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Constructorii se îngrămădesc să
reabiliteze drumurile din
comuna Șipote! Contractul are
o valoare de 2 milioane de euro

Mai multe drumuri sătești din comuna
Șipote vor ﬁ modernizate. La licitația
organizată de autoritatea
contractantă au fost depuse mai
multe oferte. Comisia de evaluare va
alege oferta constructorilor cu prețul
cel mai mic depusă în cadrul
procedurii
Primăria comunei Șipote, județul Iași, a lansat
licitația pentru modernizarea drumurilor sătești
din localitate. Recent, la sesiunea de deschidere a
ofertelor s-au prezentat mai mulți constructori:
asocierea Obitory Construct SRL – Drum Pod Invest
SRL – Alpenside SRL, asocierea Danlin XXL SRL –
Geo Myke SRL, Vulturi SRL – Infraconcept SRL, asocierea Eky-Sam SRL – Topgeosys SRL, Crepuscul
Project SRL și asocierea Conest SA – Simpla Consult SRL. Prețul cel mai mic este un criteriu de departajare a ofertelor. Valoarea estimată a
contractului este de 10.755.842 lei, fără TVA,
aproape 2 milioane de euro. Comisia de evaluare
va alege oferta constructorului cu prețul cel mai
mic. „Traseele drumurilor sunt sinuoase, cu elemente geometrice impuse de limitele proprietăților în localități. Rețeaua de drumuri are specificul
așezărilor rurale, cu ulițe înguste și cu intersecții
în unghiuri drepte sau foarte ascuțite. Lățimea
părții carosabile balastate variază de la 3,00 la 5,50

m, aceasta nefiind întotdeauna bine definită. Platforma drumurilor variază între 4,00 și 7,00 m. Lățimea între limitele de proprietate variază între 3,00
și 12,00 m. Acostamentele sunt din pământ, parțial
acoperite cu iarbă”, se arată în caietul de sarcini.
Și Compania Națională de Investiții a organizat o licitație pentru construirea unui complex sportiv în
comuna Holboca.

Constructorii se îngrămădesc să
reabiliteze drumurile din comuna
Șipote pe o lungime
de aproape 5 kilometri
De precizat că licitația beneficiază de o clauză
suspensivă. Asta înseamnă că, deocamdată, nu
există o alocare financiară. Pentru a câștiga timp,
Primăria Șipote organizează licitația și, în momenetul în care va beneficia de fonduri guvernamentale, va semna imediat contractul cu firma care va
câștiga procedura. Primăria Șipote vizează modernizarea unui număr de patru drumuri sătești și unul
comunal, cu o lungime de 5.106 metri. „Luând în
considerare starea pietruirii existente, a dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor, se apreciază că starea tehnică a drumului este mediocră
și nu asigură nivelul de serviciu pentru utilizatori.
Capacitatea portantă a pietruirii existente nu este
satisfăcătoare și nu suportă sarcinile transmise de
autovehicule. Se impune modernizarea acestor

trasee, pentru asigurarea viabilității lor și crearea
condițiilor de circulație pentru utilizatori. Totodată,
se vor îmbunătăți și condițiile referitoare la protecția mediului”, se mai arată în documentația procedurii. Și comuna Dumești a beneficiat de fonduri
pentru construirea unui cămin cultural.

Compania Națională de Investiții a
alocat fonduri pentru
drumurile din județul Iași
Totodată, Compania Națională de Investiții a
lansat altă licitație, pentru reabilitarea drumurilor
din comuna Lungani, afectate de inundațiile de
acum patru ani. Valoarea estimată a investiției
este de 15.699.659 lei, fără TVA, aproape 3 milioane
de euro. Durata de realizare a investiției este de 10
luni, la care se adaugă perioada de 2 luni pentru
partea de proiectare. Lungimea totală a drumurilor
supuse modernizării este de 12,5 kilometri. „În
urma fenomenelor meteorologice periculoase (ploi
abundente) ce s-au produs în data de 31.07.2018 pe
teritoriul administrativ al Comunei Lungani, Județul Iași, s-au produs pagube însemnate datorită
faptului că drumurile și podețele existente nu asigură scurgerea apelor”, se arată în descrierea situației actuale. Constructorii se îngrămădesc să
reabiliteze drumurile din comuna Șipote, dar depind de finanțările promise prin programul Anghel
Saligny.
Ciprian BOARU
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Scenă de neuitat la ISU Iași! Domnișoara
după care se uitau toți pompierii la
depunerea jurământului a fost cerută de
soție, chiar în fața lor. Cel care a tras lozul
câștigător a plecat cu ea de mână din unitate

Un tânăr pompier s-a gândit
să-i facă o surpriză iubitei
sale, chiar în ziua în care a
depus jurământul. Acesta a
cerut-o de soție, în
uniformă, în fața viitorilor
colegi
Pentru toți angajații din Ministerul
Afacerilor Interne, depunerea jurământului militar este un eveniment
cu o valoare emoțională puternică.
Este momentul în care, în mod oficial,
aceștia își asumă îndatorirea față de
țară, indiferent de greutățile pe care
ar putea să le întâmpine în parcursul
lor profesional. „Jurământul militar
este un act unic, de tărie și bărbăție,
reprezentând legătura definitivă dintre cetățean și stat, dintre cel care
trăiește clipa prezentă și cei ce și-au
jertfit viața, în veac, pentru libertate
și independență, dintre tânărul, încă

șovăitor, sosit în structurile profesioniste pentru situații de urgență, și ai
săi, de acasă. Realizarea legământului de credință față de popor va rămâne un gest de referință pentru
dumneavoastră, cei care ați ales
onoranta carieră militară. Intrând în
rândurile noastre, nu ați ales doar
profesia, ci vă asumați misiunea de a
pune împlinirea datoriei față de Țară
mai presus de propria viață!”, le-a
transmis noilor colegi colonelul Sergiu Marian.
Conducerea unității militare de
pompieri le-a mulțumit familiilor și
apropiaților care i-au susținut pe tineri în alegerea făcută, deloc ușoară
din perspectiva provocărilor profesionale, și i-a asigurat că sunt pe
mâini bune. De asemenea, conducerea unității a felicitat tinerii pentru
alegerea făcută și le-a urat mult succes în activitatea profesională. „Este

un moment cu o încărcătură emoțională puternică, ce vă deschide ochii
și sufletul pentru ceea ce va urma: un
drum plin de provocări, anevoios pe
alocuri, dar plin de satisfacții, un
drum al perfecționării profesionale și
acumulării de cunoștințe. Veți fi în
slujba țării, iar de modul în care veți
acționa în misiunile încredințate va
depinde siguranța semenilor și a comunităților pe care le veți apăra. Nu
uitați nicio clipă că vă asumați o misiune dificilă, care cere sacrificii și
implicare maximă!”, a completat colonelul Sergiu Marian.

Mare surpriză la depunerea
jurământului: ce a făcut
un tânăr pompier!
Pe de altă parte, soldatul Lucian
Florin Doroftei a dorit ca, odată cu jurământul militar, care dă startul unei
cariere pe cât de periculoasă, pe atât

de frumoasă, să depună un al doilea
jurământ, cel al iubirii și al încrederii
față de persoana iubită. Acesta a
cerut-o în căsătorie pe Bianca Georgiana, aleasa inimii lui. Tinerii au fost
felicitați de către toți cei prezenți la
eveniment, iar proaspăta logodnică a
primit un buchet de flori din partea
colegilor tânărului.
După ce Bianca Georgiana a acceptat cu lacrimi în ochi cererea în
căsătorie, toți cei prezenți i-au aplaudat pe cei doi. Întregul colectiv al Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Județean (ISUJ) Iași a ținut
să le transmită un gând bun celor doi.
Momentul depunerii jurământului
este unul foarte important pentru fiecare militar în parte. Dar, acum, o
surpriză emoționantă a completat
festivitatea de depunere a jurământului.
Andreea ANDREI
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Trei firme vor să aducă hidranți
la Iași! Contractul are
o valoare de 200.000 de euro

Mai multe loturi de hidranți
stradali vor fi furnizate
companiei de apă-canal a
județului Iași. La procedura
declanșată recent au fost
depuse trei oferte. Prețul
cel mai mic este un criteriu
de departajare în cadrul
procedurii
Compania de apă-canal a județul
Iași a lansat licitația pentru furnizarea mai multor loturi de hidranți. Recent, ApaVital SA a deschis sesiunea
de depunere a ofertelor, ocazie cu
care s-au prezentat trei societăți:
Robmet SRL (Neamț), Vestra Industry
SRL (Botoșani), Petrouzinex SRL
(Neamț). Ofertele au intrat în etapa de
evaluare. Valoarea estimată a contractului este de 1.160.350 lei, fără
TVA, aproape 200.000 de euro. „Necesitatea achiziționării acestor hidranți stradali este pentru asigurarea
intervențiilor operative de limitarea

și stingerea incendiilor, igienizarea și
descărcarea rețelelor de distribuție
în urma intervențiilor din sistemul de
alimentare a ApaVital SA, a fost
creată de motivația protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor
situațiilor de urgență și menținerii instalațiilor de apă potabilă în parametri normali”, se arată în caietul de
sarcini. ApaVital a organizat licitații
privind furnizarea mai multor loturi
de piese de schimb pentru parcul
auto din dotare.

