EVENIMENT

Miercuri, 29 iunie

2

Patru indivizi au blocat un drum cu crengi,
pentru a-i da o lecție unui rival! Scene de
groază, pe o șosea. De disperare, victima a dat
înapoi cu mașina, până a ajuns într-un șanț
Un bărbat a fost victima unui
scenariu de film de groază, după ce
un drum a fost blocat cu crengi de
către 4 rivali. Aceștia au vrut, de fapt,
ca victima să oprească mașina în
care se afla, pentru a o putea ataca.
În urma incidentului, cei 4 indivizi au
fost pedepsiți de prima instanță. Mai
apoi, sentința a fost contestată, iar
cazul a ajuns în atenția judecătorilor
din cadrul Curții de Apel Iași.
Așadar, inițial, Silviu I. (17 ani) a
fost condamnat la 1 an de închisoare,
cu suspendare, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. Totodată, Felix
Mihăiță Misterian și Vasile Gheorghe
Dănăilă au primit aceeași pedeapsă,
anume 1 an de închisoare, cu suspendare, pentru tulburarea ordinii şi
liniştii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile
publice. În ceea ce îl privește pe
Denis Teodor I., judecătorii au dispus
aplicarea măsurii educative a asistării zilnice pe o durată de 4 luni, pentru tulburarea ordinii şi liniştii
publice şi împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice. În plus, minorul a fost obligat
să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională. Acum,
dosarul a ajuns la Curtea de Apel Iași.
În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Acuzați că au blocat un
drum cu crengi pentru a-i
da o lecție unui rival
Procesul celor 4 indivizi a început
la Judecătoria Bârlad în urmă cu câteva luni. Conform anchetatorilor, cei
4 au blocat un drum pentru a-i da o
lecție unui bărbat. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.
„Pe data de 11 august 2021, în jurul
orei 22:30, inculpaţii, prin folosirea
unor crengi de diferite dimensiuni,
au blocat Drumul Comunal 84, ce
face legătura între localităţile Ibăneşti şi Mânzaţi, punându-se astfel în
pericol siguranţa circulaţiei rutiere.
Cu aceeaşi ocazie, un inculpat, folo-

sind un obiect contondent, a exercitat acte de violenţă asupra autoturismului marca Opel Corsa
aparţinând persoanei vătămate, provocându-i distrugeri şi, totodată, a
exercitat acte de agresiune fizică
faţă de persoana vătămată, provocându-i leziuni ce au necesitat 3-4
zile de îngrijiri medicale”, au afirmat
anchetatorii.

Victima a rămas cu mașina
blocată într-un șanț, după
ce a mers în marșarier
În seara zilei de 11 august 2021, în
jurul orei 22:30, cei 4 indivizi erau
într-o staţie de autobuz. La un moment dat, au observat autoturismul
marca Opel Corsa, condus de victimă. Cu o seară înainte, o femeie a
văzut-o pe fiica ei minoră în maşina
victimei, iar, după ce a dus-o pe ea
acasă, șoferul claxona şi dădea
flash-uri către locuinţa femeii, deranjând-o. Aceasta le-a povestit cele
întâmplate celor 4 indivizi, cu care
este prietenă. Așadar, cei 4 au decis
să plece în urmărirea rivalului, pentru
a-i da o lecție. Au urcat în autoturism
şi au plecat, depăşind autoturismul
marca Opel Corsa. La un moment
dat, aceștia au oprit mașina, au coborât, 3 dintre ei au rupt mai multe
crengi, de diferite dimensiuni, din arborii de pe marginea drumului, apoi

le-au aşezat pe întreaga lăţime a
drumului, blocându-l, după care s-au
ascuns după vegetaţie aşteptând autoturismul condus de victimă.
„Mașina în care se afla victima a
ajuns în dreptul inculpaţilor, în autoturism aflându-se şi alte persoane,
inclusiv un copil de o lună. Având în
vedere că şoseaua era blocată, persoana vătămată a oprit autoturismul
pentru a vedea dacă se poate trece,
moment în care, din vegetaţia de pe
marginea şoselei, au ieşit inculpaţii.
Unul dintre ei, care avea asupra sa o
bâtă din lemn, s-a deplasat la geam,
a lovit geamul portierei, spărgându-

