătălin
Vasilică Nistor a scăpat de acuzațiile penale!

O femeie din Iași care a fost spulberată pe „zebră” de un polițist a obținut în instanță daune destul de mici.
Pe de altă parte, agentul Cătălin Vasilică Nistor a scăpat de acuzațiile
penale după producerea accidentului
rutier cu victimă.
„Instanța admite în parte cererea
de chemare în judecată formulată de
reclamanta V.A. sîn contradictoriu cu
pârâta Societatea de Asigurare și
Reasigurare City Insurance SA şi intervenientul forţat Cătălin Vasilică
Nistor. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.385 de lei, cu
titlu de contravaloare prejudiciu material, a sumei de 15.000 de euro, cu
titlu de prejudiciu moral, precum şi a
dobânzii legale aferentă acestor
sume de la data rămânerii definitive
a prezentei şi până la plata efectivă a
sumelor”, au afirmat recent magistrații din cadrul Judecătoriei Iași.

Daune pentru ieșeanca
spulberată pe „zebră”
de un polițist
Procesul dintre victima accidentului rutier produs de agentul de Poliție și firma de asigurări a început pe
16 martie 2021. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul
instanței, ieșeanca a cerut ca instanța să dispună obligarea firmei la

plata sumei de 4.979 de lei, daune
materiale, reprezentând ansamblul
cheltuielilor
pentru
îngrijirea
sănătății, precum și suma de 40.000
de euro, prejudiciu nepatrimonial,
pentru suferințele fizice și psihice
pricinuite reclamantei și pentru restrângerea posibilităților de viață familială și socială.
„Pe 21 noiembrie 2019, numitul
Cătălin Vasilică Nistor, în timp ce
conducea autoturismul marca Ford în
municipiul Iași, având direcția de
mers dinspre Podul de Piatră, m-a
accidentat, eu traversând strada în
mod regulamentar, pe marcajul pietonal, din dreapta conducătorului
auto. În urma impactului a rezultat
vătămarea mea corporală gravă, eu
necesitând 65-70 de zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare”, a precizat femeia de 66 de ani, din Iași. În
edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Agentul Cătălin Vasilică
Nistor a scăpat
de dosarul penal
Femeia a adăugat că, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași din data de 8 decembrie
2020, s-a dispus clasarea cauzei privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, pe motiv că

fapta nu este prevăzută de legea penală. Mai exact, pentru ca fapta să se
încadreze la vătămare corporală din
culpă, victima ar fi trebuit să aibă mai
mult de 90 de zile de îngrijiri medicale.
Astfel, ieșeanca s-a văzut nevoită
să apeleze la instanțele de judecată,
pentru a putea obține despăgubiri în
urma impactului în care a fost implicată. „Suferințele fizice s-au reflectat
și într-o stare psihică de disconfort,
la care s-a adăugat suferința psihică
determinată de limitarea activităților
normale pentru mine. Eu am fost împiedicată obiectiv să desfășor activități lucrative, activități obișnuite,
treburi gospodărești, să îmi continui
viața într-un ritm normal, de o limitare a activităților necesare întreținerii curente, inclusiv propria îngrijire
igienico-alimentară. Este indiscutabil
că, și în prezent, eu resimt dureri la
nivelul zonelor lezate, acestea nefiind
refăcute pe deplin”, a subliniat victima.

Polițistul ieșean, implicat
în accidentul rutier
În urma impactului, victima a fost
transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, din
Iași, imediat după producerea accidentului rutier. „În perioada internării,

evoluția a fost una lent-favorabilă, de
col chirurgical humerus drept, fiindumi imobilizată în bandaj toraco-brahial tip velpeu. Ulterior, am fost
transferată la Clinica de Diabet și Boli
metabolice. La externare, am avut
următoarele recomandări: repaos la
pat, mobilizare la marginea patului în
limita durerii, menținerea imobilizării
toraco-brahială tip velpeu timp de 30
de zile și gimnastică activă a articulațiilor libere. Din momentul accidentului, viața mea s-a schimbat
considerabil. Cârjele mi-au fost indispensabile deplasării o foarte îndelungată perioadă de timp și nu mai pot
face efort ca înainte, întrucât recuperarea a fost și încă este una extrem
de dificilă”, a subliniat ieșeanca.
De cealaltă parte, reprezentanții
firmei de asigurare au cerut admiterea în parte a acțiunii. Pe data de 6
octombrie 2021, instanța a dispus introducerea în cauză, în calitate de intervenient forțat, a polițistului Cătălin
Vasilică Nistor, citându-l în această
calitate. Contactat telefonic ieri de
reporterii cotidianului BZI, polițistul
Cătălin Vasilică Nistor a refuzat să
comenteze pe marginea subiectului.
Acum, ieșeanca spulberată pe
„zebră” de un polițist a obținut acum
în instanță daune derizorii.
Ciprian NEDELCU
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Combinații suspecte între Speed Iași și Geo
Myke! Cristian Dorneanu a obținut într-un
an și câteva luni peste 2 milioane de lei din
contracte de încredințare directă cu diverse
primării din Iași și din zona Moldovei
Speed Iași, firma de consultanță
administrată de Cristian Dorneanu, a
încheiat în ultimii doi ani 20 de contracte cu primării din județul Iași și
din zona Moldovei. Toate aceste contracte i-au adus lui Cristian Dorneanu 2.256.000 lei. Contractele au
fost obținute de firma ieșeană prin
încredințare directă, evitându-se
astfel licitațiile. De la începutul anului
2022, Speed Iași a pierdut un contract cu primăria comunei Popricani,
în valoare de 40.000 lei.
Firma Speed Iași a fost înființată
în anul 2003, are sediul în Valea Lupului, strada Caisei, nr. 8, iar administrator și unic acționar este
Cristian Dorneanu. La aceeași adresă
își are sediul și firma Geo Myke, care
este administrată de Dragoș Ciopate.
În plus, la numerele de contact de pe
Listă Firme, pe lângă numărul de
contact al administratorului, Cristian
Dorneanu, apare și numărul de telefon al lui Dragoș Ciopate. În anul
2020, firma avea o cifră de afaceri în
valoare de 818.117 lei, un profit net de
300.148 lei și număra doar doi angajați.
Firma Speed Iași a încheiat, în ultimul an și patru luni, 20 de contracte
cu primăriile din Iași și din zona Mol-

dovei, mergând pe aceeași metodă
prin care s-a îmbogățit și Dragoș Ciopate, administratorul Geo Myke,
încredințare directă, evitându-se astfel licitațiile.
Firma ieșeană a obținut, de la începutul anului 2022, trei contracte de
încredințare directă în valoare de
100.000 de lei cu primăria comunei
Popricani și primăria comunei Comarna. Conform Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), pe 16
februarie 2022, comuna Comarna accepta oferta privitoare la prestare de
servicii de inginerie, inițiată în data
de 15 februarie de firma ieșeană
Speed. Contractul de încredințare directă avea o valoare de 60.000 lei.
În data de 29 aprilie 2022, comuna Popricani îi atribuia firmei ieșene un contract în valoare de 36.200
lei. În schimbul acestei sume, Speed
Iași se obliga să presteze servicii de
proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice. În aceeași zi,
comuna Popricani încheia un alt contract cu firma ieșeană Speed. Astfel,
în schimbul sumei de 3.800 lei, Speed
Iași se obliga să presteze servicii de
elaborare de studii.
În prezent, între Speed Iași și comuna băcăuană Hemeiuș se des-

fășoară o achiziție directă privind
oferirea de servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice, în valoare de 134.000 lei. Data
limită până la care unitatea contractantă poate oferi un răspuns la oferta
făcută de Speed Iași este 9 mai, ora
17:00.

