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A atras toate privirile la Târgul național de
ceramică „Cucuteni 5.000”! Singurul ceramist din
Cernăuți practică această meserie de 30 de ani!
În perioada 24-26 iunie 2022, s-a
desfășurat târgul național de ceramică „Cucuteni 5.000”. Consiliul Județean Iași, prin Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași sunt
instituțiile care s-au ocupat de organizarea evenimentului. Desfășurat în
Parcul Copou, târgul a reunit meșteri
olari din România, Ucraina și Republica Moldova, toți având povești de
viață interesante. Serhii Bogopolskii
a început să practice această meserie în urmă cu 30 de ani și este singurul ceramist din Cernăuți.
Desfășurat spre finalul lunii iunie,
târgul național de ceramică „Cucuteni 5.000” a reușit să atragă nenumărați ieșeni, dar și persoane din
afara județului. Urmărind tradiția
edițiilor trecute, la eveniment au fost
prezenți meșteri olari din Cătămărăști Deal și Dorohoi (județul Botoșani), Braniștea (judeștul Galați),
Corund și Miercurea Ciuc (județul
Harghita), Schitu Stavnic – Voinești
(județul Iași), Marginea (județul Suceava), Horezu și Lungești (județul
Vâlcea) și cei din Chișinău, Nisporeni,
Drochia și Iuriceni (Republica Moldova) și din regiunea Cernăuți
(Ucraina).

Prietenii olari nu ratează
Târgul național de ceramică
„Cucuteni 5.000”
Prezenți la cea de-a XXXIX-a ediție a târgului de ceramică Cucuteni
5.000, desfășurată în parcul Copou,
au fost Serhii Bogopolskii, din Cernăuți (Ucraina) și Iurie Cucuietu, din
Drochia (Republica Moldova). Cei doi
prieteni au avut tarabe vecine în timpul târgului, iar Iurie Cucuietu l-a ajutat pe amicul său să comunice cu cei
interesați de munca sa, deoarece
acesta nu vorbește limba română.
Serhii Bogopolskii a avut o tarabă
cu o ceramică deosebită și, cel puțin,
inedită. Lucrările lui au atras o mulțime de vizitatori.
„Am început cu 30 de ani în urmă.
Singur, am învățat pe la târguri. Nu
mă întrețin doar din asta, am cursuri
cu copiii. În Cernăuți, sunt singurul

ceramist. Iurie a fost primul care ma îndrumat să vin aici. El a fost la
Cernăuți la un târg. Am făcut cunoștiință cu el și mi-a propus să vin în
România. Prima dată am fost împreună cu el la Rădăuți, cu o geantă
de lucrări. Mi-a plăcut. Pe urmă, m-a
invitat la Iași, m-am simțit bine și
aici. Am zis că oricât de scump ar fi
drumul, oricât de scumpă ar fi întreținerea, eu vin aici, la Iași. Sunt
foarte mulțumit, fiindcă aici îmi sunt
apreciate lucrările și am clienții mei
care mă vizitează. În fiecare an
schimb sortimentul de ceramică”, a
explicat Serhii Bogopolskii.
Având în vedere războiul din
Ucraina, acesta a decis să facă un
gest umanitar, donând o parte din
suma câștigată în timpul târgului armatei ucrainene, mai ales că fiul
acestuia e pe front în acest moment.
„Din suma de bani acumulată
anul acesta, 50% vor fi donați pentru
armata ucraineană. Feciorul meu
este pe front, am venit aici cu inima
grea. Am mai invitat doi olari din
Ucraina, dar ei nu au putut să treacă
vama, soț și soție, pentru că au sub
60 de ani și s-ar putea să fie chemați
pe front. Ei speră ca după terminarea războiului să poată reveni”, a mai
adăugat meșterul olar ucrainean.
Prietenul său, de origine moldovean, practică și el olăritul.

„Am lucrat 32 de ani ca profesor
de liceu. Am fost director la Școala
de Arte Plastice, unde, concomitent
cu ceramica pe care o fac eu, predau
și la copii. Prima expoziție a fost la
Bâlciul Olarului din Ungheni. Pe
urmă, am participat la toate expozițiile din Moldova. Am fost invitat la
Iași și aici am avut cele mai mari
emoții, pentru că mi s-a spus că vin
200 de olari și eram pentru prima
dată. Ceramica nu ne-am dezvoltato prin teorie, ci am văzut cutare
meșter ce face. Fiecare ne-a dat
câte o idee, câte un secret, iar acum
știm tehnica lutului”, a povestit Iurie
Cucuietu.

Miniaturile lui
Florin Dumitru
În spatele tarabei celor doi meșteri olari se află și Florin Dumitru, din
Târgoviște (Dâmbovița). Lucrările lui
atrag atenția prin faptul că sunt miniaturi ale mai multor clădiri cu încărcătură istorică, de tipul Bisericii
Negre din Brașov, Mănăstirii Voroneț,
casei memoriale de la Humulești a lui
Ion Creangă etc. El este pasionat de
casele tradiționale țărănești și speră
ca prin aceste creații să tragă un
semnal de alarmă asupra degradării
căreia acestea sunt lăsate pradă.
„Cred că sunt aproape 10 ani de
când realizez produse miniaturale.

Prima dată am făcut o căsuță ca
aceasta, mai mică. Ulterior, m-am
gândit că ar fi mai bine să arate tridimensional, din ceramică arsă în
cuptor cu lemn. Reproduc case existente în muzee ale satului din țară
sau diferite clădiri vechi din diferite
zone ale țării. Casele astea vechi,
tradiționale din satul românesc sunt
pe cale de dispariție și m-am gândit
c-ar fi indicat ca oamenii să aibă o
căsuță miniaturală pe care să o pună
undeva, pe un raft cu cărți și, când se
uită la ea, să-și amintească de casa
bunicilor care stă tristă, neîngrijită și
care se degradează. Astfel, poate că
ei vor fi inspirați să o prețuiască și so repare”, a explicat Florin Dumitru.
El a mai spus că a învățat singur
meseria, pasiunea lui venind dintr-un
înalt simț de conservare a arhitecturii românești de odinioară.
„În principiu, sunt autodidact, mam învățat singur, nu am învățat de
la cineva anume. Sunt o serie de tehnici ce țin de ceramică care se învață
din experiențe și experimente. E un
târg foarte frumos cu oameni senini.
De 10 ani mă ocup exclusiv de construirea căsuțelor. Nu e o pasiune
care să-ți permită să-ți distribui
atenția”, a mai adăugat meșterul olar
prezent la târgul național de ceramică „Cucuteni 5.000”.
Emanuela Băluță
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Cei care o ascultă rămân muți de uimire! La doar
16 ani, ieșeanca Daria Gafincu are o voce „de aur”!
Daria Gafincu este una dintre tinerele talente ale muzicii folclorice ieșene. La vârsta de 6 ani, a fost
descoperită de Gelu Adrian Dobranici,
urmând să facă parte din Ansamblul
„Ștejărelul” al Şcolii Gimnaziale „B. P.
Hasdeu” din Iaşi. După 10 ani, Daria are
deja propriile melodii și videoclipuri și
promite să devină un nume răsunător
în lumea muzicii populare. Daria are 16
ani şi este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu din Iași”,
profilul învăţător-educator. În paralel,
Daria este şi elevă la Palatul Copiilor
Iași, la clasa de canto popular a Claudiei
Martinică și elevă în anul II la Școala Populară de Arte „Titel Popovici” din Iaşi.
Pe lângă muzică, Daria este pasionată
şi de teatru, desen şi make-up.

Daria Gafincu cântă
muzică populară
de la vârsta de 6 ani
Daria îmbină cu succes școala și
muzica folclorică. Prin urmare, la

doar 16 ani, fata are deja 9 melodii
proprii și 2 videoclipuri. Deși are o
vârstă fragedă, Daria are și o melodie
dedicată românilor plecați în străinătate, intitulată „Plecat-ai omule în
lume”. Această melodie are un loc
aparte în sufletul Dariei, deoarece şi
bunica sa este plecată de ani buni în

Italia, în căutarea unui trai mai bun.
„Dragostea faţă de muzică și portul popular mi-a fost insuflată la vârsta de șase ani, de către domnul
Gelu Adrian Dobranici, actualmente
director al Palatului Copiilor din Iași,
atunci când am fost selectată să fac
parte din Ansamblul «Ștejărelul» al
Şcolii Gimnaziale «B. P. Hasdeu» din
Iaşi. Dumnealui mi-a fost primul
mentor pe acest frumos drum. De
cinci ani, sunt elevă la clasa de canto
popular coordonată de profesor
Claudia Martinică. Aici, sub îndrumarea, răbdarea și priceperea domniei
sale, a început încet, încet șlefuirea
mea ca artist. Așadar, acum sunt
mândră să spun că am în portofoliu
nouă melodii proprii și două videoclipuri. Melodiile mele au prins viaţă datorită unul dirijori cu renume,
precum Marinică Botea, Cristian
Năstase, Mihai Verhovețchi şi Dumitru Lucaci. Videoclipul la melodia
«Plecat-ai omule în lume» este
«micul meu proiect de suflet», așa
cum îmi place mie să spun, deoarece
melodia îi este dedicată bunicii mele,
care este plecată de 15 ani în Italia,
dar și tuturor celor ce se regăsesc în
aceste versuri. Videoclipul este cu
atât mai special, deoarece în el apar
şi părinţii şi bunica mea”, a precizat,
cu mândrie, Daria Gafincu.