Trei firme vor să aducă
hidranți pe
parcursul unui an
Conform proiectului, hidranții vor
fi furnizați pe o perioadă de 12 luni.
Necesarul este de 250 de hidranți.
„Pentru toate produsele incluse în
contract garanția este de minimum
24 de luni de la data recepționării de
către achizitor, fără obiecțiuni, a produselor furnizate; durata totală a implementării contractului este de

maximum 12 luni de la data semnării
acestuia; toate produsele trebuie să
fie noi, neutilizate. Descrierea tehnică a produsului ofertat va fi în limba
română, va include denumirea comercială a produsului, codul de catalog al produsului și producătorul
acestuia. Specificațiile tehnice ale
produselor ofertate trebuie să fie
prezentate în paralel cu specificațiile
tehnice solicitate astfel încât compararea să se realizeze cu ușurință.
Descrierea tehnică nu va include date
despre alte produse sau alte modele
ale aceluiaș tip de produs care nu
sunt incluse în ofertă”, se mai arată
în documentația procedurii. În 2021,
o firmă din Iași a lucrat cu ApaVital
pentru reabilitarea drumurilor afectate de lucrări.

ApaVital cheltuie
500.000 de euro pentru
mai multe utilaje
În ultima perioadă, compania de
apă-canal a lansat altă procedură și

pentru achiziția serviciilor de închirieri utilaje ce urmează să fie folosite
la lucrările de terasamente pentru rețelele de apă și canalizare. Valoarea
estimată a contractului este de
2.333.560 de lei, fără TVA, aproape
500.000 de euro. Contractul va avea
o durată de 12 luni. Procedura organizată de ApaVital a fost împărțită în
patru loturi, ce conțin: buldoexcavator multifuncțional pe pneuri (6
bucăți), buldoexcavator multifuncțional pe pneuri (4 bucăți), buldoexcavator multifuncțional pe pneuri (1
bucată), minibuldoexcavator pe șenile (1 bucată), buldoexcavator multifuncțional pe pneuri (1 bucată),
buldozer șenile (1 bucată), minibuldoexcavator pe șenile (1 bucată). Utilajele vor fi utilizate timp de 16.910 ore
în ariile de operare Bahlui-Târgu Frumos și Prut-Bârlad. Trei firme vor să
aducă hidranți la Iași în cadrul unui
program anual de achiziții.
Ciprian BOARU
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Elevii ieșeni vor avea o singură medie, iar
tezele nu vor mai fi obligatorii. Ce părere
au dascălii despre aceste schimbări

Noile schimbări din domeniul
învățământului, care vor fi introduse
din toamnă, au fost inspirate de modelul sistemelor de învăţământ din
alte state din Europa.
Astfel, va fi eliminată obligativitatea tezelor pentru toți elevii români.
De asemenea, în perioada următoare,
va fi anunțată modificarea în acest
sens a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar (ROFUIP).
Elevii din unitățile de învăţământ
preuniversitar din Iaşi vor avea o singură medie, iar fiecare profesor va

alege dacă îşi va mai evalua elevii
prin intermediul tezelor. În rândul
profesorilor, părerile sunt împărţite,
existând atât dascăli care privesc cu
ochi buni aceste schimbări, cât şi
profesori care cred că, astfel, sistemul de învățământ românesc va distrus în totalitate.
„Am o părere foarte proastă legat
de toate aceste schimbări, dar dacă
s-au sfătuit cu specialiști... Oare cine
sunt acei specialiști, care sunt avantajele și care sunt dezavantajele
acestor schimbări? Vor distruge și
bruma de educație care mai era fă-

cută cum trebuie!”, a precizat Dan
Botezatu, profesor de Geografie.
„La Legea educaţiei trebuie lucrat
serios, la programele şcolare, la alocarea unui procent corespunzător
din PIB (care să fie şi respectat), la
condiții decente și egale pentru copii,
nu numai la structură!”, este de părere Nicolae Obrejan, profesor de Fizică. La polul opus, sunt și profesori
care consideră că aceste schimbări
sunt benefice pentru elevi. „Este o
măsură bună, care se practică și în
alte sisteme de educație”, a spus un
alt cadru didactic.

Sorin Cîmpeanu: „Renunțăm
la obligativitatea unor teze
care, din păcate, și-au
dovedit inutilitatea”
Structura anului școlar urmează
să fie modificată. Elevii ieșeni vor începe școala în prima zi de luni din
septembrie, respectiv pe 5 septembrie 2022, urmând ca activitatea didactică să se încheie pe 16 iunie
2023. În anul şcolar 2022-2023, pe
lângă programul „Şcoala Altfel”, se introduce și programul „Săptămâna
Verde”. Acesta va fi inclus în modulele 4 și 5, la alegerea școlilor. Tezele
se dau la clasele de gimnaziu și de

liceu, iar programarea lor se face de
către școală, de regulă, în ultimele
trei săptămâni ale fiecărui semestru.
Din acest an, fiecare profesor va decide dacă elevii vor mai da sau nu
teze, fără să existe un regulament de
notare strict.
„Renunțăm la obligativitatea unor
teze care, din păcate, și-au dovedit,
și o recunosc, inutilitatea. O recunosc
eu, acela care am susținut importanța lor, dar, văzând rezultatele, am
înțeles că, din păcate, nu își mai ating
scopul. De ce am făcut această propunere de renunțare la teze?! Am
făcut-o pentru că, în anul școlar
2020-2021, am văzut că 53 la sută
dintre elevii României au luat note de
peste 8,50. (…) Primul semestru din
acest an școlar ne-a arătat că nu
este așa, pentru că, luând în calcul și
tezele, procentul notelor peste 8,50
n-a mai fost de 53 la sută. A fost de
60 la sută, lucru care ne-a arătat că
tezele, într-adevăr, nu au relevanța
scontată”, a menționat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.
Potrivit structurii anului şcolar
2022-2023, cursurile vor fi organizate
pe 5 module de învățare, iar elevii ieșeni și din întreaga țară se vor bucura
de 5 vacanțe.
Codruța ȘOROAGĂ

Luni, 9 mai

SOCIAL

6

Apeluri disperate pentru pacienții din Iași
care au urgentă nevoie de sânge

Este urgentă nevoie de sânge,
grupa B(III) pozitiv, trombocite și de
sânge, grupa 0(I). Trei pacienți aflați
în stare gravă au nevoie de transfuzii
pentru a fi salvați. Doi dintre aceștia
sunt Vasile Crețu și Elena Carmen
Moisa, internați la Institutul Regional
de Oncologie Iași. Reprezentanții
Centrului Regional de Transfuzii Sanguine și ai proiectului „Donează
sânge, fii erou – Iași” fac apeluri disperate către posibilii donatori. „Dragi
eroi, Vasile Crețu are nevoie de noi!
Este internat la Institutul Regional de
Oncologie Iași, secția de hematologie, Iași. Are nevoie de sânge, grupa
B(III) pozitiv. Orice grupă este binevenită! Elena Carmen Moisa are nevoie
de noi! Este internată la IRO Iași. Are
nevoie de trombocite! Facem apel la
bărbații care donează prin afereză!
Printre cei care așteaptă o picătură
de sânge este și Maria Alexa!

Aceasta este internată la Institutul de
Boli Cardiovasculare Iași (IBCV), în
secția de Anestezie și Terapie Intensivă, la secția chirurgie cardiovasculară. Are nevoie de sânge, grupa 0(I)
pozitiv!”, au precizat reprezentanții
proiectului „Donează sânge, fii erou –
Iași”.

Lupta fără sfârșit a
medicilor ieșeni cu lispa
de sânge în spitale
În spitalele din Iași, lipsa acută de
sânge este o adevărată problemă de
mai mulți ani. Se fac în continuare
apeluri disperate către toți posibilii
donatori din județul Iași! Medicii ieșeni nu mai reușesc să facă față lipsei acute de sânge! Zilnic, zeci de
pacienți au nevoie de transfuzii sanguine, iar viața lor este pusă în pericol. Cea mai afectată unitate

spitalicească este Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon”
Iași, deoarece acolo ajung cei mai
mulți pacienți în stare foarte gravă și
este nevoie urgentă de sânge. Medicii
sunt nevoiți să apeleze la rezervele
altor spitale sau centre de transfuzii
din întreaga zonă a Moldovei. Acolo,
intervențiile chirurgicale sunt amânate câteva zile din cauza lipsei de
sânge. Viața pacienților stă în mâinile
donatorilor.

