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Noi depășiri ale indicelui PM10
înregistrate în Iași. Traficul rutier
rămâne principalul factor al poluării

Noi depășiri ale indicelui PM10, care
arată calitatea aerului, au fost
înregistrate în Iași în ultimele zile.
Traficul rutier din Iași rămâne
principalul factor al poluării

lității aerului arată că și pe 7 și 8 mai 2022 indicele
general de calitate a aerului corespunzător poluanților monitorizați a trecut de la „Bun” la „Rău”.

Noi episoade de poluare au fost înregistrate la
stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași. Potrivit datelor furnizate de Agenția pentru
Protecția Mediului (APM), pe 6 mai 2022, indicele
general de calitate a aerului corespunzător poluanților monitorizați a trecut de la „Bun” la „Foarte
Rău”. Valorile crescute ale concentraţiilor indicatorului PM10 (valorea limită zilnică pentru protecția
sănătății umane este de 50 micrograme/m3) măsurat automat în stațiile IS-1 – Podu de Piatră, IS-2
– Decebal-Cantemir și IS-5 – Tomești înregistrate
în urmă cu câteva zile sunt generate de poluarea
rezultată din traficul rutier, la care se adaugă sursele locale de poluare existente în zonă. De exemplu, pentru stația IS-1, în zona Podu de Piatră, în
perioada analizată, au fost executate lucrări de frezare și reparații cu asfalt, potenţate de condițiile
meteo nefavorabile dispersiei în atmosferă a poluanților (inversiune termică și calm atmosferic).
Datele înregistrate în stațiile de monitorizare a ca-

Valorile crescute ale concentraţiilor indicatorului PM10 măsurat automat în stațiile IS-1, IS-2 și
IS-5, din 7 și 8 mai 2022 au fost înregistrate pe fondul poluării rezultate din traficul rutier, la care se
adaugă sursele locale de poluare existente în zonă
(șantier de construcții în vecinătatea stației IS-2)
potenţate de condițiile meteo nefavorabile dispersiei în atmosferă a poluanților (inversiune termică
și calm atmosferic), potrivit specialiștilor din cadrul APM Iași. Buletinele zilnice pentru informarea
publicului cu privire la calitatea aerului in județul
Iași se pot fi consultate pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer. Măsurările automate de particule în suspensie PM10 au scop informativ iar depăşirile
înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de
către rezultatul analizei prin metoda de referinţă
gravimetrică.Datele de calitate a aerului obținute
în stațiile automate de monitorizare a calității aerului pot fi consultate în timp real accesand site-

Noi depășiri ale indicatorului PM10,
înregistrate la Iași

ul www.calitateaer.ro unde se pot vizualiza informații actualizate orar, aflate în curs de validare și
certificare. Poluarea din Iași a fost la un nivel ridicat, începând cu luna martie 2022.

Traficul rămâne principalul
factor al poluării din Iași
În județul Iași, sunt amplasate șase stații de
monitorizare a calității aerului, în Podu de Piatră,
Decebal-Cantemir, Oancea-Tătărași, Aroneanu,
Tomești și Bosia-Ungheni. Episoadele de poluare
din luna martie au fost generate și de incendiile de
vegetație uscată care au luat amploare. Peste
2.700 de hectare de vegetație uscată au luat foc în
localitățile din județul Iași, de la începutul acestui
an, pe aproximativ 320 de incendii. Față de aceeași
perioadă a anului trecut, situația este una dramatică. În 2021, în perioada ianuarie-martie au avut
loc doar 18 incendii de vegetație în care au ars 31
de hectare de teren. Principalele surse de poluare
din Iași sunt încălzirea rezidenţială, traficul, starea
infrastructurii rutiere, salubrizarea şi curăţenia de
primăvară, șantierele din Iași. Noi depășiri ale indicatorului PM10 s-au înregistrat, în ultimii ani, și
în mediul rural din Iași.
Raluca COSTIN
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Ieșeni, nu aveți motive să
vă alarmați! De ce vin mai
mulți militari britanici
pe strada Aurel Vlaicu

Până pe 13 mai 2022, se vor auzi zgomote de
arme pe strada Aurel Vlaicu din Iași. Cetățenii nu
au motiv de îngrijorare, deoarece este o sesiune
de antrenament la care vor participa mai mulți militari britanici.
Unitatea Militară 01564 Iași, în colaborare cu
mai mulți militari britanici, va organiza o sesiune
de instrucție cu arme de manevră. Se vor auzi zgomote de arme până pe 13 mai 2022. Antrenamentele se vor organiza în spațiul de antrenament din
apropierea unității ieșene.

Colaborare cu mai mulți
militari britanici, la Iași
Sesiunile de antrenament vor dura în total
patru săptămâni, iar militarii ieșeni vor avea antrenamente în colaborare cu militari britanici.
„Este un curs de pregătire cu instructori britanici. Face parte din programul nostru de instruire
și este planificat de anul trecut. Folosim armamentul pe care îl avem în dotare, vom face validări de
proceduri, instruire la teren cu cei din Marea Bri-

tanie, care au venit special pentru a face acest
proces de instruire a Forțelor Terestre”, a declarat
locotenent-colonel Marius Butilă.
Această acțiune face parte din programul normal de instrucție al Forțelor Terestre, astfel că ieșenii nu au motiv de îngrijorare. Se vor folosi
tehnici ce nu vor afecta în vreun fel mediul înconjurător. De asemenea, se vor face proceduri de săpături, care nu vor afecta vegetația din zona de
antrenament.

Ieșenii se panichează repede
De când au început zvonurile legate de războiul
din Ucraina, tot mai multe persoane au creat tot
felul de teorii conspiraționiste legate de un posibil
conflict în care ar fi implicată România.
Pe rețelele de social media au apărut în mod
repetat filmări cu echipamentul militar folosit de
unitățile ieșene la antrenamente. Cel mai puternic
impact l-a avut o coloană de mașini ale armatei
care se îndreptau către poligon.
Un alt semnal ce a stârnit panică printre ieșeni

a fost legat de zgomote ciudate auzite în comuna
Aroneanu. În această situație, explicația a fost că
la Aeroportul Internațional Iași au fost folosite tunuri de aer care fac zgomot similar cu cele de
împușcături. Acele tunuri au fost folosite pentru a
îndepărta păsările din zona aeroportului, pentru a
se evita uciderea lor în momentele în care avioanele decolează sau aterizează. Păsările constituie
un pericol mare și pentru integritatea mecanică a
aeronavelor, deoarece acestea se pot prinde la
motoare sau pot avaria sistemele exterioare ale
avioanelor.
De asemenea, în luna martie 2022, la poligonul
de pe C. A. Rosetti au avut loc detonări de material
pirotehnic ce a fost confiscat în preajma sărbătorilor de iarnă. Și atunci, unele persoane au considerat că există posibilitatea unui pericol.
De data aceasta, zgomotele se vor auzi de la
antrenamentele militarilor de la Unitatea Militară
01564 Iași, în colaborare cu mai mulți militari britanici, veniți special pentru aceste antrenamente
de instruire.
Andreea Andrei
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Femeile din comunele Tansa și
Dagâța din Iași au parte de șansa
vieții lor! Medicii ieșeni le bat la
ușă pentru consultații gratuite

Medicii ieșeni și caravana de la
Institutul Regional de Oncologie ajung
astăzi în comunele Tansa și Dagâța
din Iași! Toate femeile cu vârsta între
25 și 64 de ani pot beneficia de
testare gratuită pentru depistarea
cancerului de col uterin. Caravana va
staționa în curtea dispensarului
medical din comună
Marți, 10 mai 2022, caravana de testare gratuită
pentru cancerul de col uterin ajunge în comunele
Tansa și Dagâța din Iași. Cele două comune se află
la peste 60 de kilometri de municipiul Iași, ceea ce
face ca de multe ori, pentru locuitorii de acolo, accesul la o unitate medicală de specialitate să fie
unul dificil. Astfel, această caravană mobilă poate
fi o șansă unică pentru toate femeile cu vârsta
între 25 și 64. Medicii vor fi prezenți în curtea dispensarului medical din comuna Tansa, începând cu
ora 08:30 și în curtea dispensarului medical din comuna Dagâța de la ora 11:00. Testarea și consultul
sunt în totalitate gratuite. De la începutul lunii mai,
echipele medicale au mai fost în localitățile Hălăucești, Țibănești, Țibana, Tătăruși și Valea Seacă,
caravana urmând până la sfârșitul lunii să ajungă
și în comunele Plugari, Belcești, Vântători, Lespezi,

Bivolari, Aroneanu și Focuri. „Echipa medicală însoțește Unitatea Mobilă de Screening dotată cu aparatură și materiale sanitare, precum un cabinet
ginecologic. Criteriile din proiectul ONCOPREV sunt
următoarele: vârsta între 25 și 29 de ani (testare
Babeș Papanicolau) și 30-64 ani (testare HPV); pacientele sunt asigurate sau neasigurate; nu au un
diagnostic confirmat de cancer de col uterin; sunt
asimptomatice; fără antecedente sugestive pentru
patologia de cancer de col uterin și nu au histerectomie totală”, au precizat coordonatorii proiectului.