La doar 16 ani, Daria se
mândreşte cu realizări
însemnate în
domeniul folcloric
Deși trebuie să-și împartă timpul
între studiu, ore de canto și spectacole, Daria uită de orice urmă de

oboseală atunci când urcă pe scenă
și cântă în fața oamenilor care îi iubesc glasul și repertoriul. Daria are
norocul de a se bucura de tot sprijinul părinților săi, care au susţinut-o
întotdeauna să-și urmeze visurile.
„În luna mai a anului 2021, a avut
loc prima ediție a Spectacolului-Concurs «Muguri de cântec românesc»,
organizat de Ansamblul Artistic Profesionist «Constantin Arvinte» al
Consiliului Judeţean Iași, unde mam numărat printre laureați. Fiecare
laureat a câștigat drept premiu câte
o melodie proprie, linia melodică și
versurile fiecărei melodii fiind realizate de artiștii profesioniști ai Ansamblului: Claudia Martinică,
Constantin Bahrin, Simona Mazăre,
Andrei Bălan, Andrei Liță iar aranjamentul orchestral de către Dumitru
Lucaci, dirijor al Ansamblului. Melodia câștigată în concurs se numește
«Asta-i hora mare», melodie ce mia fost oferită de către Claudia Martinică. În luna decembrie, în cadrul
unui frumos spectacol intitulat «Flori
de cântec românesc» a fost lansat
CD-ul cu melodiile câștigate în concurs. În viitor, îmi doresc să cânt alături de artiști consacrați și să fiu
îndrăgită de toți cei care ascultă melodiile mele”.
Recent, Daria Gafincu a luat
parte la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Iei, la spectacolul „CucuteniLadă de Zestre”, organizat în cadrul
celei de-a XXXIX-a ediție a Târgului
Național de Ceramică „Cucuteni
5000”, precum și la Serbările Comunei Ciurea.
Codruța Șoroagă
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Surprizele ediției Rocanotherworld 2022.
Ce distincție au primit membrii trupei
Zdob și Zdub în a doua zi a festivalului
Ediția 2022 a Festivalului Rocanotherworld a
reușit să atragă anul acesta nenumărați ieșeni,
dar și persoane din afara județului. Atmosfera a
fost una plăcută, organizatorii punând la dispoziția
publicului o serie de activități, amplasând scaune
în diverse puncte cheie, pentru ca fiecare să se
poată bucura de muzică în propriul stil. Artiștii de
pe main stage din a doua zi au fost: The Schnitzels, Noru Negru, Mădălina Pavăl Live Orchestra și
Zdob și Zdub.

The Schnitzels au făcut senzație la
Rocanotherworld 2022
Ca și în prima zi, pasionații de muzică rock au
început să se adune din timp la Brizo, pentru a nu
rata niciun moment din concert. Prima trupă care
a cântat a fost The Schnitzels. Membrii trupei au
mai fost invitați și în edițiile trecute, dar, anul
acesta, au venit pentru prima dată în această formulă. Cei 2 membrii, Mr. Jurjak și Narcis Axinte au
întreținut atmosfera, iar, când au ieșit în public,
fanii au dat năvală pentru a cere autografe și poze
cu cei doi artiști.
„Ne simțim fantastic. Ne place de fiecare dată,
venim cu mare drag. Publicul ieșean este printre
cele mai tari din țară. Ne întoarcem și săptămâna
viitoare în Iași. E ceva privat, secret. Sperăm c-o
să mai avem concerte la Slatina la BikerFest. Vă
așteptăm cu mare drag să veniți în număr cât mai
mare”, a explicat vocalistul trupei The Schnitzels,
Narcis Axinte.

Zdubii, premiați la Iași
Prezent la festival a fost și președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. El a fost cel
care le-a înmânat titlul celor două trupe.
„Cu toții am venit în această seară pentru distracție și muzică. Promitem să nu vă reținem
foarte mult, dar tot demersul pe care l-am făcut
în ultima perioadă de a uni mai mult România de
Republica Moldova și practic Prutul să nu mai fie
graniță s-a materializat prin această melodie,
«Trenulețul». Aș vrea să le mulțumim celor de la
Zdob și Zdub și fraților Vasile și Vitalie Advahov că
au reușit și au făcut posibil acest lucru. Consiliul
Județean Iași, în numele căruia vreau să le mulțumesc pentru această campanie minunată, le oferă
titlul de cetățean de onoare”, a anunțat Costel
Alexe.
Vizibil emoționați de această distincție, cele
două trupe au mulțumit și au ținut un scurt discurs
despre pace.
„Vă mulțumim din suflet. Vreau să spun că
facem muzică nu pentru glorie, facem muzică
pentru oameni, pentru fanii noștri și nu numai.

Iubim și respectăm muzica și arta, dar totuși atenția din partea voastră este foarte plăcută pentru
noi și pentru fiecare artist muzical. Să fie pace!
Să trăiască tradiția, muzica neamului și muzica
frumoasă pe care noi am ascultat-o astăzi! Suntem foarte bucuroși. Să avem cu toții răbdare și
sănătate să ne îndeplinim misiunea noastră până
la 100 de ani”, a mulțumit vocalistul trupei Zdob și
Zdub, Roman Iagupov.

Și Frații Advahov au ținut să
mulțumească pentru această onoare
„Vrem să mulțumim și noi tuturor celor care au
contribuit la acest frumos titlu și să știți că e un
moment memorabil pe care-l vom ține minte toată
viața. Suntem legați de Iași și ne simțim cumva
obligați să facem un spectacol mare, să venim cu
toată orchestra și să vă organizăm un concert
foarte mare chiar în centul Iașului, ca să avem posibilitatea să vă încântăm cu piesele pe care noi
le facem”, a mulțumit Vitalie Advahov
Vasile Advahov a făcut referire la bine-cunoscuta melodie de la Eurovision de anul acesta în
discursul lui succint și a îndemnat oamenii să utilizeze această modalitate de transport
„Trenulețul nostru Chișinău – București, care
are o stație foarte importantă la Iași, a ajuns în inimile tuturor și în sufletele tuturor. Vreau să vă îndemn pe toți să folosiți acest mijloc de transport”,
a anunțat Vasile Advahov.

Seară fantastică asigurată
de Zdob și Zdub
Prezenți pentru prima dată la eveniment au
fost Zdob și Zdub. Ei au fost cei care au încheiat

spectacolul main stage în a doua seară. Și, datorită melodiei cu care s-au prezentat la ediția 2022
a concursului internațional de muzică Eurovision,
„Trenulețul”, trupa, alături de Frații Advahov, a primit distincția de cetățean de onoare.
De departe preferații publicului, Zdob și Zdub
au aprins focul din inimile ieșenilor la finalul celei
de-a doua zi, în timpul „Trenulețului” încingânduse și o horă în public. În afară de muzică, organizatorii Rocanotherworld 2022 au mai pregătit și
două dezbateri, organizate pe 25 și 26 iunie la Arte
Cafe.
Emanuela Băluță

5

EVENIMENT

Luni, 27 iunie

Proiect imobiliar în apropierea
restaurantului ”Bolta Rece”! Spații pentru
birouri și apartamente în regim hotelier

Pe strada Sf. Atanasie, în
apropiere de restaurantul
„Bolta Rece”, urmează să
fie dezvoltat un proiect
imobiliar. Sunt anunțate
spații pentru birouri și
apartamente cu 2-3
camere în regim hotelier
Noi proiecte imobiliare sunt
anunțate în centrul Iașului. Pe strada
Sf. Atanasie, nr. 1A, societatea Antrepriză Ideal Casa SRL a inițiat un Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea mai multor imobile cu funcțiuni mixte. Suprafața de teren
disponibilă este de 2.299 metri pătrați. Amplasamentul este identificat

vizavi de clădirea unde a funcționat
în trecut restaurantul „Casa Lavric”,
mai sus de restaurantul „Bolta Rece”.
Primul corp de clădire va avea regimul de înălțime S+D+P+3E și va fi
format din 3 tronsoane cu 1, 2 și 3
etaje. A doua clădire va avea regimul
de înălțime de S+D+P+2E. Conform
proiectului, în demisol și parter vor fi
amenajate spații pentru birouri/servicii. La etajele superioare vor fi
amenajate apartamente în regim hotelier cu 2-3 camere. Conform PUZ,
procentul de ocupare a terenului
este de 40 la sută, iar coeficientul de
utilizare a terenului este de 1,7. Locurile de parcare ar urma să fie amenajate în subsolul clădirilor. Suprafața
desfășurată a întregului complex va

fi de 3.908 metri pătrați. Prin societatea amintită s-a investit și zona
Spitalului Pașcanu.

Proiect imobiliar în
apropierea restaurantului
Bolta Rece pe masa
arhitecților
La începutul anului 2022, PUZ-ul
inițiat de Antrepriză Ideal Casa SRL a
trecut de sesiunea de consultare publică organizată de Primăria Iași, ocazie cu care vecinii puteau depune
obiecțiuni. Acum, proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI)
formată din arhitecți. Recent, proiectul a fost amânat, pentru că nu a fost
finalizată cercetarea arheologică.
„Dată fiind situarea parcelei studiate
în cadrul cartierului Sărărie, în ultimii
ani asistăm la o creștere semnificativă a interesului locuitorilor pentru
această zonă, datorită investițiilor
realizate în acest cartier (reabilitarea
străzilor principale, reabilitarea trotuarelor, reabilitarea caselor). Investițiile de creștere a confortului urban
aduc zona studiată în atenția cetățenilor care caută un asemenea tip de
funcțiune, dar urmăresc în același
timp situarea într-o zonă urbană
complet dotată edilitar și cu o foarte
bună accesibilitate spre celelalte
zone ale orașului”, se arată în descrierea situației. Nu departe de am-

plasament, a fost construit un cămin
de cazare în regim privat.