l, după care a lovit-o pe persoana vătămată în zona cotului şi în zona
feţei. În încercarea de a scăpa de
acţiunile inculpaţilor, persoana vătămată a efectuat manevra de mers cu
spatele, autoturismul rămânând blocat în rigola de pe marginea drumului”, au afirmat anchetatorii. În cele
din urmă, scandalul s-a încheiat
după ce victima le-a atras atenția
agresorilor că în vehicul se afla și un
copil. Acum, cei 4 vor fi judecați la
Iași, după ce au blocat un drum cu
crengi, pentru a-i da o lecție unui
rival.
Ciprian NEDELCU

ANUNȚ
EuroBusiness LRJ S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al GEOCON DESIGN S.R.L., desemnat de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.
3366/99/2022, notifică că prin Încheierea nr. 61/23.06.2022, împotriva debitoarei GEOCON DESIGN S.R.L., cu sediul social în Iaşi, Str. Aurel Vlaicu
nr. 77, construcţia C1, parter şi etaj 1, Jud. Iaşi, J22/405/2015, CIF
34204552,s-a deschis procedura generală a insolvenţei reglementată de
Legea nr.85/2014.Termenul de înregistrare a creanţelor 08.08.2022.Termenul de întocmire tabel preliminar 28.08.2022..Depunerea eventualelor
contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor se va face în 7 zile
de la publicarea Tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe 30.09.2022. Prima
şedinţă a Adunării Creditorilor este convocată la data de 05.09.2022, ora
12:00, la sediul administratorului judiciar din Iaşi, Str. Zorilor nr. 11,
Jud.Iaşi. Creditorii interesaţi pot depune declaraţii de creanţă la dosarul
de insolvenţă nr. 3366/99/2022 și administratorului judiciar pe adresa de
email: office.is@lrj.ro.
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Condamnatul Ionel Arsene scurge banii județului
Neamț către familia lui Maricel Popa! Combinații
prin firme paravan între prietenii din PSD
Firma de familie a senatorului
PSD Maricel Popa prosperă pe banii
județului Neamț condus de Ionel Arsene, președintele CJ, condamnat la
8 ani de închisoare cu executare
pentru corupție! Societatea de familie a senatorului, cu punctul de lucru
în Piatra Neamț, primește banii publici pentru a livra și a întreține autoturismele folosite de Consiliul
Județean Neamț.
Capii PSD din zona Moldovei continuă să-și vadă liniștiți de afaceri, în
ciuda problemelor penale cu care se
confruntă. Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț,
și unul din baronii PSD, condamnat la
8 ani de închisoare pentru luare de
mită, îl alimentează constant pe senatorul Maricel Popa cu bani publici
din instituția pe care o reprezintă.
Între cei doi este o strânsă legătură

de mai mulți ani, la mijloc fiind contracte preferențiale pentru apropiați
sau chiar achiziții scandaloase din
banii județelor.

Ionel Arsene i-a facilitat
contracte publice
lui Maricel Popa
Legătura directă a lui Maricel
Popa cu Ionel Arsene este Tokyo Motors SRL, firmă deținută de Bogdan
Vasilescu și Laura Deniss Popa-Vasilescu, ginerele și fiica senatorului
PSD Iași. Prin punctul de lucru de la
Piatra Neamț, firma respectivă a livrat mai multe autoturisme de teren
către CJ lui Ionel Arsene și alte instituții publice subordonate PSD. De
exemplu, doar din 2020 și până în
prezent, firma Tokyo Motors a beneficiat de aproape 160 mii lei (32 mii
euro) de la Consiliul Județean

Neamț. Firma familiei Popa a livrat
un autoturism Marca Toyota Corolla
către CJ Neamț (72.260 lei) și a încheiat mai multe contracte de revizie
a acestuia și a altor mașini. Pe 2020,
doar din revizii Tokyo Motors a încasat peste 44 mii lei, în vreme ce în
2021 și 2022 sumele au fost de câte
21 mii lei.