Mai multe localități din Moldova
sunt pe lista caravanei din Iași de
testare gratuită împotriva
cancerului de col uterin
Proiectul ONCOPREV – „Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin” –,
derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași,
continuă și în luna mai. Caravana va fi prezentă nu
doar în Iași, ci în mai multe județe din Moldova, precum Bacău, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani.
Echipa medicală a precizat cât de simplu este întregul proces de testare gratuită, dar și faptul că
toate femeile care se încadrează în media de vârstă ar trebui să se testeze. Cele care doresc să be-

neficieze de acest serviciu gratuit nu trebuie să
facă nimic special, decât să se pregătească așa
cum ar face în mod obișnuit pentru un consult ginecologic. Acestea trebuie să mai completeze înainte de consult un simplu formular. Rezultatul
testului îl vor primi în maximum 30 de zile lucrătoare, telefonic.

Sute de femei din Iași au fost testate
gratuit de la începutul proiectului
Sute de femei au fost testate gratuit împotriva
cancerului de col uterin, de la începutul lunii și
până în prezent. Acest lucru a fost posibil mulțumită caravanei organizate de Institutul Regional de
Oncologie Iași. Caravana ONCOPREV – „Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col
uterin” –, organizată de Institutul Regional de Oncologie Iași, a ajuns în zeci de localități din Moldova
și în luna aprilie 2022. Echipa medicală a început
testarea gratuită pe data 1 aprilie 2022 și s-a încheiat pe data de 28 aprilie 2022. În cadrul campaniei, sute de femei din Iași și din Moldova au fost
testate gratuit împotriva cancerului de col uterin.
Caravana IRO se oprește astăzi, 10 mai 2022, pentru testare gratuită împotriva cancerului de col
uterin în comunele Tansa și Dagâța din Iași.
Andreea PĂDURESCU
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Primăria Miroslava reia licitația
pentru amenajarea sensului
giratoriu din satul Valea Adâncă

În satul Valea Adâncă, ar
urma să ﬁe amenajat un
sens giratoriu, după ce la
prima procedură nu s-au
prezentat constructori.
Primăria Miroslava va relua
licitația la ﬁnalul lunii mai
2022. Comisia de evaluare
va alege oferta ﬁrmelor cu
prețul cel mai mic
Primăria comunei Miroslava reia
licitația pentu înființarea unui sens
giratoriu în satul Valea Adâncă, după
ce la prima procedură nu s-au prezentat ofertanți. Reprezentanții pri-

măriei au explicat că proiectul era
complex, iar firmele nu și-au manifestat interesul. Astfel, procedura va
fi reluată pe data de 27.05.2022. Valoarea estimată a contractului este
de 810.132 de lei, fără TVA, aproape
160.000 de euro. „Necesitatea și
oportunitatea investiției rezultă din
nevoia de fluidizare a traficului, facilitarea accesului la proprietăți, crearea condițiilor de acces a mijloacelor
de transport în comun din municipiul
Iași prin crearea posibilității de întoarcere a autobuzelor, precum și
creșterea gradului de confort pietonal. De asemenea, prin realizarea infrastructurii se facilitează accesul la

principalele obiective sociale și economice ale comunei, facilitează creșterea numărului de obiective
culturale și de patrimoniu ale comunei, creșterea numărului de locuitori
ai comunei”, se arată în caietul de
sarcini. Autoritatea contractantă a
organizat și achiziții de utilaje.

Primăria Miroslava reia
licitația pentru amenajarea
sensului giratoriu la
intersecția mai multor străzi
Sensul giratoriu ar urma să fie
înființat la intersecția străzilor Livezilor, Bazei, Principală, Costea Vodă
și Cornești. În schimb, licitația pentru
amenajarea altui sens giratoriu a fost
validată. Obiectivul va fi realizat în
satul Vorovești – intersecția străzilor
Prof. Dumitru Pricop, Principală, Militari și Ion Neculce. La licitație a fost
depusă o singură ofertă ce aparține
societății Mecon Iași SRL. „Investiția
va genera o serie de efecte pe termen lung: reducerea discrepanței
între zonele rurale și orașe, crearea
de noi locuri de muncă, creșterea capacității administrației publice locale
de a identifica și implementa soluții
pentru rezolvarea problemelor legate
de dezvoltarea economică a zonei,
îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din arealul vizat prin reducerea discrepanței generate de

lipsa accesului la principalele obiective sociale, culturale și administrative, creșterea gradului de confort și
civilizație, creșterea gradului de frecventare a cursurilor școlare”, se mai
arată în documentația procedurii.
Primăria Miroslava a organizat o licitație și pentru achiziția unui utilaj de
deszăpezire.

Aproape 170.000 de euro
pentru modernizarea
iluminatului public
Totodată, Primăria Miroslava modernizează iluminatul public din localitate, cu finanțare asigurată prin
Administrația Fondului pentru Mediu
(AFM). Conform proiectului, vor fi
montate 354 de aparate de iluminat
cu LED pe stâlpii din satele Brătuleni,
Proselnici, Ciurbești, Valea Adâncă,
Miroslava, Valea Ursului și Horpaz.
Aparatele vor avea o garanție de minimum cinci ani și o durată de funcționare de 100.000 de ore. Aparatele
de iluminat cu LED vor avea puterea
de 69W, 45W, 30W, 25W și 50W. Recent, licitația pentru realizarea lucrărilor a fost finalizată. Astfel, a fost
semnat contractul cu societatea Elbi
Energy Projects SRL, din București,
care a depus o ofertă financiară de
861.191 de lei, fără TVA, aproape
170.000 de euro.
Ciprian BOARU
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Centru de prevenire a abuzurilor sexuale
asupra minorilor, la Iași. Se adresează
câtorva mii de copii și părinți din mediul rural
Proiectul „JUSTinACT –
Justiție, acțiune socială și
consolidarea capacității civile pentru combaterea abuzului
sexual
asupra
minorilor”, lansat de World
Vision România, își propune
să ofere educație sexuală
pentru 10.000 de copii și
părinți din mediul rural. În
acest sens, vor fi formate
două centre operaționale, în
Iași și Cluj, în cadrul cărora
vor fi pregătiți 300 de specialiști în domeniu.
Proiectul „JUSTinACT –
Justiție, acțiune socială și
consolidarea capacității civile pentru combaterea abuzului sexual asupra minorilor”
este derulat de Fundația
World Vision România, în parteneriat cu asociațiile Vedem
Just și Ecpat Norvegia. Proiectul va beneficia de sprijin
financiar din partea Active
Citizens Fund România, program finanțat de Islanda,
Norvegia și Liechtenstein
prin Granturile SEE 20142021.

Centrul de prevenire
a abuzurilor sexuale
asupra minorilor se
adresează câtorva
mii de copii și părinți
din mediul rural
World Vision România a
lansat proiectul privitor la
prevenirea abuzurilor sexuale asupra minorilor, „JUS-

TinACT – Justiție, acțiune socială și consolidarea capacității civile pentru combaterea
abuzului sexual asupra minorilor”. Acesta se adresează
celor aproximativ 10.000 de
copii și părinți din mediul
rural, acolo unde informațiile
privitoare la abuzurile sexuale și conștientizarea
acestei probleme sunt foarte
puțin cunoscute.
Proiectul are drept principal scop combaterea abuzului sexual asupra minorilor,
prin creșterea nivelului de
conștientizare a adulților privind drepturile copiilor și a
capacității unor personaje
cheie, în cazul de față, părinții sau profesorii, care pot
identifica diferitele forme de
abuz la care pot fi supuși cei
mici.
Proiectul “JUSTinACT –
Justiție, acțiune socială și
consolidarea capacității civile pentru combaterea abuzului sexual asupra minorilor”
prevede formarea unui
număr de 300 de specialiști,
care urmează să activeze în
cele două centre operaționale din Iași și Cluj, unde vor
fi oferite servicii de prevenție
și asistență socială. Totodată, specialiștii vor oferi și
instruire pentru combaterea
abuzului sexual asupra copiilor și tinerilor. Specialiștii
formați în cadrul proiectului
vor monitoriza modul în care
sunt prezentate în mass-

media și felul în care se derulează procedurile judiciare
în 10 cazuri de violență sexuală asupra minorilor. În
acest sens, vor fi eleborate
ghiduri de bune practici și de
jurisprudență, care vor fi distribuite persoanelor din
presă și mass-media, precum și autorităților judiciare
din România.