Patronul Mircea Gall:
„Proiectele de calitate din
zona centrală se vând”
Contactat telefonic de reporterii
BZI, Mircea Gall a precizat că proiectele din zonele centrale sunt la mare
căutare, în ciuda crizei financiare. „În
acest context economic, eu văd proiectul foarte bine. Proiectele de calitate din zona centrală se vând. Nu
este și cazul proiectelor de la marginea orașului. Bănuiesc că se va repeta ca în criza anterioară. Trebuie
să vedem volumetria, deocamdată
nu am început compartimentarea.
Vom proiecta împreună cu clientul.
Dacă vrea un apartament cu 2 camere sau 3 camere, vom stabili dinainte. Investiția va fi realizată cu
fonduri proprii”, a declarat investitorul. Antrepriză Ideal Casa SRL este
deținută de Mircea Gigel Gall și Luminița Petronela Gall. În 2021, cifra de
afaceri a firmei a fost de 3,2 milioane
lei, profit de 517.513 lei, datorii de 2
milioane lei și un număr de 11 angajați. În portofoliul familiei se mai află
și societatea New Form SRL. Proiectul imobiliar din apropierea restaurantului „Bolta Rece” mai trebuie
avizat și de Consiliul Local, etapă
premergătoare celei de autorizare.
Ciprian BOARU
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Universitatea Tehnică din Iași,
organizatoare a întâlnirii academice
România – Republica Moldova

Universitatea Tehnică din Iași, gazdă
pentru o întâlnire de instruire și
pregătire a tuturor universităților din
Moldova, organizată de Autoritatea
Națională pentru Calificări
Universitatea Tehnică (TUIASI) „Gheorghe
Asachi” din Iași a fost gazdă, săptămâna trecută,
pentru un eveniment important. Așadar, Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) a selectat Politehnica ieșeană pentru a realiza un curs destinat
tuturor instituțiilor de învățământ superior din
Moldova. TUIASI a găzduit evenimentul de diseminare a „Ghidului Metodologic privind scrierea rezultatelor învățării”, organizat în Sala „Cristea
Niculescu-Otin”, din Corpul T – Rectorat, al TUIASI.
Pe lângă reprezentanții din conducerea universității, la eveniment a participat și președintele
ANC, Tiberiu Gabriel Dobrescu, cât și membrii ai
conducerilor universităților din Moldova.

Universitatea Tehnică din Iași,
organizatoare a întâlnirii academice
România – Republica Moldova
Printre subiectele dezbătute în cadrul întâlnirilor de lucru, se numără și noile abordări din sistemul de calificare profesională, care sunt
actualele titluri și niveluri de calificare, care va fi
forma viitoare a Registrului Național de Calificare,
dar și subiecte precum asigurarea calității pentru

programele postuniversitare. „Suntem onorați să
fim gazda prezentărilor pe care le face Autoritatea
Națională pentru Calificări în cadrul activității de
diseminare a Ghidului Metodologic privind scrierea
rezultatelor învățării și a modelelor de programe
de studii, prezentări adresate tuturor universităților de stat și particulare din Moldova. Selectarea
noastră nu a fost deloc întâmplătoare și s-a bazat
pe calitatea activităților didactice desfășurate în
Politehnica ieșeană. De altfel, excelența în educație a universității noastre a făcut ca TUIASI să aibă
singurul vicepreședinte ARACIS din Moldova, profesorul Eugen Seghedin, și, de asemenea, singurul
membru în Consiliul Consultativ ARACIS din Iași,
profesorul Iulian Ciocoiu”, a declarat prof. univ. dr.
ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Utilizarea diplomei europene și
fenomenul de Machine Learning
În cadrul prezentării s-a discutat și despre importanța, abordarea și interpretarea rezultatelor
învățării, care sunt cele mai utile modele de programe inginerești, implementarea și utilizarea diplomei europene, un capitol separat al întâlnirii
fiind dedicat fenomenului de Machine Learning.
„Suntem încrezători că putem să aducem îmbunătățiri sistemului universitar românesc, prin alinierea la spațiul educațional european privind
scrierea rezultatelor învățării și a modelelor de
programe de studii dezvoltate pe baza lor. Astfel

că, zilele acestea, inițiem paneluri de discuții cu
membrii din comunitatea universitară a județelor
Iași, Suceava și Bacău”, au transmis reprezentanții
ANC. Așadar, Universitatea Tehnică din Iași a fost
organizatoare a întâlnirii academice România –
Republica Moldova.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Postul de manager al Spitalul Orăşenesc
Hârlău, scos la concurs! Managerul
interimar, acuzat de malpraxis!
Consiliul de Administrație din cadrul Spitalului Orășenesc Hârlău, organizează concurs pentru ocuparea
funcției de manager al Spitalului Orășenesc Hârlău. Concursul se va desfăşura în perioada 24 iulie 2022 – 8
august 2022, la sediul unității medicale. Doritorii își vor putea depune
dosarele până pe 25 iulie 2022, ora
11:00. Managerul interimar Spitalului
Orăşenesc Hârlău, dr. Lilian Ciubara,
a fost acuzat recent de părinții unui
copil de malpraxis. Părinții micuțului
susțin că medicul ar fi confundat o
peritonită cangrenoasă cu o simplă
indigestie. Concursul pentru ocuparea funcției de manager se va desfășura în două etape. Astfel, în data de
26 iulie 2022, va avea loc etapa de
verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul
de concurs, urmând ca în data de 2
august 2022, de la ora 11:00, să se
desfășoare etapa de susținere și de
evaluare a proiectului de management care va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Hârlău, pe baza
temelor-cadru.

Spitalul Orăşenesc Hârlău ar
putea avea un nou manager
Persoanele interesate să ocupe
postul de manager al Spitalului Oră-

șenesc Hârlău își vor putea depune
dosarele de concurs până cel târziu
25 iulie 2022, ora 11:00. Selectarea
dosarelor, etapă eliminatorie, și afișarea rezultatelor vor avea loc în
data de 26 iulie. Contestațiile legate
de această etapă vor putea fi depuse
în data de 27 iulie, urmând ca rezultatele după contestații să fie afișate
în data de 28 iulie 2022.
În data de 29 iulie 2022, se va
face publicarea proiectelor de management depuse de candidați, pe pagina web www.spitalulorasenesc
hirlau.ro, secțiunea «Anunțuri».
Până pe 30 iulie 2022, își vor putea
manifesta intenția de a participa la
susținerea proiectului de management, prin intermediul adresei de email:
soh@spitalulorasenesc
hirlau.ro, persoanele interesate și
mass-media. De asemenea, 30 iulie
2022 este și termenul limită de
transmitere de către persoanele interesate a întrebărilor care trebuie
să aibă legătură cu proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la
adresa de e-mail: soh@spitaluloraseneschirlau.ro. Proiectul managerial va fi susținut în data de 2 august
2022, începând cu ora 11:00. Rezultatele vor fi afișate în data de 3 august

2022, urmând ca eventualele contestații să fie depuse în decursul zilei de
4 august 2022. Rezultatele finale vor
fi afișate în data de 8 august 2022.

Ce criterii trebuie să
îndeplinească persoanele
care doresc să ocupe funcție
de manager al Spitalul
Orăşenesc Hârlău
La concurs, se pot înscrie persoanele care cunosc limba română,
scris și vorbit; sunt absolvente ale
unei instituții de învățământ superior
medical, economico-financiar sau
juridic; sunt absolvente ale unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar,
agreate de Ministerul Sănătăţii şi
stabilite prin ordin al Ministrului Sănătăţii ori sunt absolvente ale unui
masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de
învăţământ superior acreditată, potrivit legii și au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii
universitare de lungă durată, conform legii. Totodată persoanele care
doresc să ocupe funcția de manager
al Spitalului Orășenesc Hârlău trebuie să nu fi fost condamnate pentru
săvârşirea unei infracţiuni comise cu
intenţie, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea, trebuie să
demonstreze, pe bază de adeverință

medicală, că sunt apte din punct de
vedere medical (fizic şi neuropsihic)
și trebuie să nu fi împlinit vârsta
standard de pensionare, conform
legii. Pentru a putea participa la concursul privitor la ocuparea funcției
de manager al Spitalului Orăşenesc
Hârlău, doritorii trebuie să întrunească cumulativ toate aceste condiții.

Dr. Lilian Ciubara,
acuzat de malpraxis
Managerul interimar al Spitalului
Orăşenesc Hârlău, dr. Lilian Ciubara,
a fost acuzat recent de părinții unui
copil de malpraxis. Părinții micuțului
susțin că medicul ar fi confundat o
peritonită cangrenoasă cu o simplă
indigestie. Astfel, un copil din Hârlău,
în vârstă de 3 ani şi şapte luni, a fost
la un pas să moară, după ce medicii
de la Hârlău nu ar fi fost în stare să
diagnosticheze o peritonită cangrenoasă, spunând că băiatul ar avea indigestie.
Dr. Lilian Ciubara a fost printre
medicii care ar fi pus diagnosticul
greșit micuțului.
Părinţii copilului l-au adus pe
acesta la Iași, la UPU a Spitalului de
Copii „Sf. Maria”, unde a fost operat
de peritonită.
Ulterior, părinții au depus plângeri la Colegiul Medicilor, la Ministerul Sănătăţii şi la Parchet.
Codruţa Şoroagă
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A umblat dezbrăcat pe străzile Iașului și a
ajuns la „Socola”! „Fiipestil“ e viral pe TikTok!
Mumtaz Kamakhly este bărbatul care a ajuns
viral pe TikTok sub username-ul de „Fiipestil”,
acesta devenind cunoscut după ce a prezentat
dansul „Amodo Bazooka”, dar și alte mișcări incendiare de dans. Mumtaz caută să se autodepășească și să câștige „Românii au talent”.

Cum a ajuns „Fipestil” viral pe TikTok
Mumtaz Kamakhly a ajuns să fie cunoscut pe
platforma TikTok, după ce a postat coregrafia
„Amodo Bazooka”. Acesta a inventat mișcări de
dans și s-a antrenat intens până să reușească să
fie cunoscut prin dans.
„Nu am avut succes până acum câteva luni
când mi-am propus să inventez propriile coregrafii, propriile mișcări să nu mai copiez pe cei din jur.
Acum o lună și ceva am creat «Amodo Bazooka»,
care ajuns virală, am stat 4 zile și 4 nopți treaz, am
dormit doar două ore, apoi a aflat toată lumea ce
am făcut la Piața Independenței, din pricina efortului fizic”, povestește Mumtaz.
Incidentul de pe bulevardul Independenței, în
care bărbatul a umblat gol pușcă în miezul zilei a
fost relatat in exclusivitate pe site-ul BZI.ro. Cu
toate acestea, Mumtaz nu este rușinat de ceea ce
s-a întâmplat, dar recunoaște că nu are un motiv
clar pentru care a făcut acest lucru.
„Am făcut un live, cineva s-a jucat cu mintea
mea, am luat-o razna și de acolo a pornit totul. Am
cedat psihic, am ajuns la spitalul de nebuni, am
stat câteva zile acolo și după m-au «eliberat». Au
văzut că sunt «ok»! Nu pot să explic ce s-a întâmplat de am făcut asta”, destăinuie bărbatul.