Condiții pentru
a putea dona
Toate persoanele care doresc să
doneze sânge pot să se prezinte la
sediul CRTS Iași, de luni până vineri,
în intervalul orar 07:30-11:00, 11:3013:30. Donatorii trebuie să aibă vârsta
cuprinsă între 18 și 60 de ani, greutatea de minimum 60 kg, pulsul trebuie
să fie între 60 si 100 de bătăi pe

minut, tensiunea arterială cuprinsă
între 120/70 și 180/100 mmHg. „Pacientul trebuie să prezinte în ziua donării un act de identitate. Este
recomandat să consume un mic
dejun fără grăsimi. Trebuie să aștepte 6 luni de la ultima intervenție
chirurgicală, stomatologică sau de la
efectuarea unui tatuaj. Consumul de
alcool e interzis 72 de ore anterior
donării. Femeile însărcinate și cele
care alăptează nu pot dona sânge. Să
nu fi făcut vreun vaccin în ultimele
două săptămâni. Nu se poate dona
dacă urmează un tratament cu antiinflamatoare nesteroidiene, antibiotice sau anticoncepționale. Să nu
prezinte alergii și să nu sufere de boli
infecțioase cronice, cum ar fi tuberculoza sau hepatita virală, sau de boli
autoimune”, au precizat reprezentații
CRTS Iași.
Andreea PĂDURESCU

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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„Cercul de actorie” de la Palatul Copiilor din
Iași, coordonat de profesoara Ana Hegyi,
este cel mai căutat de părinții ai căror copii
au talent actoricesc. Ana Hegyi a înființat
și o trupă de teatru cu copiii talentați,
alături de care participă la festivaluri
„Cercul de Actorie” este
cel mai căutat program pentru copii de la Palatul Copiilor
din Iași. Părinții își aduc copiii de mici la acest curs, deoarece aici învață să
interpreteze pe scenă diferite roluri și, în același timp,
sunt învățați cum să își exprime sentimentele în fața
publicului, prin mimică și
gesturi. „Cercul de Actorie”
este coordonat din anul 2010
de profesoara Ana Hegyi, cea
care în anul 2009 a înființat o
trupă cu actori talentați, din
care fac parte elevi de gimnaziu și liceu, înscriși la „Cercul de Actorie”. Din această
trupă fac parte 13 tineri talentați care „au crescut” la
Palatul Copiilor. Aceștia
joacă piese de teatru originale, scrise de profesoara
Ana Hegyi, dar și scenarii
reinterpretate după alte
piese de teatru. Din anul
2009, când a fost înființată
„So trupa”, tinerii au participat la zeci de spectacole și
concursuri la care au obținut
zeci de premii, dar pentru
Ana Hegyi cel mai important
lucru este bucuria lor, spune
profesoara. „În această lună,
voi participa la un spectacol
internațional în Italia, cu «So
trupa». La Festivalul «Sapperlot», vom interpreta o
piesă de mișcare reinterpretată după «Legenda lui Ghilgameș». Piesa constă în
mișcare și mimică. Fiind
vorba despre un spectacol
internațional, ne înțelegem
doar din priviri. În această

piesă este vorba despre un
personaj care a devenit
dintr-un om rău un om bun”,
povestește Ana Hegyi. Într-o
ediție anterioară a cotidianului BZI, au fost prezentate detalii despre ediția cu numărul
20 a festivalului „Sapperlot”.

Ieșenii își aduc copiii
la cel mai căutat
program de actorie
de la Palatul
Culturii din Iași
Profesoara Ana Hegyi
spune că la cursurile de actorie de la Palatul Culturii se
înscriu anual aproximativ 150
de elevi de diferite vârste.
Ana Hegyi este de 12 ani profesoară de actorie la Palatul
Copiilor din Iași. „Părinții își
aduc copiii la cursuri, deoarece actoria îi ajută să își

descopere talentul, învață să
comunice și își petrec astfel
și timpul liber. Copiii au fost
surprinși de mai multe ori
prin casă de către părinți
cum repetau replici din filme
de desene animate sau diferite dialoguri și, astfel, au
ajuns să fie înscriși la Actorie. Micuții sunt cei care cer
mereu atenție, dar sunt și cei
care ne surprind mereu cu
ideile lor. Cât mai mulți ieșeni
doresc să descopere talentul
copiilor, iar actoria este un
curs pe care mulți dintre ei îl
aleg”, spune Ana Hegyi, profesoara care coordonează
„Cercul de actorie” de la Palatul Copiilor Iași. Într-o ediție anterioară a cotidianului
BZI, a fost publicat un articol
potrivit căruia Palatul Copiilor organizează diferite festivaluri pe timpul verii.

Ana Hegyi le oferă
copiilor din Iași
posibilitatea de a
interpreta pe scenă
personajul dorit
Ana Hegyi practică actoria de la vârsta de cinci ani. O
dată pe săptămână venea la
repetiții, iar acasă bunica îi
era profesor. Pasiunea pentru actorie a fost moștenită
de la bunică și a devenit pe
parcurs o meserie. Ana Hegyi
a urmat cursurile Liceului de
Artă „Octav Băncilă”, secția
teatru, și a studiat la Facultatea de Arte „George Enescu”
din Iași. Ana Hegyi este și
dramaturg. „Niciodată nu am
putut să mă abțin, să nu modific ceva sau să las piesele
așa cum sunt. Tot timpul am
simțit nevoia să adaug ceva,
cel puțin o replică pentru fie-

care personaj. Copiii sunt cei
care mă ajută! Sunt câțiva
mai inventivi și mereu mai
propun și ei câte ceva. De
exemplu, într-o piesă interpretată cu cei mici, am avut
un roboțel și mai multe animăluțe. I-am propus unui băiețel să fie robotul, pentru că
se pricepea foarte bine, dar
el își dorea să fie iepure, astfel am combinat ambele variante! Așadar, micuțul a fost
cel mai fericit că a putut interpreta pe scenă ceea ce șia dorit. Iar replica lui suna
cam așa: «Sunt un roboțel!
Bum, bum, bum! Și mănânc
morcovi!»”, a încheiat Ana
Hegyi. Amintim că cel mai
căutat cerc de actorie este
coordonat de profesoara Ana
Hegyi, la Palatul Copiilor, din
Iași.
Elena APOSTOL
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Idee de senzație, la Iași! Hartă
cu trasee ale gastronomiei
tradiționale românești. Turiștii ar
putea beneficia de un proiect unic

Anunț spectaculos și
gustos, la Iași! Atât
localnicii, dar mai ales
turiștii ar putea beneficia
de o hartă cu trasee ale
gastronomiei tradiționale
românești. Demersul ar
putea fi făcut cu ajutorul
fondurilor europene.
Aceasta ar putea parcurge
zone în care se regăsesc și
importante obiective
istorice, precum: Butea
(Castelul de la Miclăușeni),
Ruginoasa (Palatul
domnitorului Alexandru
Ioan Cuza), Hârlău-Deleni
(Muzeul Vinului și Viei) sau
arealul de lângă Municipiul
Pașcani, orașul Târgu
Frumos, Lețcani-Cucuteni.
Aici, vizitatorii s-ar putea

caza și degusta produse
tradiționale atestate,
precum: orez cu chișcă,
pâine cu maia, chișcă
moldovenească, pastramă
de oaie, pastramă de porc
afumată și coaptă,
slăninuță afumată, vărzări,
băutură fermentată din
mure sau borș cu leuștean
La nivelul județului Iași, ar putea
apărea o hartă cu trasee ale gastronomiei tradiționale românești de
care ar putea beneficia turiștii care
aleg să vină în Moldova. Totul ar putea
fi implementat cu ajutorul fondurilor
europene. Aici ar putea fi incluse
zone unde se regăsesc și importante
obiective istorice, precum: Butea
(Castelul de la Miclăușeni), Ruginoasa
(Palatul domnitorului Alexandru Ioan
Cuza), Hârlău-Deleni (Muzeul Vinului

și Viei) sau arealul de lângă Municipiul
Pașcani, orașul Târgu Frumos, Lețcani-Cucuteni. Aici, vizitatorii s-ar
putea caza și degusta produse tradiționale atestate ca: Aici, vizitatorii sar putea caza și degusta produse
tradiționale atestate, precum: orez
cu chișcă, pâine cu maia, chișcă moldovenească, pastramă de oaie, pastramă de porc afumată și coaptă,
slăninuță afumată, vărzări, băutură
fermentată din mure sau borș cu
leuștean, costiță afumată, pastramă
afumată.