Mihaela Nabăr: „În
unele comunități
rurale, violența
sexuală îndreptată
asupra fetelor
minore nu este
văzută drept o
infracţiune deosebit
de gravă”
Conform datelor furnizate de Consiliul Superior al
Magistraturii, an de an, numărul minorilor care sunt
victime ale abuzului sexual

crește cu o cincime. Astfel, în
ultimii trei ani, numărul fetelor violate a crescut cu 24%,
în anul 2019 fiind raportate
170 de cazuri de abuz, urmând ca în 2021, numărul de
minore abuzate să depășească 221. Situația este la
fel de sumbră și în cazul
băieților, numărul de minori
de sex masculin violați a
crescut cu 70% în decurs de
doar trei ani. Astfel, dacă în
anul 2019 au fost abuzați sexual 36 de băieți, iar în anul
2021, numărul de abuzuri sexuale asupra minorilor de sex
masculin a ajuns la 61.
Totodată, pornografia infantilă înregistrează o creștere alarmantă în ultimii ani.
Astfel, dacă în anul 2019, victime ale pornografiei infantile au fost 67 de copii, în anul
2021, numărul acestora s-a
triplat. Important de precizat
este și faptul că o șesime din

totalul victimelor sunt băieți,
numărul băieților care cad
victime pornografiei infantile
fiind, an de an, tot mai mare.
„Avem, pe de-o parte,
percepția publică asupra violenței sexuale îndreptate împotriva fetelor minore; în
special în unele comunități
rurale, aceste acte nu sunt
întotdeauna
considerate
drept ceea ce sunt, respectiv
infracţiuni deosebit de grave.
Prin acest proiect, ne dorim
schimbarea mentalităţilor
prin educaţie şi acces la informaţii. Peste 10.000 de
persoane vor afla care sunt
efectele abuzului sexual, de
orice natură ar fi acesta,
asupra victimei, precum și
consecințele juridice ale
acestor infracțiuni”, spune
Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România.
Codruța Șoroagă

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

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Nu s-a făcut încă blatul pentru numirea
managerului de la Maternitatea „Elena
Doamna”? Cei care trebuie să-l numească
evită să spună despre cine este vorba

Dr. Gabriel Martinescu, actualul
manager al Maternității „Elena
Doamna” Iași, riscă să își piardă
funcția. Au trecut două săptămâni de
la evaluarea acestuia, dar nu se știe
cine îi va lua locul. Există numai
zvonuri
După ce actualul manager al Maternității „Elena
Doamna”, dr. Gabriel Martinescu, a fost evaluat, iar
calificativul a fost nesatisfăcător, se zvonește că
cel care îi va lua locul ar fi prof. dr. Răzvan Socolov,
șef de secție Obstetrică al Maternității „Elena
Doamna” Iași. Este greu de crezut că medicul Socolov va fi numit în funcție, deoarece acesta nu își
dorește să treacă de la USR-PLUS la PNL, dar totul
este posibil. În prezent, prof. dr. Răzvan Socolov
este consilier județean din partea USR-PLUS.
„Nu îmi doresc acest post, deoarece acum sunt
împlinit din punct de vedere profesional. Lucrurile
merg foarte bine din acest punct de vedere, iar
partea administrativă pentru mine este mai puțin
importantă. Nu știu să se fi discutat ca eu să fiu
următorul manager, știu doar că este pe contract
dr. Gabriel Martinescu și nu cred că voi fi eu următorul. Nu am fost întrebat până acum despre acest
aspect”, a precizat prof. dr. Răzvan Socolov, șef de

secție Obstetrică al Maternității „Elena Doamna”
Iași.

Dr. Gabriel Martinescu, managerul
Maternității „Elena Doamna” Iași, la un
pas de a-și pierde funcția
Amintim că, în urmă cu două săptămâni, activitatea actualului manager al Maternității „Elena
Doamna”, dr. Gabriel Martinescu a fost evaluată de
Consiliul Judeţean Iaşi care administrează unitatea medicală. Medicul oftalmolog a primit calificativul de nesatisfăcător. În acest context, cel mai
probabil dr. Gabriel Martinescu va fi dat afară. Până
în acest moment, nu se cunoaște cine îi va lua locul
la conducerea unității medicale. Există însă numeroase zvonuri, dar și posibilitatea ca acesta să rămână în funcție. În urma evaluării managementului
la spitalele din subordinea CJ Iași, pentru anul
2021, comisiile de evaluare numite prin Dispoziția
Președintelui CJ nr. 349/14.03.2022, s-au consemnat următoarele rezultate: Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași – „Foarte
bine”; Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași –
„Foarte bine”; Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.
Parascheva” Iași – „Foarte bine”; Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași – „Foarte bine”;
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena
Doamna” Iași – „Nesatisfăcător”. Contactat de re-

porterii BZI, președintele Consiliului Județean Iași,
Costel Alexe, nu a răspuns pentru a oferi informații
despre cine va fi următorul manager. Conform
unor surse, există discuții în interiorul partidului,
ca următorul manager să fie o persoană din exteriorul unității medicale.

Dr. Gabriel Martinescu este managerul
maternității de aproximativ patru ani
Dr. Gabriel Martinescu a ajuns la Iași în anul
2018. Acesta a venit de la spitalul din Comănești,
județul Bacău, unde a fost manager. În vremea
aceea, medicul în vârstă de 30 de ani era cel mai
tănăr manager de spital din țară. În luna ianuarie
2018, a acceptat postul de manager la unitatea medicală din Bacău, iar în septembrie 2022 a devenit
șeful Maternității „Elena Doamna” din Iași. Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași l-a numit manager la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași. Dr.
Gabriel Martinescu este medic oftalmolog. După
aproximativ patru ani în care s-a aflat la conducerea maternității, dr. Gabriel Martinescu riscă să
piardă funcția de manager al Maternității „Elena
Doamna” Iași. Precizăm faptul că dr. Gabriel Martinescu, încă manager al maternității, a fost contactat de reporterii cotidianului BZI, însă acesta nu a
răspuns.
Andreea PĂDURESCU
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Eveniment special, pe cultură,
la Iași, dedicat celebrei
Reviste „Convorbiri Literare”

La Iași, este programat un
eveniment special, pe
cultură, dedicat Revistei
„Convorbiri Literare”. În
perioada 12-14 mai 2022,
va avea loc cea de-a XXVI-a
ediție pe acest plan.
Manifestările vor debuta joi,
12 mai, ora 17:00, la sediul
Uniunii Scriitorilor din
România (Casa cu Absidă,
Sala „Mihai Ursachi”), prin
Simpozionul „Alexandru
Tzigara-Samurcaș” (18721952), director al revistei
„Convorbiri Literare”
(ianuarie 1924 – februarie
1939). Acesta va fi urmat
de lansarea Antologiei
Biblioteca Revistei
„Convorbiri Literare” 2021
La Iași, este programat un eveniment special pe cultură dedicat Revistei „Convorbiri Literare”, în
perioada 12-14 mai 2022. Este vorba
de cea de-a XXVI-a ediție. Manifestările vor debuta joi, 12 mai, ora 17:00,

la sediul Uniunii Scriitorilor din România (Casa cu Absidă, Sala „Mihai
Ursachi”), prin Simpozionul „Alexandru Tzigara-Samurcaș” (1872-1952),
director al revistei „Convorbiri Literare” (ianuarie 1924 – februarie 1939).
Activitatea va fi urmată de lansarea
Antologiei Biblioteca Revistei „Convorbiri Literare” 2021. Ziua de vineri
va debuta la ora 9:30, la Casa cu Absidă, Sala „Mihai Ursachi”, cu simpozionul: Diplomație Culturală la
„Convorbiri Literare”, după care va
avea loc lansarea cărților: „Diplomație Culturală la Convorbiri Literare”,
Partea I – „Serbările de la Putna (1871)
și Beilic” (1875), Partea a II-a, „Iraclie
Porumbescu – Scrieri”.

Revistei „Convorbiri Literare” sunt o
acțiune organizată de Asociația „Revista Convorbiri Literare”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași. An de an, aceste distincții
sunt extrem de importante și valoroase în arealul literar și cultural autohton. Pe de altă parte, tot acum
sunt promovate noi publicații și articole relevante și consistente, repere
ale trecutului și prezentului intelectual al țării.

Eveniment, pe cultură, la
Iași, dedicat celebrei Reviste
„Convorbiri Literare”

Revista „Convorbiri Literare” este
o publicație literară lunară care apare
la Iași. Între 1944 și 1970 a fost suspendată. În primul număr al revistei,
Iacob Negruzzi preciza: „Sub numele
de «Convorbiri Literare» va apărea la
două săptămâni o revistă în formatul
stinsei «România Literară». Revista
a fost organul de presă al Societății
literare «Junimea»”. Primul număr a
apărut la 1 martie 1867, la Iași, unde
revista a funcționat până în 1886.