De la ce a pornit ideea
de a crea coregrafii
Mumtaz a fost plecat o perioadă îndelungată
peste hotare, unde a început să facă videoclipuri
cu efecte vizuale create digital. Din păcate, nu a
avut succes cu acestea, așa că s-a orientat către
alt tip de conținut.
„Inițial, m-am apucat să fac TikTok-uri cu
efecte vizuale CGI, FX, VFX, dar nu prea am avut
succes, pentru că eu eram plecat în viitor. Când
spun viitor, mă refer că în altă țară, în Italia, acolo
zici că ești cu 30-40 de ani în viitor. Când m-am
întors în România am zis să încerc altceva, să dansez”, povestește „Fiipestil”.
Acesta s-a făcut remarcat și prin aspectul
fizic, având o constituție atletică și arătându-și
abdomenul lucrat mai mereu în videoclipurile sale.
„În mod normal, sunt antrenor de fitness și
dansuri la domiciliu, sunt propriul angajat, fac lecții pe WhatsApp cu câteva persoane, câștig undeva la câteva sute de euro pe lună, dar
momentan nu mă mai bazez pe acest lucru, pentru
că urmează să mă duc la Românii au Talent. Fac
bani și din TikTok, dar nu mă concentrez pe asta”,
destăinuie bărbatul.

Pentru pregătirea probei de concurs, Mumtaz
a început deja antrenamentele, dorind să depășească orice barieră care ar putea să îl îndepărteze de marele premiu.
„Vreau să mă concentrez pe pregătirea momentului meu pentru Românii au Talent. Vreau să
mă concentrez să învăț cât mai mult într-un timp
cât mai scurt, deși am învățat mult. Am mai spus
și altora, Michael Jackson a fost iubit de toată
lumea, dar nu știa decât vreo 5 mișcări de bază,
printre care «moonwalk», o mișcare de shuffle,
lean și alte câteva. Eu, în schimb, ca să îmi arăt
frumos puterea mea absolută și inimaginabilă, am
învățat, în mai puțin de 8 luni, 260 de mișcări. Ce
înseamnă asta în comparație cu Michael Jackson
care a învățat în decursul a câtorva zeci de ani”,
relatează Mumtaz Kamakhly.

Povestea bărbatului din
spatele numelui „Fiipestil”
Mumtaz a făcut mult timp sport de performanță, iar acum dorește să revină la forma fizică
pe care o avea atunci, doar că acum vrea să o facă
în stilul propriu, fără a călca pragul unei săli de
sport.
„Eu am făcut culturism de performanță o perioadă de câțiva ani, m-am lăsat la un moment dat,
am slăbit, m-am îngrășat, am slăbit iar. Apoi, când
am venit înapoi în România, am zis să mă reapuc,
dar în alt fel. Inițial, am făcut sport acasă, apoi
încet-încet am început să fac pe stradă, am combinat, pentru că nu am aparatură acasă, e noua
modalitate de a face mușchi, mai ales pentru persoanele de sex masculin. Am ajuns în doar 8 luni
la corpul pe care îl am acum, nu e mare lucru, dar
față de cei care folosesc steroizi, eu nu promovez
steroizii, suplimentele cu proteină, nici pastilele
și sub nicio formă drogurile – totul natural. Fac zil-

nic undeva la o mie de flotări, m-am inspirat din
desene animate și a ieșit rezultatul acesta”, povestește Mumtaz.

„Sunt o corcitură de arab și român!”
În viața personală, acesta are o legătură
strânsă cu bunica maternă, pe care o vizitează cât
de des poate și pe care o numește cu sclipire în
ochi „îngerașul”.
„Eu sunt și arab și român, sunt o «corcitură»!
Bunica e singura pe care o mai am din partea
mamei, îngerașul meu, bunicul a murit, însă de pe
tată am ambii bunici, aceștia sunt în altă țară, au
fugit din Siria în Australia. Mă înțeleg cu părinții,
deși am dat vina pe tatăl meu că am ajuns la spitalul de nebuni, dar a fost vina mea, m-am testat
prea tare. Eu doream inițial să concep dansul
«spatulu maestro guro», dar m-am răzgândit și
am făcut «amodo bazooka» e mai milităresc și
mai masculin”, povestește emoționat bărbatul.
Pe plan de relație, acesta nu are o persoană
lângă el, dar nu neagă că și-ar dori o femeie alături
de care să se dezvolte mai departe.
„Nu am o persoană în viața mea, dar asta nu e
un lucru rău, am mai mult timp pentru mine ca să
învăț. Dacă ar fi să am pe cineva, mi-ar trebui
foarte mult timp, dacă era găseam când m-am întors, dar cu siguranță nu ajungeam aici. Poate pe
viitor voi găsi o persoană potrivită, alături de care
să mă dezvolt mai mult”, destăinuie Mumtaz Kamakhly.
Bărbatul în vârstă de 27 de ani dorește să se
autodepășească și țelul lui principal este să învețe
cât mai mult. Mumtaz a ajuns viral pe TikTok în
urma mișcărilor de dans inedite pe care le-a creat,
dar va deveni mai cunoscut când va câștiga concursul „Românii au talent”.
Andreea Andrei
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Rectorul USV Iași, universitarul Gerard Jităreanu,
prezent la cea mai importantă întâlnire
educațională a momentului din România!
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, invitat special
Prof. univ. dr. ing. Gerard Jităreanu, rectorul Universității de Științele Vieții (USV Iași) „Ion Ionescu de
la Brad” din Iași a condus delegația
instituției la cea mai importantă întâlnire educațională a momentului
din România. A fost vorba de întâlnirea Consorțiului (USAM – USV) universităților de profil din România
(derulată între 24 și 25 iunie 2022),
gazdă fiind Universitatea de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară
(USAMV) București. Ministrul Educației, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, a
fost invitat special. În cadrul acesteia, s-au luat decizii importante
pentru viitorul învățământului de Științe Agronomice și Medicină Veterinară respectiv de Științele Vieții din
România. „Săptămâna trecută, între
24 și 25 iunie, s-a desfășurat la București lucrările Consorțiului universităților de Științe agricole și de
Științele vieții din România. La acestea, au participat conducerile instituțiilor formate din rectori,
prorectori, decani, directori de Școli
Doctorale și persoane din Consilii de
Administrații. Totul a avut loc în prezența ministrului Educației, Sorin
Cîmpeanu, a secretarului de stat pe
zona învățământului superior, Gigel
Paraschiv și a Danielei Burghilă, coordonator al Direcției Generale Învățământ Universitar, esențială
structură a Ministerului Educației”, a
declarat prof. univ. dr. ing. Gerard Jităreanu, rector USV Iași.

Rectorul USV Iași,
universitarul Gerard
Jităreanu, prezent la cea
mai importantă întâlnire
educațională a momentului
din România
În acest select context, au fost
abordate o serie de teme și de problematici esențiale pentru zona învățământului superior din țară, pe
segmentul profilului acestor universități. „În acest cadru, au fost discutate propuneri legate de elaborarea
noii Legi a Educației respectiv pentru învățământul superior. În cadrul

acesta, universitățile din Consorțiu
USAM – USV au insistat pe creșterea
autonomiei acestora în ceea ce privește derularea procesului didactic
on-line, sincron, diferențiat pe ciclul
de studii. Astfel, am propus ca activitățile de învățare – predare (la curs)
pentru licență, ponderea de acest tip
de predare în acest mod să fie de
până la 50 la sută, la master de 60 la
sută iar la doctorat de 65 la sută”, a
completat rectorul USV Iași. Mai departe, acesta a completat că au fost
și propuneri ca: aplicațiile practice,
de laborator, la licență să fie de până
la 20 la sută (on-line, sincron) la licență, la master de până la 35 la
sută, la doctorat tot 35 la sută”, a mai
punctat rectorul.

Evaluarea calități procesului
didactic și de cercetate în
vederea alocării de fonduri
suplimentare universităților
Pe același plan, discuția din Consorțiu s-a axat și pe evaluarea calității procesului didactic și de cercetate
în vederea alocării de fonduri suplimentare universităților. „Aceste valori vor trebui raportate la totalul
orelor din planul de învățământ și
pretarea acestora mai bine la unele
discipline și mai redus la altele. Așadar, s-au făcut propuneri și în ceea ce
privește noile standarde care ar urma

a fi implementate din această
toamnă sau când va fi elaborată noua
Lege a Educației. Vorbim de Evaluarea calității procesului didactic și de
cercetare în vederea alocării de fonduri suplimentare universităților
care, acum, este de 25 la sută și am
propus ca, pe viitor, să fie la fel. O altă
categorie de propuneri s-a referit la
standardele de susținere a abilitării la
coordonare de doctorat precum și
standarde pentru ocuparea posturi
de profesor și conferențiar”, a explicat prof. univ. dr. ing. Gerard Jităreanu, rector USV Iași.

