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Un nou plan de fluidizare a traficului în
Iași! Expert: „În calcul intră trei axe
principale de transport în municipiu”
intersecția de la Podu de
Fier, pentru a se lega zona
Târgu Cucu de viitorul Spital
Regional de Urgențe. Pentru
porțiunea Iași – Tomești, municipalitatea a prevăzut extinderea benzilor, dar și
realizarea unui tronson de legătură între strada Trei Fântâni și strada Sfântul Ioan,
peste calea ferată din zona
respectivă. Pentru zona
Copou, Radu Botez a arătat
că, pe lângă extinderea la trei
benzi pe Aleea Sadoveanu,
se poate ajunge la un drum
de legătură din Viticultori
până la Șoseaua Iași – Rediu.
Cum în Sadoveanu vor apărea câteva mii de apartamente noi, primăria ar putea
lua în calcul un asemenea
proiect de trafic.
Șefii administrației ieșene au evidențiat un proiect
pentru toate zonele din oraș
legat de fluidizarea traficului
rutier, proiect care însă ar
putea fi implementat pe
etape, pe parcursul mai multor ani. Radu Botez, consilier
al primarului Mihai Chirica, și
specialistul pe probleme de
trafic al primăriei, a făcut o
analiză a situației din municipiu, în principalele puncte din
oraș, unde zilnic se produc
ambuteiaje la orele de vârf.
Acesta a evidențiat principalele probleme cu care se
confruntă șoferii din municipiul Iași și a prezentat mai
multe soluții pentru decongestionarea traficului.

Un plan de trafic
poate fi luat
în calcul în Iași
Radu Botez a evidențiat
trei zone din Iași, unde sunt
mereu probleme cu circulația auto. Pentru fiecare din
aceste zone se caută soluții
ca circulația rutieră să se
poată desfășura mult mai

ușor. „În calcul intră trei axe
principale de transport în
municipiul Iași, respectiv Bucium – Nicolina – Păcurari,
zona C. A. Rosetti, dar și șoseaua Iași – Tomești. Toate
acestea trebuie conectate cu
circulația spre cartiere și
spre zona centrală. Sunt proiecte care pot fi realizate din
bugetul Primăriei Iași, dar și
care necesită surse extrabugetare”, a spus Radu Botez,
consilierul primarului Mihai
Chirica.
Un prim proiect este
legat de zona Bucium, una
din principale porți de intrare
în oraș. Șoseaua este mereu
aglomerată la orele de vârf,
spre nemulțumirea conducătorilor auto. Una dintre soluții
ține de extinderea drumului
la cinci benzi, proiectul fiind
abia în implementare. „Pentru zona Bucium vorbim de
modernizarea șoselei, un
proiect început, cu cinci
benzi și care se află în implementare în această perioadă.
În acest caz, banda cinci va
juca un rol fie de stocare

pentru virajul la stânga, fie
pentru circulația cu prioritate a mijloacelor de transport în comun. Important
este accesul pe zona Bucium
– Poitiers cu circulație pe trei
benzi, din care una va avea
viraj la stânga, iar două înainte spre Podu Roș”, a mai
spus Radu Botez. Acesta a
arătat că alternativa la șoseaua Bucium o reprezintă o
stradă cu două benzi, aflată
în proiectare, pe lângă pârâul
Vămășoaia, cu ieșire în
strada Trei Fântâni.

Noi restricții de trafic
pe Șoseaua Nicolina
Șoseaua Nicolina a devenit un coșmar pentru șoferi,
odată cu deschiderea benzii
unice pentru transportul în
comun. Șoferii sunt nevoiți
să circule pe numai patru
benzi, ruta fiind mai mereu
aglomerată. Pentru a nu încurca și mai mult traficul se
poate ajunge la interzicerea
accesului pe unele străzi
adiacente, șoferii urmând a
căuta rute alternative. „Pe

zona Nicolina e necesară
fluidizarea traficului, prin interzicerea virajului la stânga
spre Frumoasa și Sălciilor.
Singurul punct critic este cel
de la intersecția Belvedere
cu șoseaua Iași – Voinești. O
variantă ar putea fi reprezentată de interzicerea virajului
la stânga pe sensul dinspre
șoseaua Nicolina și transformarea zonei Tudor Neculai în
sens unic”, a mai spus Radu
Botez. Acesta a mai spus că
pentru zona Păcurari ar fi necesară redesenarea intersecției de la Moara de Foc
pentru fluidizarea traficului
spre centru, dar și lărgirea cu
o bandă pe zona pasaj Octav
Băncilă – benzinăria Mol.

Cum va arăta traficul
în alte zone din oraș?
Pe zona C. A. Rosetti se
dorește lărgirea cu o bandă,
pentru a se circula pe trei
benzi până la intersecția cu
Șoseaua Ștefan cel Mare și
Sfânt. În plus, se urmărește
și proiectarea și execuția
unui pasaj suprateran peste

Pasaje în principalele
zone din
municipiul Iași
Municipalitatea a prevăzut în noul plan urbanistic
general și un pasaj subteran
pe ruta Anastasie Panu –
Tătărași, pe lângă Biserica
Albă din zona Elena Doamna.
Un alt pasaj subteran luat în
calcul ar fi pe ruta Anastasie
Panu – Splai Bahlui Mal
Stâng, actualul Bulevard Regele Ferdinand I. În plus, primăria nu a renunțat la cele
cele două pasaje supraterane din Podu Roș, pasaje
care au stârnit un imens
scandal în ultimii ani. În plus,
se va realiza și un pasaj în
Manta Roșie până spre Granit, pasaj care va traversa
calea ferată. De asemenea,
în proiectare se află și pasajul de 300 de metri de pe A.
Panu, lângă Palatul Culturii.
Tot acest plan de trafic pentru municipiul Iași ar trebui
mai întâi să treacă prin Consiliul Local.
Vlad ROTARU
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Continuă scandalul cu senatoarea
Diana Șoșoacă, la Iași! Poliția nu
îngenunchează în fața parlamentarului
după dedicațiile făcute lui Raed Arafat

Polițiștii continuă la Iași
scandalul cu senatoarea
Diana Șoșoacă.
Reprezentanții IPJ au
contestat decizia
magistraților din cadrul
Judecătoriei în dosarul cu
parlamentarul de Iași. La
prima instanță, Șoșoacă a
obținut anularea
procesului-verbal prin care
a fost sancționată, după ce
a participat la o petrecere,
în Iași
Polițiștii continuă la Iași scandalul cu senatoarea Diana Șoșoacă.
Astfel, reprezentanții Inspectoratului
de Poliție Județean (IPJ) au contestat
decizia magistraților din cadrul Judecătoriei în dosarul cu parlamentarul
de Iași. Amintim că, la prima instanță,
Șoșoacă a obținut anularea procesului-verbal prin care a fost sancționată, după ce a participat la o
petrecere, în Iași. „Instanța admite
plângerea formulată de petenta

Diana Iovanovici Șoșoacă, în contradictoriu cu intimat Inspectoratul de
Poliție Județean Iași.
Dispune înlocuirea sancţiunii
aplicate – amenda – cu sancţiunea
avertismentului”, au precizat magistrații ieșeni. Ulterior, polițiștii ieșeni
au contestat hotărârea, iar dosarul
urmează să fie analizat de instanța
superioară.

Continuă scandalul cu
senatoarea
Diana Șoșoacă, la Iași
Litigiul dintre avocata și senatoarea Diana Șoșoacă și IPJ Iași a început pe 20 aprilie 2021. Șoșoacă le-a
cerut magistraților din cadrul Judecătoriei Iași să anuleze un procesverbal întocmit pe 6 februarie 2021,
prin care a fost sancționată de oamenii legii. Diana Șoșoacă a cerut și să
se constate că mențiunile au fost făcute de agent cu încălcarea dispozițiilor legale, exces de putere și abuz
de drept, cheltuieli de judecată, precum și, în subsidiar, înlocuirea amenzii cu un avertisment.

„Mi s-a comunicat prin Poștă o
amendă de 1.000 de lei. Niciun organ
de ordine nu m-a contactat vreodată
să discute cu mine, nici pe 6 februarie 2021, nici pe 5 februarie 2021, în
intervalul orar 21:00 -22:00, nu a venit
nimeni la Restaurantul «La Palia»,
unde aceștia susțin că am fost pentru serbarea zilei de naștere a soțului
meu. Mă întreb retoric: cum au constatat acești agenți faptele descrise?! În niciunul dintre actele
invocate că le-aș fi încălcat nu menționează că nu am dreptul să cânt. Eu
am o adeverință medicală, întrucât
sunt exceptată de la purtatul măștii
de protecție, având afecțiuni care
sunt atestate medical și care mă scutesc de această obligație”, a subliniat
senatoarea.

De unde a izbucnit scandalul
cu senatoarea de Iași
În plus, senatoarea de Iași a spus
că avea nevoie de aer. „În timpul cântatului, plămânii au nevoie de aer! Se
realizează un efort fizic care nu îți
permite purtatul măștii. Potrivit Ordi-

nului nr. 874/81/2020, sunt exceptate
de la purtatul măștii persoanele care
fac efort fizic. În ce privește distanțarea fizică, nu se mai putea aplica,
având în vedere că Iașul era în scenariul verde, iar localurile puteau funcționa cu 50 la sută din capacitate
ocupată. Noi suntem câțiva prieteni
care ne întâlnim tot timpul, niciunul
dintre noi nu s-a îmbolnăvit vreodată,
iar SARS-CoV-2 este un virus care are
procentaj de vindecare de 99,77 la
sută, conform datelor oficiale”, a
adăugat Șoșoacă.
Avocata a mai spus că, în mod
legal, pandemia de COVID-19 nu a fost
declarată pe teritoriul României. De
altfel, la începutul lunii februarie
2021, senatoarea a postat un film pe
o rețea de socializare, în cadrul căruia se vedea cum aceasta cântă și
dă dedicații într-un restaurant. Potrivit acesteia, a fost vorba despre Restaurantul „La Palia”, din Iași, unde i-ar
fi dat dedicații lui Raed Arafat. Acum,
polițiștii continuă la Iași scandalul cu
senatoarea Diana Șoșoacă.
Ciprian NEDELCU
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Avem înregistrarea! Ce discuție a avut
suspectul crimelor de pe Moara de Vânt cu
iubita lui: „Jur că vorbesc sincer, iubire!”