De la ora 18:00, tot la Casa cu
Abisdă, Sala „Mihai Ursachi”, este
programată festivitatea de acordare
a premiilor anuale ale revistei, precum și a Premiului Naţional „Iacob
Negruzzi”, pentru cea mai bună revistă literară, și a Premiului Naţional
pentru Critică „Titu Maiorescu”. Zilele

„Convorbiri Literare” este o
publicație literară lunară
care apare la Iași. Între 1944
și 1970 a fost suspendată

Între 1886 și 1944 apare la București,
avându-l ca redactor pe Iacob Negruzzi, care predă apoi conducerea
unui comitet format din foști elevi ai
lui Titu Maiorescu: Mihail Dragomirescu, Simion Mehedinți, P. P. Negulescu, Rădulescu-Motru. Printre
colaboratori s-au numărat Mihai Eminescu, care publică aici majoritatea
poeziilor sale; Ion Creangă, care „subpublica” primele trei părți din „Amintiri” și o serie de povești; Ion Luca
Caragiale, care „subpublica” majoritatea comediilor sale; Ioan Slavici,
care publică nuvele și povești; Vasile
Alecsandri, George Coșbuc, Panait
Cerna, Octavian Goga, Duiliu Zamfirescu, I. Al. Brătescu-Voinești și alți
scriitori reprezentativi ai vremii. Publicația se va bucura de cel mai înalt
prestigiu din literatura română, ea
impunând, încă de la apariție, o direcție nouă, modernă, întregii noastre
culturi, definindu-se prin spiritul ei
etic și sentimentul valorii estetice.
Așadar, este vorba de un eveniment
special, pe cultură, la Iași, dedicat celebrei Reviste „Convorbiri Literare”.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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La finalul acestei săptămâni – sâmbătă,
14 mai,– cele mai importante instituții de
cultură și obiective istorice din Iași sunt
deschise la Noaptea Muzeelor 2022

Sâmbătă, 14 mai, cele mai importante
instituții de cultură și obiective
istorice din Iași sunt deschise la
Noaptea Muzeelor 2022. Participă:
Complexul Muzeal Național
„Moldova”, Muzeul Mitropolitan,
Muzeul Municipal „Regina Maria”,
Galeria „Dan Hatmanu”, Galeriile
„Dumitru I. Grumăzescu”, Muzeul

Național al Literaturii Române,
Muzeul Universității „Alexandru Ioan
Cuza” și Palatul Roznovanu (sediul
Primăriei Municipiului Iași). Cu acest
prilej, cele mai importante instituții de
cultură și obiective istorice vor fi
deschise până în jurul ore 00:00
Cele mai importante instituții de cultură și
obiective istorice din Iași sunt deschise la Noaptea
Muzeelor 2022, sâmbătă, 14 mai. Participă: Complexul Muzeal Național „Moldova” (CNMM), Muzeul
Mitropolitan, Muzeul Municipal „Regina Maria”, Galeria „Dan Hatmanu”, Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu”, Muzeul Național al Literaturii Române
(MNLR), Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) și Palatul Roznovanu (sediul Primăriei Municipiului Iași). Cu acest prilej, cele mai importante
instituții de cultură și obiective istorice vor fi deschise până în jurul orei 00:00. În toate aceste entități, publicul va avea acces la expozițiile
permanente, la concerte sau alte momente culturale speciale.

Sâmbătă, 14 mai, cele mai importante
instituții de cultură și obiective istorice
din Iași sunt deschise
la Noaptea Muzeelor 2022
În România, Noaptea Europeană a Muzeelor
este organizată de Rețeaua Națională a Muzeelor
din România, membru al celei mai mari rețele paneuropene a muzeelor – Network of European Museum Organisations (NEMO). După experiența

inedită de anul trecut, când ediția a fost una exclusiv on-line, anul acesta majoritatea covârșitoare a
muzeelor s-a reîntors la normalitate. Muzeele propun din nou evenimente fizice, la fel ca și celelalte
entități culturale care se branșează an de an la
acest proiect muzeal european. Pentru această
ediție, în toată țara, sunt intervenții culturale în
spații muzeale, de teatru, de operă, de ateneu, în
castele, palate și cetăți, în biblioteci, în studiouri
de creație, în centre culturale, în cartiere creative,
în spații de știință și experiment, în spații ale memoriei, în galerii de artă și mori de hârtie.

Noaptea Europeană a Muzeelor
Inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din
Franța și patronată în prezent de Consiliul Europei
(CE), de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite (ONU) și de
Consiliul Internațional al Muzeelor. Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfășurat la nivel internațional și aflat anul acesta la
a 18-a ediție. Muzee și instituții culturale din zeci
de țări europene și nu numai își aprind luminile și
își deschid porțile în aceeași noapte. Anul acesta,
evenimentul este sărbătorit în toata Europa, la 14
mai. Site-ul oficial al evenimentului european este:
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv
.fr/. „Noaptea Muzeelor este un eveniment care
contribuie la conturarea identității noastre culturale europene”, arată ministrul Culturii și Comunicării din Franța, Audrey Azoulay.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Isabela Danalache, dansatoare la bară în
Italia, angajată pe ascuns la Primăria Iași, a
cumpărat apartamente pe bandă rulantă!
Angajatorul: „Are studii superioare”

Isabela Danalache a
scandalizat opinia publică,
după ce a fost angajată fără
concurs la Primăria Iași,
mai precis la Citadin SA,
firma de asfaltări a
municipalității. Femeia de
35 de ani a activat mai
mulți ani într-un club de
noapte din Italia. Banii i-a
investitit în Iași, în
apartamente situate în
cartierul Vișoianu
Angajarea scandaloasă a Isabelei
Danalache, fostă dansatoare la bară
în Italia, scoate la suprafață investițiile realizate în imobiliare. Totul a început în luna martie 2022, când
Isabela Danalache a fost angajată pe
postul de operator calculator la Atelierul de Reparații și întreținere Auto
și Utilaje, în cadrul Citadin SA, firma
de asfaltări a primăriei. Mama acesteia, Gabriela Delicostea, este Șef
Punct de Lucru în cadrul aceleași societăți. După ce a susținut un interviu, a fost angajată pe o perioadă
nedeterminată de șase luni, cu un salariu de 2.600 lei/net. A fost încadrată
pe un post ce necesita studii medii.

Surse din cadrul Citadin au arătat că
Isabela ar fi pregătită să preia postul
mamei, care urmează să iasă la pensie. Reprezentanții Primăriei Iași au
precizat că o astfel de promovare
este imposibilă. „O altă informaţie
falsă vehiculată în spaţiul public este
cea cu privire la promovarea persoanei intervievate pe postul de Şef
Punct de Lucru. Cerinţele acestui
post presupun atât studii superioare,
precum şi experienţă în domeniu, cerinţe incompatibile cu cele de operator calculator (pentru care se cer
studii medii)”, a transmis Primăria
Iași. În realitate, Isabela Danalache
este absolventă de studii superioare,
trebuie doar să acumuleze ceva experiență ca să poată ocupa un post
mai bun. „Are studii superioare”, a
confirmat Marius Ionescu, director
general la Citadin SA.
Și la ABA Prut-Bârlad a izbucnit
un scandal după ce o chelneriță a
fost angajată pe un post ce necesita
cunoștințe temeinice în domeniu.

Isabela Danalache,
dansatoare la bară în Italia,
a investitit în imobiliare
În ultima perioadă, Isabela Danalache a investit în imobiliare. Cu banii

strânși în străinătate în perioada
2016-2020, femeia de 35 de ani a
cumpărat trei apartamente în cartierul Vișoianu, din Lunca Cetățuii, comuna Ciurea. Cel mai probabil,
imobilele sunt achiziționate și închiriate altor persoane. Un apartament
este situat la etajul 1, iar celelalte
două la mezanin. Apropiați din cercul
Isabelei Danalache arată că femeia
se laudă cu aceste investiții ce ar
urma să continue și în perioada următoare. În cartier, apartamentele au
suprafețe cuprinse între 34 și 58
metri pătrați. Un imobil cu o cameră
se vinde cu 41.000 euro, iar unul cu
trei camere ajunge la 71.000 euro.
Apelată telefonic, Isabela Danalache
nu a răspuns pentru a oferi un punct
de vedere. De precizat că Primăria
Iași nu mai publică numele candidaților în cadrul concursurilor pentru
ocuparea mai multor posturi de execuție.

Isabela Danalache nu se află
în baza de date a AJOFM
Reprezentanții administrației locale au mai arătat că Isabela Danalache a venit la interviul organizat de
Citadin SA prin intermediul Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de