Modalități de colaborare în
proiectul Campus-Dual și
finanțare pe acest segment
prin Programul Național de
Redresare și Reziliență
La discuțiile din Consorțiu s-au
punctat modalități de colaborare în
proiectul Campus-Dual și finanțare
pe acest segment prin Programul
Național de Redresare și Rezliență
(PNRR). „Acestea vor fi lansate în curând și este vorba de sume importante alocate. Am propus ca măcar
două proiecte de acest gen să fie
alocate pe fiecare regiune de dezvoltare a țării. În ceea ce ne privește, ca
universitate, ne dorim să avem un
asemenea proiect implementat.
Apoi, ne-am axat pe competiția le-

gată de digitalizarea a universităților
din România. Aici, din cele 61 instituții naționale, noi ne plasăm pe poziția
31, fiind a doua ca entitate de profil,
după USAMV București. Toate aceste
proiecte vor fi finanțate și începem
etapa de digitalizare. Ultimul punct
de la Consorțiu a fost cel referitor
primire – predare a președinției
acesteia de la USAMV București la
USV Iași. Pentru următorul an, voi
ocupa această poziție onorantă, iar
Iașul va găzdui următoarea reuniune”, a mai declarat universitarul
Jităreanu. În final, rectorul USV Iași
a arătat importanța susținerii învățământului agronomic și de Științele
Vieții. „Pentru noi, este foarte important, deoarece avem ocazia să
facem propuneri care să susțină
învățământul agronomic și de Științele Vieții la nivel de calitate și promovare, mai ales în contextul crizei
alimentare și economice. Tot cu
această ocazie am discutat și ideea
propusă de USAMV a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara de a-și schimba denumirea în
Științele Vieții”, a conchis rectorul
USV Iași. Așadar, universitarul Gerard
Jităreanu a fost prezent la cea mai
importantă întâlnire educațională a
momentului din România unde ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a
fost invitat special.
Valentin HUȚANU
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Ieri trebuia să împlinească 20 de ani,
dar s-a stins în tragedia de la Lețcani.
Ce au făcut prietenii lui Dănuț în
memoria acestuia este copleșitor:
„La mulți ani în sufletul meu”

Ieri, Dănuț, tânărul mort în
tragedia de la Lețcani, ar fi
împlinit 20 de ani. Iubita lui,
Ștefania, i-a pregătit un
tort, iar în locul tragediei a
apărut o cruce metalică și o
fotografie cu Dănuț și
iubita lui
Timpul trece, iar Ștefania, iubita
tânărului mort în tragedia de la Lețcani, nu poate depăși momentul care
avea să-i schimbe viața. Rețelele de
socializare au devenit locul perfect
unde tânăra poate încă transmite
ceea ce simte pentru iubitul ei,
Dănuț. Zilele trecute, adolescenta a
postat o fotografie cu un tort, pe
care l-au comandat special pentru
sufletul ei pereche, Dănuț. Ieri, tânărul mort la Lețcani ar fi împlinit 20 de
ani. Prietenii săi nu au mai putut săr-

bători, însă s-au adunat la locul tragediei. Acolo, au aprins candele și au
montat o cruce de fier, care să amintească de tragedie. Pe cruce, a fost
așezată o fotografie cu Dănuț și iubita lui, Ștefania.

Cum a murit Dănuț Iliescu
Dănuț Iliescu, tânărul care a
murit carbonizat după producerea
accidentului rutier, a fost conștient
până în ultima clipă de viață. Reporterii BZI au discutat cu unul dintre ieșenii care a intervenit să îl salveze.
Detaliile aflate sunt mai mult decât
înfiorătoare. Dănuț se afla pe locul
din dreapta al autoturismului condus
de Andrei Glodoreanu, iar în spate se
afla o tânără. „Am văzut cum mașina
iese de pe partea carosabilă și intră
într-un copac, apoi se răstoarnă. Am
coborât și am încercat să îi scot din
mașină. Am tras cu un cârlig mașina,

pentru a o pune pe roți. Mirosea
foarte tare a benzină. Am scos șoferul, apoi am mers la fata care era în
spate. Avea niște adidași în picioare
destul de mari, iar unul dintre picioare era prins între scaun și stâlpul
lateral. Am reușit să modific poziția
scaunului și am scos-o pe fată. Pe
urmă, a luat foc mașina, am mers la
pasagerul din dreapta, era așa, semiconștient. S-a uitat la mine, dar nu
reacționa”, a spus Ovidiu, unul dintre
ieșenii care i-au salvat pe cei doi dintre cei trei tineri.

Rezervorul mașinii a
explodat, iar focul
a cuprins totul
Dănuț nu a fost atât de norocos.
Când Ovidiu a încercat să-l scoată pe
Dănuț Iliescu din autoturism, a explodat rezervorul de benzină, iar flăcările au cuprins trupul tânărului

aflat pe locul din dreapta. „Nu am mai
avut ce să fac, a explodat rezervorul
cu benzină, s-a aprins... am încercat
să-l mai trag o dată, dar nu am reușit... Apoi, am folosit împreună cu oamenii de acolo stingătoare, dar a fost
în zadar. Unul dintre șoferii care au
participat la salvarea tinerilor a observat că, în momentul în care focul
a cuprins totul, a plecat la mașină și
a început să plângă”, a precizat Ovidiu. Bărbatul a mai menționat că mașina în care tinerii se aflau era
condusă cu foarte mare viteză. „Din
cauza vitezei, el a intrat în derapaj...
Cred că avea 150-160 de kilometri pe
oră...”, a completat Ovidiu. Iată că
ieri, când Dănuț trebuia să împlinească 20 de ani, prietenii acestuia
s-au adunat la locul tragediei și au
aprins candele, montând o cruce de
fier, care să amintească de tragedie.
Lucian SAVA
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Asta da aroganță! „Bomba” de la coafor se
laudă cu isprava ei pe Instagram! După ce
s-a văzut la știri, și-a pus la story
fotografii cu accidentul pe care l-a produs

„Bomba” de la coafor a ținut să se
laude cu isprava ei pe rețelele de
socializare. Luiza Morariu a făcut
câteva capturi de ecran la o știre din
BZI, iar mai apoi le-a postat la story
„Bomba” de la coafor, Luiza Morariu, a ținut să
se laude cu isprava sa pe rețelele de socializare.
Tânăra, care a provocat un accident în urma căruia a fost la un pas de moarte, a postat la scurt
timp după incident, pe rețelele de socializare, capturi de ecran de pe BZI.ro. Capturile postate au
fost făcute la o știre în care reporterii BZI au relatat accidentul produs de tânără. Aceste capturi au
fost postate pe contul de Instagram ale tinerei.

Alcoolemie uriașă în sângele „Bombei”
Luiza Morariu, „bomba” de la coafor, era beată
când a produs accidentul din Nicolina. Reporterii
BZI au aflat că aceasta avea o alcoolemie de 2,52
miligrame alcool pur în sânge, o alcoolemie care
a dus-o pe tânără în pragul comei alcoolice. Pe
lângă dosarul penal deschis pe numele său pentru

vătămare corporală din culpă, acum aceasta s-a
mai ales cu încă unul. Oamenii legii o cercetează
și pentru că a urcat băută la volan. Luiza Morariu
are 27 de ani și este din Roman. Ea conducea un
autoturism marca VW Passat, mașină deținută de
firma tatălui ei, un om de afaceri din Roman. Luiza
a participat la o petrecere la un restaurant din
Lunca Cetățuii, iar mai apoi s-a urcat la volan și a
plecat spre Iași. În intersecția de la Rondul Vechi,
tânăra a scăpat autoturismul de sub control și a
intrat în coliziune cu un stâlp.

O perioadă grea pentru
frumoasa coafeză
Impactul a fost unul extrem de puternic, iar tânăra a rămas încarcerată. Martorii au sunat imediat la numărul unic de urgențe 112, iar la fața
locului au ajuns mai multe echipaje de prim ajutor.
A început o luptă contra-cronometru pentru salvarea tinerei. Aceasta țipa ca din gură de șarpe, în
timp ce pompierii încercau să o extragă dintre fiarele contorsionate. În urma impactului, picioarele
tinerei au avut cel mai mult de suferit. Salvatorii
au fost nevoiți să înlăture în totalitate o ușă, pen-

tru ca tânăra să fie scoasă. Trebuie precizat că în
accident a fost implicat și un autoturism echipat
TAXI.

Dosar penal deschis
pe numele Luizei Morariu
La fața locului, au ajuns și polițiștii rutieri, care
au făcut verificări. Aceștia au vrut să o testeze cu
aparatul alcooltest, însă nu a fost posibil. „În noaptea de 22 iunie a.c., în jurul orei 00:00, am fost sesizați despre un accident rutier, soldat cu victime
omenești, produs pe raza municipiului Iași. Din
cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că în accident au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, o persoană a fost
rănită. Conducătoarea auto nu a putut fi testată
cu aparatul alcooltest, fiindu-i însă prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Celălalt conducător auto a fost testat
alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În cauză, a
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de vătămare corporală din culpă. au
transmis reprezentanții IPJ Iași.
Sorin PAVELESCU
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Un tânăr care a lucrat 10 ani într-o bucătărie
din Italia vrea să se angajeze ca pizzar în Iași
pentru salariu de doar 3.000 de lei! Gheorghiță
Ștefănucă: „Am avut undeva la 40 de interviuri”

Gheorghiță Ștefănucă este
unul dintre ieșenii care a
învățat să facă pizza în
Italia, unde a muncit în
ultimii 10 de ani, iar de
curând s-a întors acasă
pentru a se angaja în
domeniul HoReCa. Spune
că a fost la zeci de
interviuri dar nu s-a grăbit
să se angajeze
Gheorghiță Ștefănucă, din comuna Ruginoasa, Iași, s-a întors în
comuna natală în urmă cu 3 luni. A
muncit 10 ani ca pizzar în Italia, unde
a învățat meserie, și spune că și-a
căutat un loc de muncă în Iași. În ultimele 3 luni a fost la zeci de interviuri dar nu s-a grăbit să se angajeze,
pentru că mai analizează piața forței
de muncă și are oferte de angajare și
din străinătate. „Am primit anumite
oferte și acum le analizez. M-au contactat de la pizzerii și restaurante din
Iași, care caută pizzar. Am avut undeva la 40 de interviuri, deci nu mă
pot plânge că nu am fost căutat. Dar
mai analizez piața. Vreau să găsesc
o ofertă pe placul meu, cu un pro-

gram ok, cu o echipă ok, să fiu apreciat pentru experiența mea. Nu e
vorba neapărat de partea financiară,
deși am observat că salariile sunt
mici aici, nu doar în domeniul meu.
Adică vreau un salariu de minim
3.000 de lei, unul potrivit pentru ceea
ce știu să fac. Cerințele și așteptările
pe care le au patronii sunt prea mari
pentru salariile oferite și condițiile de
muncă. Mi-am făcut o idee despre
piața forței de muncă din România și
sunt în așteptări. Evaluez ofertele
primite. În țară am venit pentru că
erau prea multe restricții cu pandemia și nu le mai suportam. Dacă găsesc un loc de muncă aici, rămân în
Iași. Evaluez și oferte de la patronii
de pizzerii din Italia, Germania sau
Franța”, spune Gheorghiță Ștefănucă, pizzar în vârstă de 29 de ani.