Hartă cu trasee ale
gastronomiei tradiționale
românești, la Iași
La Iași, ar putea fi dezvoltat un
proiect spectaculos și gustos, ce ar
implica o hartă cu trasee ale gastronomiei tradiționale românești. Totul
ar putea duce la creșterea potențialului turistic al zonei. Finanțarea ar

putea fi una europeană, prin Pilonul
IV. Coeziunea socială și teritorială
Componenta C11 – Turism și cultură.
Șef lucrări dr. Mihaela Ivancia, prodecan Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare (FIRAA) –
Universitatea de Științele Vieții (USV)
„Ion Ionescu de la Brad” din Iași a promovat și dezvoltat această idee
aparte. Contextul a fost legat de organizarea celei de-a IV-a ediții a Concursului de Identificare de Produse
Tradiționale. „Suntem bucuroși că am
reușit să organizăm și cea de-a IV-a
ediție a Concursului de Identificare
de Produse Tradiționale. Având în vedere că în cei doi ani de pandemie am
reușit să ne vedem doar în format hibird anul trecut, prezența fizică a tuturor participanților înseamnă foarte
mult pentru noi și, pentru aceasta, le
mulțumim lor și sponsorilor. Trebuie
să le fim recunoscători și pentru faptul că, în aceste timpuri tulburi și să-
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răcăcioase, ne-au făcut și nouă un loc între prioritățile dumnealor”, declară șef lucrări dr. Mihaela
Ivancia.

Traseul gastronomiei
tradiționale românești
Alocarea financiară aferentă „Traseului gastronomiei tradiționale românești” implică: digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea
rutei/obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,18 miloane euro fără TVA
(90.000 euro/destinație x 2). Pentru ruta gastronomiei tradiționale, pot depune proiecte consiliile județene sau parteneriate între acestea. Pentru
traseul gastronomiei tradiționale românești se vor
folosi următoarele criterii eliminatorii și punctate,
iar punctajul maxim care poate fi acordat este de
55 puncte. Precizăm că, pentru această evaluare,
prin sintagma „obiectiv” se înțelege o zonă bine de-

SOCIAL

finită din punct de vedere al gastronomiei tradiționale românești, care poate fi situată într-un singur
județ sau în județe adiacente. „Toată lumea ne întreabă de ce produse tradiționale într-o societate
în care semi-preparatele sau preparatele gata făcute la supermarketuri sunt la mare căutare. Răspunsul nostru este clar în legatură cu promovarea
unei alimentații mai sănătoase și, totodată, cu întoarcerea la mâncarea bunicilor care, deși cu ingrediente simple, era foarte gustoasă. Un alt motiv
pe care l-am avut atunci când am inițiat acest eveniment a fost să scoatem la iveală cercetătorii din
elevii și studenții interesați și să le arătăm posibilitatea creării de afaceri din aceste produse tradționale. Anul acesta s-a mai adăugat un motiv:
Uniunea Europeană finanțează cu 0,18 milioane de
euro componenta de Turism și Cultură, prin Pilonul
IV – Coeziune Socială și Teritorială”, a completat
șef. lucrări dr. Mihaela Ivancia, prodecan FIRRA
Iași.

Produse tradiționale în regiunea
Moldovei și implicit în județul Iași
)

Universitarul explică și menționează: „Astfel,
pot fi finanțate trasee ale gastronomiei tradiționale românești, ceea ce înseamnă evident că trebuie, înainte de toate, să identificăm produsele
tradiționale care pot face parte dintr-un astfel de
traseu. Edițiile anterioare ne-au arătat că sunt produse tradiționale în regiunea Moldovei și implicit în
județul Iași. Cu siguranță, partenerii noștri de la Direcția Agricolă Județeană vă pot spune cât de
multe produse tradiționale sunt deja atestate și ele
însele pot fi organizate într-un astfel de traseu
gastronomic. În plus, tot cu partenerii noștri de la
Direcția Agricolă Județeană Iași am discutat și
despre punctele gastronomice locale care, bineînțeles, se bazează tot pe produse tradiționale.
Și, astfel, iată că s-a conturat răspunsul complet
la întrebarea: de ce produse tradiționale? La
această ediție, produsele înscrise în concurs au
fost împărțite în două secțiuni: preparate de bază

și preparate dulci dar, ca în ultimii ani, avem și băuturi tradiționale”. De reamintit că la competiția derulată la USV Iași au răspuns la această provocare
de identificare a produselor tradiționale echipe
care s-au prezentat în acest an cu 13 feluri principale și 16 deserturi. Echipele au fost formate din
elevi și studenți, coordonați și însoțiți de un cadru
didactic. În total, anul acesta, s-au înscris în jur de
40 de elevi și studenți, respectiv 20 de cadre didactice. La final, munca lor a fost răsplătită, fiind
premiate cele mai apreciate bucate. Premiile au
fost de 350 lei – locul I, 250 lei – Locul al II-lea și
200 lei pentru locul al III-lea, la fiecare secțiune în
parte. Organizatorii au acordat și câteva premii
speciale în valoare de 100 lei.

Concursul și-a propus promovarea unei
alimentații sănătoase și încurajarea
consumului de produse culinare
realizate după rețete tradiționale
Lista produselor premiate cuprinde: varză cu
afumătură la cuptor, slănină fiartă cu boia și usturoi, sărmăluțe cu urdă, turte coapte, cremă de ficat
de pasăre, pârjoale moldovenești, păstrăv în cetină
de brad, papanași cu dulceață de mure, cozonac
tradițional moldovenesc, Poale-n brâu cu smântână, shiroști cu brânză și Vin Kagor. „Concursul își
propune promovarea unei alimentații sănătoase și
încurajarea consumului de produse culinare realizate după rețete tradiționale și, totodată, se urmărește stimularea spiritului antreprenorial al
elevilor și studenților prin valorificarea superioară
a producțiilor agroalimentare obținute în fermele
de mărime medie și mică. Participarea este gratuită, elevii și studenții înscriși respectând prevederile din Regulamentul oficial al concursului”, a
conchis șef. lucr. dr. Mihaela Ivancia, prodecan al
FIRAA. Pe acest plan, într-o manieră spectaculoasă și gustoasă, la Iași ar putea apărea o hartă
cu trasee ale gastronomiei tradiționale românești.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Fuziune surpriză pe piața mobilei din Iași!
Directoarea de la fostul Ispal vrea
să preia compania Stelco. „Se dorește
monopol și eliminarea celor mici?”

Compania Stelco ar urma
să fie înghițită de HTC
Cubbis, după ce a dispărut
de pe piață Ispal, un
competitor real în
activitatea de prelucrare a
panourilor de PAL. Este
vehiculată și o valoare a
tranzacției, de aproape 3
milioane de euro. Fosta
directoare de la Ispal și
asociații din firmă vor avea
monopol în municipiul Iași
Tranzacție importantă pe piața
mobilei din Iași. Compania HTC Cubbis ce se ocupă cu prelucrarea panourilor de PAL (placă din așchii
lemnoase) vrea să devină lider de
piață și să aibă monopol pe activitatea de tăiere a plăcilor. Astfel, sunt
anunțate în această perioadă negocieri susținute pentru preluarea
Stelco, singurul competitor real de pe
piață. Este vehiculată și suma tranzacției, care ar ar ajunge la aproximativ 3 milioane de euro. Asta înseamnă
terenul și halele de pe șoseaua Ungheni. De precizat că cele două companii au sediile una lângă alta, fiind

despărțite de un gard. Această mișcare a provocat efecte în rândul firmelor mici care încearcă să
supraviețuiască din prelucrarea plăcilor. „Cei de la Cubbis vor să aibă
monopol, să-i oblige pe cei mici să
cumpere panourile de la ei și să le
taie tot acolo, la ei. Mai mult, ajungi
să stai în spațiile lor și să plătești chirie și să rămâi doar cu montajul. Se
dorește monopol și eliminarea celor
mici”, a precizat unul dintre producătorii mici din municipiul Iași. În edițiile trecute ale BZI, a fost prezentat
cazul unei firme de mobilă ce nu a
onorat comenzile făcute de clienți.

Fuziune pe piața mobilei
din Iași, cu un asociat
de la fostul Ispal
Pe piața de prelucrare, până în
2019 se afla și compania Ispal, condusă de Ovidiu Pleșcan. Din cauza datoriilor de aproape 19 milioane de lei,
firma a intrat în faliment. În acea perioadă, director comercial în firmă
era Oana Loredana Munteanu. Când
Ispal s-a prăbușit, a devenit asociat
în firma HTC Cubbis SRL, patronată
de Dan Ioan Haliga. Oana Munteanu a

devenit asociat cu 50 de părți sociale
din companie. În acest moment, HTC
Cubbis SRL a declarat o cifră de afaceri de 13,1 milioane de lei, profit de
881.562 lei, datorii de 2,9 milioane de
lei și un număr de 36 de angajați.
Contactat telefonic, Dan Haliga a precizat că va face un anunț oficial în
momentul în care va fi semnat contractul de preluarea a companiei
Stelco. „Este o discuție ce durează de
vreo trei ani. Vor să vândă, dar deocamdată nu s-a concretizat. Noi
suntem vecini acolo, am mai avut
discuții. Din păcate, nu este nici cel
mai bun context. Sunt discuții, vom
face un anunț oficial când va fi cazul”,
a explicat Dan Haliga. Reprezentanții
Stelco au fost destul de misterioși
când au fost întrebați despre tranzacție. „Se discută de vreo trei ani.
Vorbiți cu soțul meu”, a fost reacția
Cameliei Grecea, unul dintre asociații
din firmă. Tranzacția nu presupune și
preluarea magazinelor Stelco din Nicolina și Păcurari. Aici, Stelco nu are
calitate de proprietar. Înțelegerea vizează și preluarea utilajelor. Ultimele
date financiare arată o cifră de afaceri de 12,2 milioane de lei, profit de
1,1 milioane de lei, datorii de 1,6 mi-

lioane de lei și 58 de angajați. Asociații de la Stelco dețin și societatea
Ferom SRL, dar cu cifre mult mai
mici.