Muncă (AJOFM) Iași. Mai mult, ar fi
fost și alți candidați, dar care nu ar
mai fi susținut interviul, pentru că ar
fi fost nemulțumiți de salarizare. „Solicitarea a fost făcută către AJOFM
Iaşi în data de 3 martie 2022, arătându-se interesate mai multe persoane care corespundeau cerinţelor
postului. Dintre toate persoanele interesate, una singură s-a prezentat la
interviu. Motivul invocat de cei care
nu s-au mai prezentat la interviu a
fost gradul de salarizare modest în
comparaţie cu cerinţele postului
(2.600 lei net)”, au transmis oficialii
din Primărie. Însă, șefii AJOFM au
precizat că Isabela Danalache nu se
află în baza de date a instituției. „Persoana respectivă nu a fost înregistrată ca șomeră la AJOFM Iași.
Angajatorul ne-a comunicat că postul
este ocupat începând cu data de
08.03.2022 pe poziția de programator producție”, a declarat Gabriel Vasilache, director AJOFM Iași. Isabela
Danalache, dansatoare la bară în Italia, angajată pe ascuns la Primăria
Iași, este implicată în mai multe afaceri desfășurate în cercuri de persoane influente din municipiu.
Ciprian BOARU
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În timp ce tinerii de vârsta lui au doar visuri,
ieșeanul Costel Dascălu a pariat totul pe un
domeniu care-i aduce venituri frumușele.
„E mai bine să fii șef la tine acasă”
Costel Dascălu, din comuna Cozmești, Iași, a luat viața în piept la 18
ani, când alți tineri de vârsta lui încă
au doar visuri. A plecat împreună cu
fratele său în Portugalia, unde timp
de zece ani au muncit în domeniul
agricol. Viața în străinătate a fost
grea, cu multă muncă și puține vizite
în țară, reușind în această perioadă
să economisească banii necesari
construirii unei case și înființării unei
afaceri de familie care să-i asigure
traiul zilnic. „Am plecat la 18 ani în
străinătate, cu fratele meu, și am
muncit în sere cu legume. Acolo totul
e automat. Pe atunci era cu viză, plecai mai greu. Se plătea bine atunci,
dar acum nu se mai merită. Cât câștigai atunci... se cunoștea ceva. Acum
se plătește la fel, dar nu mai faci
nimic cu banii. Acolo, de exemplu, nu
se mai cultivă roșii pe pământ de
ceva timp. Au sistem hidroponic, cu
vată minerală, ce imită structura solului, de unde planta își trage toți nutrienții. Nu au niciun gust roșiile. Se
vorbea de coacerea roșiilor care erau
culese verzi și în magazin erau
coapte. Așa se întâmpla și acolo, dar
puțină lume avea curajul să vorbească despre asta. Nici acum nu
au!”, spune Costel Dascălu, în vârstă
de 36 de ani, legumicultor din Iași.

Ieșeanul Costel Dascălu a
renunțat la ideea de a
accesa fonduri europene
În afacerea cu legume din comuna Cozmești a investit peste
10.000 de euro, bani câștigați în străinătate. Cultivă legume pe 2.000 de
metri pătrați de solarii și pe un hectar, în câmp. Costel Dascălu spune că
a încercat să acceseze fonduri europene, dar nu s-au mai găsit bani și
pentru el. De aceea, a renunțat la
proiecte. E mulțumit de mica afacere
pe care o are și spune că, deși au fost
și ani grei, nu renunță la cultivarea legumelor și nu mai pleacă în străinătate. „E mai bine să fii șef la tine
acasă, alături de familie. De aceea
ne-am întors acasă, eu și Cristi. El și-

a făcut o fermă, eu altă fermă. Nu am
niciun proiect pe fonduri europene.
Tot ce am investit a fost din banii
mei. Am depus două proiecte și nu
am luat niciun ban. Ba că nu mai sunt
fonduri, ba că nu este finanțare. Iar
proiectele nu erau pe sume mari, ci
pe 15.000 de euro, cea mai mică finanțare. Am renunțat la idee, după ce
am dat bani degeaba pe consultanță.
Am zis că îmi fac totul pe banii mei”,
spune Costel Dascălu, legumicultorul
din Cozmești. Reporterii BZI au prezentat în edițiile anterioare povestea
a trei tineri din comuna Țibănești, din
Iași, care au deschis afaceri în domeniul agricol și au înființat „Cooperativa Natural”, după ce au muncit mulți
ani în străinătate.

Costel Dascălu: „Dăm
materia primă ieftin și o
aducem în țară de
două ori mai scump”
Tânărul spune că există diferențe
între agricultura românească și cea
din Portugalia. Producătorii din țară
nu știu ce vor face cu producția, pe
când cei din Portugalia semnează
contractele înainte de a se coace legumele. Mai mult, statul ajută producătorii cu subvenții mari. „Oamenii au
cumpărat toată iarna roșii din stră-

inătate cu 10 lei kilogramul și când
apar astea românești, care sunt 6-7
lei kilogramul, toată lumea spune că
sunt scumpe. În Portugalia, au un sistem bine pus la punct, nu ca la noi. Ei
produc și știu unde ajunge producția,
pentru că au contracte cu depozite.
Noi suntem pistol cu apă. Producem,
dar nu știm unde o să vindem. Dăm
materia primă ieftin și o aducem în
țară de două ori mai scump. Treaba
noastră, a legumicultorilor, e să producem, să facem agricultură de calitate. Nu să facem drumuri pe la
instituții ca să aducem dosare de
hârtii. Nu avem timp!”, mai spune
Costel Dascălu. Reporterii BZI au prezentat în edițiile anterioare faptul că
afacerile milionarului ieșean Ilie Airinei au fost preluate de către cei doi
copii, Cornel și Cristi Airinei.

Primele roșii din ferma
Dascălu vor fi pe piață
peste două săptămâni
Agricultorul estimează că peste
două săptămâni vor vinde primele
roșii coapte în acest an și folosește
pentru prima dată polenizarea cu
bondari. „Cred că în două săptămâni
o să ieșim cu roșiile pe piață. Mai târziu, pentru că am avut nopți friguroase. La timpul acesta, în alți ani, ar

fi trebuit să fie deja pe piață. Noi nu
folosim sămânță românească, pentru
că nu dă randament. Eu plătesc mult
pe căldură, iar sistemul de încălzire e
foarte scump. Cei care se ocupă de
sere știu asta. Noi cultivăm vreo 7-8
tipuri de legume și le vindem la angro
sau la tarabă. Dacă pun soiuri
românești, care oricum nu prea mai
sunt, nu câștig nimic, de aceea am
ales soiuri mai productive, din străinătate. Eu știu de 15 ani de polenizarea cu bondari, pentru că am muncit
în Portugalia și acolo se folosea
această metodă. La noi a ajuns mai
târziu această tehnologie. Am lucrat
în străinătate tot în legumicultură.
Producția este mai bună cu stimularea naturală, totul este bio. O familie
de 50 de bondari costă 290 de lei și
pot fi utilizați pe 1.000 de metri
pătrați. Eu i-am pus la 500 de metri
pătrați. Ar putea fi utilizați pe termen
lung, dar cel mult trei luni, pentru că
nu dau rezultate sau mor, ca albinele.
În anii trecuți, când foloseam metode
clasice, plăteam dublu sau triplu și
nici timp nu aveam să mă ocup de
stimularea plantelor”, susține producătorul. Ieșeanul Costel Dascălu
adaugă și că legumele vor fi puțin
mai scumpe față de cele vândute în
anul precedent.
Raluca COSTIN
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Și-a urcat nepotul în microbuzul școlar, iar
mai apoi a murit într-un cumplit accident
rutier petrecut la Iași. Medicul ajuns la fața
locului: „Avea leziuni incompatibile cu viața”

Încă un accident rutier mortal la Iași.
O bunică a murit izbită de un
autoturism, la scurt timp după ce și-a
lăsat nepotul la microbuzul școlar.
Leziunile pe care le-a suferit după
impact au fost incompatibile cu viața
Accident rutier mortal la Iași. O femeie a murit
izbită de o mașină, la scurt timp după ce și-a lăsat
nepotul la microbuzul școlar. Totul avea să se întâmple în comuna ieșeană Ciohorăni ieri dimineața. Maricica Barban se îndrepta spre casă,
când, la un moment dat, a fost lovită de un autoturism condus de o femeie. Impactul a fost extrem
de puternic, iar leziunile pe care Maricica Barban
le-a suferit au fost extrem de grave. Martorii au
sunat imediat la numărul unic de urgențe 112, iar în
scurt timp la locul accidentului a ajuns un echipaj
medical. Medicii au inițiat manevrele de resuscitare, însă au renunțat, pentru că leziunile pe care
le-a suferit au fost practic incompatibile cu viața.

A murit într-un cumplit accident rutier
Medicii ajunși la fața locului au precizat că, în
urma impactului, capul femeii a fost zdrobit. „Femeia în vârstă de 60 de ani a suferit un politraumatism prin accident rutier. A fost găsită în stop
cardiorespirator și avea leziuni incompatibile cu

viața. S-a observat un traumatism cranio-cerebral
sever și o fractură de coloană cervicală”, au precizat medicii ieșeni. Femeia a rămas decedată la fața
locului, iar polițiștii ieșeni au deschis o anchetă. „În
această dimineață, 9 mai anul curent, în jurul orei
07:00, polițiștii rutieri au fost sesizați prin SNUAU
112 despre un accident rutier care a avut loc pe
DN2, în afara localității Ciohorăni. Din cercetările
efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un
auto condus de o femeie ar fi acroșat mortal un
pieton. Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere
din culpă”, au precizat ieri reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Polițiștii trebuie să afle cine este
vinovat de producerea accidentului
Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat
la Institutul de Medicină Legală (IML) Iași pentru necropsie. Ulterior se vor stabili cauzele decesului,
cu toate că lucrurile sunt destul de clare. În tot
acest timp, polițiștii ieșeni trebuie să afle ce s-a
întâmplat și cine se face vinovat de producerea accidentului. Duminică, în jurul prânzului, un alt accident rutier grav s-a petrecut la Iași. Șoferul unui
autoturism marca Opel ar fi pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, intrând în coli-

ziune cu un microbuz. Martorii au sunat imediat la
numărul unic de urgențe 112 și au cerut ajutor. La
fața locului, au ajuns mai multe echipaje medicale
și polițiștii rutieri. În urma impactului, au fost rănite
cinci persoane. La Schitu Duca, a început o luptă
contracronometru pentru salvarea persoanelor
implicate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav,
deși se putea petrece o tragedie. Martorii au precizat că șoferul autoturismului marca Opel ar fi vinovat de producerea accidentului, însă asta
urmează să stabilească polițiștii ieșeni.