În anul 2021, Cristian
Dorneanu a obținut 17
contracte de încredințare
directă cu primării din
județul Iași și din zona
Moldovei
În anul 2021, firma Speed Iași a încheiat 17 contracte de încredințare
directă cu primării din județul Iași,
Vaslui, Neamț și Bacău, pentru întocmirea de studii de fezabilitate, servicii de consultanță și analize,
consultanță în management și servicii conexe, servicii de inginerie și servicii de proiectare tehnică pentru
construcția de lucrări publice. Contractele de încredințare directă au
adus firmei ieșene peste 2 milioane
de lei, mai exact 2.156.000 lei.
Speed Iași a încheiat, în decursul
anului 2021, trei contracte de încre-

dințare directă cu primăria comunei
Comarna, unde primar este liberalul
Constantin Grădinaru. Astfel, în data
de 12 octombrie 2021, primăria comunei Comarna accepta oferta inițiată
de către Speed Iași pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru
drumuri de exploatare agricolă. Contractul avea o valoare de 135.000 lei.
La nici o lună mai târziu, pe 1 noiembrie 2021, Speed Iași încheia un alt
contract cu primăria comunei Comarna. De această dată, pentru suma
de 132.000 lei, firma ieșeană oferea
consultanță în afaceri și în management și servicii conexe.
Contractele obținute de Speed
Iași, în anul 2021, nu se opreau aici.
Prin urmare, pe 2 decembrie 2021,
primăria comunei Comarna îi încredința firmei administrate de Cristian
Dorneanu un contract în valoare de
132.000 de lei, pentru întocmirea de
studii de fezabilitate servicii de consultanță și analize.
Contactat de către reporterii BZI,
Cristian Dorneanu a declarat că nu
vrea să comenteze pe tema contractelor de achiziție directă încheiate de
firma Speed Iași.
Codruța ȘOROAGĂ
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Premieră la UMF Iași! Sâmbătă, 7 mai, se
desfășoară primul examen de acest fel în România
În luna mai, va fi organizat examenul de dietetician din România, în
premieră la UMF Iași. La Iași, examenul va avea loc în data de 7 mai, la ora
12:00, în Amfiteatrul Mihai Duca. Examenul este organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore
T. Popa” din Iași, în colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din România.
Examenul se va desfășura după o
tematică și o metodologie comune la
nivel național, candidații având șansa
de a alege să susțină examenul în oricare dintre cele cinci centre universitare din țară: Universitatea de
Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade” din Târgu
Mureș, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” Timișoara,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și
Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava.

Premieră la UMF Iași: Primul
examen de dietetician
autorizat din România
Universitatea de Farmacie și Medicină „Grigore T. Popa” din Iași, în colaborare cu Colegiul Dieteticienilor
din România, organizează, în data de
7 mai, la ora 12:00, primul examen de
dietetician autorizat din România.
„Universitatea noastră formează
specialiști în Nutriție și Dietetică din
2009 și mă bucur că în sfârșit
această profesie a fost reglementată
și că absolvenții noștri au ocazia de a
obține drept de liberă practică și de
a deveni membri ai Colegiului Dieteticienilor din România”, au precizat
reprezentanții UMF Iași.
„Le suntem profund recunoscători reprezentanților Universității de

Medicină și Farmacie «Grigore T.
Popa» din Iași care ne-au acordat tot
sprijinul necesar pentru susținerea
examenului din 7 mai, precum și reprezentanților Ministerului Sănătății,
care au susținut demersurile făcute
pentru înființarea Colegiului Dieteticienilor din România și care ne sprijină în continuare în vederea
reglementării, controlului, dar și a
protejării acestei profesii”, a precizat
și Adina Rusu, președinte Colegiul Teritorial Iași al CDR și secretar național
CDR.
Examenul se va organiza atât în
Iași, cât și în celelalte centre universitare din țară, care au program de
studiu de licență Nutriție și Dietetică.
Pe 15 mai, are loc examenul organizat în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade” din Târgu
Mureș. Pe 20 mai, se desfășoară examenul de dietetician autorizat la Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” Timișoara. Concursul

din cadrul Universității de Medicină și
Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca are loc pe 21 mai, iar pe 22 mai,
are loc examenul organizat de către
Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava. Candidații pot alege centrul
universitar în care doresc să susțină
examenul.

Ce condiții trebuie să
îndeplinească persoanele
care doresc să participe la
examen?
Pentru a se putea înscrie la examenul de dietetician autorizat, persoanele doritoare trebuie să
îndeplinească o serie de condiții. Trebuie să dețină o diplomă de licență în
specializarea nutriție și dietetică, obținută în urma finalizării studiilor întro instituție de învățământ superior,
acreditată în România, cu o durată de
minimum trei ani, pe domeniul sănătate (180 de credite). Totodată, persoanele care doresc să se înscrie la
examen trebuie să dețină o diplomă

de masterat în domeniul nutriției și
dieteticii (120 de credite) sau să facă
dovada efectuării unui an de practică
în această specializare, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în normele metodologice.
Examenul se va desfășura sub
forma unui test grilă, cu 50 de întrebări, la care participanții vor trebui să
răspundă în 90 de minute. La finalul
examenului, tezele vor fi scanate, iar
rezultatul va fi comunicat candidatului. Rezultatele vor fi afișate în cel
mult 48 de ore, urmând ca depunerea
eventualelor contestații să se facă în
cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Astfel, pe data de 12 mai
2022, se vor afișa rezultatele finale.
Persoanele care au promovat primul examen de dietetician autorizat
din România au dreptul la liberă practică pentru exercitarea profesiei de
dietetician. Diploma va fi eliberată de
către Colegiul Dieteticienilor din România.
Codruța Șoroagă

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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Ce i-a promis această ieșeancă lui Dumnezeu,
după ce a fost la un pas de moarte! Mii de
oameni îi sunt recunoscători Elenei Dobre
Asociația „Farmecul Vieții” este
înființată de Elena Giorgiana Dobre
care a fost la un pas de moarte. Timp
de cinci ani, voluntarii din cadrul asociației ieșene ajută copiii defavorizați, bătrânii cu nevoi speciale și
persoanele bolnave din spitale. Încă
din primele săptămâni de când a început războiul din Ucraina, Asociația
„Farmecul Vieții” este prezentă la
vama Sculeni, unde ajută refugiații
ucraineni cu produse alimentare și
tot ce au nevoie. Asociația și-a creat
legături de colaborare cu „Crucea
Roșie”, dar și cu alți voluntari de la
punctul vamal.
Războiul din Ucraina a creat prea
multă suferință și descurajare pe chipul mamelor și copiilor care au fugit
departe de casă. Mii de familii s-au
despărțit, iar cei care au reușit să se
refugieze în alte țări sunt constrânși
să înceapă viața de la zero. Românii
s-au organizat rapid pentru a oferi tot
sprijinul de care au nevoie familiile
refugiate din Ucraina. Au fost pregătite mai multe centre pentru refugiați
rla Iași. Ucrainenii au primit mâncare
și ajutor de la voluntarii români.

După ce a fost la un pas de
moarte, a înființat Asociția
„Farmecul Vieții”
Elena Giorgiana Dobre este președintele și inițiatorul Asociației „Farmecul Vieții” din Iași. Aceasta a fost
diagnosticată cu o boală gravă, iar
șansele de supraviețuire au fost extrem de mici. De cinci ani, voluntarii
din cadrul asociației ieșene ajută copiii defavorizați, bătrânii cu nevoi
speciale și persoanele bolnave din
spitale.
„Asociația are o poveste aparte.
În urma unui diagnostic cu șanse
foarte mici de supraviețuire, mi-am
promis mie, dar mai ales lui Dumnezeu, că dacă voi reuși să trec peste
această cumpănă, voi ajuta copiii defavorizați de la sate, dar și bătrânii cu
nevoi speciale. La spitalul de copii
am reușit deja să donez un aparat
pentru arsură, grefare piele. Există
un număr foarte mare de voluntari
care ajută, noi colaborăm cu cei din
Vama Sculeni, în asociație avem opt

voluntari, dar colaborăm foarte mult
și cu cei de la «Curcea Roșie», este
un număr foarte mare de voluntari,
iar fiecare face ture ca să poată rezista”, spune Elena Giorgiana Dobre.