Mașini de teren pentru
Direcția Silvică din Neamț
La acestea se adaugă și contracte încheiate cu Parcul Național
Ceahlău, dar și cu Direcția Silvică din
Neamț, pentru livrarea unor autoturisme de teren, dar și Administrația
Națională de Ape Prut – Bârlad. De pe
urma acestor contracte, firma Tokyo
Motors a încasat alte câteva sute de
mii de lei. Familia lui Maricel Popa nu
s-a mulțumit cu CJ Neamț, ci s-a
orientat și către unele primării din județul vecin. Este vorba de Primăria
comunei Bicaz-Chei și a primăriei
comunei Secuieni. De la aceasta din
urmă, firma Tokyo Motors a încasat
în 2021 circa 130 mii lei pentru livrarea unui autoturism marca Toyota
Hillux.

Afaceri de milioane
de euro pe filiera PSD
Afacerile pe filiera PSD au dus și
la un dezastru de proporții în județul
Neamț. Podul peste Siret din comuna
Luțca, reabilitat de firma Darcons

SRL, patronată de Romică Rotaru, un
apropiat al lui Ionel Arsene, s-a prăbușit la doar câteva luni de la reabilitare. Firma respectivă este
apropiată de Eky-Sam SRL, patronată de Ioan Echimov, bun prieten cu
Maricel Popa, ceea ce a dus la facilitarea unor contracte publice și în județul Iași. Firma respectivă a prins
circa 7 milioane de euro contracte
din banii Iașului. Nu trebuie uitată
nici achiziția scandaloasă a spitalului
mobil de la Lețcani, unitate medicală
cumpărată cu banii județelor Iași și
Neamț și care a stat mai mult închisă.

Firma familiei Popa
are datorii de
peste 7 milioane lei
Firma Tokyo Motors a fost înființată în 2019. În cursul anului 2021, a
avut o cifră de afaceri de 36,9 milioane lei, un profit de 987 mii lei și
datorii de 7,3 milioane lei la un număr
de 11 angajați. Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, nu a răspuns apelurilor telefonice ale redactorilor BZI
pentru a comenta cum s-a ajuns ca
firma de familie a senatorului Popa
să primească un asemenea contract.
Afacerile derulate de condamnatul
Ionel Arsene cu senatorul Maricel
Popa pe bani publici ar trebuie cercetate cât mai curând de instituțiile
statului.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

EVENIMENT

Miercuri, 29 iunie

4

Seceta afectează grav județul Iași!
Oamenii sunt obligați să
primească apă potabilă cu porția!

În cursul lunii iunie 2022, ApaVital a întrerupt
apa de mai multe ori în localitățile județului Iași.
La baza sistării stă iminenta criză a apei care
afectează nu doar România, ci mai multe zone ale
globului. În acest sens, furnizorul de apă al Iașului
a decis să ia măsuri, limitând accesul la resursa
potabilă.

Seceta afectează grav județul Iași:
ApaVital oprește furnizarea apei
Seceta pare că va face ravagii anul acesta din
cauza crizei mondiale a apei. Resursele sunt consumate într-un mod accelerat și, din această
cauză, furnizorul ieșean va distribui apa după program, doar în anumite intervale orare.
Astfel, până pe 29 iunie, locuitorii din Pașcani,
suburbiile Lunca, Boșteni și Sodomeni, vor primi
apă în intervalul orar 05:30-22:30. Până pe 30
iunie, în intervalele 07:00-11:00 și 18:00 și 22:00 va
fi furnizată apa oamenilor din Deleni, Feredeni, Poiana, Slobozia și Maxut (comuna Deleni). Tot până
la aceeași dată, pentru a reface rezervele de apă
din Belcești, programul de furnizare a apei pentru
localitățile Tansa, Belcești, Satu Nou, Munteni, Liteni și Ulmi, este 07:00-12:00 și 17:00-22:00.
Până în data de 30 iunie, cei din comuna Focuri
vor avea acces la apă în intervalul 07:00-12:00 și
17:00-22:00. Același program se aplică și celor din
Coarnele Caprei și Arama (comuna Coarnele Caprei), dar și celor din Bulbucani, Gropnița, Forăști,
Mălăiești, Sîngeri și Săveni (comuna Gropnița).
Furnizorul îi îndeamnă pe ieșeni să folosească
apa cu limită, din cauza resurselor insuficiente de
apă care acum au nevoie de perioade de refacere.
„Folosirea apei în alte scopuri decât cel mena-