Gheorghiță Ștefănucă, din
Iași, a învățat să facă
pizza ca în Italia
Tânărul povestește că din întâmplare a învățat meseria de pizzar.
După ce început să „fure” din tainele
pizzei italiene a rămas 10 ani în Italia
să muncească în pizzerii. „Am muncit
în Lombardia 2 ani la un restaurant

unde am învățat să fac pizza la cuptoare pe lemne. Apoi m-am angajat la
un patron care are 9 pizzerii, în Italia.
Am plecat din Iași la 19 ani, într-o vacanță de vară, și am ajuns să învăț să
fac pizza. Venisem la vărul meu în vacanță, care muncea la o pizzerie.
Pentru că plecase unul dintre angajați și patronul avea nevoie de pizzar,
vărul meu mi-a propus să încerc și
eu, să învăț să fac pizza. Așa am început, la restaurantul unde muncea
vărul meu. Îmi place meseria, îmi
place zona, oamenii”, spune Gheorghiță Ștefănucă, pizzar. Reporterii
BZI au prezentat în edițiile anterioare
povestea fraților Codrin și Robert Ienceanu care au investit banii câștigați
în străinătate într-o pizzerie unde fac
pizza cu ingrediente naturale.

Gheorghiță Ștefănucă:
„Salariile ajung
și la 2.000 de euro”
Tânărul adaugă faptul că a devenit cunoscut în rândul clienților care
veneau și comandau pizza în locul
unde muncea. Mai mult, salariile oferite pizzerilor sunt bune. „Salariile
pentru un pizzar, în Italia, pleacă de
la 1.300 de euro și ajung la 2.000 de

euro, pe lună. În sezonul estival, în
funcție de experiență și de pregătire,
poți câștiga bani frumoși. În orașul
unde munceam eu erau 16.000 de locuitori, era o zonă mai liniștită, nu
foarte aglomerată cu turiști, și în
weekend-uri aveam cei mai mulți
clienți. Făceam câteva sute de pizza
în cea mai aglomerată zi. Aluatul e
cel mai important, la o pizza. Mulți
clienți îmi spuneau că și la întinsul
pizzei se vedea că eram eu sau alt
coleg. Nu vreau să mă laud, dar după
ce plecam 2-3 zile la pizzeria din altă
zonă, unde mă solicita patronul, când
mă întorceam clienții îmi spuneau că
știau că eram plecat pentru că pizza
nu era la fel, o recunoșteau după
modul meu de preparare. Dacă persoana face cu drag, cu pasiune, cu
energie pozitivă, iese o pizza bună.
Contează și cuptorul, materia primă,
ingredientele...”, mai spune tânărul
pizzar. În edițiile anterioare a fost
prezentată și povestea lui Sorin, ieșeanul care după 22 de ani de muncă
în Canada s-a întors în Iași. Gheorghiță Ștefănucă, din Iași, mai adaugă
faptul că știe să pregătească pizza și
la cuptor electric și pe gaz.
Raluca COSTIN
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O vedeți? Nu este un cunoscut creator de modă,
ci o femeie simplă din Iași, dar un singur
produs de-al ei se vinde cu 2.000 de euro!

Domnica Robu-Negru este
o femeie de 39 de ani, care
locuiește în Horpaz și care
nu este creator de modă,
dar care face ii de când a
ajuns în județ. Femeia este
originară din Republica
Moldova (Chișinău), dar s-a
mutat în județul Iași din
2015. De 7 ani, femeia
creează ii și le vinde cu
succes în special la
târgurile de profil.
Reporterii cotidianului BZI
au aflat povestea specială
a femeii în cadrul
Festivalului Iei, care a avut
loc în Copou
Nu este un cunoscut creator de
modă, ci o femeie simplă din județul
Iași. Însă un singur produs de-al ei se
vinde cu 2.000 de euro! Domnica
Robu-Negru este o femeie de 39 de
ani, care locuiește în Horpaz și care
face ii de când s-a mutat în județul
Iași.

Astfel, femeia este originară din
Republica Moldova (Chișinău), dar sa mutat în județul Iași din 2015. De 7
ani, femeia creează ii și le vinde cu
succes în special la târgurile de profil. Reporterii cotidianului BZI au aflat
povestea specială a femeii în cadrul
Festivalului Iei, care a avut loc zilele
trecute în Copou. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Domnica Robu-Negru nu
este un cunoscut creator de
modă, ci o femeie simplă
din județul Iași
Femeia în vârstă de 39 de ani lea povestit ieri reporterilor cotidianului BZI că s-a căsătorit în 2010 cu un
român originar din Târgu Neamț.
Cinci ani mai târziu, ea s-a mutat în
județul Iași, respectiv în localitatea
Horpaz. Tot atunci, Domnica RobuNegru a început să-și urmeze pasiunea și să creeze ii. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un articol similar.
„M-am apucat să fac ii când am

rămas însărcinată. Eu știam să cos
doar un nasture, la fel ca orice femeie, dar mama făcea ii de când
eram eu mică. Neavând ce să fac, am
început să cos pe pânză cruciulițe,
diferite simboluri și motive tradiționale. Cos ii pe pânză, cânepă sau in
și, pentru fiecare material, aleg firul
de ață cu care cos. Petrec ore întregi
făcând numai asta. O singură ie îmi
ia chiar și 400 de ore, pentru că, întro zi, nu poți să coși decât 4 sau 5 ore.
Sunt modele care te obosesc foarte
mult din cauza tehnicii complicate.
Pe o singură ie pot fi cusute modele
în tehnica lănțișor sau în alte tehnici.
Cu cât sunt făcute mai multe modele
pe o ie, cu atât pare mai plină”, a declarat ieri Domnica Robu-Negru.

Cel mai scump produs:
2.000 de euro
Dominica Robu-Negru vinde modele unicat de ie, lucrate împreună
cu mama ei. Astfel, mama tinerei,
Virginia Negru, în vârstă de 70 de ani,
o ajută deseori la cusutul iilor pe care
aceasta le vinde la târg. Cea mai
scumpă creație pe care Domnica

Robu-Negru o are la vânzare ajunge
la suma de 2.000 de euro.
„Vând această cămașă cu 2.000
de euro. Este o creație unică, făcută
de mama mea. Este o ie lucrată cu suflet, au fost alese cu grijă materialul și
ața cu care au fost cusute modelele.
Pe aceasta se regăsește motivul copacului, ce simbolizează ajungerea la
cer, dar pe ea există și cârligul ciobanului, simbolul ce reprezintă norocul.
Dacă este cineva interesat să o cumpere, o dau cu 2.000 de euro. Dacă nu
o voi vinde, o păstrez fără niciun regret ca model, pentru creațiile ce vor
veni”, a subliniat Dominica RobuNegru. Aceasta a adăugat că cea mai
ieftină ie pe care o vinde este în valoare de 350 de lei (este vorba despre
o ie pentru un copil – n.r.), iar cea mai
scumpă este cea de 2.000 de euro,
care e cea mai complex, dar și cea
mai veche din colecția femeii. Astfel,
chiar dacă nu este vreun cunoscut
creator de modă, femeia care locuiește în județul Iași este extrem de
mândră de munca depusă pentru a
crea un singur produs.
Elena APOSTOL
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„Gaură” de 211.637 de lei, la bugetul de
stat! Un ieşean, trimis la temniţă după ce
a păcălit autorităţile de peste 100 de ori
După ce a fost descoperită o
„gaură” de 211.637 de lei la bugetul de
stat, un ieşean a fost trimis la temniţă. La finele săptămânii trecute, judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi
l-au condamnat pe Florin Constantin
Stejar la 4 ani şi 8 luni de puşcărie,
sub acuzaţia de evaziune fiscală în
formă continuată. „Instanţa admite
acţiunea formulată de partea civilă
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi. Îl
obligă pe inculpatul Florin Constantin
Stejar să îi plătească părţii civile
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi
suma de 211.637 de lei, cu titlu de
despăgubiri civile, reprezentând
TVA”, au afirmat magistraţii ieşeni. În
ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Ieşeanul, acuzat că a creat o
„gaură” la bugetul de stat
De remarcat este faptul că sentinţa nu este definitivă, aceasta putând fi contestată. De asemenea, la
aplicarea pedepsei, judecătorii din
cadrul Tribunalului Iaşi au luat în calcul o condamnare anterioară primită
de individ. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat
un caz similar. Acest proces al ieşeanului Florin Constantin Stejar a început pe data de 16 octombrie 2020.
Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi l-au
trimis în judecată sub acuzaţia de
evaziune fiscală în formă continuată.