Care au fost cele mai mari
provocări pentru
voluntarii asociației
Pentru a reuși să facă față provocărilor zilnice de la Vamă, Elena, alături de voluntari, caută soluții și
apelează la instituțiile publice pentru
a face rost de sprijin din punct de vedere financiar și nu numai.
„Este nevoie de timp, ambiție,
perseverență și atenție pentru a
putea ajuta. Dumnezeu ne ajută
foarte mult, atunci când dorim să
facem bine, Dumnezeu ne dă forță să
«milogim»”, menționează Elena.
Cel mai mic copil pe care l-au întâlnit voluntarii la Vama Sculeni avea
șase zile. Mămica a pierdut laptele
din cauza stresului trăit odată cu primele bombardamente din Ucraina și
a primit sprijin și tot ce avea nevoie
de la Asociația „Farmecul Vieții” în colaborare cu cei de la „Crucea Roșie”.
Au fost și două familii care au reușit
să ajungă în America, cu ajutorul și
sprijinul asociației, având în vedere
că este o întreagă logistică. De 1 martie, voluntarii le-au oferit flori mămicilor din Ucraina, acestea plângeau și

erau foarte emoționate. Un alt caz
tragic este al unui tată care a venit cu
trei copilași, iar mama acestora a
murit lovită de o bombă. Aceștia au
rămas fără mamă, iar bărbatul este
disperat și acceptă cu greu cele întâmplate”, povestește Elena.

Refugiații ucraineni au
nevoie în continuare de
ajutor și sprijin
Pentru a oferi un sprijin potrivit
celor care au fugit din calea războiului, voluntarii cunosc nevoile primordiale ale acestor familii. Mamele au
fugit cu câteva hăinuțe și cu copilașii
în brațe, iar tot ceea ce au agonisit
timp de ani a fost distrus într-o clipă.
„Gândește-te că tu ai fi în locul
lor, ție cam ce ți-ar trebui, ai avea nevoie de toate, aceștia au fugit de război cu câteva lucruri și cu copilul în
brațe. Ucrainenii au nevoie de toate,
de haine, de medicamente, de mâncare. În primele două săptămâni de
când a început războiul, mai multe
mame și copii ajunși la Iași au fost în
tranzit și acestea aveau o direcție
clar stabilită, dar paritatea e jumătate, jumătate. Foarte mulți au rămas
în România, aceștia au solicitat un
ajutor în căutarea unei locuințe, a
unor produse alimentare măcar pentru o scurtă perioadă de timp. Voluntarii care sunt în vamă au ajutat

foarte multe familiile refugiate”, mai
zice președintele asociației „Farmecul Vieții”.

A reușit să salveze
un om de la moarte
Elena a reușit să ajute un bărbat
de 44 de ani care avea leucemie și
care a venit cu infecție, acesta avea
sondă urinară și era la un pas de
moarte. Elena Giorgiana Dobre s-a
gândit să îl ducă cât mai repede la
spital, având o infecție foarte mare, a
fost nevoie de ajutorul medicului
specialist. Mama bărbatului fiind
foarte în vârstă, având 71 de ani, ea îl
percepea ca fiind o persoană nedeplasabilă, nu vorbea și nu și-a dat
seama că ar avea ceva grav.
„Eu am observat că avea febră și
am înțeles că ceva nu este în regulă.
Cu ajutorul celor de la ISU ne-am implicat cu toții și am reușit să oferim
sprijinul de care avea nevoie acest
ucrainean. Acum bărbatul este în
afara oricărui pericol, a reușit să
scape de infecție”, a afirmat Elena.
Mâncarea caldă este asigurată de
World Central Kitchen, care au propus celor din Asociația „Farmecul
Vieții” să colaboreze pentru a reuși să
ajute cât mai mulți refugiați, unii fiind
la un pas de moarte.
Ana Crețu
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Un diplomat plin cu bani, pus pe masă
pentru câteva opere de artă unicat
la Iași: „Costurile ar putea ajunge la
aproximativ jumătate de milion euro”
Rectorul Universității „Cuza” din
Iași, prof. univ. dr. Tudorel Toader, a
propus inițierea demersurilor pentru
restaurarea picturilor din Sala Pașilor
Pierduți. Universitatea „Cuza” a hotărât inițierea procedurilor necesare
pentru restaurarea și conservarea
operei emblematice pentru Universitate, pentru comunitatea ieșeană,
pentru cultura națională! Restaurarea celor 300 de metri pătrați de picturi murale ar dura aproximativ un an
iar, la o primă estimare, costurile ar
putea ajunge la aproximativ jumătate
de milion euro.
O instituție din Iași a decis să demareze un proiect de salvare de la
degradare a unui simbol al culturii
naționale. Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași,
prof. univ. dr. Tudorel Toader, a propus inițierea demersurilor pentru
restaurarea picturilor din Sala Pașilor
Pierduți. Așadar, s-a hotărât inițierea
procedurilor necesare pentru restaurarea și conservarea operei emblematice pentru Universitate, pentru
comunitatea ieșeană, pentru cultura
națională! Restaurarea celor 300 de
metri pătrați de picturi murale ar
dura aproximativ un an iar, la o primă
estimare, costurile ar putea ajunge la
aproximativ jumătate de milion de
euro.

O instituție din Iași a decis
să demareze un proiect de
salvare a unui simbol al
culturii naționale
Sala Pașilor Pierduți este vizitată
de persoane din toate colțurile țării.
Picturile murale care atrag vizitatorii
au fost făcute de Sabin Bălașa între
1968 și 1978.
„Opera lui Sabin Bălașa, picturile
din Sala Pașilor Pierduți au transformat UAIC într-unul dintre punctele de
atracție turistică ale Iașului. Autorul
picturilor a încheiat contract cu UAIC,
Universitatea plătind integral și contravaloarea lucrărilor. După jumătate

de secol, dată fiind nevoia de conservare, dat fiind procesul de degradare,
UAIC a hotărât inițierea procedurilor
necesare pentru restaurarea și conservarea operei emblematice pentru
UAIC, pentru comunitatea ieșeană,
pentru cultura națională! Am propus
în BECA (Biroul Executiv al Consiliului
de Administrație) inițierea demersurilor pentru restaurarea picturilor din
Sala Pașilor Pierduți. UAIC a plătit integral realizarea tuturor picturilor de
către Sabin Bălașa! Vom declasa proceduri legale și speram în sprijinul Ministerului Culturii!”, a declarat prof.
univ. dr. Tudorel Toader, rectorul de
la „Cuza”.

Starea de degradare a
picturilor a fost observată
de celebrul artist încă din
2002. Atunci, Sabin Bălașa
și-a exprimat intenția de a
le restaura
Starea de degradare a picturilor
a fost observată de celebrul artist
încă din 2002. Atunci, Sabin Bălașa
și-a exprimat intenția de a le restaura, însă nu a mai reușit să ducă
planul la bun sfârșit. Acesta a murit
în 2008, într-un spital din București.
Singura soluție identificată de autorități, în trecut, era accesarea unor

fonduri europene. Restaurarea celor
300 de metri pătrați de picturi murale
ar dura aproximativ un an. De reamintit că, pe 23 mai 1893, pe locul
unde funcționase până în 1888 Teatrul Național, a avut loc ceremonia
punerii pietrei fundamentale a Palatului Universitar (cunoscut astăzi ca
principal corp de clădire) în prezența
Principelui Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen. Clădirea, impresionantă prin monumentalitate, se
înscrie în canoanele stilului eclectic
francez și își depășește funcțiile
strict utilitare, căpătând valoare de
simbol atât pentru comunitatea locală, cât și pentru întreaga spiritualitate românească. Construit după
planurile arhitectului Louis Blanc
(pentru care acesta a câștigat o medalie de aur la o expoziție de la Paris),
Palatul Universității a fost inaugurat
pe 21 octombrie 1897 sub înaltul patronaj al Regelui Carol I și al Reginei
Elisabeta. Fie el student, profesor
sau simplu vizitator, cel care străbate
Sala Pașilor Pierduți va zăbovi, măcar
o clipă, în fața picturilor murale ale lui
Sabin Bălașa, artistul care, prin opera
sa, a introdus acest spațiu pe harta
locurilor de referință ale artei universale. O veritabilă beatitudine de albastru, ce acoperă aproximativ 300
de metri pătrați din clădirea princi-