Dosar penal în urma accidentului
rutier de la Schitu Duca
Oamenii legii urmează să stabilească cine este
vinovat de producerea accidentului. „Polițiștii au
fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza comunei
Schitu Duca, s-a produs un accident rutier soldat
cu victime omenești. În cauză, a fost întocmit un
dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de
ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru
stabilirea întregii situații de fapt”, au precizat reprezentanții inspectoratului de poliție județean
Iași. Traficul în zonă a fost blocat mai mult de o oră,
timp în care polițiștii au făcut măsurători. Martorii
au precizat că impactul s-ar fi produs la peste 100
de kilometri pe oră. Acul kilometrajului s-a oprit la
autoturismul Opel la aproape 100 de km pe oră.
Dragoș SAVIN
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ACTUALITATE

Poliția a intervenit la un concert ad-hoc
susținut de Tzancă Uraganu într-o parcare
din Pașcani! Ce gest a făcut manelistul
pentru oamenii ce l-au așteptat

Cântărețul Tzancă Uraganu a susținut
duminică, 8 mai, un concert ad-hoc,
în fața unui cazino în care trebuia să
susțină un concert. Manelistul a fost
plăcut impresionat de mulțimea de
oameni care așteptau în strada
sosirea sa
Înainte de concertul programat la deschiderea
unui cazino din Pașcani, Tzancă Uraganu s-a oprit
în fața localului, pentru un concert ad-hoc. Acesta
a dat dedicații celor prezenți și a cântat în stradă,
în semn de mulțumire pentru fanii săi. Acesta și-a
anunțat deja prezența în vara aceasta la Iași, la Tiki
Village.

Concert ad-hoc într-o parcare
O mulțime de oameni s-au strâns în fața cazinoului din Pașcani, care a organizat pentru deschidere un concert marca Tzancă Uraganu.
Cântărețul a fost impresionat de oamenii ce au
stat și au așteptat îndelung sosirea lui și astfel
acesta a decis să le ofere un moment muzical.
„Înainte să cânt la Casino Las Vegas, am preferat
să cânt la niște oamenii care mă așteptau în fața ușii
cu bucurie! Deoarece îi iubesc și îi respect pe oame-

nii mei!!! DUMNEZEU!!”, a transmis Tzancă Uraganu
pe pagina lui de social media. Din nefericire, după
concertul ad-hoc, două persoane au intrat într-o altercație și au fost conduse la o secție de Poliție pentru audieri. Nu se știe motivul pentru care a izbucnit
scandalul. Inspectoratul de Poliție Județean Iași a
suplimentat numărul cadrelor de poliție din zonă,
pentru perioada în care a fost prezent cântărețul,
astfel încât să fie evitate incidentele neplăcute.
Uraganu a cântat la deschiderea unui cazino de
la același brand și în Iași, unde, de asemenea, a
mers la petreceri private și a oferit un show pe bulevardul Ștefan cel Mare.

Pomene și ajutoare
din partea manelistului
Cu toate că unii susțin că Tzancă Uraganu este
doar un manelist de succes, acesta susține că nu
uită de unde a plecat și că dorește ca din „averea”
pe care a creat-o din muzică să ajute și alți oameni.
În Iași, acesta l-a rugat pe Ionel, un bărbat fără
posibilități financiare, să imite un alt manelist,
Bogdan de la Ploiești. Bărbatul din Iași a imitat o
capră, lucru care a stârnit amuzamentul cântărețului, motiv pentru care l-a recompensat cu o bancnotă de 50 de lei. Printre alte gesturi de ajutor

umanitar făcute de acesta, se numără marile „pomeni” pe care le face în jurul tuturor sărbătorilor
mari. Anul acesta, de Paște, acesta a oferit localnicilor din Ploiești, care au posibilități limitate, 30
de miei vii. Condiția impusă de Tzancă a fost ca familiile ce beneficiază de ajutorul său să aibă copii.
„Știu că este foarte târziu, dar acum am ajuns.
Vreau să îmi cer scuze familiilor nevoiașe că nu am
putut face mai devreme lucrul acesta, dar am fost
numai pe drumuri. Mâine aștept familiile nevoiașe,
doar cele cu copii, să primiți 30 de miei. De la mine
mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Îi luați așa, nu
am avut ce face pentru a vi-i da făcuți. Am fost plecat, dar fac asta pentru că așa mă simt eu bine și
e dorința mea să ajut oamenii, mai ales cei cu
copii. Aștept familiile nevoiașe cu cel mai mare
drag și cea mai mare plăcere, măcar de sărbătorile
importante să îi ajutăm cu ce putem”, a transmis
Tzancă Uraganu în Săptămâna Mare.
Cântărețul a transmis de mai multe ori faptul
că este deschis să ajute persoanele care cu adevărat au o situație materială precară. De asemenea, în mai toate postările de pe site-urile de
socializare transmite mesaje de mulțumire către
fanii săi. Ca semn de respect, acesta a ținut un
concert ad-hoc într-o parcare din Pașcani.
Andreea Andrei