Cine este Dan Ioan Haliga
Dan Haliga deține și societatea
Innovate Informational Technology
SRL, ce oferă pachete software pentru unitățile medicale din Iași, dar și
din țară. În 2019, societatea a făcut
obiectul unui control realizat de inspectorii de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP)
Iași. Atunci, în contabilitatea firmei a
fost descoperită suma 30.000 de
euro provenită din neplata TVA și a
impozitului pe profit. Afaceristul a
declarat că a achitat suma datorată.
Mai mult, a precizat că, lunar,
plătește 200.000 de lei însemnând
TVA și contribuțiile pentru angajați.
În portofoliul lui Haliga se mai află societatea SMS Feedback SRL (cifră de
afaceri de 134.000 de lei). Fuziunea
pe piața mobilei din Iași reprezintă
una dintre cele mai mari afaceri din
muncipiului Iași din prima jumătate a
anului.
Ciprian BOARU
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Îl vedeţi?! Acest ieşean cu aere de
şmecher a crezut că îi poate păcăli
pe judecători! A venit în cârje la
instanță, sperând că va scăpa de arest

Un ieșean cu aere de șmecher s-a dat
lovit, susţinând că ar ﬁ fost agresat
de niște agenţi de pază. Asta, după ce
a fost acuzat că ar ﬁ încercat să
jefuiască o persoană. Aliodor Damian
a sperat că, dacă se va prezenta în
cârje la instanţă, va scăpa de gratii.
Însă magistraţii din cadrul
Judecătoriei Iași nu s-au lăsat păcăliţi
și l-au arestat preventiv pentru 30 de
zile, sub acuzaţia de tentativă de
tâlhărie
Un ieşean care se vrea şmecher a ajuns după
gratii la finele săptămânii trecute. Asta, în ciuda
faptului că individul s-a dat lovit, susţinând că ar fi
fost lovit peste picioare de nişte agenţi de pază.
Astfel, magistraţii din cadrul Judecătoriei Iaşi
l-au arestat pe Aliodor Damian, la propunerea anchetatorilor. „Instanţa admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Iaşi în ceea ce îl priveşte pe inculpatul
Aliodor Damian. Dispune arestarea preventivă a in-

culpatului Aliodor Damian sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de tentativă de tâlhărie calificată, pe o
durată de 30 de zile. Dispune emiterea mandatului
de arestare preventivă pe numele inculpatului”, au
precizat judecătorii ieşeni. În ediţiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Aliodor Damian, ieșeanul cu aere
de șmecher, arestat pentru
tentativă de tâlhărie
Demn de remarcat este faptul că decizia nu
este definitivă. De altfel, Aliodor Damian a şi contestat-o, în speranţa că va fi pus în libertate în curând. Acum, urmează ca judecătorii din cadrul
Instanţei superioare să ia o hotărâre în ceea ce îl
priveşte pe ieşean.
Anchetatorii au afirmat că ieşeanul a intrat în
vizorul lor în urmă cu câteva zile. „Inculpatul a fost
reținut pentru 24 de ore, sub acuzaţia de tentativă
de tâlhărie calificată. Din cercetările efectuate în
cauză rezultă că acesta ar fi încercat să jefuiască
o persoană, dar fără succes. După reţinere, procurorul de caz a propus arestarea sa preventivă pen-

tru 30 de zile”, a declarat Dragoş Bordianu, primprocurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Iaşi. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.

Individul din cârje, certat cu legea
Mai mult, oamenii legii spun că Aliodor Damian
a fost dus la sediul Judecătoriei Iaşi în cârje, deoarece acesta susţine că nu se poate deplasa. „Inculpatul foloseşte acele cârje susţinând că ar fi
fost agresat de către nişte agenţi de pază şi că nu
s-ar putea deplasa altfel”, a adăugat Dragoş Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi. În realitate, spun oamenii legii,
ieşeanul ar fi încercat să îi impresioneze pe magistraţi, pentru a scăpa de arest, însă nu i-a ieşit „pasienţa”.
Surse judiciare spun că, în trecut, individul a
mai avut probleme cu legea. Acum, ieşeanul cu
aere de şmecher speră ca judecătorii să îl creadă
că ar fi fost agresat, că nu se poate deplasa fără
ajutorul cârjelor şi că nu poate sta după gratii din
acest motiv.
Ciprian NEDELCU
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El este singurul rom de la Crucea care are
facultate! Cum a ajuns Ionuț Anghel să
treacă peste toate barierele comunității
Ionuț Anghel este
unul dintre puținii
romi din Iași care a
terminat o facultate.
Astăzi, este mediator
școlar și încearcă săi convingă pe copiii
din comunitatea lui
să meargă la școală
și să își depășească
condiția
Ionuț Anghel are 34 de
ani și este mediator școalar
chiar în satul său natal, Crucea, din județul Iași. Acesta a
reușit să termine o facultate,
acest lucru fiind extrem de
rar în comunitatea lor de
romi. Ionuț Anghel este unul
dintre puținii localnici din
Crucea care a reușit, iar
acum încearcă să îi ajute și
pe copiii din sat să meargă la
școală și să nu mai trăiască
în sărăcie. „La început, a fost
un pas extrem de greu de depășit. Să plec din comunitatea mea de romi în care se
trăia într-un anume fel și să
reușesc în viață. Am terminat
studiile la Liceul Pedagogic.
După liceu, am reușit să intru
la Facultatea de Filosofie și
Știinte Social-Politice, specializarea Asistență Socială.
Din câte știu, până acum
sunt singurul cu facultate din
satul meu. Imediat după finalizarea studiilor, m-am angajat la Școala generală
Crucea. De atunci, nu fac
nimic altceva decât să ajut
copiii să vină la școală și să
își depășească și ei condiția
grea de acasă. Eu merg și
discut cu familiile din comunitate, îi conving să își lase
copiii să vină la școală, pentru că la noi există problema
aceasta legată de accesul la
învățătură. Foarte puțini
copii din comunitatea noastră, în special fetele, care se
mărită de la o vârstă fragedă,

reușesc să termine măcar
patru clase”, a spus Ionuț Anghel, mediator școlar, sat
Crucea, Iași.

Ionuț Anghel: „Colegii
și profesorii îmi
spuneau că sunt
țigan și nu o să
reușesc”
Pentru a putea să îi ajute
astăzi pe alții, Ionuț a trecut
prin clipe dramatice, însă nu
a renunțat niciodată. Chiar
dacă era nevoit să meargă și
pe jos până la liceu sau nu
avea ce să mănânce, a demonstrat că dorința lui de ași schimba viața a fost mai
puternică. A reușit să termine Liceul Pedagogic din
Iași și, mai târziu, și facultatea. Drumul lui spre succes a
fost presărat cu răutăți, descurajare și discriminare. „Nu
mi-a fost ușor să merg la
liceu. Părinții mei au vândut
tot ca să pot merge eu la cursuri. Mă duceau cu câruța
până la gară sau mergeam pe
jos aproape 10 kilometri. De
acolo, luam trenul și mergeam la Iași la liceu. Am avut

zile în care nu aveam ce
mânca la liceu și își făceau
colegii milă de mine și îmi dădeau câte o bucată de la ei.
Problema banilor este cea de
a doua mare problemă în comunitatea noastră pentru
care copiii nu ajung să facă
studii superioare. Încerc să
rezolv această problemă, cu
ajutorul primăriei și asociațiilor pentru a-i susține pe cei
care își doresc să își depășească condiția. Îi previn,
să știe să lupte cu răutățile
colegilor, pentru că și eu am
trecut prin asta. Unii colegi și
profesori îmi spuneau că
sunt țigan, mă marginalizau
și îmi spuneam că nu o să
reușesc nimic niciodată. Leam demonstrat contrariul
când am luat bacalaureatul,
iar fiul directorului de la liceu
nu l-a luat”, a mai precizat
Ionuț Anghel.