pală a Universității, muralele au fost
concepute de maestrul inorogilor și
al siluetelor cosmice între anii 1968 și
1978.
Exponent al „romantismului cosmic”, așa cum singur s-a definit, pictorul Sabin Bălașa a lăsat o valoroasă
moștenire orașului celor Șapte Coline, creațiile din epoca maturității
sale artistice. „La Iași – avea să mărturisească – am un muzeu personal
în facultăți, se perindă lumea, generații întregi cresc privind muralele
mele și apoi se răspândesc în lume și
vorbesc despre ele”. Sabin Bălașa sa născut pe 17 iunie 1932 în comuna
Dobriceni – Olt – și s-a stins din viață
la data de 1 aprilie 2008. A studiat
pictura la Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din București
(1955), apoi a urmat cursurile Academiei de Limbă ș Cultură Italiană din
Sienna (1965) și ale Academiei de Pictură din Perugia – Italia. Artist complex, cu o operă extrem de densă, cu
o coloristică originală și o imagistică
deosebită, Sabin Bălașa a fost deopotrivă regizor de filme de pictură
animată și scriitor. Așadar, o mare instituție din Iași a decis să demareze
un proiect de salvare de la degradare
a unui simbol al culturii naționale.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Olimpiadele și concursurile pentru care
elevii premianți din Iași pot echivala cu nota
10 probele scrise de la Bacalaureat 2022
Elevii care au luat premii la olimpiade și concursuri au posibilitatea să echivaleze cu nota 10
probele scrise de la Bacalaureat 2022. Condiția
este ca premiile obținute la olimpiadele și la concursurile interne și internaționale să fie recunoscute de Ministerul Educației. Doar așa pot să
solicite echivalarea cu probele scrise de la Bacalaureat. Olimpiadele și concursurile sunt competiții școlare pe discipline de studiu sau domenii de
pregătire, interdisciplinare și transdisciplinare,
care au ca obiectiv general stimularea elevilor cu
performanțe școlare înalte sau care au interes și
aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnicoaplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv.

Cine își poate echivala proba
scrisă de la Bacalaureat 2022
Dacă premiile obținute de elevi la olimpiadele
și la concursurile interne și internaționale sunt recunoscute de Ministerul Educației, aceștia vor
primi nota 10 pentru proba respectivă la Bacalaureat 2022. Ministerul Educației a publicat lista
olimpiadelor recunoscute, potrivit unui document
oficial. Practica aceasta este una de tradiție. Potrivit metodologiei de organizare a Bacalaureatului
2022, „elevii care, în una din clasele a IX-a – a XIIa, au obținut premii individuale la concursuri/olimpiade școlare internaționale recunoscute de către
Ministerul Educației au posibilitatea de a-și echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina
la care au obținut premiul. Echivalarea se face cu
nota maximă”, potrivit regulamentului.
Lista concursurilor/olimpiadelor școlare inter-

naționale recunoscute de către Ministerul Educației se publică pe site-ul Ministerului Educației
până la începerea sesiunii speciale de bacalaureat,
conform metodologiei.
„Recunoașterea/echivalarea probelor se face
de către directorul unității respective, în urma solicitării scrise a candidatului și a prezentării dovezilor
privind
obținerea
premiului
la
concursul/olimpiada internațională. Documentele
menționate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unității de învățământ”, se arată în actul
normativ.

Lista olimpiadelor care s-au desfășurat
la nivel mondial, finanțate
de către Ministerul Educației
Pentru Olimpiada de Limbă și Comunicare, elevii au avut posibilitatea să aleagă să scrie proba la
mai multe limbi străine. Olimpiada Internațională
de limbă Franceză, Olimpiada Internațională de
limbă Germană, Olimpiada Internațională de limba
Rusă (Institutul de stat pentru limba rusă „A. S.
Pușkin” Moscova). Acestea sunt finanțate de către
Ministerul Educației. La Matematică și Științe la
nivel mondial, se organizează: Olimpiada Internațională de Matematică, Olimpiada Internațională de
Fizică, dar și Concursul Internațional „Young Physicist Tournament” (fizică), Olimpiada Internațională de Chimie, Olimpiada Internațională de
Biologie. Pentru domeniul Om și societate, sunt
probe scrise la Olimpiada Internațională de Filozofie și Olimpiada Internațională de Geografie. Tehnologii: Olimpiada Internațională de Informatică,
Olimpiada Internațională de Informatică în echipe

– IOIT, Interdisciplinare, dar și transdisciplinare și
multidisciplinare: Olimpiada Internațională de Lingvistică, Olimpiada Internațională de Științe pentru
juniori (biologie, chimie, fizică).
Competiții desfășurate la nivel regional, european finanțate de Ministerul Educației la Limbă și
comunicare: Olimpiada elenismului (limba neogreacă), Olimpiada Internațională de limbă, literatură și cultură maghiară, Olimpiada
Internațională de limbă polonă, Olimpiada Internațională de lectură.
La olimpiadele pentru științele fixe, matematică și științe: Balcaniada de Matematică pentru
seniori, Olimpiada balcanică de Matematică pentru
juniori, Olimpiada europeană de matematică pentru fete, Olimpiada de Matematică pentru liceele
maghiare din Europa, Balcaniada de Fizică BPO,
Olimpiada Internațională de Fizică a țărilor din Asia,
Olimpiada de fizică a Uniunii Europene, Olimpiada
Internațională de Chimie „D. Mendeleev”.
Om și societate: Olimpiada balcanică de Geografie, Tehnologii: Olimpiada de Informatică a țărilor din Europa Centrală, Turneul Internațional de
Informatică „John Atanasoff”, Balcaniada de Informatică, Balcaniada de Informatică pentru juniori,
Competiții interdisciplinare, transdisciplinare și
multidisciplinare:
Olimpiada pluridisciplinară „TUYMAADA” (matematică, informatică, fizică, chimie). Elevii care au
obținut premii la olimpiade și concursuri au oportunitatea de a echivala cu nota 10 probele scrise
de la Bacalaureat 2022.
Ana Crețu

10

Vineri, 6 mai

ACTUALITATE

Dansatoarea la bară din Italia a fost angajată
la Primăria Iași pentru că știe să folosească
calculatorul! Isabela Danalache, apărată de
șefii din Palatul Roznovanu. Femeia: „Unii
se dau prieteni, dar te judecă pe la spate”
Noi detalii ies la iveală în cazul
angajărilor suspecte de la Citadin SA,
firma de asfaltări a Primăriei Iași. În
aprilie 2022, Isabela Danalache, fostă
dansatoare la bară într-un club din
Italia, în perioada 2016-2020, a fost
angajată la secția Mecanizare de la
Citadin SA, unde șefă este mama
dansatoarei, Gabriela Delicostea. Angajarea a fost posibilă după ce reprezentanții Citadin au anunțat că au
mai multe posturi vacante, informație ce a ajuns la Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă
(AJOFM) Iași. Angajarea Isabelei Danalache a fost o simplă formalitate,
un interviu legat de aptitudinele dobândite în timpul liceului. „Noi am informat AJOFM că este un post liber.
S-a înscris pentru acest post pentru
studii medii. Postul este de programator producție, salariul minim este
de 3.000 de lei brut, cât este stabilit
în construcții. Conform fișei postului,
întocmește situațiile de lucrări. Contractul este pentru o perioadă determinată de 6 luni. Candidata a susținut
un interviu în fața comisiei. Au mai
fost înscriși candidați, dar au renunțat, probabil nemulțumiți de salariu.
Nu știu ce a fost întrebată, este
treaba comisiei”, a declarat Marius
Ionescu, director general la Citadin
S.A. Și la ABA Prut-Bârlad a izbucnit
un scandal, după ce o chelneriță a
fost angajată pe un post ce necesita
cunoștințe temeinice în domeniu.

Dansatoarea la bară din
Italia a fost angajată la
Primăria Iași, iar acum
reacționează pe rețelele
de socializare
După dezvăluirea BZI din data de
05.05.2022, Isabela Danalache a
reacționat pe rețelele de socializare.
Surse din cadrul Citadin au arătat că
angajarea Isabelei are mai multe dedesubturi. Ar urma să ajungă pe postul mamei, care se pregătește de

pensionare. „Uneori, oamenii sunt răi.
Unii te bârfesc. Alții te invidiază. Unii
se dau prieteni, dar te judecă pe la
spate. Unii îți spun că te poți baza pe
ei, dar când ai nevoie, nu-i poți găsi.
Unii îți pun bețe în roate, astfel încât
să eșuezi în a-ți atinge visul. Unii
speră să nu cunoști fericirea, pentru
că nu ar suporta să te vadă un om
mai împlinit decât ei. Așa e lumea. Nu
de azi, nu de ieri, ci dintotdeauna.
Așadar, cel mai important este să te
bazezi pe tine și pe cei puțini care te
iubesc. Nu are rost să te consumi
pentru cei care îți vor răul. Nu se vor
schimba vreodată. Vă pup”, este mesajul Isabelei pe paginile de socializare. De precizat că Primăria Iași nu
mai publică numele candidaților în
cadrul concursurilor pentru ocuparea
mai multor posturi de execuție.