PUBLICITATE

Dosar executare nr. 458/S/2021
Data:03.05.2022
Publicatie de vanzare mobiliara
Subsemnatul, Sirbu Ciprian Ioan, executor judecatoresc din
circumscriptia Judecatoriei Iasi, din cadrul B.E.J.A. Sirbu si Vezeteu, cu
sediul in cu sediul in Iasi, str. Mr. Eremia Popescu, nr. 1, bl. 1, parter, Judetul
Iasi.
Potrivit art.762 alin 1 Cod Procedura Civila aducem la cunostinta
generala ca in ziua de 26.05.2022, orele 11:00, va avea loc la sediul biroului
executorului judecatoresc, Sirbu Ciprian Ioan, din Iasi - 700044, Str. Mr.
Popescu Eremia, nr. 1, bl. 1, parter, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie
publica a unui lot indivizibil compus din obiecte din aur cu titlu 585 cu
greutatea de apox. 210,55 g, aur cu titlu de 750 cu greutatea de aprox.
35,05g si aur cu titlu de 986 cu greutatea aprox. de 13,97g, continand aur
fin in greutate totala de aprox. 162,40g, cu valoare totala in suma de
42.386,00 Lei, compus din urmatoarele bunuri mobile:
Nr. crt.; Denumirea obiectelor; Nr. buc.; Masa bruta (grame);
Observatii; Titlu
1. O pereche cercei metal galben cu patru pietre de culoare rosie;
1; 12.54; Grop 66; 585;
2. Cercei de culoare galben, forma ovala cu doua pietre de culoare
rosie; 2 per.; 12.19; Grop 66 o piatra pt. fiecare cercel; 585;
3. Inele avand patru bile; 2; 8.918.77; Grop 66; 585;
4. Inel avand montata o piatra de culoare rosie; 1; 7.73; Grop 66;
585;
5. Inel din metal galben avand montate mai multe pietricele de
culoare alba; 1; 7.75; Grop 66; 585;
6. Medalion de culoare galben avand forma ovala; 1; 5.74; Grop 66;
585;
7. Lant din metal galben cu o latime de circa 1 cm si lungime de
circa 45 cm; 1; 38.40; Grop 66; 585;
8. Lant din metal galben avand o lungime de circa 50 cm; 1; 5.3;
Grop 66; 750;
9. Lant din metal galben avand 11 piese decorative de diferite
dimensiuni ; 1; 24.52; Grop 66; 585;
10. Bratara din metal galben avand patru intreruperi tip balama; 1;
26.12; Grop 66; 585;
11. Bratara din metal galben formata din doua randuri tip inel; 1;
18.60; Grop 66; 585;
12. Bratara din metal galben avand una din parti latimea de 1.5 cm,
fiind gravate forme romb si litera S; 1; 15.57; Grop 66; 585;
13. Bratara din metal galben de circa 1 cm latime; 1; 25.27; Grop 66;
585;
14. Bratara din metal galben avand o singura intrerupere; 1; 8.54;
Grop 66; 585;
15. Bratara din metal galben avand forma unei inimioare si
pietricele de culoare alba; 1; 31.76; Grop 66; 750;
16. Bratara din metal galben prezentand la partea interioara urme
vizibile de rugina; 1; 56.84; Grop 66 metal comun; ; Met.com.
17. Moneda din metal galben avand inscriptia FRANC I.D.G.
VSTRIALE IMPERATOR; 1; 13.97; Grop67-986; 986;
Bunurile mobile descrise mai sus sunt proprietatea debitorilor
STANESCU Mihai Nicusor cu domiciliul in Sat Grajduri - 707215, Comuna
Grajduri, Judetul Iasi si STANESCU Remus cu domiciliul in Harlau - 705100,
Str. Pastorel Teodoreanu nr. 52, Judetul Iasi, care datoreaza in solidar cu
debitorii STANESCU Calin cu domiciliul in Harlau - 705100, Str. Pastorel
Teodoreanu nr. 100, Judetul Iasi, STANESCU Mircea cu domiciliul in Harlau
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- 705100, Str. Eternitate nr. 44, Judetul Iasi, STANESCU Cezar cu domiciliul
in Harlau - 705100, Str. Pastorel Teodoreanu nr. 102, Judetul Iasi si
MANOLACHE Sergiu Marius cu domiciliul in Sat Rebricea - 737455, Comuna
Rebricea, Judetul Vaslui, creditoarei DAMAILAMA PROD S.R.L. cu sediul in
Vanatori-Neamt - 617500, Judetul Neamt, reprezentata de BACIU IOAN,
domiciliat in Comuna Vanatori, Sat Lunca, str. Vartic, nr.325, jud. Neamt,
prin Avocat Baciu Mihaela, suma de 205.651,56 Lei, suma compusa din
94.992,00 Lei, reprezentand daune materiale, suma ce va fi actualizata
cu indicele de inflatie, precum si dobanda legala aferenta acestei sume,
calculate de la data de 24.04.2008 si pana la data platii efective, la care
au fost obligati in solidar si 999,60 Lei cheltuieli de judecata si 50.079,78
Lei Indicele de inflatie (conform I.N.S.S.E.) Septembrie 2021 fata de
Aprilie 2008, este de 152,72% si a fost aplicat la suma de 94.992,00 lei
si 52.683,51 Lei Actualizare cu dobanda legala PENALIZATOARE (+4 pct)
conform O.G. 13/2011 pentru perioada: 03.09.2011 - 19.10.2021 (4927 zile),
aplicata la suma de 94.992,00 lei si 4.483,62 Lei Indicele de inflatie
(conform I.N.S.S.E.) Martie 2022 fata de Octombrie 2021, este de
104,72% si a fost aplicat la suma de 94.992,00 lei si 2.413,05 Lei
Actualizare cu dobanda legala PENALIZATOARE (+4 pct) conform O.G.
13/2011 pentru perioada: 20.10.2021 - 28.04.2022 (191 zile), aplicata la
suma de 94.992,00 lei, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie,
precum si dobanda legala aferenta acestei sume, calculate de la data
de 24.04.2008 si pana la data platii efective, la care se adauga
cheltuielile de executare silita.
Preţul la care au fost evaluate bunurile mobile este de 42.386,00 Lei
şi a fost stabilit de catre expertul tehnic judiciar in specializarile arta,
patrimoniu national, filatelie, carti, domnul Valeanu Madalin-Cornel, cu
domiciliul in sat Miroslava, str. Padurii, nr.32, judetul Iasi, potrivit
autorizatiei de expert nr.16129052013, seria 64789424042013, membru
ANEVAR, conform legitimatiei nr.19201.
- Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 42.386,00 Lei.;
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu reprezentat
de Sentinta Penala nr.1294/2018, din data de 15.11.2018, pronuntata de
Tribunalul Iasi in dosarul nr.2449/99/2016
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu
dispozitiile art.762 Cod Procedura Civila si afisata la data de 03.05.2022 la
sediul biroului executorului judecatoresc, urmand a fi comunicata la locul
licitatiei unde se afla bunurile mobile, la sediul Primariei Iasi si la sediul
instantei de executare, Judecatoria IASI.
- De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 761 Cod Procedura
Civila partile au fost instiintate despre tinerea licitatiei.
- Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurlor mobile
urmarite descrise mai sus sa il anunte pe executorul judecatoresc inaintea
datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunurile mobile scoase la
licitatie publica sa se prezinte la data, locul fixat si ora stabilite pentru
vanzare, avand asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare.
- In conformitate cu dispozitiile art. 768 alin 1 Cod Procedura Civila,
participantii la licitatie trebuie sa consemneze la dispozitia executorului
judecatoresc, cel putin pana la inceperea licitatiei, o garantie de cumparare
de cel putin 10% din pretul de incepere al licitatiei pentru bunurile pe care
intentioneaza sa le cumpere. Sumele vor fi consemnate pe seama si la
dispozitia executorului judecatoresc Sirbu Ciprian Ioan, avand
C.I.F.39473306, in contul de consemnari in lei deschis la LIBRA
INTERNET BANK S.A., SUC. IASI, IBAN nr. RO15 BREL 0002 0007 2205
0103.
- In conformitate cu dispozitiile art.768 alin 2 Cod Procedura Civila,
creditorii urmaritori sau creditorii intervenienti nu au obligatia de a depune
garantia de participare.
- Prezenta publicatie de vanzare mobiliara contine un numar de 3 (trei)
pagini.
Executor Judecatoresc,
Sirbu Ciprian Ioan
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Sesiunea nr. 10, Apelul de Selecție nr. 5 pentru: M2.1/ 2B
Asociația Grupul de Acțiune Locală Poiana Vladicai anunță lansarea
masurii de finantare (apeluri de selectie), dupa cum urmeaza: în perioada
19 mai -02 iunie 2022 a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor
de Finanțare aferente Măsurii 2.1/ 2B – „Reinoirea generatiilor de agricultori ” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune
Locală Poiana Vladicai 2014-2020.
Data lansării apelului de selecție pentru a masurii este data de
19.05.2022
Data limită de depunere a proiectelor pentru: M2.1/ 2B este data de
02.06.2022.
Proiectele se depun la sediul GAL comuna Tomesti, Sat Tomesti, Județul
Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:30 – M. 2.1/2B
Termenul limită de primire a proiectelor pentru M. 2.1/2B 02.06.2022
ora 15:30
Pentru măsura 2.1/ 2B pragul minim este de 30 de puncte.
Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1/ 2B – “Reinoirea generatiilor
de agricultori” sunt 59.802,09 euro. Suma maximă nerambursabilă pentru
un proiect va fi acordată prin sprijin forfetar pe o perioadă de 3/5 ani în
valoare de 50.000 euro (pentru exploatațiile între 26.000 S.O. și 50.000
S.O.) sau 40.000 de euro (pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 25.999
S.O.)
Atenție! Conform Ghidului a Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, versiunea 12 ,, Nu există mențiuni privind obligativitatea GAL de a lansa și selecta proiecte până la finalul
anului 2020, atât timp cât proiectele depuse și selectate se vor implementa
până la finalul anului 2025, inclusiv depunerea și efectuarea ultimei cereri

PUBLICITATE

de plată. În acest sens în documentele de accesare, GAL are obligația de a
informa potențialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor
(inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată - anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea
ultimei cereri de plată aferentă proiectului).
Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023
Intensitatea sprijinului pentru investițiile ce fac obiectul ghidului
pe Masura 2.1/2B este stabilită astfel:
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de
100%.
Beneficiari eligibili pe Masura 2.1/2B:
tânărul fermier, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se
instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce
privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și
eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt
cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau
electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galpoianavladicai.ro.
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon: 0799875715; email galpoianavladicai@g-mail.com, adresa: Comuna Tomesti, Sat Tomesti,
Str. Vioarei, Nr. 87, județul Iasi.
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ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea
mai multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
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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.
Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.
Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.
Manager proiect, studii superioare,
experienta 1 an, limba germana,
franceza, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

LICITAȚIE
Cabinet Individual de Insolvență
Huian Radu, atestat UNPIR
1B2930, CIF 19877709,
reprezentat prin av. Huian Radu, în
calitate de lichidator judiciar al
debitorului S.C. Serdax Group
S.R.L., cu sediul social în Iași, Sos.
Nationala, nr.42F, bl.A4, sc.D, et.P,
ap.2, jud. Iaşi, J22/1510/2007, CUI
21772682, conform Sentinței civile
nr. 491/03.04.2019, pronunţată de
Tribunalul Iaşi, în dosar
11980/99/2013 (1019/2013).
Anunţă, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, ale
strategiei privind modalităţile de
vânzare, precum şi cu
Regulamentul de vânzare aprobat
de Adunarea Creditorilor din data
de 16.09.2021, scoaterea la
vânzare prin licitaţie publică