Mediatorul: „Acum,
sunt un model pentru
copiii din
comunitatea mea”
Motivația bărbatului de ași depăși condiția au fost

părinții lui, care nu aveau
școală și munceau până la
epuizare pentru o bucată de
pâine. Atunci a hotărât că
vrea o viață mai bună pentru
el. Unul dintre regretele lui
Ionuț este acela că nu a reușit să își convingă și ceilalți
frați să meargă pe același
drum cu el. „Eu am plecat de
jos, drept dovadă că oricine
din comunitate poate să reușească. Acum, eu sunt un
model pentru mulți dintre copiii din comunitatea mea. Eu
provin dintr-o familie cu șase
copii. Părinții mei au fost
asistați social, eram foarte
săraci și ne descurcam
foarte greu. Tatăl meu avea
câteva oi, și de acolo era singurul nostru venit. Ne-am
descurat foarte greu, dar
momentul în care eu am simțit să fac o schimbare, să nu
mai trăiesc în sărăcie a fost
când aveam șapte ani. Eram
cu tatăl meu la tăiat lemne și
el era atât de obosit de
muncă, încât a început să-i
curgă sânge din nas. Eram
doar un copil și imaginea
aceea și vorbele tatălui meu
mi-au rămas întipărite în

minte: «tu să înveți și să nu
muncești ca mine»”, își
amintește tânărul.

Ionuț Anghel l-a avut
drept model pe
Petrică Marchidan,
cel care este
învățător în satul
Crucea de aproape 30
de ani
În edițiile anteriore, reporterii BZI au prezentat povestea lui Petrică Marchidan,
care are o poveste asemănătoare. Acesta are 56 de ani și
provine din comunitatea
romă din satul Crucea, comuna Lungani, Iași! Acesta
și-a depășit situația grea de
acasă, unde a locuit alături
de cei 14 frați ai lui și a devenit învățător. De aproape 30
de ani, predă la școala din sat
și visează să îi ajute pe copiii
din comunitate să își depășească și ei condiția. Întâmplarea face că acesta a
fost și învățătorul și modelul
în viață al lui Ionuț Anghel,
care este astăzi mediator
școlar în satul Crucea, Iași.
Andreea PĂDURESCU
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ACTUALITATE

Autopsie făcută noaptea, în cazul femeii găsite
moartă în baie pe strada Mușatini din cartierul
Alexandru cel Bun. Ce au găsit legiștii pe trupul ei

O femeie a fost găsită
moartă în apartamentul
său, după izbucnirea unui
incendiu. Cazul a fost
preluat de către procurori,
pentru că există suspiciuni
de crimă. Însuși concubinul
femeii este suspect, iar
oamenii legii au decis ca
acesta să fie internat la
„Socola” pentru a fi
expertizat
O femeie și-a găsit sfârșitul în
apartamentul său de pe strada Mușatini, din cartierul Alexandru cel Bun.
Sâmbătă după-amiază, Elena I. a fost
găsită decedată după ce locuința sa
a fost cuprinsă de flăcări. Vecinii femeii au sunat la numărul unic de urgențe 112 și au cerut ajutor. Mai multe
echipaje de prim ajutor au ajuns la
fața locului, dar din păcate pentru femeie nu s-a mai putut face nimic. Polițiștii ajunși la fața locului au făcut
câteva verificări, iar mai apoi cazul a
fost preluat de către procurori, pentru că existau suspiciuni de omor.
Concubinul femeii este cel bănuit că
i-ar fi făcut rău. Vecinii concubinilor
au precizat că, de-a lungul timpului,
din apartamentul lor s-au auzit certuri. „A murit intoxicată sau ceva, de
la incendiu oricum, din ce am înțeles.
El era cu băutura în cap tot timpul. Se

certau, se băteau, acum nu știu dacă
i-a făcut el ceva sau dacă a murit din
cauza focului. Oricum aveau așa o relație ca pisica și câinele. Locuiau
doar ei aici, mai veneau uneori diferiți
indivizi, dar nu stăteau”, a spus o vecină de-a concubinilor.

tea facultăților mintale și vor reface
traseul acestuia din ziua de sâmbătă,
vor putea pune cap la cap totul și vor
putea spune dacă este vorba despre
o crimă sau nu.

Necropsia femeii a fost
făcută la Institutul de
Medicină Legală (IML) Iași
chiar sâmbătă seara

În urmă cu ceva timp, un bărbat a
murit după ce a fost lovit de zeci de
ori cu un par. După ce și-a dat ultima
suflare, a fost aruncat într-o poiană.
Așa a crezut criminalul că va scăpa
de tragerea la răspundere. Planurile
sale nu au mers așa cum ar fi trebuit,
iar zilele trecute a ajuns după gratii.
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit că și-a
omorât cel mai bun prieten. Astfel,
judecătorii din cadrul Tribunalului Iași
au admis recent propunerea anchetatorilor în ceea ce îl privește pe Ioan
Zaharia, sub acuzația de omor. Oamenii legii susțin că, recent, un conflict a izbucnit între victimă și
agresor, iar acesta din urmă a pus
mâna pe un par și a început să lovească fără milă. După conflict, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore,
iar, mai apoi, a fost arestat.
„Instanța admite propunerea de
arestare preventivă formulată de
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi
în ceea ce îl priveşte pe inculpatul
Ioan Zaharia. Dispune arestarea preventivă a inculpatului, faţă de care sa pus în mişcare acţiunea penală sub

Având în vedere că între concubini exista o stare de conflict, procurorii ieșeni au decis să extindă
cercetările. Necropsia femeii a fost
făcută la Institutul de Medicină Legală (IML) Iași chiar sâmbătă seara.
Anchetatorii au vrut să afle dacă a
avut parte de o moarte violentă sau
dacă a murit din cauza incendiului izbucnit în apartament. Surse din cadrul anchetei au precizat că pe trupul
ei nu au fost găsite alte semne decât
cele rămase în urma incendiului. Totuși, asta nu înseamnă că nu există
șanse ca femeia să fi fost omorâtă de
concubin. Bărbatul a fost luat de polițiști și dus la Institutul de Psihiatrie
„Socola”, acolo unde va rămâne internat pentru a fi expertizat. În tot acest
timp, anchetatorii trebuie să stabilească ce a făcut concubinul femeii
în ziua în care aceasta s-a stins.
Odată ce anchetatorii vor afla dacă
partenerul femeii este în deplinăta-

Crimă după crimă la Iași?

aspectul săvârşirii infracțiunii de
omor, pe o durată de 30 de zile. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele
inculpatului”, au menționat magistrații. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz
similar.

Ieșeanul Ioan Zaharia,
arestat preventiv
pentru omor
Demn de remarcat este faptul că
decizia nu este definitivă. Aceasta a
fost contestată de ieșeanul Ioan Zaharia (50 de ani). În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar. Anchetatorii spun
că ieșeanul a intrat recent în vizorul
lor. „În noaptea de 23 spre 24 aprilie
2022, inculpatul și victima, care se
cunoșteau din copilărie, au consumat
împreună băuturi alcoolice. La un
moment dat, inculpatul, în prezența
fratelui său, a intrat în conflict cu victima, pe care a început să o agreseze
cu un par. I-a aplicat 40-50 de lovituri
pe toate zonele corpului. Victima a
fost lovită când era în picioare, dar și
când se afla la pământ. Leziunile
cauzate au dus la decesul victimei”, a
declarat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.
Dragoș SAVIN
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PUBLICITATE

Dosar nr. 70/2022

AFISATA LA DATA DE 05.05.2022
Publicatie de vanzare imobiliara

Noi, Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit prin Ordinul
Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in circumscriptia Judecatoriei IASI,
cu sediul in IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 67, BL. C3, ET. 1,
BIROU NR. 5, JUD. IASI,
Potrivit dispozitiilor art. 839 Cod Procedura Civila, aducem la cunostinta
generala ca, in ziua de
30.05.2022, ora 11:00,
va avea loc la sediul nostru din Iasi - 700064, B-dul Stefan cel Mare si
Sfant, nr. 67, bl. C3, et. 1, ap. 5, incinta Casa Cartii, Judetul Iasi, vanzarea la
licitatie publica a imobilului
situat in Husi - 735100, Str. Ale. Stadionului nr. 4, bl. 19, sc. C, et. 3, ap.
55, Judetul Vaslui, reprezentat de: apartament compus din 2 (doua)
camere si dependinte cu aria construita desfasurata de 57.46 mp si
suprafata utila totala de 46,66 mp impreuna cu cota indiviza aferenta
apartamentului de 12/1388 din suprafata de teren de 1387.33 mp pa care
este construit blocul 19, respectiv suprafata de teren indiviza de 11.61 mp
aferenta apartamentului 55 atribuita in proprietate privind folosinta
speciala pe durata existentei constructiei,
conform raportului de expertiza intocmit de expertul imobiliar ing.
EXPERT TEHNIC JUDICIAR LAZAR LILIEAN.
Pretul de incepere al licitatiei este de: 196,000.00 Lei
Imobilul este inscris in CF nr. 70100-C1-U27 UAT HUSI Husi cu nr.
cadastral 638/3;55, proprietatea debitorilor MOALES Ionel (debitor si
garant ipotecar) si MOALES Carmen Nicoleta (debitor si garant ipotecar)
ambii cu domiciliul in Husi - 735100, Aleea Stadionului, bl. 19, sc. C, et. 3, ap.
55, Judetul Vaslui, care datoreaza creditoarei EUROBANK S.A. cu sediul in
Str. Othonos nr. 8, 10557 Atena, Grecia si cu sediul procesual ales la S.C.A.
MITUCA SI ASOCIATII, cu sediul in Bucuresti, Str. Plantelor nr. 60, parter, ap.
2, Sector 2, suma ce rezulta din titlurile executorii din prezentul dosar, la