Florin Constantin Stejar,
cercetat pentru
evaziune fiscală
Oamenii legii au descoperit că
ieşeanul Florin Constantin Stejar ar fi
comis evaziune fiscală în formă con-

Dosar de executare/Dosar penal nr. 363/99/2017
Nr. A__EIS 4065/21.06.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi, organizează în data de 14.07.2022, ora 12.00, LICITAŢIE (VI
licitaţie) pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului IGNAT ION:
- teren păşune în suprafaţă de 2.200 mp, situat în extravilanul com.
Vânători, jud. Iaşi, T107, parcela 974 (conform titlului de proprietate nr.
88269/02.04.1996 eliberat de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor - Iaşi), neintabulat în Cartea
Funciară, ce a fost dobândit prin Certificatul de Moştenitor nr.
156/11.08.2009, emis de către BNP Isachi Mihai şi asociaţii - Paşcani, preţ
de evaluare/de pornire al licitaţiei 5.047 lei (cota TVA neimpozabil*);
- teren arabil în suprafaţă de 2.100 mp, situat în extravilanul com. Vânători, jud. Iaşi, T48, parcela 1055/13 (conform titlului de proprietate nr.
88269/02.04.1996 eliberat de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor - Iaşi), neintabulat în Cartea

tinuată (30 de acte materiale). Potrivit anchetatorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, fapta
ar fi fost comisă în luna aprilie 2014,
moment al epuizării infracţiunii. Mai
mult, spun magistraţii, ieşeanul ar fi
comis evaziune fiscală (108 acte materiale) şi pe data de 8 decembrie
2010, moment al epuizării infracţiunii,
pentru care individul fusese deja
condamnat. În ultimii ani, procurorii

ieşeni au descoperit tot mai multe
astfel de cazuri în judeţ. Astfel, sute
de persoane au fost audiate, reţinute,
cercetate, trimise în judecată şi chiar
condamnate definitiv pentru săvârşirea unor asemenea infracţiuni, de natură economică. Acum, ieşeanul
Florin Constantin Stejar a fost trimis
la temniţă pentru o „gaură” de 211.637
de lei la bugetul de stat.
Ciprian NEDELCU

Funciară, ce a fost dobândit prin Certificatul de Moştenitor nr.
156/11.08.2009, emis de către BNP Isachi Mihai şi asociaţii - Paşcani, preţ
de evaluare/de pornire al licitaţiei 4.818 lei (cota TVA neimpozabil*);
- teren arabil în suprafaţă de 2.350 mp, situat în extravilanul com. Vânători, jud. Iaşi, T8, parcela 83/64 (conform titlului de proprietate nr.
88269/02.04.1996 eliberat de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor - Iaşi), neintabulat în Cartea
Funciară, ce a fost dobândit prin Certificatul de Moştenitor nr.
156/11.08.2009, emis de către BNP Isachi Mihai şi asociaţii - Paşcani, preţ
de evaluare/de pornire al licitaţiei 5.391 lei (cota TVA neimpozabil*);
- teren arabil în suprafaţă de 1.100 mp, situat în extravilanul com. Vânători, jud. Iaşi, T116, parcela 1063/42/1 (conform titlului de proprietate nr.
88269/02.04.1996 eliberat de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor - Iaşi), neintabulat în Cartea
Funciară, ce a fost dobândit prin Certificatul de Moştenitor nr.
156/11.08.2009, emis de către BNP Isachi Mihai şi asociaţii - Paşcani, preţ
de evaluare/de pornire al licitaţiei 2.524 lei (cota TVA neimpozabil*);
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu,
nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0232213332
interior 1701. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea
Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iaşi Executări silite cazuri speciale.
Şef Serviciu,
Oana IATCO

Executor Fiscal,
Ciprian APOSTOL
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Dosar de executare nr. T-70
Nr. 604803 din 20.06.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2022, luna iulie, ziua 08
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă
facem cunoscut că în ziua de 08, luna iulie, anul 2022, ora 10:00, în localitatea Iaşi, bd. Nicolae Iorga, nr. 10C, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea SC TRUST INSTALAŢII MONTAJ SRL, CUI 19006713,
licitaţia a III-a.
Denumirea bunului mobil; Descriere sumară; Cantitate (bucati); Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul; Preţul
de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*)
- Autoturism berlină Audi A6 4F/LBPJF1/A6, culoare albastru, nr. înmatriculare IS-80-TIM, serie saşiu WAUZZZ4F4BN013997, serie motor BPJ, an
fabricaţie 2011, CIV K586238; 1; 20.536; 19%
- Autoturism Dacia Duster SD HSDACN/HSDAC, culoare negru, nr. înmatriculare IS-49-TIM, serie saşiu UU1HSDACN47465960, serie motor D080614,
an fabricaţie 2012, CIV J378809; 1; Gaj DGRFP Iaşi – AJFP Iaşi -Serviciul
Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii Iaşi conform:- proces verbal
de sechestru pentru bunuri mobile nr. 220755/ 09.08.2021 şi proces verbal adiţional la sechestru pentru bunuri mobile nr. 602576/08.02.2022;
11.876; 19%
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferta de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar A.J.F.P. IAŞI, cod de identificare fiscală 4540909, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus
în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
- formularul “cererea de participare la licitaţie şi oferta de
cumpărare” utilizat este cel aprobat prin OPANAF nr. 987/2020, (anexa
11);
- în cazul persoanelor înscrise la licitaţie prin mandatari/împuterniciţi
trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică,
autentificată de către notar;
- contul menţionat de organul de executare trebuie să fie creditat
cu taxa de participare la licitaţie la data şi ora ţinerii licitaţiei;
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din localitatea Iaşi, bd. Nicolae Iorga, nr. 10C sau la numărul de telefon
0232/465969, interior 5114.
Data afişării: 27.06.2022
Conducătorul organului de executare,

PAUL CIOBANU

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

PUBLICITATE

Luni, 27 iunie
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate
precum și atestări profesionale în
domeniul financiar-contabil,
prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii
de fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare și
extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; *
Misiuni de administrare și arbitraje lichidări societăți; * Auditare
societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară,
drept comercial parte economică; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntară societăți; * Comunicare și
relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și
informatică de gestiune. Relații la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

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
• 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 contabilitate
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 - 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
36-42. 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 CiurchiIași. 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
Asociatia de Proprietari Galata
1C, Str. Vamasoaia nr.2, bl. B15,
Parter, CIF 5267930 angajeaza
administrator - casier si contabil.
Ofertele se depun pe adresele de
e-mail: sandafilip@yahoo.com,
galata1c@gmail.com si
corespondenta.
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.

ACTUALITATE
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.
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italia
nă, 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.
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.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații

la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.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.
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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.
Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.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.
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:
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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.
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.
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.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
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;
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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.
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@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.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.

CITAȚII
Doamna, LUCA Liliana, în calitate
de pârâtă, este chemată în
judecată în data de 29 IUNIE

2022, orele 10:00, la
JUDECATORIA IASI, în dosarul
civil nr.: 1053/245/2021, complet
C16, având ca obiect "succesiune
partaj", in contradictoriu cu
Acapraritei Vasile și Agache
Natalia.

MEDIU
SPITALUL GENERAL CĂI FERATE
PAȘCANI anunță depunerea
cererii pentru emiterea
Autorizației de mediu pentru
activitățile CAEN 8610 (rev.1:
8511) – activități de asistență
spitalicească; CAEN 8622 (rev. 1:
8512) - Activități de asistență
medicală specializată; CAEN 8690
(rev. 1: 8514) - Alte activități
referitoare la sănătatea umană,
desfășurate la punctul de lucru
Spitalul CF Pașcani din str. M.
Kogălniceanu nr. 24, Pașcani, jud.
Iași. Documentația tehnică poate
fi consultată la sediul titularului
din str. M. Kogălniceanu nr. 24,
Pașcani, jud. Iași, sau la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
din mun. Iași, Calea Chișinăului nr.
43. Eventualele observații ale
publicului referitoare la activitatea
și amplasamentul acesteia se vor
transmite la sediul APM Iași.

LICITAȚII
Cabinet Individual de Insolventă
Huian Radu, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
Serdax Group S.R.L., cu sediul
social în Iasi, Sos. Nationala, nr.
42F, bl. A4, sc.D, et.P, ap.2,
jud.Iaşi, J22/1510/2007, CUI
21772682, conform Sentinței
civile nr. 491/03.04.2019,
pronunţată de Tribunalul Iaşi, în
dosar 11980/99/2013
(1019/2013) Anunţă, în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, ale strategiei privind
modalităţile de vânzare, precum şi
cu Regulamentul de vânzare
aprobat de Adunarea Creditorilor
din data de 16.09.2021, scoaterea
la vânzare prin licitaţie publică
deschisă cu strigare a activului
aparţinând Serdax Group S.R.L., la
preț de pornire 50% din valoarea
de evaluare, Autoutilitara -N1
IVECO Daily 35C13, IS-23SER=1.200 euro fără Tva.
Valorificarea activului prin licitație
publică, deschisă cu strigare va
avea loc, la data de 12.07.2022,
ora 10 la sediul lichidatorului
judiciar din Mun. Iasi, Bd. Socola,
nr. 14, bl. C3, sc. A, parter, ap. 3,
jud. Iaşi. În caz de neadjudecare
la data sus menţionată, licitaţiile
se vor relua la următoarele date:
19.07.2022, ora 10; 26.07.2022,
ora 10; 02.08.2022, ora 10;
respectiv 09.08.2022, ora 10. Toţi
cei care pretind vreun drept
asupra bunului mai sus descris
sunt invitaţi să anunţe lichidatorul
judiciar şi să depună, la sediul
acestuia, toate dovezile care
atestă acest drept, cu cel puţin 2
zile înainte de data fixată pentru

fiecare licitaţie. Întreaga
documentaţie de participare la
licitaţie se va depune la sediul
lichidatorului judiciar până cel
târziu cu 48 ore înainte de data
fixată pentru fiecare licitaţie, ora
17.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul lichidatorului
judiciar, la numărul de telefon:
0742.450.188, precum și la
adresa de e-mail:
office.avhuian@gmail.com

desfășurare a licitației), la grefa
Tribunalului Iasi-Judecator Sindic,
Consiliul Local Iasi precum şi la
locul de dispunere a activului.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