Oamenii legii din Iași au descoperit o discuție pe care suspectul crimelor de pe Moara de Vânt ar fi
avut-o cu iubita lui la mijlocul lunii
decembrie 2021, chiar înainte de excursia făcută în Italia.
În conversația respectivă, Ahmed
Sami El Bourkadi îi spune lui Imane El
Adraoui că îi va înapoia un telefon
unui cunoscut. Totuși, din discuție nu
reiese despre telefonul cărei persoane ar fi fost vorba.

Discuția avută de suspectul
crimelor de pe Moara de
Vânt cu iubita lui
Astfel, procurorii ieșeni susțin că
Imane El Adraoui i-ar fi reproșat studentului canadian de origine marocană faptul că ar fi neglijat relația
dintre cei doi. De altfel, oamenii legii
spun că, pe 8 decembrie 2021, el i-ar
fi trimis la ora 18:51:11 următorul
mesaj, în timp ce s-ar fi aflat în locuința victimei Youssef Jnyiah: „Iubito, îmi pare rău. Nu vreau să te
simți singură. Merg să rezolv ceva și
mă întorc, iubita mea. Eu fac asta
pentru noi 2.” La ora 19:00:05, Imane
îl întreabă: „Merge?”, iar el i-a răs-

puns: „Puțin. Am probleme, de asta
am ieșit mai repede. Nu-ți face griji!”.
A doua zi, pe 9 decembrie 2021, la
ora 9:26, îl întreabă: „Telefonul tipului
când i-l vei da înapoi?”, în vreme ce el
îi răspunde: „Îl voi pune în clădirea
aceea de Biochimie! Sus este o cafenea și o să treacă să și-l ia singur. Să
uităm toate astea și să deschidem o
pagină nouă. Jur că vorbesc sincer,
iubire!”. Totuși, din aceste discuții nu
reiese despre telefonul cărei persoane ar fi fost vorba.

Un incendiu în celula lui
Ahmed Sami El Bourkadi?
Amintim că, recent, studentul canadian de origine marocană Ahmed
Sami El Bourkadi a fost transferat din
Arestul Inspectoratului de Poliție Județean, la Penitenciarul de Maximă
Siguranță Iași. El a ajuns în Secția IX
din pușcăria ieșeană. Acesta ar fi trebuit să fie încarcerat în Secția VII,
dar, din cauză că nu are încă împliniți
21 de ani, a fost dus pe Secția IX. În
mod absolut bizar, a doua zi după
transfer, pe Secția VII (unde ar fi trebuit să fie Sami El Bourkadi – n.r.), în
una dintre celule a avut loc un incendiu. Mai mulți deținuți, condamnați

definitiv, au dat foc la pături și lenjerii
de pat. Motivul vehiculat oficial ar fi
fost că, de Paște, li s-ar fi promis că
li se va duce un televizor în celulă,
fapt care nu s-a întâmplat.
La scurt timp, în spațiul public a
apărut zvonul că Ahmed Sami El
Bourkadi și-ar fi dat foc în cadrul
pușcăriei ieșene. Zvonul a fost infirmat atât de avocata Raluca Andrei,
cea care îl reprezintă pe suspect, cât
și de procurorii ieșeni, dar și de reprezentanții închisorii. „Nu este adevărat. Persoana despre care ați
amintit dumneavoastră nu a avut
nicio legătură cu acel incident”, le-a
declarat reporterilor cotidianului BZI
Gabriela Topoliceanu, purtătorul de
cuvânt al Penitenciarului de Maximă
Singuranță Iași. Totuși, unele instituții mass-media de la nivel central al
preluat zvonul și l-au dat ca fiind un
adevăr!

O crimă cu unele semne de
întrebare
Amintim că, recent, Ahmed Sami
El Bourkadi a fost trimis în judecată
pentru omor calificat, furt și distrugere. Procurorii au dispus clasarea
cauzei în ceea ce o privește pe iubita

acestuia, Imane El Adraoui, care fusese suspectată de favorizarea făptuitorului. De asemenea, dosarul s-a
disjuns pentru alte infracțiuni. De
asemenea, judecătorii au dispus prelungirea arestului în cazul studentului
canadian de origine marocană.
Totul a pornit de la începutul lunii
decembrie 2021. Atunci, rudele lui
Youssef Ajniyah au cerut ajutorul Poliției ieşene, după ce tânărul nu a mai
răspuns la telefon și nu a ajuns la
Bruxelles, așa cum era stabilit. O patrulă a mers la adresa indicată în
zona Moara de Vânt, pentru a vedea
dacă tânărul este bine. Agenții au
descoperit în vila în care locuiau tânărul student și iubita lui, Vanesa
Burlacu, o scenă de groază. Cei doi tineri erau morți, iar o parte din vilă fusese incendiată. Anchetatorii au
ajuns apoi la Ahmed Sami El Bourkadi, studentul canadian de origine
marocană bănuit de comiterea dublei
crime. Acesta a fost prins în Roma și
a fost adus înapoi în Iași. În dosar, anchetatorii au arătat ce discuție a avut
suspectul crimelor de pe Moara de
Vânt cu iubita lui.
Ciprian NEDELCU
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Scandal în Primăria Pașcani:
Se cere demisia city-managerului!
Cum se apără Mihai Bodoașcă
Sorin Olariu și Mihai Dediu sunt
cei doi consilieri locali de la Pașcani
care au scos în evidență problema pe
care o constituie city-managerul orașului Pașcani. Aceștia consideră că
Mihai Bodoașcă nu își îndeplinește
corect atribuțiile de serviciu și mai
degrabă caută să ajute și să favorizeze partidul politic din care face
parte.

Scandal în primăria Pașcani
din cauza city-managerului
Cei doi consilieri locali au început
să se revolte împotriva city-managerului de la Pașcani în urma ultimei ședințe de Consiliu Local, unde nu s-a
ajuns la un acord cu privire la taxele
și impozitele pentru anul 2023.
„A început de la ultima ședință. A
început să mintă și să manipuleze. A
mai făcut-o de multe ori, dar parcă
de când e în funcția de administrator
public s-a mai liniștit, să zicem. Eu lam crezut până la un punct, a fost
campanie electorală, a avut nevoie
de punct electoral, acum e în funcție
și, din punctul meu de vedere, cei de
la putere ar trebui să fie mai responsabili de ceea ce spun. Faptul că a
mințit și a manipulat în sensul că a
spus că noi ne-am abținut înseamnă
că ar fi un vot împotrivă, deși ei, când
erau în opoziție, 80 % din votul lor era
abținere, dar atunci nu era «împotrivă», era doar abținere, la noi este.
Nu este responsabil, minte primarul

și viceprimarul, trebuie să punem
punct, pentru că în momentul în care
ești în administrație ai deja alt statut”, a declarat Sorin Olariu, consilier
local Pașcani.
Sorin Olaru susține că în timpul
serviciului nu ar trebui să fie făcute
postări pe Facebook și nici politică,
ci ar trebui ca persoana care este în
funcția de city-manager să elaboreze
planuri și proiecte pentru locuitorii
Pașcaniului. Olariu consideră că nu sa făcut niciun proiect de când acesta

este în funcție, ci doar s-au semnat
licitații și acorduri de începere a lucrărilor pentru proiecte care au fost
inițiate de fosta administrație locală.

Acuzații grave între cei trei
reprezentanți de la Pașcani
Mihai Dediu, consilier local Pașcani, pare a fi de acord cu Sorin Olariu, aducând argumente similare
legate de modul în care Mihai Bodoașcă își execută funcția de citymanager.
„Noi am solicitat primarului să inițieze un proiect de hotărâre pentru
modificarea taxelor și impozitelor locale, pentru că anul trecut le-a făcut
fără să aibă calcule prealabile, motiv
pentru care taxele și impozitele la
Pașcani sunt foarte mari. Am sesizat
că administratorul public, de când a
fost numit în funcție, aproape doi ani,
nu a făcut nimic. Ba s-a implicat în
proiectul de la piață și a cerut tot felul
de modificări și era proiect care nu
se putea modifica și am ajuns la concluzia că nu se mai poate face. S-a
realizat un credit pentru care noi plătim astăzi dobânzi foarte mari, iar
banii nu îi putem folosi. Iar de curând
domnul Bodoașcă, cel puțin în ultimul

timp, a început să facă politică în loc
să își vadă de treaba lui, că e salariat
din banii publici. Pentru asta, am solicitat primarului să caute un specialist pentru a fi înlocuit”, a declarat
Mihai Dediu.
Acesta a mai precizat de procesul
de stabilire a taxelor și impozitelor
care a stagnat din pricina propunerii
de a fi crescute. Din spusele lui Mihai
Dediu, Bodoașcă ar fi dorit să
crească taxele, fără a face anumite
calcule de specialitate, astfel proiectul a fost întors în faza de studiu.
City-managerul consideră că cei
doi consilieri îi aduc acuzații false.
„Acuzațiile celor doi consilieri
sunt neadevărate și ar trebui să le
priviți doar în cheie politică. Domniile
lor sunt nemulțumite de faptul că
«am îndrăznit» să-i critic, deoarece
s-au opus prin vot, în Consiliul Local,
unor proiecte importante pentru comunitate. Pentru calomnii, mă voi
adresa instanței, celelalte declarații
le voi trata din punct de vedere politic”, a susținut city-managerul din
Pașcani, Mihai Bodoașcă, în legătură
cu scandalul de la Primăria Pașcani.
Andreea Andrei
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Aproape 350 de milioane de lei pentru bugetul
spitalelor din Iași! CAS Iași: „Se asigură o
valoare de contract medie față de anul 2021”
Casa de Asigurări de
Sănătate Iași a
încheiat negocierile
privind bugetele
spitalelor din județ
pentru perioada
aprilie – septembrie
ale anului 2022,
asigurând acoperirea
cheltuielilor necesare
funcționării acestora
în condiții optime. În
acest an, modalitatea
de ﬁnanțare este
diferită
Casa de Asigurări de Sănătate Iași a finalizat negocierea bugetelor spitalelor
din județ pentru perioada
aprilie – septembrie 2022, în
valoare de 348,119,351.92 de
lei. Top trei cele mai mari
sume alocate sunt la Spitalul
Clinic Județean de Urgență
„Sf. Spiridon”, aproximativ 68
de milioane de lei, urmat de
Spitalul Clinic de Urgență
Pentru Copii „Sf.Maria”, puțin
peste 30 de milioane de lei,
iar cea de-a treia este la Institutul Regional de Oncologie, 26,167,707 de lei. Cel mai
mic buget în valoare de
694,334 de lei a fost atribuit
Spitalului de Boli Cronice „Sf
Ioan”, Târgu Frumos.
„Precizăm faptul că, spre
deosebire de perioada stării
de alertă, când spitalelor li sau decontat cheltuielile efective necesare funcționării

indiferent de numărul de cazuri realizate, pentru perioada aprilie – septembrie
2022 modalitatea de finanțare este diferită, respectiv
se asigură o valoare de contract medie față de anul 2021,
cu posibilitatea depășirii
acesteia până la nivelul negociat, dacă spitalele realizează mai multe servicii”, au
declarat reprezentanții CAS
Iași.