Publicaţie de vânzare
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al
SC Paul şi Tati SRL, Iaşi, Str.Bucium, nr.23,
jud.Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publicã:
Imobil situat în Iaşi, şoseaua Bucium, nr 23,
jud Iaşi compus din:
— teren intravilan categoria “curţi - construcţii”, numãr cadastral 3704/1/3 înscris în cartea funciarã nr 131126 (CF hârtie 17639/Iaşi ) în
suprafaţã de 3.300,26 mp pe care se aflã:
—construcţie - spaţiu comercial P suprafaţã
estimatã 1.132,08 mp , E1 suprafaţã estimatã
431,34 mp, E2 suprafaţã estimatã 431,34 mp,
— depozit : anexã 1, suprafaţã estimatã 312
mp şi anexã 2, suprafaţã estimatã 286 mp ,
— platformã betonatã 2.332,64 mp,
— gard 266 ml .
Terenul este intabulat. Construcția este fi-
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care se vor adauga si cheltuielile de executare silita.
Valoarea totala a imobilului este de 196.000 lei, pret stabilit conform
raportului de expertiza intocmit de catre expertul imobiliar ing. EXPERT
TEHNIC JUDICIAR LAZAR LILIEAN si comunicat debitorilor.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale:
URMARIRE SILITA IMOBILIARA NOTATA DE BEJ CHIRIAC CATALIN
RAZVAN IN FAVOAREA EUROBANK S.A.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu reprezentat
de Contract de credit nr. HL11299 din data de 09.05.2007; Contract de
ipoteca nr. HL11299 din data de 09.05.2007 autentificat sub nr. 293 din
data de 09.05.2007 de BNPA “Chirita”.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sal anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se prezinte la
locul fixat, avand asupra lor acte de identitate, cu mentiunea ca termenul
limita pentru depunerea ofertei de cumparare, insotita de dovada
consemnarii -cautiunii reprezentand 10% din pretul de incepere a
licitatiei este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de
cumparare cel putin egale cu pretul de incepere al licitatiei, care pot fi
depuse inclusiv in ziua licitatiei, pe seama si la dispozitia Executorului
Judecatoresc Chiriac Catalin Razvan, avand C.F. 30021269, in contul de
indisponibilizari RO40 BREL 0002 0006 9256 0101 deschis la LibraBank.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana la termenul
stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.
Plata debitului de către debitor până la termenul de vânzare, duce la
sistarea vânzării imobilului, percepându-se cheltuieli de urmărire ce cad în
seama debitorului.
Cumparatorul va suporta toate taxele de transcriere sau întabulare a
proprietatii în cartea funciara.
Nu pot participa la licitatie, nici personal si nici prin persoane interpuse,
toti cei obligati la plata in temeiul titlului executoriu din prezentul dosar;
Nu sunt admise ofertele si participarea la licitatie prin mijloace care nu
asigura prezenta personala sau prin mandatar cu procura speciala (telefon,
telegraf, telex, telefax, email etc.)
Prezenta publicatie de vanzare a fost comunicata conform dispozitiilor
Codului de procedura civila si afisata in locurile prevazute de dispoziţiile art.
839 pct. 4 din Codul de procedura civila, in registrul electronic de publicitate
a vanzarii bunurilor supuse executarii silite.

nalizată, însă nu este intabulată. Se va asigura
drept de trecere conform Sentintei civile pronuntate de Tribunalul Iasi.
Preţ : 4.811.000 lei.
Licitaţiile vor avea loc la data de 18.05.2022,
08.06.2022 si 22.06.2022 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str Cronicar Mustea, nr
17, parter, ap 12, jud Iaşi putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce
va conţine: cerere de participare la licitaţie;dovada
achitãrii caietului de sarcini - 500 lei;dovada achitării taxei de participare la licitaţie – 1.000 lei ;dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire
al licitaţiei,documentele care atestă identitatea şi
calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează :actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care
reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cautiunea se va achita în contul nr. RO87

Executor judecatoresc,
Chiriac Catalin Razvan

BRDE 380S V322 1716 3800, cont deschis pe numele debitoarei SC Paul si Tati SRL la BRD Vaslui.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str Cronicar Mustea, nr 17, parter,
ap 12, jud Iaşi cu o zi înainte de data desfãşurãrii
licitaţiei, ora 15.00.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu
participă, pierd toate sumele avansate în vederea
participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la
pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea
bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept
asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa
lichidatorului judiciar cu trei zile înainte de data
desfãşurãrii licitaţiei.
Informaţii lichidator judiciar
telefon
0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL
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Dosar executare nr: 2830205226777
Nr.592891/04.05.2022

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2022 luna MAI ziua 04
În temeiul prevederilor art.250 alin.(2) si art.255 alin.(1) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 24, luna mai, ora
10.00, anul 2022, în localitatea Iasi, b-dul Nicolae Iorga, nr.10C, se vor vinde
la licitaţie, următoarele bunuri imobile:
Teren în suprafaţă de 2.617 mp (2302,48 mp categoria de folosinţă
arabil, amplasat în parcela 1(1896/1/5), 132,66 mp categoria de folosinţă
fâneaţă, amplasat în parcela 2(1897/1/5) şi 181,86 mp categoria de folosinţă drum, amplasat în parcela 3(1899/2/5), situat în extravilanul comunei Bârnova, având nr.cadastral 2694, înscris în cartea funciară nr.66130
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2748) a localităţii Bârnova,
judeţul Iaşi evaluat la suma de 32.500 lei ( exclusiv TVA).
Pret de pornire prima licitaţie 32.500 lei (exclusiv TVA).
Creditori
Sarcini
ANAF – A.J.F. P. Iasi
Ipotecă imobiliară înregistrată
sub nr.201302/29.07.2013
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul Nicolae Iorga, nr.10C, parter,
cam.P8, telefon 0232/213332, int.5127, executor fiscal Ramona Curcudel.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită

PUBLICITATE
pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma
scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata
taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi, cod
de identificare fiscală 4540909, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului
naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0232/213332, interior 5127, executor fiscal Ramona Curcudel.
Data afişării: 04.05.2022
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume Raluca MIHAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNȚURI
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență precizată,
PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Macaragiu pentru macarale, școală
profesională atestat iscir, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.
Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele FÎȘCU IRINA , emis de
Universitatea Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Facultatea de
Filosofie și Științe Social-Politice.
Se declară nul.

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

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

CONVOCĂRI
Administratorul SC DIAM STAR
SRL cu sediul în Iasi,
Sos.Nationala, nr.57, Bloc A1,
înregistrată la Of.Registrului
Comerțului sub nr. J22/833/2001,
CUI 14176431, convoacă
Adunarea Generală a Asociaților
pentru data de 19.05.2022, orele
13 la sediul societății cu
următoarea Ordine de zi:
1.Raportul de gestiune al
administratorului pe anul 2021.
2.Raportul cenzorului pe anul
2021. 3.Discutarea și aprobarea
Bilantului contabil, a Situatiilor
financiare anuale încheiate la data
de 31.12.2021 și a Contului de
profit și perdere. 4. Aprobarea
repartizării profitului. 5.Discutarea
și aprobarea Bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anul 2022.
6.Aprobarea descarcării de
gestiune a administratorului pentru
activitatea desfășurată în exercițiul
financiar din anul 2021 în baza
rapoartelor prezentate.
7.Aprobarea vânzării spațiului
provenit din divizarea parțială a sc
Metchim Iasi. 8.Propuneri,
probleme diverse. Asociații pot
participa personal sau prin
reprezentare pe baza unei procuri
speciale. Formularele pentru
procuri speciale se pot obține de la
sediul societății și vor fi depuse la
societate până la data de
18.05.2022. Dovada acestei
convocări se va face prin scrisoare
recomandată cu confirmare de
primire, publicitate. În cazul în
care prima adunare generală nu se
poate ține din lipsa de cvorum,
reconvocarea pentru cea de-a
doua adunare generală a
asociaților se poate face pentru
data de 23.05.2022 la aceiași ora,
în același loc și cu aceiași ordine
de zi. Daca nu veți raspunde
prezent, se vor hotări cele
menționate în ordinea de zi prin
convocator.