SC” SMART PRODUCTION ” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL(fosta CII POHRIB
IONELA), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, și anume mijloace fixeGRAVATOR LASER- 677,4 lei;
GRAVATOR MECANIC- 620,40 lei;
LAPTOP PB EASY- 48,60 lei; MAC
BOK WHITE- 68,40 lei; GRAVATOR
LASER- 361,20 lei; LAPTOP
SONY- 64,20 lei; CAMERA VIDEO
HIGH- 45,60lei; SURSA LASER37,80lei; MASINA ROLUIT TEAVA135 lei; APARAT SUDURA- 630 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR- 180
lei; MASINA TAIERE BANZIC- 270
lei; LAPTOP ACER- 37,80 lei;
PRESA MECANICA- 117 lei;
AUTOTURISM DACIA 1310- 216
lei- la pretul total de 3.510 lei 60% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase
la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt înainte cu
minim 5(cinci) zile raportat la
data stabilită pentru vânzare sub
sancţiunea decăderii, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.
LICITAŢIA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATOR IN DATA DE
01.07.2022 ORA 16:00, SE VA
DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE
CU PREVEDERILE LEGII NR.
85/2014 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVENŢEI ŞI ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR MODIFICAT DE
PROCESUL VERBAL AL ADUNARII
CREDITORILOR DIN DATA DE
18.05.2022. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Iaşi, cu o zi înainte de data în care
va avea loc licitația, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei,
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare în termenul
stabilit prin Regulamentul de
organizare şi desfăsurare a
licitaţiei. Ofertanții sunt obligați
să depună, până la termenul de
vânzare, o garanție de participare
la licitație în procent de 10% din
prețul de începere a licitației.
Garanția se va depune în numerar,
prin plata în contul indicat de
lichidator.Prezenta publicaţie de
vânzare va fi afişată la sediul
lichidatorului judiciar (locul

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi,
str. Mihai Costăchescu, nr. 2,
organizează concurs / examen,
prin recrutare din sursă externă,
pentru ocuparea unui post de
personal contractual, respectiv: 1 post de îngrijitor II-I la Serviciul
Logistic - Compartimentul
Administrarea Patrimoniului
Imobiliar şi Intendenţă. În vederea
participării la concurs/examen,
candidaţii trebuie să
îndeplinească cumulativ condiţii
generale prevăzute de la art. 3 din
H.G. nr. 286/2011 cu modificările
şi completările ulterioare precum
şi următoarele condiţii specifice:
a) Studii de specialitate: să fie
absolvenţi de studii medii sau
şcoală profesională; b)
Cursuri/programe de
perfecţionare/specializare: cursuri
de specializare pentru conformare
la cerinţele postului, dacă studiile
de specialitate nu există sau nu
corespund acestor exigenţe; c ) să
fie apt medical şi psihologic.
Înscrierile la concurs se vor
desfăşura în perioada 04.0715.07.2022 la sediul instituţiei cu
depunerea tuturor documentelor
care constituie dosarul de
candidat, cu excepţia fişei de
aptitudini în muncă care se va
putea depune până la data de
12.08.2022. Concursul/examenul
se va desfăşura la sediul
instituţiei şi va consta în
susţinerea următoarelor probe: 1.
Selecţia dosarelor: 16.08.2022. 2.
Proba practică: 19.08.2022, ora
10:00; 3. Interviu: 29.08.2019, ora
10:00. În funcţie de numărul de
candidaţi înscrişi, pot interveni
modificări în ceea ce priveşte
intervalul orar de desfăşurare a
probelor, care vor fi anunţate
candidaţilor în timp util, odată cu
afişarea rezultatelor la fiecare
probă a concursului. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
Serviciul Resurse Umane din
cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Iaşi, de luni până vineri
între orele 10:00-13:00 la nr. de
telefon 0232/3020114 sau pe
site-ul https://is.politiaromana.ro
la secţiunea Carieră – Posturi
scoase la concurs.

CONCURSURI

CONDOLEANȚE

U

Grupul de firme eGros, își
exprimă regretul profund
pentru trecerea în neființă a
Doamnei Ana -Maria Vasilica Director Sucursala Iasi Libra
Internet Bank. Sincere
condoleanțe familiei îndoliate!
Dumnezeu să o odihnească!

EXPRES
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Clipe de groază pentru o adolescentă din Iași!
Ademenită în casă, s-a trezit cu individul
peste ea! Noroc cu prietena ei, care
a început să îl lovească în spate pe agresor!
O adolescentă din Iași a trecut
prin adevărate clipe de groază, fiind
abuzată de un individ. La finele săptămânii trecute, în urma incidentului,
magistrații din cadrul Judecătoriei
Iași l-au condamnat pe Alexandru
Cucu la 3 ani de închisoare, cu suspendare, pentru lovire sau alte violenţe și agresiune sexuală.
„Inculpatul Alexandru Cucu va
presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de
100 de zile, în cadrul Consiliului Local
Iaşi. Instanța admite în parte acţiunea exercitată de Ministerul Public în
numele părţii civile F.Z. şi îl va obliga
pe inculpat să îi plătească acesteia
suma de 10.000 de lei, cu titlu de
daune morale. Admite în parte acţiunea exercitată de partea civilă A.O.P.
şi îl va obliga pe inculpat să îi plătească acesteia suma de 5.000 de
lei, cu titlu de daune morale”, au precizat judecătorii. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Clipe de groază pentru o
adolescentă din Iași
De remarcat este faptul că sentința nu este definitivă, aceasta putând fi contestată. Procesul lui
Alexandru Cucu a început pe 17 noiembrie 2021. Procurorii ieșeni l-au
trimis în judecată sub acuzațiile
amintite. Asta, după ce individul a
fost reţinut pe 26 octombrie 2021.
Anchetatorii spun că Alexandru
Cucu (58 de ani), din localitatea
Schitu Duca, a intrat în vizorul lor în
urmă cu câteva luni. „Pe 23 octombrie 2021, în jurul orei 21:00, inculpatul A.C., în timp ce se afla într-un
imobil din comuna Schitu Duca, județul Iași, prin constrângere fizică
exercitată asupra persoanei vătămate minore în vârstă de 15 ani, s-a
urcat peste aceasta și a mângâiat-o
în zona coapselor și a feselor. Minora
a refuzat gestul și l-a împins pe inculpat cu picioarele, după care a intervenit și prietena persoanei
vătămate, tot minoră, care l-a lovit

Bursa bârfelor

cu palma peste mâini și peste spate
pe inculpat, cerându-i să o lase în
pace. Inculpatul a apucat-o pe cea
de-a doua minoră cu o mână de ambele încheieturi ale brațelor, lovindo puternic cu palma peste obraz și
proferându-i, totodată, expresii și
cuvinte jignitoare”, a afirmat Dragoș
Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

zultat. Mai mult, cică endevidu’ despre care unii
râd pe la colțuri, numindu-l „tractorist”, se dă
mare strateg pe coltură. Cam asta am ajuns noi,
ca popor! Toate valorile au fost inversate și ultimii gheolbani cu glod între dește veniți de la
coada vacii au ajuns să conducă enstetuții de
coltură, ca un fel de moștenire a comunismului!
Trist, dar adevărat!

Intervine prin interpuși ca dezvoltatorii
să rămână cu buza umflată!

L-au apucat spumele la gură, pe motiv
că dă lovele și nu vede vreun rezultat.
Cine îl faultează?!...
În deschiderea ediției de astăzi, babetele
bârfitoare vă prezintă una nouă despre un nene
pulitician și mare biznisman de Bahlui, pre numele lui Adițu Acocostoae. Cică, în uichendu’ trecut, nea’ Acocostoae a făcut ca trenul. Endevidu’
s-a plâns pe la cine îl băga în samă că el a băgat
lovele în partidul ilegalist și nu a văzut vreun re-

În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una nouă despre același
vechi pulitician de pren târg, pre numele său Cretian Șpanciu. Gurile rele spun că endevidu’ are
nește bretenari prin intermediul cărora mai intervine prin unele comiții și comitete. Cică, în
momentul în care află că un vecin de-al său (care
are proprietăți pe lângă proprietățile sale!) vrea
să rădice vreo clădire, îi pune tăt felul de bețe-n
roate. Adicătelea cetățenii fac tăt posibilul și
caută tăt felul de noduri în papură astfel încât vecinu’ să rămână cu clădirea nerădicată! Oamenii
răi mai spun că Șpanciu are „tentaculele” întinse
prin tăt giudețul și nimic important nu se poate

Ieșeanul Alexandru Cucu,
reținut după producerea
incidentului
Anchetatorii au adăugat că Alexandru Cucu a plecat din imobilul
respectiv la scurt timp după producerea incidentului.
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rădica fără ocheiul lui. Acu’, babetele nu cred
chiar tăt ce aud, dar știți vorba aia din bobor:
„Fum fără foc nu iese!”

Ca pe vremea lui nea’ Nelu:
amărăștenii sunt beșteliți, barosanii
sunt lăsați să facă ce vrea mușchiu’ lor!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare vă prezintă una nouă despre același vechi pulitician de Bahlui, pre numele său Arăgăzel Pompa.
Colegii de la gazeta bâzâitoare l-au prins recent în
ofsaid pe Arăgăzel, după ce și-a parcat rabla ca un...
jmecher, pe trotuar. Prins cu mâța-n sac de caschetarii de la locală, puliticianul nu a fost amendat,
ci a primit doar un avertisment. Totodată, de când
a început pandemia de Guvid-19, gaborii de la locală
au dat sute de amenzi pensionarilor care u îndrăznit
să meargă până la piață sau la farmacie. Cam asta
e dreptatea pe la noi: un „fraier” care a contribuit la
stat toată viața lui e amendat, în vreme ce un jmecher care a păpat banii de la stat toată viața lui
scapă doar cu un avertisment! Și, după aia, ne întrebăm de ce nu merg treburile ca lumea în țărișoară! Din păcate, nu ne vom vindeca niciodată ca
popor, suntem o cauză pierdută!