jer duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultăți în
asigurarea unui nivel minim de apă în rezervoare,
care să permită funcţionarea capacităţilor de
pompare în regim normal”, au explicat reprezentanții ApaVital.

Program distribuire
apă pentru luna iulie
Până pe 4 iulie, locuitorilor din localitățile:
Fântânele (comuna Fântânele), Onești și Plugari
(comuna Plugari), Chișcăreni, Hălceni, Șipote, Iazul
Nou, Chitoc (comuna Șipote), Hermeziu, Zaboloteni, Vladomira, Trifești (comuna Trifești), Perieni,
Bălteni, Probota (comuna Probota), Iacobeni,
Broșteni, Vlădeni, Alexandru cel Bun, Borșa, Vâlcelele (comuna Vlădeni), Șoldana, Glăvănești, Spineni, Fântânele, Iepureni, Buhăieni, Drăgănești,
Andrieșeni (comuna Andrieșeni), Tabăra, Soloneț,
Buruienești, Bivolari (comuna Bivolari), le va fi furnizată apă în intervalul orar 06:00-22:00.
Ieșenii din Uda, Pietrosu și Tătăruși (comuna
Tătăruși), până la 11 iulie, vor primi apă în intervalele 05:00-08:00 și 18:00-23:00. Tot până la
aceeași dată, și cetățenii din Lespezi vor primi apă
după program, în intervalele 05:00-10:00 și 19:0023:00.
Persoanele din Todirești vor primi apă în intervalele 06:00-11:00 și 18:00-23:00, în timp ce oamenii din Stroiești vor avea acces la resursa potabilă
doar în intervalul 08:00-10:00.
În perioada 29 iunie – 31 iulie, oamenilor din
Mălăiești, Gropnița, Forăști, Bulbucani, Sîngeri și
Săveni (comuna Gropnița); Munteni, Satu Nou,

Ruși, Ulmi și Liteni (comuna Belcești); Coarnele
Caprei și Arama (comuna Arama), Focuri (comuna
Focuri), li se va furniza apă în intervalele orare
08:00-10:00 și 18:00-21:00. Tot până la aceeași
dată, locuitorii din Românești. Avântu și Ursoaia
(comuna Românești), vor avea acces la apă în intervalele 07:00-12:00 și 17:00-22:00. Totodată, seceta care afectează grav județul Iași va avea
urmări negative asupra fermierilor și nu numai, iar
ApaVital recomandă ca cetățenii să își facă rezerve de produs potabil pentru a evita neplăcerile.
Emanuela Băluță
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Amintirea unui supraviețuitor al
celui mai sângeros masacru din Iași!
„Am fost salvat de un necunoscut”
Povestea unui bărbat care a fost
martor al celui mai sângeros masacru din Iași a inclus noi mărturii șocante despre Pogromul de la Iași, din
1941! Lyonell Fliss s-a aflat printre
miile de evrei care au fost duși în
vara lui 1941 în curtea fostei Chesturi
a Poliției, în timpul represiunii făcute
de regimul antonescian din perioada
celui de-Al Doilea Război Mondial.
Câteva zeci de persoane au participat ieri, 28 iunie 2022, la Cimitirul
Evreiesc din cartierul Păcurari, la
manifestările prilejuite de comemorarea a 81 de ani de la Pogromul de la
Iași. Supraviețuitori ai masacrului din
vara lui 1941, alături de autorități publice locale, reprezentanți ai Comunității Evreiești și ambasadori, au
fost prezenți la Iași pentru a cinsti
memoria celor care au fost uciși
doar pentru că erau evrei.