Bugetul stabilit de
CAS pentru spitalele
private din Iași
În rândul spitalelor private din județul Iași suma bugetelor alocate de CAS Iași

variază între 7,992,306 de lei
și 73,315 de lei. Aproximativ 8
milioane de lei au ajuns la Arcadia Hospital SRL, iar Arcadia Cardio SRL a primit
2,895,041 lei. Asociația dr.
Micu Vasile a obținut un
buget de aproape 7 milioane
de lei, la fel și Spitalul privat
Providența. MNT Healthcare
are cel mai mic buget, 73,315
de lei. Trebuie precizat faptul
că 37 de spitale din Iași sunt
finanțate de CAS Iași.
„Această perioadă este una
de tranziție la plata per servicii/indicatori realizați, datorită
faptului
că
adresabilitatea este încă
scăzută datorită restricțiilor
din timpul pandemiei, fiind

necesare modificări ale
structurilor și circuitelor în
majoritatea unităților sanitare cu paturi”, au adăugat
reprezentanții CAS Iași.

CAS Iași a majorat
bugetul pentru
medicina dentară
Bugetul alocat furnizorilor de servicii de medicină
dentară aflați în relație contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Iași s-a
dublat începând cu luna mai
2022, de la 2 mii de lei la 4 mii
de lei. Numărul furnizorilor
de medicină dentară în contract cu CAS Iași a crescut
față de perioada anterioară

ajungând la 248, în cadrul cărora ăți desfășoară activitatea 394 de medici sunt în
mediul urban și 219 în mediul
rural. Numărul medicilor stomatologi titulari care desfășoară activitate la acești
furnizori este de 613. Reprezentanții Casei Județene de
Asigurări de Sănătate Iași au
precizat faptul că pachetul
de servicii medicale de bază,
care sunt afișate atât la cabinetele medicale aflate în
contract cu CAS Iași, cât și
pe web-site-ul www.cjasis.ro
sunt
decontate
de
CNAS/Servicii medicale pe
tipuri de asistență medicală/Medicină dentară.
Andreea PĂDURESCU

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

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Pârtie pentru Oana Ungureanu în Prefectura
Iași. Fina lui Dan Cârlan a fost protejată de ANFP

Un șef din Prefectura Iași
este apărat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), după un concurs
cu dedicație. Oana Ungureanu, fina fostului prefect
PSD Dan Cârlan, a ajuns pe
postul de șef Serviciu Financiar-Contabil,
Resurse
Umane, Achiziții Publice, Informatic și Administrativ,
după ce și-a făcut singură
condițiile de concurs. Situația a fost cercetată de ANFP
după unele sesizări, însă
Agenția a închis repede
cazul, iar Oana Ungureanu va
rămâne pe funcție.

Oana Ungureanu
rămâne șef în
Prefectura Iași
ANFP a arătat că Oana
Ungureanu s-a ocupat de organizarea concursului din
postura de angajat la Compartimentul resurse umane,
ea fiind singurul funcționar
din Prefectura Iași la acest
compartiment. „Din analiza
informațiilor și a documentelor transmise, rezultă că persoana de contact în cazul
concursului menționat a fost
desemnat funcționarul public din cadrul Compartimentului resurse umane al

instituției publice, singurul
care îndeplinea atribuții la nivelul acestui compartiment,
la data demarării procedurii
concursului în cauză. Prin Ordinul prefectului județului
Iași nr. 73/15.02.2022, s-a
constituit comisia de concurs și de soluționare a contestațiilor, ulterior înştiinţării
Agenţiei, dar nu mai târziu de
data publicării anunţului privind
concursul
nr.
2833/16.02.2022”, susțin cei
de la ANFP.

Pârtie pentru Oana
Ungureanu în
Prefectura Iași
Mai mult, ANFP a susținut
că Oana Ungureanu a fost înlocuită imediat după emiterea dispoziției pentru
organizarea concursului.
Practic, la o zi după emiterea
dispoziției de către prefectul
Bogdan Cojocaru, aceasta sa retras din funcția de secretar al comisiei. Ulterior, și-a
depus dosarul pentru concurs. „La data emiterii actului
administrativ menționat, un
alt funcționar public din cadrul instituției publice a fost
desemnat secretar al acestor comisii. În adresa de răspuns a Instituției Prefectului

Județului Iași se precizează
că, din data de 16.02.2022,
funcționarul public la care
faceți referire nu a mai avut
nicio calitate în desfășurarea
concursului, iar calitatea de
candidat la concurs a dobândit-o începând cu data de
07.03.2022, data înregistrării
dosarului său de înscriere la
concurs”, se arată în adresa
ANFP.

Cum a pus mâna fina
lui Dan Cârlan pe
funcția din
Prefectură?
Agenția Funcționarilor
Publici a arătat că Oana Ungureanu nu era candidat la
concursul respectiv în momentul în care a fost lansată
procedura. Însă cei de la
ANFP nu au spus nimic și
despre faptul că s-au făcut
condițiile de concurs după
cum au vrut cei din Prefectura Iași pentru a o ajuta.
„Față de data constituirii comisiei de concurs și comisiei
de soluționare a contestațiilor, prin act administrativ, și
faptul că ulterior asigurării
publicității concursului se
depun în termenul prevăzut
de lege dosarele de concurs
de către candidați, rezultă că

la data stabilirii funcționarului public în discuție ca persoană de contact pentru
primirea dosarelor de concurs, acesta nu avea calitatea de candidat la concursul
în discuție”, susțin cei de la
ANFP.

Contracandidatul lui
Oana Ungureanu a
fost respins
Pentru acest post și-a
depus dosarul și Gigi Ciuc,
cel care ocupa funcția de șef
Serviciu Administrativ ca interimar. Însă acesta nu a mai
fost primit la concurs. ”Selecția dosarelor de înscriere
la concurs s-a desfășurat în
termen de maximum 5 lucrătoare de la data expirării termenului de depunere, având
în vedere anunțul nr.
4407/14.03.2022. Potrivit
anunțului arătat, dosarul nr.
3965/07.03.2002 a fost declarat respins de către comisia de concurs, în baza
prevederilor art. 143 lit. f),
alin. (3) și art. 49 alin. (3) din
H.G. 611/2008, cu modificările
și completările ulterioare. În
cuprinsul Procesului verbal
nr. 4505/16.03.2022, comisia
de soluționare a contestațiilor a reținut că dosarul nr.

3965/07.03.2022 nu conține
toate documentele obligatorii”, se mai arată în adresa
ANFP.

Rezultatul
concursului a fost
contestat în instanță
În plus, Gigi Ciuc s-a
adresat instanței de contencios administrativ pentru ași căuta dreptatea. „Având în
vedere atribuțiile reglementate de lege, aprecierea asupra rezultatului concursului a
aparținut comisiei de concurs și comisiei de soluționare
a
contestațiilor,
membrilor acestor comisii
revenindu-le competenţa şi
responsabilitatea pentru deciziile pe care le-au luat în
cadrul concursului. În cazul
în care se consideră vătămat
într-un drept sau interes legitim, candidatul respins are
posibilitatea de a se adresa
instanței de contencios administrativ, în termenele și în
condițiile prevăzute de lege”,
mai spus cei de la ANFP.
Oana Ungureanu, noul șef la
Prefectura Iași, este fosta
soție a subprefectului Florin
Ungureanu, cel care s-a sinucis în 2006.
Vlad ROTARU
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Inedit! Bancnotă-suvenir de 0 Euro cu
imaginea Palatului Culturii din Iași
luează mai bine, iar consumatorii au mai multe oportunități și posibilități de
alegere. Au existat însă obstacole politice și economice
– de la angajamentul politic
uneori slab și divergențele de
opinii asupra priorităților
economice, până la turbulențele de pe piețele internaționale. A fost nevoie ca toate
aceste obstacole să fie depășite, pentru a înainta către
uniunea economică și monetară.

Calea spre moneda
euro. În 1979, a fost
lansat Sistemul
Monetar European
La Iași are loc lansarea
bancnotei-suvenir de 0 Euro
cu imaginea Palatului Culturii
din Iași. Acesta, sediul Complexului Muzeal Național
„Moldova” (CMNM) Iași și unul
dintre edificiile simbol ale Iașului, este reprezentat pe
cea mai nouă Bancnotă Suvenir de 0 Euro, lansată de
Eurosuvenir România. Tipărită în cadrul unei emisiuni
speciale de 10.000 de exemplare, cu aprobarea scrisă a
Băncii Franței și securizată la
standardele impuse de
Banca Centrală Europeană,
bancnota este deja căutată
de colecționari, aceasta
având toate elementele de
autenticitate, deși nu are valoare monetară.

Bancnotă-suvenir de
0 Euro cu imaginea
Palatului Culturii
din Iași
Proiectul prin care obiectivele turistice de interes național sunt promovate în
întreaga lume este o marcă
înregistrată apărută în Franța
în anul 2015. Printre obiectivele turistice europene care
au apărut de-a lungul timpului pe aceste bancnote se nu-

mără Sagrada Familia (Barcelona, Spania), Castelele de
pe Valea Loarei, Poarta Brandenburg (Berlin, Germania),
Arcul de Triumf (Paris,
Franța) sau Domul din Köln
(Germania). În România, sunt
patru obiective care apar pe
celebrele bancnote, Palatul
Culturii din Iași numărânduse printre acestea, alături de
Cetatea Alba Carolina, Masivul Bucegi și Castelul Karolyi
din Carei. Primele exemplare
ale acestei bancnote sunt
puse în vânzare la prețul de
20 lei, la magazinul de suveniruri de la Palatul Culturii,
deschis de marți până duminică, între orele 10:00 și
17:00.