CONCURSURI
Primaria Comunei Roscani, jud.
Iasi, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nederminată a 6 funcții
publice de execuție, 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 Achiziții

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 și 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
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de secretar studii
superioare debutant, poz.3 din
statul de funcţii al secretariatului
Facultății de Știința și Ingineria
Materialelor. • Condiţii specifice: Studii superioare finalizate cu
diplomă de lungă durată sau de
licență; - Fără condiții de vechime
în specialitatea postului; • Locul
desfăşurării concursului: sediul
Facultății de Știința și Ingineria
Materialelor, Bld. Dimitrie
Mangeron, nr.41, Sala 8, Hala SIM.
• Data şi ora susţinerii probei
scrise: 26.05.2022, ora 10.00. •
Data și ora desfășurării probei
practice și a interviului se vor
stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă (maxim
4 zile lucrătoare de la susținerea
probei precedente). Dosarele de
concurs se vor depune începând
cu data de 05.05.2022 până la
data de 18.05.2022, ora 14.00, la
Direcția Resurse Umane – Biroul
Personal, corp T, et.1, cam. C-104,
tel. 0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de secretar studii
superioare debutant, poz.2 din
statul de funcţii al secretariatului
Rectorat.• Condiţii specifice: Studii universitare de lungă durată
sau studii universitare de licență; Fără condiții de vechime în
specialitatea postului; Cunoașterea limbii engleze și,
eventual, limba franceză. • Locul
desfăşurării concursului: Bld.
D.Mangeron, nr.67, Sala de
Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam.
C-101. • Data şi ora susţinerii
probei scrise: 27.05.2022, ora
10.00 • Data și ora desfășurării
probei practice și a interviului se
vor stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă (maxim
4 zile lucrătoare de la susținerea
probei precedente). Dosarele de
concurs se vor depune începând
cu data de 06.05.2022 până la
data de 19.05.2022, ora 14.00, la
Direcția Resurse Umane – Biroul
Personal, corp T, et.1, cam. C-104,
tel. 0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări
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Fostul șef al ADS, condamnat în dosarul „Mită la
prefect”, vrea să-i fie curățată imaginea. Flavius
Leonard Ioniță a apelat la judecătorii ieșeni
pentru a fi reabilitat
Flavius Leonard Ioniță a apelat la
judecătorii ieșeni pentru a fi reabilitat, după ce fostul șef al Agenției Domeniilor Statului (ADS) a fost
condamnat în dosarul „Mită la prefect”. Acum, acesta cere în instanță
reabilitarea judecătorească. Acțiunea a fost depusă la finele săptămânii trecute. Primul termen al
procesului a fost stabilit pentru data
de 2 iunie 2022.
Amintim că, în urmă cu aproximativ 8 ani, Flavius Leonard Ioniță a fost
pedepsit în dosarul intitulat generic
„Mită la prefect”, pentru șpagă.

Fostul șef al ADS,
condamnat în dosarul
„Mită la prefect”
Prin decizia penală din 12 iunie
2014, Înalta Curte de Casație si Justiție a hotărât condamnarea definitivă a lui Flavius Leonard Ioniță,
alături de alți trei inculpați, în dosarul
intitulat generic „Mită la prefect”.
„Instanța îl condamnă pe inculpatul Flavius Leonard Ioniță, fost șef al

Agenției Domeniului Statului (ADS), la
o pedeapsă de 3 ani de închisoare și
interzicerea pe perioada executării
pedepsei a drepturilor: de a fi ales în
autoritățile publice sau în funcții
elective publice, de a ocupa o funcție
implicând exercițiul autorității de stat
și pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a dreptului
de a exercita profesia în executarea
căreia a săvârșit infracțiunea de
luare de mită”, au arătat magistrații.
Alături de acesta, au fost condamnați
și fostul prefect de Iași, Radu Vasile
Prisăcaru, avocatul Toni Cristian Baltag și afaceristul Cristian Maftei.
Sentința a fost definitivă.

De unde a izbucnit scandalul
în dosarul „Mită la prefect”
Cei patru ieșeni au fost trimiși în
judecată de către procurorii anticoprupție pe data de 5 decembrie 2006.
„În calitate de prefect de Iaşi şi
preşedinte al Comisiei Judeţene pentru Aplicarea Legii nr. 247/2005, inculpatul Prisăcaru Vasile Radu şi,

Bursa bârfelor

indirect, Ioniţă Flavius, şeful ADS, au
condiţionat emiterea unui titlu de
proprietate asupra unui teren de 16
ha, precum şi a unei hotărâri de
schimbare a amplasamentului, de
primirea din partea viitorului proprietar – persoană denunţătoare – a unei
suprafeţe de 3 ha dintre cele 16. Din
cele 3 ha de teren, având o valoare
estimată de aproximativ 150.000 de
euro, situat în comuna Miroslava, 2 ha
urmau să îi revină inculpatului Prisăcaru Vasile Radu, iar 1 ha – inculpatului Ioniţă Flavius, şeful ADS.
Garantarea primirii sub formă de mită
a suprafeţei de teren solicitate de
către prefect s-a făcut prin interme-

che are ceva spate tocmai pe la liberali. Cică este
un lup tânăr care o sponsorizează pentru că a primit
servicii de calitate, iar acum, este cumva dator. Nu
de alta, dar o poate solicita pe Bela la orice oră din
zi și din noapte. Babele încă nu dau pe goarnă numele liberalului, așa ca să mai fiarbă puțin povestea.
La momentul oportun, va apărea un material în gazeta bâzâitoare cu tot ce trebuie, foto incendiar și
alte chestii explozive. Până atunci, babele se vor
muta și pe la alte mese, pentru că a venit căldura și
sunt multe informații de cules.

Pesedistul a luat-o razna, a devenit
reclamagiu și procesoman
Dansatoarea de la primărie
are o ștangă la partid
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu una
despre Bela Macanache, blondina care a lustruit barele prin Italia și după aia a fost anagajată pe șest
la primărie, acolo unde lucrează și mă-sa de mai
mulți ani. Gazeta bâzâitoare a dat în vileag tărășenia,
iar conducerea instituției cică va lua ceva măsuri,
dar să treacă oleacă de timp. Între timp, babele au
aflat de la un verișor din instituție că Bela Macana-

Babele bârfitoare continuă rubrica de astăzi
cu una despre pesedistul Cretian Spanciu, ăla
care umblă în costume lălâi, după modelul lui tatsu. În ultimul an, Spanciu a început să aibă probeleme la mansardă. Dacă un vecin îl enervează, el
nu se mai complică, se duce direct la gabori să
facă plângeri penale. Dacă îi taie cineva calea, hop
la poliție cu altă plângere. Nenea ăsta a început
să aibă o plăcere sadică, ar da în gât și o vânzătoare care-i greșește restul. Babele nu știu ce se

diul inculpatului Maftei Cristian, sub
forma încheierii cu persoana denunţătoare a unui antecontract de vânzare-cumpărare, reprezentând o
promisiune de vânzare. Antecontractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat chiar în biroul notarial al soţiei
lui Maftei Cristian, documentul în
esenţă reprezentând un fals. Întreaga activitate infracţională a fost
intermediată de Baltag Toni Cristian,
avocatul persoanei denunţătoare”, au
spus anchetatorii. Acum, fostul șef al
ADS, condamnat în dosarul „Mită la
prefect”, a cerut reabilitarea judecătorească.
Ciprian NEDELCU

întâmplă cu acest individ, dar cred că este vorba
despre o problemă intimă, specifică vârstei. Până
nu se tratează, nu va avea liniște. Oricum, babele
vor urmări tot ce mișcă și vor reveni în edițiile viitoare cu informații proaspete.

E ca şi cum ai duce scroafa la Operă!
Şi, mai apoi, scroafa s-ar
lăuda cu atâta „eccelenţă”!
La finalul ediţiei de astăzi, babetele cele bârfitoare vă prezintă una nouă despre acelaşi Arăgăzel Pompa. Sincer vă spunem că ne-am cam
crăcănat de râs când am văzut cu ce se mai laudă
Arăgăzel pe feisbuci. Recent, endevidu’ a postat
(sau a pus vreo fătucă de-a lui, care îi cară servieta, să posteze) cum că a participat extrem de
încântat la un iveniment ce se doreşte a fi unul
coltoral. Asta e ca şi cum ai lua o scroafă şi ai
duce-o la Operă! Iar, mai apoi, scroafa s-ar lăuda
cât de mult i-a plăcut! Şi uite-aşa încearcă Arăgăzel să îi păcălească pe unii, pe ultimii oameni
din Iaşi care nu ştiu că, de fapt, el e un agramat,
mai exact că e, probabil, „cel mai analfabet” dintre
puliticienii de pren giudeţ.