Primăria Iași: dansul
la bară nu este ilegal
Reprezentanții Primăriei Iași au
făcut o serie de precizări în legătură
cu materialul apărut în BZI. S-a subli-

niat faptul că, în cadrul Citadin, Isabela Danalache nu se află în subordinea mamei. Isabela a fost angajată la
Atelierul de Reperații și Întreținere
Auto și Utilaje, în timp ce mama acesteia este Șef Punct de Lucru. Mai
mult, edilii transmit că perioada în
care a dansat la bară, Isabela nu a încălcat legile aflate în vigoare. „În
urma interviului, persoana a fost angajată la secţia amintită mai sus,
secţia neaflându-se în coordonarea
rudei invocate în spaţiul public,
aceasta având funcţia de Şef Punct
de Lucru în cadrul companiei. O altă
informaţie falsă vehiculată în spaţiul
public este cea cu privire la promovarea persoanei intervievate pe postul de Şef Punct de Lucru. Cerinţele
acestui post presupun atât studii superioare, precum şi experienţă în domeniu, cerinţe incompatibile cu cele
de operator calculator (pentru care
se cer studii medii). Dezaprobăm cu
fermitate orice atac la viaţa privată
sau la activitatea anterioară a oricărui angajat atât din Primăria Munici-

piului Iaşi, cât şi din societăţile comerciale aflate în coordonarea Consiliului Local Iaşi. Atât timp cât
activitatea anterioară angajării nu a
încălcat prevederile legilor în vigoare,
considerăm neavenite şi tendenţioase astfel de speculații”, au transmis oficialii din Primăria Iași.

Isabela Danalache
apelează la avocați
Contactată de reporterii BZI pentru a afla cui a fost adresat mesajul
de pe rețelele de socializare, Isabela
Danalache a amenințat cu procese.
„Ce doriți? Avocatul meu o să vă contacteze în cursul zilei. La revedere!”,
a declarat angajata de la Citadin SA,
cunoscută pentru investiții în imobiliare, dar și pentru apropierea față de
mai mulți dezvoltatori din Iași, medici
sau avocați. Dansatoarea la bară din
Italia a fost angajată la Primăria Iași,
în timp ce alți candidați nu reușesc
să ocupe un post în sistemul public
nici după ce au dat concurs.
Ciprian BOARU
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Țeparul Adrian Acostoaiei face afaceri cu
Cristian Stanciu, patronul FEG! Teren
combinat în Pădurea Ciric din Iași

Doi consilieri județeni de la două
partide diferite fac afaceri oneroase
împreună. Adrian Acostoaiei, recent
exclus din PMP Iași, a închiriat un
teren de la Cristian Stanciu, consilier
județean PSD și patronul Fundației
Ecologice Green (FEG), aflat în zona
bazei de agrement de la Pădurea
Ciric. Pe locul respectiv funcționează
un local de vară, „The Secret”, deținut
de firma The Secret Land SRL, societate administrată de Cătălina Acostoaiei, soția consilierului județean, și
de Andreea Ghiorghică, sora acesteia.

Blat Adrian Acostoaiei –
Cristian Stanciu în CJ Iași!
Afaceri în Pădurea Ciric
Cristian Stanciu a intrat în posesia unui teren din zona Ciric în urmă
cu circa patru ani. Zona de agrement
a fost ciopârțită în ultimii ani, terenurile ajungând la mai multe persoane,
printre care și familia Stanciu. În
urmă cu zeci de ani, terenurile erau
administrate de marile fabrici ieșene,
Nicolina, Terom, Combinatul de Fibre
Sintetice, Fabrica de Ulei. În ultimii
ani, terenurile societăților falimentare au fost vândute unor diverși afa-

ceriști care s-au apucat de construit
în zonă. Cristian Stanciu a pus mâna
pe un teren al fostei Întreprinderi Regionale de Electricitate (IRE) Iaşi şi al
fostului Trust de Construcții Iaşi.
Tranzația s-a făcut în cel mai mare
secret. În plus, surse din mediul administrativ au arătat că terenul nu a
fost intabulat, astfel încât Cristian
Stanciu a evitat să se expună și mai
mult. Pe locul respectiv a apărut Baza
de Agrement FEG, spațiu care apoi a
fost închiriat firmei The Secret Land
SRL. Cristian Stanciu a făcut o avere
pe spatele Primăriei Iași, de pe urma
închirierii la prețuri de nimic a unor
spații din oraș.

Petrecere PSD Iași cu
sprijinul lui Adrian
Acostoaiei
Pe terenul respectiv au fost făcute ulterior mai multe sindrofii. Recent, de 1 mai 2022, la baza
respectivă a fost organizată petrecerea de 1 mai a filialei municipale PSD.
Pesediștii s-au folosit de scena și sonorizarea pusă la dispoziție de firma
The Secret Land SRL și chiar de micii
și berea aduse de la localul lui Adrian
Acostoaiei de lângă Primăria Iași. Lo-

calul „La Prânz” de pe strada Sfântul
Sava a fost reclamat de clienți pentru
calitatea proastă a preparatelor culinare și serviciilor oferite clienților. La
petrecerea de la Ciric au participat
Maricel Popa, liderul organizației județene, Bogdan Balanișcu, actualul
lider de la municipiu, dar și Cristian
Stanciu, consilier județean PSD.

Adrian Acostoaiei vrea să
treacă la PSD Iași
Adrian Acostoaiei vrea să treacă
la PSD în perioada următoare, totul
fiind intermediat de Cristian Stanciu.
Exclus din PMP Iași, după tentativa de
puci pentru preluarea organizației,
Adrian Acostoaiei caută să se reorienteze rapid pentru a nu rămâne în
afara politicii. Contactat telefonic
pentru a comenta cum a închiriat terenul de la Stanciu pentru a deschide
localul The Secret Land, Adrian Acostoaiei a refuzat să explice aceste detalii. Firma The Secret Land SRL a
fost înființată în anul 2020. A avut o
cifră de afaceri de aproape 100.000
de lei, un profit de 92.000 de lei și datorii de 3.000 de lei. Firma nu a trecut
niciun angajat. Pe de altă parte, nici
Cristian Stanciu, patronul FEG Iași, nu

a vrut să dea detalii despre cum a
ajuns să dețină terenul și nici cum a
încheiat vreun contract cu Acostoaiei. „Asta e grija ta? Sunt informații
confidențiale, în baza unui contact,
care nu vă privesc”, a spus Cristian
Stanciu.

Concert de manele în
Pădurea Ciric la clubul lui
Acostoaiei
Un concert de manele va avea loc
astăzi, 6 mai 2022, în Pădurea Ciric,
în spațiul unde funcționează localul
deținut de Adrian Acostoaiei. Intrarea
la concertul susținut de unii DJ din
țară va costa 50 de lei pentru amatorii acestui gen muzical. Concertul Maneliada – „Mare Sukarime” cuprinde
electro-manele, dar și prestația DJilor Candino-D și de MC XIII. „De la Florin Salam la Fisher, melodii de fotbal
sau despre mama la copii, avem tot
ce-ți trebuie ca să te bucuri de bere,
vin, whiskey, gin și să iubești din plin”,
se arată în anunțul concertului. Afacerea făcută de tandemul Adrian
Acostoaiei și Cristian Stanciu în Pădurea Ciric ar trebui cercetată de autoritățile statului.
Vlad ROTARU
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Decizie bombă în ancheta dublei crime din
Moara de Vânt! Studentul Ahmed Sami El
Bourkadi, trimis în judecată de procurorii ieşeni

Decizie bombă în ancheta dublei crime din
Moara de Vânt! Studentul canadian de origine marocană Ahmed Sami El Bourkadi a fost trimis în judecată ieri de procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru dublul asasinat din
Moara de Vânt.
Astfel, anchetatorii îl acuză pe tânăr de omor
calificat, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos,
distrugere şi furt calificat.