Expoziția „Euro 20.
Două decenii de
monedă unică
europeană”, la
Muzeul de Istorie a
Moldovei din Iași
De asemenea, Muzeul de
Istorie a Moldovei din cadrul
Complexului Muzeal Național
„Moldova” Iași organizează, la
Palatul Culturii, expoziția
„Euro 20. Două decenii de
monedă unică europeană”,
un eveniment dedicat împli-

nirii a 20 de ani de la introducerea monedei euro în circulația statelor membre ale
Uniunii Europene (UE), înlocuind bancnotele şi monedele naţionale, cum ar fi
francul belgian, marca germană, peseta spaniolă sau
francul francez. Parcursul
extraordinar al monedei
unice europene va fi celebrat
în cadrul acestui proiect expozițional care marchează și
Ziua Europei, sărbătorită în
fiecare an pe 9 mai. Expoziția
valorifică piese din colecții
particulare care pot fi admirate de publicul vizitator, grație
contribuției
colecționarilor: Tonel Dârzu
(Botoșani), Mihai Iulian Făgețan (Sibiu), Mihai Baște
(Sibiu).

Inedită expoziție la
Palatul Culturii din
Iași cu moneda Euro
În cele două decenii care
s-au scurs de la apariția sa,
moneda Euro a îmbogăţit colecţiile numismaţilor de pretutindeni cu splendide şi
valoroase piese şi seturi monetare. Datorită multiplelor
tradiţii culturale, artistice şi
populare ale ţărilor din zona

euro, emisiunile comemorative au o foarte mare diversitate de stil şi un domeniu
foarte generos de tematici.
În acelaşi timp, datorită
acestor emisiuni monetare,
cetăţenii Uniunii Europene
pot cunoaşte valorile şi evenimentele naţionale ale statelor membre. Organizată în
spațiile Muzeului de Istorie a
Moldovei, expoziția „Euro 20.
Două decenii de monedă
unică europeană” va fi deschisă publicului până pe 26
iunie 2022 și va putea fi vizitată de marți până duminică,
între orele 10.00 și 17:00 (ora
16:30, ultimul bilet).

Istoricul și scopul
monedei Euro
Uniunea economică și
monetară (UEM) a reprezentat o ambiție recurentă pentru Uniunea Europeană încă
de la sfârșitul anilor 1960.
UEM presupune coordonarea
politicilor economice și bugetare, aplicarea unei politici
monetare comune și utilizarea unei monede unice, euro.
O monedă unică oferă multe
avantaje: întreprinderile pot
face mai ușor comerț transfrontalier, economia evo-

Stabilitatea valutară internațională din perioada
imediat postbelică nu a durat
mult. Tulburările de pe piețele valutare mondiale amenințau sistemul de prețuri
comune asociat politicii agricole comune, unul din pilonii
principali ai Comunității Economice Europene de la acel
moment. Încercările ulterioare de a atinge rate de
schimb stabile au fost afectate de crizele petroliere și
de alte șocuri, până când, în
1979, a fost lansat Sistemul
Monetar European (SME)EN.
Sistemul Monetar European
s-a bazat pe menținerea cursurilor de schimb ale monedelor participante într-un
interval restrâns. Această
abordare complet nouă a reprezentat o coordonare fără
precedent a politicilor monetare ale țărilor UE și a funcționat cu succes timp de
peste un deceniu. Apoi, sub
președinția lui Jacques Delors, guvernatorii băncilor
centrale din țările UE au elaborat „Raportul Delors” privind modul în care ar putea fi
realizată UEM. În acest context, bancnota-suvenir de 0
Euro cu imaginea Palatului
Culturii din Iași a fost lansată.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Conferință-premieră, în limba engleză,
la Universitatea Tehnică din Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iași va organiza a cincea
ediție a Conferinței Școlii Doctorale.
Ediția din acest an va fi organizată în
format on-line, la fel ca cea de anul
trecut, urmând ca în anul 2023 să se
treacă într-un format hibrid, profitând
de experiența căpătată în ultimii ani.
Manifestarea oferă studenților
doctoranzi un cadru favorabil
comunicării rezultatelor cercetărilor
lor, schimbului de idei și inițierii unor
noi colaborări, fiind încurajate și

prezentări ale unor cercetări
interdisciplinare. Aceasta va începe
miercuri, 18 mai 2022, și va dura trei
zile
Începând de miercuri, 18 mai 2022, timp de trei
zile, Universitatea Tehnică (TUIASI) „Gheorghe
Asachi” din Iași va organiza a cincea ediție a Conferinței Școlii Doctorale (CSD). Ediția din acest an
va fi organizată în format online, la fel ca cea de
anul trecut, urmând ca în anul 2023 să se treacă
într-un format hibrid, profitând de experiența căpătată în ultimii ani. „Manifestarea oferă studenților doctoranzi un cadru favorabil comunicării
rezultatelor cercetărilor lor, schimbului de idei și
inițierii unor noi colaborări, fiind încurajate și prezentări ale unor cercetări interdisciplinare. Programul conferinței cuprinde și un număr de expuneri
în plen, susținute de cadre didactice de la universități de prestigiu din țară și din străinătate”, a declarat prof. univ. dr. ing. Alina Minea, director al
Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
(CSUD).

Conferință, în limba engleză,
în premieră la Universitatea
Tehnică din Iași
Lucrările propuse de către studenții doctoranzi
au girul conducătorului de doctorat și sunt redactate în limba engleză, urmând ca întreaga conferință să se desfășoare în limba engleză, ceea ce
este o noutate pentru un eveniment dedicat exclusiv studenților doctoranzi. Conferința Școlii Doctorale s-a dezvoltat în ultimii ani, această ediție
având un număr de 199 lucrări primite și participanți din 11 țări, precum Italia, Spania, Germania
sau Grecia. Invitații speciali la a cincea ediție a CSD

sunt: prof. Dominique Adolphe, University of
Haute-Alsace (UHA), École Nationale Supérieure
d’Ingénieurs Sud-Alsace (ENSISA), Mulhouse,
Franța, prof. Karsten Berns, Technische Universität Kaiserslautern, Germania, prof. Romeo Cristian
Ciobanu – TUIASI, prof. Liviu Marsavina, Universitatea Politehnică din Timișoara, prof. Eugen Victor
Cristian Rusu, Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galați, prof. Monica Siroux, University Strasbourg,
National Institute of Applied Science (INSA), Strasbourg, Franța.

Evenimentul pune în valoare excelenţa
în studiile doctorale la TUIASI
Deschiderea oficială a celei de a cincea ediții
a Conferinței Școlii Doctorale va avea loc miercuri,
18 mai, la ora 09:00, utilizând platforma ZOOM.
„Programul evenimentului este destul de încărcat,
în fiecare zi debutând la ora 9:30 cu două lucrări în
plen, urmând a se continua cu lucrările pe secţiuni,
lucrări ce au fost repartizate în patru sesiuni ce se
vor desfăşura în paralel, până la ora 18:00. Prin
continuarea acestui eveniment ne dorim să punem
în valoare excelenţa în studiile doctorale în TUIASI
(https://www.bzi.ro/tuiasi-a-obtinut-o-finantarede-aproximativ-34-milioane-de-lei-pentru-sprijinirea-studentilor-din-anul-i-4008139) şi cercetările
studenţilor doctoranzi care au determinarea şi vocaţia să producă plus valoare, atât în domeniul lor
de cercetare, cât şi, de ce nu, la nivel personal.
Aceşti oameni sunt creativi şi pasionaţi şi se dezvoltă în cadrul TUIASI”, a mai precizat prof. univ. dr.
ing. Alina Minea. Așadar, este vorba de o conferință-premieră, în limba engleză, găzduită de Universitatea Tehnică din Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro

Vineri, 13 mai

ACTUALITATE

10

Restaurantul „Mister Chef” de la Egros a fost
închis de președintele ANPC! Sute de
kilograme de carne expirată pentru clienții
înfometați. Patroana Lăcrămioara Negura:
„Niște golani mi-au îmbrâncit soțul”
Comisarii de la ANPC
din București au
controlat activitatea
de la Egros.
Restaurantul „Mister
Chef” a fost închis,
după ce a fost
descoperită o
cantitate de 200 de
kilograme de carne
expirată. S-au pus
sigilii pe standuri, din
cauză că patronii sau sustras controlului
O acțiune organizată de
comisarii de la Protecția
Consumatorilor a scos la suprafață neregulile grave din
centrul comercial Egros, de
pe Calea Chișinăului din Iași.
În cursul zilei de ieri,
12.05.2022, în prezența lui
Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost verificată activitatea comercială
din complex. Prima acțiune a
avut loc în zona de food
court, unde sute de clienți
comandă zilnic produsele
oferite de operatorii economici. După un control sumar
la restaurantul „Mister Chef”,
comisarii au descoperit dezastrul: 200 de kilograme de
carne expirată, însemnând
tacâmuri de porc, pui, mici și
alte preparate. Mai mult, s-a
dispus suspendarea activității pe o perioadă de șase
luni, cu posibilitatea de redeschidere doar în prezența
directorului general ANPC,
Paul Anghel. Gabriela Lăcrămioara Negura, patrona localului, s-a arătat foarte
indignată de controlul ANPC,

dar se aștepta ca activitatea
să fie suspendată. ANPC a
mai avut acțiuni de control în
toată țara și în luna februarie
2022.

Restaurantul „Mister
Chef” de la Egros a
fost închis de
președintele ANPC,
după o ceartă în
bucătărie
Contactată de reporterii
BZI, Gabriela Negura a precizat că președintele ANPC a
intrat amenințător în bucătăria de la „Mister Chef” și a început
să
trântească
produsele depozitate. „Ce să
mai spun? Nu mi s-a părut
normal ce s-a întâmplat.
Niște golani mi-au îmbrâncit
soțul, a spus că îmi dă cu lucrurile în cap. Au avut o atitudine golănească. Nu vreau
să comentez, este singura

mea sursă de venit. Legat de
carne, erau produse refrigerate, nu am putut să le țin așa
și le-am congelat. Ei le consideră că sunt produse expirate. Nu mă simt vinovată,
le-am spus că închid eu
firma dacă ies analizae
proaste la preparatele mele”,
a precizat Gabriela Negura. În
edițiile trecute ale BZI, a fost
prezentată și situația de la
„Ospățul Zeilor”, unde un
client a acuzat că din cauza
preparatelor a suferit de toxiinfecție alimentară.