Amintirea unui
supraviețuitor al celui mai
sângeros masacru din Iași!
Unul dintre supraviețuitorii Pogromului de la Iași, din 1941, este și
Lyonell Fliss. În 1941, Lyonell Fliss,
avea doar 6 ani când fost luat de
acasă împreună cu părinții săi și dus
la Chestura Poliției din zona centrală.
Bărbatul a povestit că a fost salvat în
ultima clipă de unul dintre ofițerii
prezenți acolo, care a reușit să-i
scoată din mulțimea adunată în
curte, printre bărbați, femei și copii
ce urmau să fie interogați, bătuți și

chiar omorâți. „Faptul că mă aflu aici
nu este datorită vreunei fapte eroice
din partea mea, ci a unui salvator necunoscut, care m-a scos pe mine și
pe părinții mei din calvarul Pogromului de la Iași, din fața Chesturii, în ultimul moment. M-am întrebat ani
cum a fost posibil ca un om care nu
ne-a cunoscut niciodată să-și riște
viața pentru niște oameni necunoscuți. Nu am găsit nici un răspuns, dar
cred că a fost încarnarea trimisului

lui Dumnezeu pe pământ”, a arătat
Lyonell Fliss.

Mesajul lui David Saranga,
ambasadorul Israelului
în România
La Cimitirul Evreiesc, a fost prezent și Excelența Sa, David Saranga,
Ambasadorul Statului Israel în România. „În urmă cu 81 de ani, aici a avut
loc cel mai mare masacru din istoria
recentă a României. Copii, femei și
bărbați au fost umiliți și bătuți și
uciși pentru simplul motiv că s-au
născut evrei. O ură imensă a cuprins
Iașul, un loc care până nu de mult însemnase acasă pentru evrei și creștini. Ordinul mareșalului Antonescu
de a se curăța Iașul de evrei au dat
frâu liber unei violențe ucigașe atât
din partea soldaților și polițiștilor români dar și unor oameni de rând. Cei
care au supraviețuit gloanțelor au
fost duși la gară și urcați în trenurile
morții”, a spus David Saranga.

Mărturia supraviețuitorilor
Pogromului de la Iași
Ambasadorul statului Israel în
România a rememorat și povestea

unui alt supraviețuitor al Pogromului
de la Iași, din 1941. „Timp de mai
multe zile, prin temperatura verii, ei
au fost plimbați dus-întors, între mai
multe gări. Printre ei s-a aflat şi Leizer Flinkenștein care avea atunci
doar 17 ani. Tatăl și unul din frații săi
au fost urcați în trenul spre Călărași.
Lazăr, alături de ceilalți frați, au fost
urcați în trenul spre Podu Iloaiei. Întrun vagon pentru vite, închis ermetic,
el și alți 120 de evrei au fost înghesuiți. Mai târziu el îşi amintea: «Când
ne-am îmbarcat, eram epuizați,
nemâncați, plini de mizerie pe haine.
Distanța de la Iași la Podu Iloaiei a
fost parcursă într-o zi întreagă. În
zori, fusese răcoare, dar apoi a dat
căldura și apoi vagonul s-a transformat într-o cameră de gazare. Ne sufocam. Nu a trecut mult și lumea a
început să moară. Fiecare încerca să
supraviețuiască cum putea. Vă pot
spune că mi-am băut urina, mi-am
rupt cămașa în fâșii pe care le-am înmuiat în urină și sudoare și mi le-am
șters în gură ca să nu mor de sete»”,
a încheiat David Saranga. În masacrul de la Iași, din 1941, au murit peste
13.000 de evrei.
Vlad ROTARU
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Patronul Totalgaz rămâne fără o bucată
din firmă din cauza datoriilor! Ioan Pârău
a tras țeapă unei companii din Ploiești