Punct în ancheta dublei crime din
Moara de Vânt: Ahmed Sami El
Bourkadi, la judecată!
Decizia procurorilor ieşeni a fost confirmată de
avocata Raluca Andrei, cea care îl reprezintă pe
studentul canadian de origine marocană Ahmed
Sami El Bourkadi. Contactată telefonic ieri de către
reporterii cotidianului BZI, avocata ieşeană a recunoscut acest fapt. „Da, este adevărat. Am aflat şi
eu despre faptul că Ahmed Sami El Bourkadi a fost
trimis în judecată chiar în timp ce mă aflam în vizită
în Arestul din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi. Şi el a aflat tot atunci. Din ce am înţeles eu, lunea viitoare va avea loc un termen
intermediar, pentru verificarea măsurii preventive”, a declarat ieri avocata ieşeană Raluca Andrei.
Aceasta a mai afirmat că va analiza rechizitoriul, pentru a stabili cum va acţiona în continuare.
„Am înţeles că rechizitoriul a fost trimis astăzi (ieri
– n.r.) la Tribunalul Iaşi. Voi analiza rechizitoriul şi
voi vedea cum vom acţiona în continuare”, a subli-

niat Raluca Andrei. Aceasta a mai susţinut că, din
informaţiile pe care le deţine, numai clientul ei a
fost trimis în judecată în acest dosar. Asta, în contextul în care şi iubita acestuia, Imane El Adraoui,
fusese în vizorul anchetatorilor ieşeni pentru o presupusă favorizare a infractorului.

Fără arma crimei, fără telefoanele
victimelor, fără motiv, fără martori,
fără o recunoaștere a comiterii faptelor
Aşadar, procurorii ieşeni au luat ieri decizia trimiterii în judecată a studentului canadian de origine marocană Ahmed Sami El Bourkadi. Asta, în
contextul în care ancheta s-a lovit de unele... „hopuri”. Astfel, anchetatorii ieşeni nu au descoperit
arma sau armele cu care au fost comise cele două
crime din vila din Moara de Vânt. De asemenea, oamenii legii nu au descoperit nici telefoanele celor
două victime: Youssef Ajniyah şi Vanesa Burlacu,
care ar fi dispărut fără urmă.
Mai mult, principalul suspect din acest caz a
negat mereu că ar fi comis faptele de care este
acuzat acum. În plus, nu au existat martori care să
confirme cu certitudine săvârşirea crimelor de
către Ahmed Sami El Bourkadi. Totodată, nu s-a
stabilit cu exactitate care ar fi putut fi motivul comiterii celor două crime într-o manieră atât de violentă, respectiv cu zeci de lovituri. În plus, avocata
Raluca Andrei a pus problema posibilităţii ca o singură persoană să fi fost capabilă de comiterea
celor două crime fără ca vreo persoană/vreun
vecin din zonă să fi auzit ceva, fără ca vreuna din-

tre cele două victime să încerce să părăsească vila
din Moara de Vânt pentru a merge după ajutor. De
asemenea, aceasta a spus că, dacă potenţialul
agresor s-ar fi aflat sub influenţa vreunei substanţe cu efecte psiho-active, nu ar fi fost capabil
fizic să omoare doi tineri.

La ce concluzie au ajuns procurorii
ieșeni cu privire la dublul
asasinat din Moara de Vânt
Dubla crimă din Moara de Vânt a ieșit la iveală
în momentul în care, la începutul lui decembrie
2021, rudele lui Youssef Ajniyah au cerut ajutorul
Poliției ieşene după ce tânărul nu a mai răspuns la
telefon și nu a ajuns la Bruxelles, așa cum era stabilit. Odată sesizată Poliția, o patrulă a mers la
adresa indicată în Moara de Vânt, pentru a vedea
dacă tânărul este bine. Polițiștii au găsit în vila în
care locuiau tânărul student și iubita lui o adevărată scenă de groază. Atât marocanul, cât și iubita
sa, de loc din Miroslava, erau morți într-o baltă de
sânge, iar o parte din imobil fusese incendiată.
Mai apoi, poliţiştii au ajuns la Ahmed Sami El
Bourkadi, studentul canadian de origine marocană
bănuit de comiterea dublei crime. Astfel, el a fost
prins în Roma (Italia) și a fost readus în Iași. Tânărul
a fost arestat preventiv. Ahmed Sami El Bourkadi
a fost descoperit cu discernământ de comisia medico-legală psihiatrică din cadrul Institutului de
Medicină Legală din Iași. Acum, procurorii au luat
decizia de a-l trimite în judecată pe suspect în ancheta dublei crime din Moara de Vânt.
Ciprian NEDELCU
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Dependent de drogul morții a cerut ajutorul
medicilor înainte să piardă tot. Heroina l-a distrus,
dar nu îi poate lua persoana iubită de alături

Medicii de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași au în evidență un
tânăr de 29 de ani, din județul Iași,
dependent de heroină. Dr. Raluca
Prepeliță este cea care s-a ocupat de
acest caz și povestește de ambiția
băiatului de a se trata. Acesta a povestit că avea doar 1opt ani când a început să consume droguri, dar în
ultimii ani a devenit dependent de
heroină, ceea ce l-a dus la un pas de
a-și pierde familia și iubita. „Este un
tânăr din mediul rural, din județul Iași,
care s-a întors de curând din străinătate și se confruntă cu dependența
de heroină. A venit prima dată, în
urmă cu câteva luni, singur, în camera de gardă în sevraj și a spus că
vrea să se trateze. L-am preluat, dar
a doua zi a cerut externarea, spunând
că se simte mai bine și că va ține tratament și nu o să se mai drogheze.
Toți spun așa. După o perioada
scurtă, a revenit la spital, spunândmi că vrea să se interneze pentru a
se trata. A făcut la fel, a stat o zi și a
plecat. El își dorea să se trateze, dar
dependența era mai mare decât dorința lui. În total, au fost trei sau patru
internări cerute de el pentru tratament. Ultima dată a fost în Săptămâna Mare, când am stat foarte
serios de vorbă cu el și i-am recomandat să meargă la un Centru de

Metadonă, să reușească ceea ce și-a
propus și mi-a urmat sfatul. Este
foarte ambițios și are și un scop pentru care luptă. Este păcat să nu se
trateze, deoarece este tânăr”, a declarat dr. Raluca Prepeliță, medic primar psihiatru, Institutul de Psihiatrie
„Socola” Iași.

Iubita tânărului din Iași
dependent de heroină l-a
amenințat că îl părăsește
dacă nu se tratează
Tânărul din Iași a ajuns pe marginea prăpastiei și a realizat cât de
mult îi afectează viața dependența de
dorguri, abia în moemntul în care iubita acestuia i-a spus că îl va părăsi.
Cei doi au o relație de mai mulți ani
și, din cauza acestui viciu, au apărut
certuri între ei, care i-au adus în pragul despărțirii. „El mi-a povestit că
avea 18 ani când a început să consume, pentru distracție, dar droguri
mai puțin nocive decât heroina. După
o vreme, a fost nevoit să plece la
muncă în străinătate, unde acolo, din
cauza problemelor, a continuat să
consume substanțe din ce în ce mai
periculoase, ajungând să fie dependent de heroină – acest drog fiind
unul extrem de periculos și foarte
scump. El muncea să își cumpere

droguri. În momentul în care a ajuns
la spital, extrem de convins că vrea
să scape de acestă dependeță, a fost
în momentul în care iubita lui i-a spus
că îl va părăsi, dacă nu se oprește.
Din câte am văzut eu, și din ce mi-a
spus el, o iubește extrem de mult și,
mulțumită ei, vrea să își revină. În
prezent, este internat la un Centru de
Metadonă din Cluj, unde se află sub
tratament. Eu țin legătura cu el și
pare că este pe drumul cel bun. Mă
bucur că este ambițios și vrea să aibă
o viață normală”, a spus dr. Raluca
Prepeliță, medic primar psihiatru, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași.