Comercianții de la
Egros au închis de
frica controalelor, dar
au avut parte de o
surpriză
Comisarii ANPC au efectuat controale și în rândul comercianților de haine,
pantofi, jucării sau alte arti-

cole. S-au observat etichetări necorespunzătoare, dar
și copieri de marcă. Zeci de
comercianți au aflat de control și au tras obloanele de la
standuri sperând că cei de la
ANPC vor pleca. Însă, s-a dispus sigilarea standurilor, urmând ca proprietarii micilor
afaceri să pună la dispoziție
documentele justificative ale
mărfurilor în termnen de 45
de zile. Președintele ANPC a
atras atenția că ruperea sigiliilor reprezintă infracțiune.
În perioada următoare, va fi
raportat și cuantumul amenzilor aplicate. „Noi am numito «Carvana Consumatorilor».
Este o acțiunea care vizează
activitatea comisariatelor regionale, în sensul evaluării
atât a modului în care își desfășoară activitatea operatorii
economici, dar și modul în
care colegii noștri văd și in-

terpretează și evaluează din
punct de vedere contravențional abaterile acestora.
Transmitem un mesaj de fermitate. Părăsirea punctului
de lucru atunci când auzi că
este o acțiune de control în
desfășurare, poate conform
procedurii noastre să fie limitată prin aplicarea de sigilii, în așa fel încât se vor
gândi de două ori. Dacă rup
ei sigiliile, este faptă penală,
dacă sustrag marfa din spațiul comercial, poate fi considerată o faptă penală”, a
declarat Horia Constantinescu, președintele ANPC.
La Egros, au fost amenajte
nu mai puțin de 1.000 de
standuri. „Mister Chef” din
Iași a fost închis de președintele ANPC, în cadrul unei
campanii ce va fi reluată și în
perioada următoare.
Ciprian BOARU
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VEO Worldwide Services SRL schimbă
angajații ca pe șosete: „Anul acesta
plănuiesc să ruleze 900 de persoane!”
Firma VEO Worldwide Services
SRL schimbă angajații ca pe șosete,
profitând de perioada de probă, pentru a-i concedia. Astfel, mai multe
persoane care au activat în cadrul
multinaționalei au fost date afară,
fără niciun fel de avertisment, fiind
anunțate chiar înainte de încheierea
programului că vor rămâne fără nicio
sursă de venit. Surse de cadrul companiei susțin că, în anul 2022, VEO
Worldwide Services SRL își propune
să ruleze 900 de angajați.
Diana Necula și Irina Vlasov s-au
angajat la VEO Worldwide Services
SRL, în luna februarie 2022. Acestea
urmau să ocupe funcția de prospector, însă, după terminarea perioadei
de training, au ales să ocupe funcția
de sourcer. Deși ambele foste angajate susțin că își făceau treaba foarte
bine, au fost obligate să demisioneze, în acest sens VEO Worldwide
Services SRL motivând că firma are
o bază de date suficient de dezvoltată.

Diana Necula, fostă
angajată VEO: „M-au
anunțat fix în ultima zi că
trebuie să semnez demisia!”
VEO Worldwide Services SRL angajează ieșeni doar pentru a-i concedia după câteva luni. Diana Necula a
început trainingul pe 2 februarie, iar
după două săptămâni a primit un job
de prospector. Deoarece nu se simțea pregătită pentru acest post, tânăra a decis să ocupe postul de
sourcer, fapt cu care compania a fost
de acord. Cu toate acestea, pe 4 aprilie, Diana Necula a fost concediată,
spunându-i-se că VEO are o bază de
date suficient de dezvoltată, iar angajata nu va putea rezista stresului și
presiunii pe care le implică postul de
prospector.
„Eu am început trainingul pe 2 februarie, odată cu Irina. După două
săptămâni, mi s-a oferit un job de
prospector. În schimb, eu le-am spus
că nu mă simt pregătită momentan și
dacă e ok să rămân pe partea de
«sourcer». Ei au fost de acord, au zis
că nu e problemă, să încep când sunt

nal, trebuia să intre în vigoare din
momentul în care l-am semnat, nu
din data în care m-am angajat inițial”,
a precizat Irina Vlasov.
Un angajat din cadrul VEO susține
că multinaționala își propune ca în
anul 2022 să ruleze 900 de persoane.
„VEO are foarte multe evenimente
de recrutare și asta poate să-i afecteze destul de tare. Am auzit că anul
acesta ar vrea să angajeze 900 de
persoane sau să ruleze 900 de persoane”, a precizat, sub protecția anonimatului, un angajat din cadrul
multinaționalei.

pregătită, pot să stau 3-4 luni, iar
atunci când sunt pregătită pot să încerc și altceva. După o lună în care
am lucrat pe partea de «sourcer»,
managera noastră punea presiune pe
mine că ar trebui să ajung prospector, să încerc ceva nou. Tot i-am zis
că nu mă simt confortabil să vorbesc
la telefon, iar pe 4 aprilie am fost dată
afară.
Managera tot mi-a spus că ar trebui să fiu prospector, iar apoi, când
nu mi-a mai zis nimic, după puțin
timp, m-a chemat în birou și mi-a zis
că deși fac treabă foarte bună, nu
mai are nevoie de mine, deoarece
este suficientă bază de date. M-a deranjat că nu m-au anunțat de demiterea mea cu câteva zile înainte,
m-au anunțat fix înainte de încheierea programului că de mâine nu o să
mai am job. În aceeași zi, a mai fost
dată afară și o altă colegă. Trebuia să
ne anunțe din timp, pentru că efectiv
am rămas fără niciun venit, de pe o zi
pe alta”, a declarat Diana Necula,
fostă angajată VEO.

VEO Worldwide Services SRL
schimbă angajații ca pe
șosete! Irina Vlaslov a fost
concediată după nici două
luni de muncă
După concedierea Irinei Vlasov,
VEO Worldwide Services SRL a mai
dat afară încă trei prospectori, iar următoarea zi, „din colegialitate“, și-au

mai dat demisia câțiva angajați. Irina
Vlasov a fost angajată pe 2 februarie
pe postul de prospector, unde trebuia
să aibă un salariul brut de 4.274 de
lei. În schimb, după prima săptămână
de training, Irina a fost mutată pe
postul de sourcer, activitate pentru
care avea salariul brut de 3.409 lei.
„La două săptămâni după angajare, am fost chemați, eu și încă doi
colegi, să discutam, în particular, cu
trainerul. Unul dintre colegi a și înregistrat conversația. Mi s-a zis ca nu
consideră că m-aș potrivi încă pe
postul de prospector, deoarece mam bâlbâit puțin la jocul de rol, și că,
dacă vreau, pot face sourcing, cu o
scădere de salariu, evident, însă mi
s-a promis că nu am să stau mult pe
aceasta poziție, deoarece se poate
evolua foarte ușor pe postul acesta.
După ce am fost trimisă la sourcer,
m-am gândit că automat eu lucrez,
nu mai sunt în training, de vreme de
ce mi s-a schimbat postul pe care am
aplicat și salarizarea, mă gândeam că
sigur voi semna un contract adițional.
După câteva săptămâni de
muncă, mă gândeam că vor veni ei cu
contractul sau poate au uitat de mine
și lucrez pe salariul de pe postul de
prospector. După trei săptămâni, mi
se prezintă contractul adițional și primul lucru care mi-a sărit în ochi a
fost faptul că data intrării în vigoare
coincidea cu data angajării mele, 2
februarie. Acela era contract adițio-

Reprezentanții Veo recunosc
incidentul: „Vom lua măsuri
pentru corectarea situației”
VEO Worldwide Services SRL are
drept obiect de activitate prestarea
de alte activități de servicii informaționale. În anul 2022, firma a avut o
cifră de afaceri de 29.882.639 lei și
număra doar patru angajați!
„Îi suntem alături d-rei Vlasov și
ne exprimăm regretul sincer pentru
recidiva situației sale medicale. Faptele prezentate însă în articolul publicat nu sunt în concordanță cu
realitatea. D-ra Irina Vlasov a fost angajata grupului de societăți VEO pentru perioada 02 februarie 2022 până
în 31 martie 2022. Examenul de medicina muncii efectuat la angajare nu
a relevat o incapacitate de muncă
sau o necesitate de îngrijire specială,
drept pentru care a fost tratată în
aceeași manieră ca orice alt angajat,
făcându-i-se intrarea într-un mediu
de lucru competitiv, unde performanța și profesionalismul sunt elementele cheie ale succesului. Nu ni
se poate imputa o lipsă de implicare
sau empatie asupra situației d-rei
Vlasov, în condițiile în care nu a existat din partea sa o solicitare de asigurare a unor facilități speciale sau o
informare oficială asupra circumstanțelor în care se afla. Politica VEO
a fost și întotdeauna va fi una de nediscriminare și acordare a tratamentului egal pentru toți angajații noștri.
Continuarea pe www.BZI.ro
Codruța Șoroagă
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Ghetoul „Auras Residence” construit de
Aurel Rascenco în comuna Bârnova! Blocuri
cu șase etaje într-o groapă de acumulare a
apei și fără locuri de parcare suficiente
Dezvoltatorul Aurel
Rascenco
construiește „Auras
Residence” într-o
zonă unde se
acumula apa din
versanți. Locurile de
parcare nu sunt
suficiente, dar
dezvoltatorul spune
că nu sunt probleme.
Specialiștii spun că
blocul va suferi
modificări în scurt
timp
Dezvoltatorul imobiliar
Aurel Rascenco apare din
nou în atenția publică, după
ce a dezvoltat complexul
„Auras Residence” din comuan Bârnova, foarte
aproape de limita teritorială
cu municipiul Iași. Proiectul
autorizat de Primăria Bârnova prevede construirea
unui număr de trei tronsoane
cu șase etaje, cu 42 de apartamente. Primul tronson a
fost dat deja în folosință, urmând ca celelalte două să fie
finalizate în perioada următoare. Terenul pe care sunt
edificate tronsoanele are o
suprafață de 3.500 de metri
pătrați identificată pe strada
Sf. Ilie, nr. 59. Acum, dezvoltatorul a venit cu o ofertă
pentru potențialii clienți:
1.100 euro/mp. Astfel, un
apartament cu o cameră se
vinde cu 40.000 de euro.
Apartamentele cu trei camere de 62,5 metri pătrați
sunt tranzacționate cu
66.000 de euro. Ansamablul
ar urma să fie finalizat în luna
iulie 2022, conform anunțului
publicat de dezvoltator. În
zona Bucium, au fost situații
în care dezvoltatorii imobiliari au fost reclamați de

clienții nemulțumiți de modul
în care au fost implementate
proiectele.