Problemele pentru compania Totalgaz Industrie, patronată de afaceristul Ioan Pârău, se acutizează. După ce creditorii au urmărit valorificarea
vilei de pe aleea Ioan Petru Culianu, situată chiar
lângă halele de producție ale firmei, acum se încearcă înstrăinarea părților sociale ale Totalgaz
Industrie. Creditorul care încearcă să obțină părțile sociale este societatea Inspet SA, din Ploiești,
cu o cifră de afaceri anuală de 322,8 milioane de
lei. Astfel, pe data de 14.07.2022, este programată
licitația pentru vânzarea unui număr de 700 de
părți sociale din firmă. Este vizat chiar Ioan Pârău
care are calitatea de asociat în companie.
„Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmărite să îl anunțe pe executorul
judecătoresc, înaintea datei stabilite pentru vânzare. Invităm pe toți cei care doresc să cumpere
bunurile scoase la licitație publică să se prezinte
la data, locul și ora stabilite, iar până la această
dată să prezinte oferte de cumpărare. Participanții la licitație trebuie să consemneze, cel mai târziu, până la începerea licitației, o garanție de
participare, de cel puțin 10 la sută din prețul de începere a licitației”, se arată în anunțul executorului
judecătoresc Vladimir Zabolotnăi.

Patronul Totalgaz rămâne fără o bucată
din firmă, din cauza unui bilet la ordin
Pe data de 30.10.2019, Totalgaz Industrie a
emis un bilet la ordin în valoare de 1.331.953 lei,
scadent la 30.04.2020. Ioan Pârău nu și-a mai respectat obligațiile, iar creditorul a apelat la executori. Pentru cele 700 de părți sociale s-a stabilit o

valoare de 316.562 lei, cât reprezintă și prețul de
pornire a licitației. Reprezentanții firmei din Ploiești nu au putut fi contactați pentru a oferi mai
multe detalii legate de contractele încheiate cu
firma ieșeană. „Conducerea este în concediu”, a
transmis secretara de la Inspet SA. Apelat telefonic în mai multe rânduri, afaceristul Ioan Pârău nu
a putut fi contactat pentru a oferi detalii despre
soarta companiei. De menționat este și faptul că
Adrian Coca este executat silit, după ce a împrumutat bani ca să ajute firma.

Datorii imense în contabilitatea
Totalgaz Industrie
În 2020, patronul Ioan Pârău a cerut intrarea
în insolvență, după ce a încheiat mai multe contracte ce nu au contribuit la prosperitatea companiei Totalgaz Industrie. În acea perioadă, și
directorul Adrian Coca a demisionat, în urma unui
conflict cu patronatul. În 2021, administratorul judiciar, format din consorțiul KPMG Restructuring
SPRL – Eurobusiness LRJ SPRL, a convocat adunarea creditorilor, pentru aprobarea planului de
reorganizare propus de către debitoarea Totalgaz
Industrie. Dosarul de insolvență al companiei Totalgaz Industrie SRL a scos la iveală datorii de
401.048.492 lei, aproape 80 de milioane de euro,
conform tabelului definitiv al creanțelor. S-au înscris la masa credală 144 de creditori. O creanță
importantă aparține chiar omului de afaceri Ioan
Pârău, care ajunge la 126.516.726 lei, adică 25 de
milioane de euro. Și soția acestuia, Jănica Pârău,
are de recuperat 104.817.923 lei, aproape 20 de mi-

lioane de euro. Pe lângă societățile care au de recuperat sume importante, pe lista creditorilor se
mai află bănci precum Exim Bank SA – 25,9 milioane de lei, Libra Internet Bank SA, First Bank SA
– 31 de milioane de lei, CEC Bank SA, Credit Europe
Bank SA sau Banca Românească SA. Patronul Totalgaz rămâne fără o bucată din firmă doar dacă
la licitația organizată de executori se vor prezenta
ofertanți.
Ciprian BOARU
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Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli
Petru și Pavel. Ce dau de pomană
creștinii ortodocși în această zi