deschisă cu strigare a activului
aparţinând S.C. Serdax Group
S.R.L., la pret de pornire 50% din
valoarea de evaluare, Autoutilitara
-N1 IVECO Daily 35C13, IS-23SER=1.200 euro fara Tva.
Valorificarea activului prin licitatie
publică, deschisă cu strigare va
avea loc, la data de 27.05.2022,
ora 10 la sediul lichidatorului
judiciar din Mun. Iasi, Bd. Socola
nr. 14, bl. C3, sc. A, parter, ap. 3,
jud. Iaşi. În caz de neadjudecare la
data sus menţionată, licitaţiile se
vor relua la următoarele date:
03.06.2022, ora 10, 10.06.2022
ora 10, 17.06.2022, ora 10,
respective 24.06.2022, ora 10.Toţi
cei care pretind vreun drept asupra
bunului mai sus descris sunt
invitaţi să anunţe lichidatorul
judiciar şi să depună, la sediul
acestuia, toate dovezile care
atestă acest drept, cu cel puţin 2
zile înainte de data fixată pentru
fiecare licitaţie. Întreaga
documentaţie de participare la
licitaţie se va depune la sediul
lichidatorului judiciar până cel
târziu cu 48 ore înainte de data
fixată pentru fiecare licitaţie, ora
17.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul lichidatorului
judiciar, la numărul de telefon:
0742.450.188, precum și la adresa
de e-mail:
office.avhuian@gmail.com
Subscrisa: CII HOTEA MARIA -LILY
cu sediul social în Iasi, b-dul
Primaverii nr.13, bl. D1-A et1, ap.6,
în calitate de lichidator judiciar al
SC” TAVAS GRUP ,,SRL
înregistrata în Registrul
Comertului sub nr. J22/346/2009,
CUI 25105932,cu sediul social în
Comuna Ciurea, jud. Iași ,dosar nr.
nr.2405/99/2021, în temeiul art. 57
alin.2) din Legea nr.85 /2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, a
Adunarii creditorilor din data de
21.04.2022 cu nr.204689 și a
Regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor,
privind vânzarea - Autoutilitara N3MAN ,an fabricatie 2002,culoare
portocalie – la prețul de 7.923 lei
cu TVA inclus, - Autoutilitara N3
marca VOLVO, an fabricatie
2001,culoare alba, la pretul de
9.900 cu TVA inclus -Excavator
marca JCB, an fabricatie 2016 ,
culoare portocalie- la prețul de
4.160 lei-pret ce nu conține TVA.
Organizează în acest sens : 5
ședințe de licitații consecutive în
zilele :17.05.2022,18,19,23,24 –
orele 14.00. Licitația va avea loc la
sediul lichidatoreului din Iași,
Persoana care pretinde vreun
drept asupra activelor ce urmează
a fi scoase la vânzare are
obligația, sub sancțiunea
decăderii, să facă dovada acestui
fapt până la data de 17.05.2022
ora 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar. Vânzarea se va face
conform Regulamentului de
vânzare. Poate participa la licitație
orice persoană fizică sau juridică
care depune până la data de
17.05.2022 ora 12.00 la sediul
administratorului judiciar cererea
de participare la licitație însotită
de documentele anexe conform
Regulamentului de vănzare, - plata
regulamentului de vânzare - în

suma de 1.000,00 lei, -dovada
depunerii garanției de participare
în valoare de 10% din valoarea de
pornire a licitației în contul de
lichidare deschis la FIRST BANK =
IBAN RON: RO59PIRB
2400726482004000. Neplata
activelor la termenul stabilit prin
procesul- verbal de licitație va fi
scos iar la licitație. Accesul la
vizitarea a activului se va face prin
programare la telefon:
0727331497

NOTIFICĂRI
@@@ Cabinetul individual de
insolvenţă Agafitei Diana,
lichidator judiciar anunta că prin
Incheierea nr. 35/27.04.2022
pronunţată de Tribunalul Iasi în
dosar nr. 2184/99/2022 s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei impotriva
debitoarei S.C. C4S CON EXPERT
S.R.L., CUI 41615984, RC
J22/2906/2019. Cererea de
creanţă se va depune în două
exemplare la Tribunalul Iasi, sub
sancţiunea decăderii până la data
de 10.06.2022. Termene limită:
20.06.2022 – afişarea tabel
preliminar; 15.07.2022 – termen
pentru definitivarea tabelului de
creante; 14.09.2022 – termen
pentru continuare procedura;
Fixează data şedinţei adunării
creditorilor la data de 27.06.2022,
ora 10:30 cu următoarea ordine de
zi: 1. Alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea
preşedintelui acestuia; 2.
Confirmarea lichidatorului judiciar
şi stabilirea remuneratiei acestuia;
3.Avansarea de către creditori a
sumelor de bani corespunzătoare
derulării procedurii conform art.
174 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţã. Relaţii
la C.I.I. Agafitei Diana, tel.
0745656761.

CONCURSURI
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
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Șmecher din Libia, prins la volanul unui bolid
BMW. Gonea pe străzile din Iași, deși avea
carnetul suspendat
Un bărbat originar din Libia a
fost pedepsit, după ce a urcat la volanul unui bolid BMW fără a avea
acest drept. Așadar, magistrații din
cadrul Judecătoriei Iași l-au condamnat recent pe Elhassan Mahomoud
Eliman Hamada Islam.
„Instanța stabileşte pentru inculpatul Elhassan Mahomoud Eliman
Hamada Islam pedeapsa de patru luni
de închisoare, cu amânare, pentru
conducerea unui vehicul fără permis”, au precizat judecătorii ieșeni. În
edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Bărbat din Libia, prins la
volanul unui bolid BMW
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând
fi contestată. Procesul lui Elhassan
Mahomoud Eliman Hamada Islam a
început pe data de 18 august 2021.
Procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Iași l-au trimis
în judecată pe bărbatul originar din
Libia, sub acuzația de conducere a
unui vehicul fără permis.
„Pe data de 13 iulie 2020, la ora
16:42, inculpatul Elhassan Mahomoud
Eliman Hamada Islam a condus auto-

turismul marca BMW pe strada Calea
Chișinăului, către localitatea Tomești, în timp ce avea dreptul de a
șofa suspendat”, au menționat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Mahomoud Islam, tras pe
dreapta pe o stradă din Iași
Anchetatorii ieșeni au afirmat că,
la un moment dat, autoturismul
marca BMW condus de libianul Elhas-

Bursa bârfelor

san Mahomoud Eliman Hamada Islam
a fost tras pe dreapta de un echipaj
de Poliție. Oamenii legii au efectuat
verificările de rigoare. Așadar, agenții
ieșeni au constatat că bărbatul din
Libia avea dreptul de a conduce vehicule suspendat.
Din acest motiv, oamenii legii i-au
întocmit individului un dosar penal,
sub acuzația de conducere a unui vehicul fără permis. Mai apoi, individul
a fost chemat la audieri și interogat
de către anchetatori. De asemenea,
în urmă cu aproximativ un an, procurorii din cadrul Parchetului de pe

vă povestim noi. Fetișoara a fost rugată să aleagă
între amendă sau bani de bere. Golanii ăia
îmbrăcați cu geacă verde au ales să îi spună de
față cu tot tramvaiul să dea șpagă. Babele stau și
se întreabă dacă nu există chiar nimeni care să
facă ceva cu indivizii ăia desprinși parcă din desene animate. Fac legea după bunul lor plac, de zici
că s-au născut în tramvai, iar moașă le-a fost
vreun vatman.

Pentru fata mamei s-a luat cadou
frumos pentru 18 ani. Un Merțan
nou din reprezentanță
Cum se cere șpaga în tramvai
să nu bată la ochi
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu o povestioară de prin Târg. Babele mai merg din când
în când cu tramvaiul, iar recent au asistat la o
scenă tare aiurea. O fetișoară a fost prinsă fără
bilet de controlorii ăia care dau de băut la interlopi
ca să facă poze cu ei. Ce s-a întâmplat după? Păi

În continuarea rubricii de azi, babele vă mai
spun două vorbe despre cum își mai râsfață părinții cu bani plozii. Cretinuța Vorbe, marele manager
de la spitalul de cucu-bau, are o fetiță, de fapt o
femeie în toată regula, care la vârsta de 18 ani a
fost luată de mânuțî și dusî la riprizintanța Mercedez, de unde a fost pusă să aleagă o mașină. După
cum știe toată lumea, prețurile la un Mercedez
nou nu sunt deloc mici, dar doamna Vorbe nu s-a

lângă Judecătoria Iași l-au trimis în
judecată pe bărbat pentru acuzația
amintită. Din păcate, astfel de situații
au fost tot mai des întâlnite pe șoselele din județul Iași în ultimii ani. Zeci
de șoferi s-au ales cu dosare penale,
după ce au fost prinși conducând vehicule, deși aveau acest drept suspendat. Recent, bărbatul din Libia,
prins la volanul unui bolid marca
BMW, a fost pedepsit de către magistrații din cadrul Judecătoriei Iași la
patru luni de închisoare, cu amânarea
aplicării pedepsei.
Ciprian NEDELCU

uitat la bani când a venit vorba despre fericirea
pruncului intrat în rândul adulților. Odată ce mașina a intrat în posesia tinerei, a urmat udarea,
spălarea, uscare... deh, nu mai intrăm noi în detalii
despre ce mai fac adolescenții și copiii de bani
gata...

Procese și plecări în masă.
E cam bai printre caschete
La final de rubricuță, babele s-au gândit să vă
mai spună câte ceva de prin lumea miliției. Bre,
nu e clară situația, dar, în ultima perioadă, din
lumea miliției au început să se retragă tot mai
mulți. Vorbim despre un val de pensionări destul
de mare, cum a mai fost acum câțiva ani. Cică prin
sindicate se discută despre niște procese ce ar
urma să se deschidă pentru ceva drepturi salariale. Babele au auzit că, odată ce procesele vor
fi câștigate, ies la plimbărică șefii cu grade mari.
Acum cine știe dacă o fi bine sau rău, dar cu generația Altex e cam greu... Mai povestim despre
toate chestiunile astea și în edițiile viitoare. Până
atunci, mai vedem ce se anunțî. Hai, să trăiț’!