Ghetoul „Auras
Residence” construit
de Aurel Rascenco în
comuna Bârnova are
mari probleme
În campania de vânzare a
apartamentelor, Aurel Rascenco nu informează clienții
despre starea terenului pe
care sunt edificate clădirile.
Tronsoanele sunt construite
pe o groapă de acumulare a
apei din versanți, care avea o
suprafață de 580 metri
pătrați. Specialiștii care cunosc proiectul lui Rascenco
au arătat că dezvoltatorul nu
a făcut nimic ca să consolideze terenul, groapa a fost
umplută cu pământ și atât.
Pe termen lung, construcțiile
vor suferi modificări majore,

atenționează specialiștii.
„Este o albie de pârâu acolo,
au băgat pământ excavat în
groapa de acolo. Trebuie pus
opt metri grosime pătură de
balastru, apoi piatră concastă de 1 metru și deasupra
jumătate de metru de nisip
pentru drenaj, pentru preluarea apelor de suprafață.
Acolo nu este făcut nimic.
Există risc de tasare. O tasare naturală se face în șapte
ani. Umplutura a fost făcută
în două săptămâni. Pe timpul
fostului primar, era interzisă
construirea în acea zonă.
Când a fost aprobat Planul
Urbanistic General al comunei, aveai voie să construiești cel mult o casă cu parter
și cu pod”, atrag atenția specialiștii în imobiliare. În apropierea limitei teritoriale cu
Bârnova, afaceristul Michael
Nseir a construit ilegal.

Dezvoltatorul Aurel
Rascenco
construiește blocuri
fără locuri de parcare
suficiente
La finalizarea lucrărilor,
tronsoanele de la „Auras Residence” vor însemna peste
100 de apartamente. Locurile
de parcare nu acoperă necesarul . Pe o platformă betonată abia încap 20 de mașini.
Agenții de vânzări ai dezvoltatorului nu cunosc proiectul.
„Nu
știu
câte
apartamente sunt, nu știu
câte locuri de parcare sunt.
Întreb și revin cu un telefon”,
a spus agentul lui Aurel Rascenco, dar nu a mai revenit.
Contactat telefonic, Aurel
Rascenco a precizat că va
amenaja câteva locuri de
parcare. „Pentru tronsonul al
doilea și al treilea avem 30 și
36 locuri de parcare, la pri-

mul nu mai știu pentru că am
vândut. Acolo era un pârâu
de apă nepermanent, se numește 2 Peri. Se spunea că e
zonă mlăștinoasă, nu are
nicio legătură. Se spunea că
vine din versanți, dar nu are
nicio legătură. Eu am făcut
un sistem de drenuri. Tot pământul este argilos, iar apa
stătea deasupra. Erau deversări făcute de proprietarii de
acolo”, a precizat dezvoltatorul imobiliar. Vecinii din apropierea blocului care locuiesc
la case au declarat pentru
BZI că vor vinde imobilele.
Asta după ce au văzut că
zona se extinde cu blocuri.
Complexul este dezvoltat
prin intermediul Auras Residence SRL. Rămâne de văzut
dacă ghetoul „Auras Residence” construit de Aurel
Rascenco în comuna Bârnova va avea rezista în timp.
Ciprian BOARU
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Gabriel Luca, mortul viu de la Iași, muncește
pentru a-și achita propria înmormântare. „I-am
luat crucea de la cap să nu mai vadă că e mort”

În urmă cu doi ani, un bărbat din Iași
avea să fie îngropat de rude, după ce
a fost găsit mort pe un câmp.
Lucrurile, pe cât au fost de simple la
început, pe atât au devenit de
complicate ulterior. Mortul și-a făcut
apariția chiar la pomana de 40 de zile
Gabriel Luca este probabil singurul ieșean care
a fost îngropat de rude după ce a fost găsit mort,
iar mai apoi și-a făcut apariția chiar la pomana făcută de rudele sale, după 40 de zile de la înmormântare. Povestea stă în felul următor. În luna
decembrie 2020, trupul neînsuflețit al unui bărbat
a fost găsit pe raza județului Iași. Oamenii legii au
intrat pe fir și au aflat că trupul neînsuflețit ar
aparține lui Gabriel Luca din comuna Costuleni. Familia bărbatului a recunoscut cadavrul, iar mai apoi
s-au apucat de rânduielile bisericești. Au organizat
înmormântarea, au făcut praznice și tot ce a fost
necesar. Surpriza uriașă a fost atunci când, la pomenirea de 40 de zile, Gabriel Luca și-a făcut apariția acasă. Cadavrul înhumat de familia lui Gabriel
Luca aparținea astfel altui bărbat.

Mortul viu muncește să-și
achite înmormântarea
Reporterii BZI au mers în comuna Costuleni
pentru a afla ce mai face „mortul viu”, așa cum a

fost numit Gabriel Luca. Bărbatul nu era acasă,
însă mama lui a povestit cu ce se ocupă acesta. „De
când e povestea asta cu Gabriel, n-am mai avut liniște. Și acum, după doi ani, mai am de plătit datorii. Atunci la înmormântare nu am avut bani și a
trebuit să împrumut. Acum, Gabriel lucrează la o
fermă să mă ajute să plătesc datoriile. Este foarte
greu, dar nu am ce să fac... Sunt bătrână și toată
treaba asta numai rău mi-a făcut. Și el a rămas supărat că am putut să fac așa ceva”, a povestit
mama lui Gabriel Luca. De la mormântul bărbatului
a fost scoasă crucea pe care scria data în care
acesta ar fi murit.

Bărbatul îngropat în locul lui
Gabriel Luca nu a fost exhumat
Mama lui Gabriel Luca spune că a scos crucea
de la capul fiului ei, pentru ca acesta să nu mai
vadă că a murit. „Am scos crucea de acolo... băiatul
meu trăiește... Nu avea de ce să stea, am zis să nu
mai vadă când a murit. Mergea în cimitir să-i
aprindă o lumânare tatălui lui și își vedea crucea
lui. Crucea făcută pentru Gabriel a rămas în cimitir,
dar la groapa de gunoi, unde sunt aruncate coroanele și lumânările. Nu puteam să o ardem și nici să
o iau acasă. Oricum, am vorbit la Grozești, la familia
omului pe care l-am îngropat... Au zis că o să vină
să-mi plătească înmormântarea, să-i pună cruce
la cap, dar nu a mai venit nimeni... Acum, ce să mai

zic, Dumnezeu să-l ierte... Am făcut o pomană
până la urmă. El încă e înmormântat peste bărbatul
meu acolo, și mai rog câte o femeie din sat să
meargă să-i aprindă o lumânare, că din familia lui
nu a venit nimeni să-i dea un colac de pomană”, a
completat mama „mortului viu”.

„Încă este mort în toate actele”
Ieșeanul „omorât și îngropat” din greșeală a
fost nevoit să lupte să fie declarat viu. Conform
procedurii, persoana care a fost declarată decedată dintr-o greșeală trebuia să depună o cerere
la Judecătoria la care îi este arondat domiciliul. Zis
și făcut, ieșeanul a început demersurile pentru ași recăpăta „viața”.
După o perioadă lungă de umblat pe la instituții,
Gabriel Luca a reușit să iși refacă cartea de identitate, prin care demonstrează că el este viu, însă
el figurează încă decedat la dispensarul din comună.
„A reușit să își facă buletinul, după mult timp.
A umblat pe la Iași cu actele, să demonstreze că e
viu. Nu mai avea niciun act și peste tot figura ca
fiind mort. La biserică și la dispensar încă apare ca
fiind decedat. Cu preotul am vorbit eu, dar să
vedem cum rezolvăm la medicul de familie. El vine
foarte rar pe acasă, abia reușesc să vorbesc cu el.
Încă e supărat pe mine”, a încheiat femeia.
Dragoș SAVIN
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Ieșenii care nu elimină ambrozia
riscă amenzi de până la 20.000 de lei
Ieșenii trebuie să elimine ambrozia, altfel riscă amenzi de până la
20.000 de lei aplicate de Garda de
Mediu. Distrugerea acestei buruieni
se face, potrivit obligațiilor legale, de
către toți proprietarii sau deținătorii
de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de
apă, lacurilor, sistemelor de irigații și
ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții,
unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca, după
distrugerea buruienii, să informeze în
scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării
aplicării lucrărilor de combatere. Buruiana ambrozia trebuie distrusă în
perioada cuprinsă între răsărire (cam
după 15 aprilie) și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de
30 iunie a fiecărui an. Specialiștii de
mediu atrag atenția că vor aplica
amenzi drastice. „Vom demara controale după ce expiră perioada când
poate fi eliminată ambrozia. Amenzile
sunt drastice și toată lumea știe că
ambrozia este un pericol pentru sănătate. Vom monitoriza situația și în
mediul rural”, susține Gheorghe Bacușcă, comisar șef al Gărzii de Mediu
Iași. Amenzile sunt cuprinse între 750
și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

Ieșenii care nu elimină
ambrozia scot mai mulți
bani din buzunar
În majoritatea cazurilor, buruiana
este răspândită și ocupă spații compacte. Metodele recomandate de

specialiști pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia sunt cosirea repetată, manual
sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu
unelte agricole, smulgerea în cazul
unor suprafețe izolate, efectuarea
unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole sau erbicidarea.
Specialiștii de mediu mai spun că ar
trebui luate măsuri drastice în cazul
proprietarilor care nu elimină ambrozia. Pentru ca lucrările de combatere
să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat
cât mai aproape de suprafața solului,
în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se distruge
doar tulpina principală, iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și
produc în continuare polen. Lucrările
de combatere se repetă în fiecare an
până la eradicarea buruienii. În anul
2021 ieșenii au depus zeci de reclamații care se refereau la ambrozie.