Un alt ieșean a reușit
să se trateze de dependeța
de heroină
În urmă cu șase luni, un alt ieșean
a reușit să depășească dependența
de heroină. Medicii de la Institutul de
Psihiatrie „Socola” Iași au povestit că
acesta era un bărbat în vârstă de 41
de ani, care s-a întors recent din Spania. Familia acestuia nu-i cunoștea
problemele. „De aproape șase luni, un
bărbat de 41 de ani din Iași nu mai
consumă heroină, după ce a reușit să
scape de dependență. Acesta s-a întors din Spania, împreună cu soția și
cei doi copii, deoarece nu mai făcea

față situației. Toți banii îi cheltuia pe
droguri, însă familia nu a știut niciun
moment de problema lui. A venit la
noi și a spus că nu mai poate și vrea
să se oprească, deoarece viața lui a
luat-o razna și nu mai are control
asupra ei. În urma tratamentului și a
terapiei de specialitate, a reușit în
luna august să se vindece. De atunci,
este un alt om. Astfel de oameni sunt
un exemplu pentru cei care trec prin
aceeași situație”, a încheiat dr. Raluca Prepeliță, medic primar psihiatru, Institutul de Psihiatrie „Socola”
Iași.

Ce este heroina?
Heroina este un drog semisintetic opioid, obținut prin combinarea
morfinei cu o substanță chimică numită anhidrida acetică. Morfina este
o substanță naturală obținută din
capsulele anumitor specii de mac
crescute în Sud-Estul și Sud-Vestul
Asiei, în Mexic și Columbia. Heroina
se găsește sub formă de pudră albă
sau maro, sau sub forma unei substanțe lipicioase maro închis, cunoscută sub numele de „gudron negru de
heroină”. Alte nume comune folosite
pentru heroină sunt „marele H” sau
„praful iadului”.
Andreea PĂDURESCU
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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
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

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
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Casa de Asigurări de Sănătate Iași a majorat
bugetul pentru medicina dentară. Începând
cu luna mai 2022, pacienții vor avea mai
multe servicii stomatologice gratuite
Bugetul alocat furnizorilor de servicii de medicină
dentară aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Iași s-a
dublat începând cu luna mai
2022, de la 2 mii de lei la la 4
mii. „Suma contractată a
crescut la o valoare de referință de 4.000 de lei lunar,
față de 2.000 lei lei/lună. În
funcție de gradul profesional
și mediul unde activează medicii de medicină dentară, se
aplică următoarele sporuri la
suma alocată prin contract:
pentru un medic specialist
din zona urbană suma orientativă alocată este de 4.000
lei pe lună, în timp ce pentru
un medic specialist din zona
rurală suma alocată este
6.000 lei pe lună. Pentru medicul dentist fără grad profesional care activează în zona
urbană suma orientativă este
de 3200 lei/lună, iar pentru
medicul dentist fără grad
profesional din zona rurală
este de 4800 lei/lună. Pentru
medicii primari de medicină
dentară ce profesează în
zona urbană li se alocă suma
orientativă de 4800 lei/lună,
iar pentru cei din rurală 7200

lei/lună”, a precizat Monalisa
Artenie, purtătorul de cuvânt
al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași.

A crescut numărul
furnizorilor de
medicină
dentară la Iași
Numărul medicilor dentiști aflați în contract cu Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate Iași a crescut ajungând
la un număr de 248, iar numă-

rul medicilor stomatologi titulari care desfășoară activitate
la acești furnizori a ajuns la
613. „De asemenea, menționăm faptul că numărul furnizorilor de medicină dentară
în contract cu CAS Iași a crescut față de perioada anterioară ajungând la 248, din
care 394 de medici sunt în
mediul urban și 219 în mediul
rural. Această creștere a valorilor de contract în asistența
medicală dentară va conduce

la un acces mai bun al persoanelor asigurate la acest tip de
servicii medicale decontate
din fondul național de asigurări de sănătate”, a declarat
Monalisa Artenie, purtătorul
de cuvânt al Casei Județene
de Asigurări de Sănătate Iași.

Asistența medicală
dentară cuprinde 25
de acte terapeutice
Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănă-

tate Iași au precizat faptul că
pachetul de servicii medicale
de bază, care sunt afișate
atât la cabinetele medicale
aflate în contract cu CAS Iași,
cât și pe web-site-ul
www.cjasis.ro la Secțiunea –
Pachete de servicii medicale
și tarife decontate de
CNAS/Servicii medicale pe
tipuri de asistență medicală/Medicină dentară.
Andreea PĂDURESCU

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.

PIERDERE
Pierdut carnet de student pe
numele ANOUAR ESSAHTA, emis
de Universitatea de Medicina și
Farmacie Grigore T. Popa Iași. Se
declară nulă.

MEDIU
Hauca Teodor și Hauca Mariana,
titular al PUZ-Ansamblu
rezidențial: locuințe colective,
centru de cartier( biserică,
grădiniță, spații comerciale,
cabinete medicale, spații de
recreere, spații de servire) și
Construire locuințe colective,
spații comerciale, anexe aferente
funcțiunii de locuire, racorduri
utilități, organizare de șantier"
propus a fi implementat în sat
Valea Adâncă, com.Miroslava,
nr.cad.75050, 93982, 93985,
93938, 94015 și 94398, jud.Iași,
anunță publicul interesat asupra
disponibilizării proiectului de PUZAnsamblu rezidențial: locuințe
colective, centru de
cartier(biserică, grădiniță, spații
comerciale, cabinete medicale,
spații de recreere, spații de
servire) și Construire locuințe
colective, spații comerciale, anexe
aferente funcțiunii de locuire,
racorduri utilități, organizare de
șantier" propus a fi implementat în
sat Valea Adâncă, com.Miroslava,
nr.cad.75050,93982,93985,93938,
94015 și 94398 și a finalizării
Raportului de mediu pentru
acesta. Documentele pot fi
consultate la sediul APM Iași,
Calea Chișinăului, nr.43, între orele
8-14. În data de 22.06.2022 ora
14.00 la Hotel Traian, se va
desfășura ședința de dezbatere
publică a PUZ-Ansamblu
rezidențial:locuințe colective,
centru de cartier( biserică,
grădiniță, spații comerciale,
cabinete medicale, spații de
recreere, spații de servire) și
Construire locuințe colective,
spații comerciale, anexe aferente
funcțiunii de locuire, racorduri
utilități, organizare de șantier"
propus a fi implementat în sat
Valea Adâncă, com Miroslava,
nr.cad.75050,93982,93985,93938,
94015 și 94398 și a RAPORTULUI
DE MEDIU pentru plan. Publicul
poate trimite comentarii și
propuneri scrise la sediul APM
Iași, Calea Chișinăului, nr.43, până
în data de 22.06.2022.
S.C. OTTER CRAFT S.R.L. anunță
depunerea cererii pentru emiterea
Autorizației de mediu pentru
activitățile 3109 Fabricarea de
mobilă n.c.a. (CAEN Rev. 1: 3614);
2740 Fabricarea de echipamente

electrice de iluminat (CAEN Rev. 1:
3150), desfășurate la punctul de
lucru Atelier de mobilier artizanal
din sat Tătăruși, com. Tătăruși,
T38, parcela CC1016/1, jud. Iași.
Documentația tehnică poate fi
consultată la punctul de lucru al
titularului sau la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului din mun.
Iași, Calea Chișinăului nr. 43.
Eventualele observații ale
publicului referitoare la activitatea
și amplasamentul acesteia se vor
transmite la sediul APM Iași.