Iași,
12.05.2022

ANUNȚ
CTP Iași pune la dispoziția călătorilor un tramvai PESA cu program special, pe data de 14 mai. Cu ocazia evenimentului național ”Noaptea Muzeelor
2022”, vagonul va circula pe itinerariul Târgu Cucu – Copou, în intervalul orar
18:00-01:00. Tramvaiul va opri în fiecare stație, pentru a permite călătorilor
accesul la obiectivele de care sunt interesați.

Ambrozia provoacă
alergii puternice
Pentru identificarea şi stabilirea
metodelor de prevenire, combatere şi
distrugere a ambroziei, pe site-urile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor există o pagină specială de prezentare a speciei,
cu informaţii privind recunoaşterea
morfologică a plantei în diferite faze de
vegetaţie, mod de înmulţire, răspândire,
efecte asupra sănătăţii populaţiei, afecţiuni cauzate şi recomandări de specialitate, metode de prevenire, combatere
şi distrugere. Ambrozia este o specie
originară din America de Nord, de unde
a fost introdusă accidental în Europa la

jumătatea sec. al XIX-lea (1863, în Germania), astăzi ajungând să fie invazivă
pe aproape tot continentul. În România
a fost identificată pentru prima oară în
gara Orşova (jud. Mehedinţi), în anul
1908. Alergiile provocate de ambrozie
apar de obicei în lunile august și septembrie, după perioada de polenizare a
gramineelor şi a altor buruieni comune.
Polenul de ambrozie afectează sănătatea umană, cauzând rino-conjunctivită, astm bronșic şi, mai rar,
dermatită de contact sau urticarie.
Specialiștii de mediu atenționează că
ieșenii care nu elimină ambrozia la
timp riscă să se confrunte cu situații
mai grave pentru că planta se
răspândește rapid.
Raluca COSTIN
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Panică în tramvaiul CTP Iași! Oamenii s-au
speriat când au văzut un fum gros alb!
Mai multe persoane au sesizat un
incident în care a fost implicat un
tramvai de pe linia traseului 11. Oamenii s-au speriat când a început să iasă
fum de sub tramvai. Situația nu a degenerat și nimeni nu a fost rănit.
Oamenii s-au speriat când au
văzut că de sub tramvaiul de pe traseul 11 a început să iasă un fum dens.
Vatmanul a acționat imediat și astfel
situația nu a degenerat. Reprezentanții Companiei de Transport Public
Iași confirmă incidentul și spun că a
fost o defecțiune tehnică. Nimeni nu
a fost rănit și tramvaiul a ajuns la
depou.

Oamenii s-au speriat
văzând fumul
Incidentul a avut loc miercuri
seară, 11 mai 2022, în apropierea stației de tramvai din zona gării Nicolina.
În tramvai nu se aflau persoane, iar
vatmanul a acționat cu stingătorul
din mijlocul de transport.
„A fost un incident minor, cauzat
de încălzirea unui element din zona
roților tramvaiului, pentru care vat-

manul a acționat de îndată cu stingătorul din dotarea vehiculului, pentru
siguranță. În mijlocul de transport nu
se aflau călători, iar vagonul a fost
condus la scurt timp la depou de
către vatman”, a declarat purtătorul
de cuvânt al Companiei de Transport
Public (CTP) Iași, Andreea Luca.
Persoanele din zona Nicolina au
surprins incidentul și au deschis
acest subiect pe rețelele de socializare, unde părerile sunt diferite, unii
considerând că vechimea tramvaielor este de vină și acest aspect ar
constitui un pericol pentru călători.
Alți internauți consideră că este normal ca unele lucruri să se strice și
pun asta pe seama faptului că orice
vehicul poate să se defecteze.

Reacții diverse în mediul
online
Față de alte incidente în care CTP
Iași a fost dur judecată pe rețelele de
socializare, de această dată incidentul pare arată că imaginea companiei
s-a îmbunătățit în privirile ieșenilor.
Astfel dacă unii comentează „de

rău” și consideră că este un pericol
să circuli cu tramvaiele mai vechi
decât „Pesa”.
„Tramvaiul 11... ești din Iași dacă...
dacă plătești un bilet pentru a arde în
mijloacele de transport... mulțumim
conducerii locale pentru acest «Colectiv» pe roți”, transmite Gabriel
Roșu, inițiatorul discuției.
Răspunsurile internauților nu au
fost întru totul de acord cu inițiatorul
discuției, ba chiar mai multe persoane au oferit explicații logice pentru defecțiunea tramvaiului.

„Tramvaiul din imagine este construit în anii ’90, fata de altele din anii
’60. Și, dacă nu mă înșel, a fost modernizat prin 2010, înainte de a sosi la
noi. Înainte sa ne grăbim cu «pianul
pe scări», trebuie să înțelegem că
astfel de evenimente se mai întâmplă, căci un tramvai este complex, nu
este o căruță cu motor. Mai ales întro Companie de transport unde nu se
asigura piese și remunerația e slabă”,
răspunde Călin George la postarea de
pe site-ul de socializare.
Andreea ANDREI

PUBLICITATE

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

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

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

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000.
Relații la telefon: 0772026329.
Vând garsonieră în zona Alexandru
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000
euro, ușor negociabil. Relații la
telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
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- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape
de centru, din bolțari - 96 mp, an
construcție 1994, finalizată la
cheie. Anexe - 3 camere în

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare pc
/ limba engleză, EUROPA TRADE
SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.

Vineri, 13 mai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNȚURI
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.

MEDIU
Fermador SRL anunță depunerea
solicitării de revizuire a autorizației
integrate de mediu Nr 1 din
27.03.2020, pentru activitățile
desfășurate la punctul de lucru din
Targu-Frumos, județul Iași.
Revizuirea este necesara în
vederea analizei conformării cu
prevederile Deciziei de punere în
aplicare 2017/302 a Comisiei din
15.02.2017 de stabilire a
concluziilor privind BAT.
Activitatea desfasurata pe
amplasamentul din Targu-Frumos
intra sub incidenta Legii nr.
278/2013 privind emisiile
industriale pct. 6.6. a) Creşterea
intensivă a păsărilor de curte şi a
porcilor, cu capacităţi de peste:
40.000 de locuri pentru păsări;
Informații privind impactul
potențial asupra mediului al
activității pentru care se solicită
emiterea autorizatiei integrate de
mediu, pot fi consultate pe site-ul
APM Iasi - apmis.anpm.ro.
Observațiile, sugestiile,
propunerile publicului se primesc
în scris, la sediul APM Iași din
Calea Chișnăului nr. 43 sau
electronic la adresa de e-mail a
APM: office@apmis.anpm.ro, pe
durata derularii procedurii.
Societatea comercială SC AVINUL
SRL, anunţă depunerea cererii
pentru emiterea Autorizaţiei de
mediu pentru obiectivul SC
AVINUL SRL având ca obiect de
activitate: COLECTAREA ŞI
EPURAREA APELOR UZATE
amplasat în SAT VALEA LUPULUI,
COM VALEA LUPULUI, STR.
VALEA PRISĂCII, NR. 52, JUD.
IAŞI. Documentația tehnică poate
fi consultată la sediul firmei din
SAT VALEA LUPULUI, COM VALEA
LUPULUI, STR. VALEA PRISĂCII,
NR. 52, JUD. IAŞI sau la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Iași, Calea Chișinaului nr. 43.
Eventualele observații ale
publicului referitoare la activitatea
și amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iași,
Calea Chișinăului nr. 43.

LICITAȚIE
Societatea profesională
«Lichidator Company 2003» SPRL,
cu sediul în Iași, șos. Arcu nr.71,
bl. T10, sc.A, ap.1, parter, În
calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC BOCART INVEST
SRL, conform sentinței comerciale
nr.421/16.03.2011 a Tribunalului
Iași – judecător sindic, pronunțată
în dosarul nr.2993/99/2009,
Anunță primirea, până pe data de
06.09.2022, a ofertelor pentru
vânzarea - cumpărarea unei
creanțe în valoare de 219.117 lei,
pe care o deține SC BOCART
INVEST SRL la data de
12.05.2022, în baza unui titlu

executoriu (hotărîre
judecătorească) față de 2 (doi)
debitori persoane fizice. Creanța în
valoare de 219.117 lei este
compusă din suma de 215.213,70
lei/rest debit + suma de 3.903,30
lei/cheltuieli de executare
avansate. Ofertele vor fi transmise
prin e-mail sau la sediul
lichidatorului judiciar, în ziua și ora
planificate, la cererea ofertantului.
Ofertele vor fi prezentate, spre
aprobare, Adunării creditorilor.
Informatii: tel. 0723/247822, email –
lichidatorcompany@yahoo.com.
Având în vedere prevederile legale
în materia protecției datelor cu
caracter personal, vă informăm că
depunerea ofertei de preț, însoțită
de documetele de identificare a
persoanei fizice (carte de
identitate) sau a persoanei juridice
(certificatul de înregistrare emis
de autoritatea la care este
înregistrată, datele de identitate,
reprezentantul legal), semnifică
acordul ofertantului pentru
procesarea datelor cu caracter
personal de către lichidatorul
judiciar în actele întocmite în
procedura falimentului, pentru a
primi informații cu privire la
colectarea de oferte.
Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Iasi, strada Sărăriei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Iaşi, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. TELEBIT PROD S.R.L,
desemnat prin încheierea
nr.78/01.10.2019, anunţă, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică a activului
aparţinând debitoarei S.C. TELEBIT
PROD S.R.L: Nr.Crt.1, Denumire:
Analizor spectral TEKTRONIC 494,
Pret vanzare (lei):80, Pret evaluare
(lei): 800, Nr.Crt.2, Denumire: S01Investigatie criticã privind soluţiile
constructive şi funcţionale posibile
pentru modulul electronic de
conversie-reconversie a
informatiilor utile la schimbarea
modalitãţti de transmitere a
acestora, Pret vanzare (lei): 1.050,
Pret evaluare (lei): 10.500;
Nr.Crt.3, Denumire: S02- Studiul
reconversiei optime de date şi
analiza solutiilor pentru interfata
între sistemul opto-electronic de
recepţie şi magistrala de transport
cablu, Pret vanzare (lei): 800, Pret
evaluare (lei): 8.000, Nr.Crt.4,
Denumire: S03 – Soluţii
constructive şi funcţionale posibile
pentru monturile de fixare, reglare
şi focalizare a sistemului optic
bidirectional laser-fotodiodã, Pret
vanzare (lei):400, Pret evaluare
(lei):4.000; Nr.Crt.5, Denumire: S04
- Soluţii constructive şi funcţionale
posibile pentru electronica de
comandã a deplasãrii pe cele douã
direcţii, Pret vanzare (lei):2.800,
Pret evaluare (lei): 28.000,
Nr.Crt.6, Denumire: S05- Soluţii
constructive şi funcţionale posibile
pentru microsistemul de control
automat a pozitiei spotului, Pret
vanzare (lei):2.450, Pret evaluare
(lei):24.500; Nr.Crt.7, Denumire:
S07- Proiectarea interfeţei între
sistemele opto-electronice de
receptie şi magistrala de transport

pe cablu, Pret vanzare (lei):400,
Pret evaluare (lei):4.000, Nr.Crt.8,
Denumire: S08 – Proiectarea şi
realizarea blocurilor
optoelectronice de emisie –
recepţie, Pret vanzare (lei): 400,
Pret evaluare (lei):4.000; Nr.Crt.9,
Denumire: S09 – Verificarea
imunitaţii sistemului la perturbaţii
atmosferice şi compatibilitãţii
acestuia cu reţelele publice de
comunicaţii, Pret vanzare (lei):
6.150, Pret evaluare (lei): 61.500,
Nr.Crt.10, Denumire: S10 - Studiu
şi rezultate obţinute referitor la
folosirea unui fascicol laser cu
dimensiunea secţiunii transversal
mãritã în scopul creşterii imunitãţii
la perturbaţiile de propagare, Pret
vanzare (lei): 3.950, Pret evaluare
(lei):39.500; Nr.Crt.11, Denumire:
S11 – Proiectarea şi realizarea
servosistemului de autoaliniere,
Pret vanzare (lei): 2.150, Pret
evaluare (lei): 21.500; Nr.Crt.12,
Denumire: S12 – Definitivarea
schemelor constructive şi
funcţionale optime ale sistemului
integrat de comunicaţii, Pret
vanzare (lei):390, Pret evaluare
(lei): 3.900, Nr.Crt.13, Denumire:
S13 – Determinarea imunitãţii
sistemului la deplasãri lente ale
punctelor de emisie şi receptie, în
conditii de vibraţii şi stabilirea
corectiilor necesare, Pret vanzare
(lei):390, Pret evaluare (lei): 3.900,
Nr.Crt.14, Denumire: S14 - Proiect
infolaser – remiza, Pret vanzare
(lei):378.000, Pret evaluare
(lei):3.780.000, Total 399.410 lei
(fãrã TVA) reprezentând 10% din
preţul total de 3.994.100 lei (fãrã
TVA) stabilit prin raportul de
evaluare. Licitaţiile vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Iasi, strada Sărăriei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Iaşi în datele de
26.05.2022, 02.06.2022,
09.06.2022, 16.06.2022,
07.07.2022, 14.07.2022,
21.07.2022, 28.07.2022,
04.08.2022 şi 11.08.2022, ora
12°°. Documentaţia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
bunurile şi descrierea acestora
poate fi consultată la sediul
lichidatorului. Toţi cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor
mobile vor anunţa în scris
lichidatorul judiciar cu cel puţin o
zi înaintea datei fixate pentru
şedinţa de licitaţie. Condiţii:
Achitarea taxei de participare în
valoare de 200 lei pentru bunul de
la poz.1 şi 2.000 lei pentru
bunurile de la poz.2-14 şi a
garanţiei de participare în valoare
de 10 % din preţul de începere a
licitaţiei pentru bunul care
intenţionează să îl cumpere în
contul debitoarei S.C. TELEBIT
PROD S.R.L deschis la Banca
Româneascã – RO40 BRMA 0240
0248 1140 0000, copii după actele
societăţii, împuternicire scrisă
pentru persoana care reprezintă
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate şi o copie
după acesta. Documentele care
atestă îndeplinirea condiţiilor de
participare la licitaţie vor fi depuse
la sediul lichidatorului cu cel putin
24 ore înainte de data licitaţiei.
Relaţii suplimentare la telefon
0744692986.
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Crimă sângeroasă, la Iași: un bărbat bătut
măr și lăsat să-și dea duhul! Autorul
a încercat mușamalizarea omorului
O crimă sângeroasă a avut
loc recent la Iași, iar, în
urma acesteia, un individ va
fi nevoit să dea explicații în
instanță. Astfel, procurorii
din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Iași l-au
trimis ieri în judecată pe
Ioan Zaharia, sub acuzația
de omor. Anchetatorii spun
că ieșeanul ar fi încercat să
ascundă crima
Recent, la Iași a avut loc o crimă
sângeroasă. În urma acesteia, un individ va fi nevoit să dea explicații în
instanță. Așadar, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași l-au trimis ieri în judecată pe
Ioan Zaharia, sub acuzația de omor.
Acum, urmează ca Tribunalul Iași
să stabilească un prim termen al procesului penal. Mai apoi, magistrații
vor asculta ce au de spus toate
părțile implicate, pentru a putea lua
o decizie în acest caz. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Crimă sângeroasă, la Iași:
zeci de lovituri
aplicate victimei
Anchetatorii au afirmat că ieșeanul Ioan Zaharia (50 de ani) a intrat în
vizorul lor în urmă cu câteva săptămâni. Asta, după ce un bărbat a murit
fiind lovit de zeci de ori cu un par.
După ce și-a dat ultima suflare, el a
fost aruncat într-o poiană. Până în
zori, el a fost lăsat în fața unei case.
Criminalul a crezut că va scăpa de
tragerea la răspundere, dar planurile
sale nu au mers așa cum ar fi trebuit.
Bărbatul a fost arestat preventiv
pentru 30 de zile, fiind bănuit că și-a
omorât cel mai bun prieten. Oamenii
legii susțin că un conflict a izbucnit
între victimă și agresor, iar acesta din
urmă a pus mâna pe un par și a început să lovească fără milă. După conflict, suspectul a fost reținut pentru
24 de ore, iar, mai apoi, a fost arestat.
„În noaptea de 23 spre 24 aprilie
2022, inculpatul și victima, care se
cunoșteau din copilărie, au consumat
împreună băuturi alcoolice. La un
moment dat, inculpatul, în prezența
fratelui său, a intrat în conflict cu vic-

Bursa bârfelor

tima, pe care a început să o agreseze
cu un par. I-a aplicat 40-50 de lovituri
pe toate zonele corpului. Victima a
fost lovită când era în picioare, dar și
când se afla la pământ. Leziunile
cauzate au dus la decesul victimei”, a
subliniat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalului Iași.

Peste 20 de litri de țuică
au fost consumați
înainte de tragedie
Oamenii legii au mai afirmat că
victima înnoptase în locuința lui Ioan

și trimite toate muierile gravide la maternitățile
de stat ca să se rezolve la urgențe acolo. Cică
Bănuț Futerman de la Harcadia nu le dă voie să
cheltuiască bani cu cazuri complicate și le-a spus
clar medicilor să trimită bolnavii la stat să trateze
complicația și apoi să revină să Harcadia. Numai
că Alinuța încasează lovele de la spetalul privat
pentru munca prestată fără să se agite foarte
tare, că le trimite pe toate femeile la maternitatea
de stat.

Fură curent și prinde fluturi imaginari
în același timp! Oare cine îl mai crede?!...
O doctoriță din Iași trimite toate
pacientele în altă parte
ca să nu muncească deloc!
Scăndălul cât casa la spital
Babetele cele hâtre încep rubricuța de astăzi
cu o chestiuță din lumea medicală a târgului. E
vorba de o madamă doftoreasă de la Spetalul Harcadia, ăla a lui Bănuț Futerman. Cică doftorița Alinuța Măreșuța, de la ginecologie, face ea ce face

La finalul rubricuței de astăzi, babetele cele
bârfitoare vă prezintă una nouă despre același
Arăgăzel Pompa. Zâlele trecute, endevidu’ s-a apucat să posteze el pe feisbuci judecăți „de valoare”,
despre unul, despre altul, cine ar trebui să-ți dea
demisia și cine ar trebui să plece... Mă rog, Arăgăzel a demonstrat încă o dată că fură curent cu nerușinare, în contextul în care se știe cu musca pe
căciulă. Mai exact, endevidu’ a uitat că nu a fost
luat la întrebări nici până în acest moment despre
buleala cu (chipurile!) „spetalul mobil” de la Pleț-

Zaharia, din localitatea Cîrjoaia, comuna Cotnari. În acea casă se afla și
fratele lui Ioan Zaharia în momentul
în care a avut loc incidentul. „Probele
au arătat că doar inculpatul (Ioan Zaharia – n.r.) a agresat victima, nu și
fratele său”, a mai spus prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalului Iași.
Anchetatorii au mai arătat cei trei
bărbați ar fi consumat împreună
peste 20 de litri de țuică. Acum, rămâne de văzut ce vor decide judecătorii în privința bărbatului acuzat de
această crimă sângeroasă de la Iași.
Ciprian NEDELCU

cani! Dar babetele cele hâtre îi aduc aminte lui
Pompa că timpul nu e trecut, iar, în veață, roata se
mai întoarce și n-ar strica să nu își mai dea el cu
părerea despre demisii și alte alea, pentru că s-ar
putea ca alegătorii să-și aducă aminte de unele
comise chiar de el pren giudeț!

Cum a rezolvat situația după ce și-a
prins bărbatul la amantă
Babele bârfitoare încheie rubrica de astăzi cu
una despre Ionică Tura, dezvoltatorul ăla negricios care se crede milionar după ce a vândut niște
cutii de apartamente. Babele au aflat una tare
despre individ, una așa mai intimă. Cică Tura s-a
îndrăgostit de o prostituată care era toată tunată,
țâțe, buze, buci. Și-a făcut treaba cu ea, numai că
a aflat nevasta. I-a făcut ceva panaramă, dar femeia a luat o decizie de ultimă oră. A accesat bugetul familie și s-a tunat la fel ca rivala. Acum,
Tura este destul de confuz pentru că nu știe care
este nevasta și care este amanta. Amândouă sunt
ca două picături de apă. Babele știu mai multe
despre acest subiect, dar le vor dezvălui și în edițiile viitoare ale rubricii.