CONCURSURI
Primăria Comunei Balș, judeţul Iaşi
organizează, la sediul sau din sat
Boureni, com. Balș, judetul Iasi,
concurs de recrutare pe perioadă
nedeterminată a funcției publice
de execuție vacante după cum
urmează: 1. Compartimentul
Achiziții publice, (1 post) ID
327964, - Consilier achiziții
publice, clasa I, grad profesional
debutant; 2. Proba scrisă se va
desfășura în data de 08.06.2022,
ora 10:00, la sediul Primăriei Balș,
din sat Boureni, comuna Balș,
județul Iași. 3. Condiții de
participare la concurs: candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art 465, alin. (1) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: Consilier achiziții
publice, clasa I, grad profesional
debutant, Compartimentul achiziții
publice: - studii universitare de
licență, absolvite cu diplomă de
licentă sau echivalente, în științe
economice sau stiințe juridice:vechime în specialitatea studiilor
necesară exercitarii funcției
publice- nu este cazul. Perioada
de depunere a dosarelor de
concurs 06.05.2022-25.05.2022;
4.Bibliografia și actele ce trebuie
depuse în dosarul de înscriere se
afișează la sediul instituției și pe
pagina
web:primariacomuneibals.ro. 5.
Cordonalele de contact pentru
primirea dosarelor de concurs:
domnul Carare Cătălin Constantin,
consilier, adresa de email
contact@primariacomuneibals.ro,
telefon 0232/740067; Fax:
0232/733577. Adresa de
corespondență: comuna Balș,
str.Principală, jud.Iași.
Primaria Comunei Roscani, jud.
Iasi, organizeaza concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nederminată a 6 funcții
publice de executie, vacante : 1.
Inspector, clasa I, grad profesional
principal - compartiment Registru
Agricol, Cadastru și Fond Funciar 1 post. 2. Consilier , clasa I, grad
profesional principal,
compartiment Urmarire Creante
Bugetare și Executare Silită - 1
post. 3. Consilier , clasa I, grad
profesional asistent, compartiment
Contabilitate - 1 post. 4. Consilier
achiziții , clasa I, grad profesional
asistent, compartiment Achizitii
publice și patrimoniu - 1 post. 5.
Referent, clasa III, grad profesional
asistent, compartiment Taxe si
Impozite - 1 post. 6. Consilier ,
clasa I, grad profesional debutant,
compartiment Arhiva si Asistenta

sociala - 1 post. Informații
suplimentare la sediul Primariei
Comunei Roscani, din sat Radeni,
comuna Roscani, jud. Iași la
telefon/fax: 0232 257058;
www.primariaroscani.ro

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.
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Trei tinere din Iași le-au îndeplinit cele
mai secrete fantezii erotice! Zeci de ieșeni
au trecut prin patul lor, până au intrat
polițiștii pe fir
Un scandal cât casa a pornit recent, după ce trei tinere din Iași le-au
îndeplinit cele mai secrete fantezii
erotice unor clienți doritori de sex pe
bani. Anchetatorii au intrat pe fir și
au demarat cercetările, stricând „afacerea”.
Astfel, în urma cercetărilor, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Nicăi, sub acuzația
de trafic de minori. Acum, urmează
ca Tribunalul Iași să stabilească un
prim termen al procesului penal. Mai
apoi, magistrații vor asculta ce au de
spus toate părțile implicate, pentru a
putea lua o decizie în acest caz. În
cadrul dosarului, cele trei tinere sunt
considerate persoane vătămate.

Trei tinere din Iași le-au
îndeplinit cele mai secrete
fantezii erotice
Oamenii legii au afirmat că totul
a ieșit la iveală în urmă cu câteva luni,
când o persoană a sesizat că trei ti-

nere practicau prostituția. Anchetatorii ieșeni au intrat pe fir și au descoperit că Vasile Nicăi era cel care
le-ar fi coordonat pe fete.
În urmă cu câteva luni, polițiștii lau reținut pe Vasile Nicăi, sub acuzația de trafic de minori. „Pe data de 11
ianuarie, procurorii au efectuat o
percheziţie domiciliară în judeţul Iaşi,
la locuinţa unor persoane suspectate
de săvârşirea infracţiunii de trafic de
minori. În cauză, s-a reţinut faptul că,
în perioada 2018-2020, suspecţii ar fi
recrutat, transportat şi cazat mai
multe persoane vătămate minore, în
diferite apartamente închiriate în
regim hotelier pe raza municipiilor
Cluj-Napoca, Iaşi şi Suceava, în scopul exploatării acestora prin obligarea la practicarea prostituţiei. În
urma percheziţiilor, au fost ridicate
diferite sume de bani şi două telefoane mobile. La audieri, au fost duse
două persoane”, au precizat atunci
reprezentanţii Poliţiei ieșene.

Bursa bârfelor

Vrea să sară în altă barcă, pentru a-și
face mersurile! Ne-am
pricopsit cu un alt traseist
În deschiderea ediției de astăzi, babetele cele
bârfitoare vă prezintă una nouă despre același
vechi pulitician de Bahlui și mare afacerist Adițu
Acăcăstoaie. Gurile rele spun că, după luptele intestine date în ultima perioadă, marele pulitician
se gândește serios să schimbe barca. Cică aface-

Ieșeanul Vasile Nicăi, căutat
și de autoritățile italiene
Vasile Nicăi a fost anchetat şi în
cursul anului 2017 de către autorităţile italiene, pentru trafic de minori şi
trafic de persoane. Atunci, Nicăi fusese dat în urmărire internaţională de
către italieni şi fusese prins în Iaşi.
După ce a stat în arest un timp,
acesta a revenit în Iaşi. Potrivit anchetatorilor ieșeni, acesta s-ar fi
apucat din nou de „treabă”, adică ar
fi racolat trei fete, dintre care două
minore, pe care le-ar fi pus să se

ristul ar fi făcut deja demersuri pentru a se apropia de pesedeu. Vorba prin târg e că Adițu speră
ca, în viitor, să prindă un post călduț de derutat
pe la Bucale. Din fotoliul respectiv, endevidu’ ar
spera să-și rezolve nește combinațiuni și pren
giudeț. Acuma, babetele știu că e bătaie mare pe
posturile aiestea și că trebuie să sari la cap cu lovele bune ca să ai șanse să prinzi așa fotoliu. Și
nici așa nu e garantat că obții un mandat la alegerile viitoare! Asta nu înseamnă, însă, că Acăcăstoaie nu poate visa frumos, nu?!...

Un gabor reușește să scape de tăte
belelele, după ce tot el se bagă singur
în ele. Oare cum face?!...
În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una nouă despre un gabor
cu state vechi de pren târg, pre numele său Căcălin Dristor. Așa cum v-au arătat și amicii de la gazeta bâzâitoare, de-a lungul ultimilor ani, Căcălin
s-a cam băgat singurel în tăt felul de belele, de la
videochatiste băgate la raclă, până la accidente
rutiere și altele. Numai că babetele bârfitoare nu
au înțăles nici în ruptu’ capului cum a reușât Că-

prostituieze prin Iaşi, Cluj şi Suceava.
Oamenii legii au adăugat că fetele
își ofereau serviciile pe diferite siteuri de anunţuri specializate. Ulterior,
acestea erau contactate telefonic de
către clienți, cu care puneau la punct
detaliile, respectiv cât costa fiecare
fantezie erotică ce ar fi trebuit să fie
îndeplinită de către tinerele respective. Acum, Vasile Nicăi va fi nevoit să
dea explicații în fața judecătorilor,
după ce aceste trei tinere din Iași leau îndeplinit clienților cele mai secrete fantezii erotice.
Ciprian NEDELCU

călin să scape cam basma curată din tăte necazurile. Pe lângă faptul că a scăpat de sancțiuni
după ce a băgat videochatista la închinăciune în
genunchi, agentul lu’ Pește Prăjât a scăpat și de
dosarul penal de vătămare corporală din culpă.
Chipurile, victima nu a avut destule zâle de îngrijiri
medicale pentru o infracțiune... Nu știm ce ar fi
fost dacă șoferul nu era gabor pren târg!

Se screme de ceva timp să se urce pe o
foncție de tăiat frunzulițe la câini
La finalul ediției de astăzi, babetele bârfitoare vă
prezintă una nouă despre o tanti de pe la oficiul de
băgat parale la țară, pre numele ei Alinuța Suficienta.
Babetele au aflat de corând că tanti Suficienta face
13-14 de când i s-a promis că se va agiunge într-un
post călduț pe la Bucale. Au trecut de atunci câteva
săptămâni și nu s-a concretizat nimic pentru Alinuța,
care a cam intrat în panică. Cică și ea, dar și soțiorul
tot fac presiuni să afle dacă mai e valabilă tătă
treaba. Nu de alta, dar stă femeia cu băgăjelul pregătit și vrea să știe dacă poate despacheta sau nu!
Acu’, babetele nu cred chiar tăt ce aud, dar știți cum
se spune pren bobor: „Fum fără foc nu iese!”