Sfinții Apostoli Petru și Pavel
sunt sărbătoriți an de an pe 29 iunie,
după o perioadă scurtă de post, care
variază ca durată în funcție de data
Paștelui. Sărbătorea este cunoscută
în popor drept SânPetru de Vară și
marchează mijlocul anotimpului
agrar și timpul secerișului. La fel ca
și în cazul altor sărbători creștine, în
popor există o mulțime de tradiții și
obiceiuri legate de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
Înainte de a fi martirizați, Sfinții
Apostoli Petru și Pavel au fost întemnițați, motiv pentru care au devenit

ocrotitori ai sistemului penitenciar
din România. Sfinții Apostoli sunt
ocrotitori ai celor lipsiți de libertate,
deoarece aceștia au greșit față de
Dumnezeu, așa cum au făcut și Petru
și Pavel, Petru lepădându-se de Hristos și Pavel prigonindu-i pe creștini.

Cine au fost Sfinții
Apostoli Petru și Pavel
Sfântul Apostol Petru, fratele
Apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei. Numele său de evreu
era Simon, însă va primi numele
Chifa, care în traducere înseamnă

piatră. Simon își câștiga existența
din pescuit. După o pescuire minunată pe Lacul Ghenizaret, a fost chemat de Iisus să devină pescar de
oameni. Apostolul Petru a fost cel
care s-a lepădat de Iisus Hristos,
când Mântuitorul a fost prins pentru
a fi răstignit. După Înălțarea lui Iisus
Hristos, Petru a luat cuvântul și le-a
vorbit oamenilor despre învățăturile
Mântuitorului. După predica Sfântului
Apostol Petru, circa 3000 de tineri au
fost botezați în credința creștină.
Sfântul Apostol Petru a propovăduit
credința creștină în Ierusalim, Iudeea, Asia Mică, Samaria, dar și în
Babilon și Roma. Sfântul Petru și-a
găsit sfârșitul răstignit pe cruce, cu
capul în jos, pe 29 iunie anul 67 d. Hr.
Sfântul Apostol Pavel era originar
din Tarsul Ciliciei, din neamul lui Veniamin. Pavel locuia în Tars și a fost
un vehement persecutor al creștinilor, participând la uciderea arhidiaconului Ștefan. Pe calea Damascului,
i s-a arătat Hristos, într-o lumină orbitoare, si l-a mustrat: „Saule, Saule,
de ce mă prigonești?”. După aceasta,
Saul s-a convertit și a primit botezul
de la Anania, episcopul Damascului.
După convertire, Sfântul Apostol
Pavel a pornit în 3 călătorii misionare
și a scris 14 epistole. Sfântul Apostol
Pavel a fost decapitat în ziua de 29
iunie, odată cu Sfântul Apostol Petru,
motiv pentru care sunt sărbătoriți în
aceeași zi.

Cele mai populare tradiții și
obiceiuri de Sfinții
Apostoli Petru și Pavel
Cu ocazia sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, femeile obișnuiesc
să împartă oale cu apă, pentru ca persoanele decedate să aibă ce bea pe
lumea cealaltă. În această zi, creștinii
au voie să lucreze orice, dar nu au voie
să toarcă, deoarece se crede că astfel
se întorc colacii dați de pomană pentru
răposați. Femeile dau în această zi de
pomană vase cu vin, lapte și mâncare
gătită. Se obișnuiește ca aceste vase
să fie împodobite cu flori și cu cireșe.
După Sfinții Apostoli Petru și Pavel, femeile tineri au voie să mănânce mere,
în timp ce femeile vârstnice sunt nevoite să mai aștepte până în ziua de
Sfântului Ilie. Femeile obișnuiesc să
ducă la biserică mere, zarzăre, colivă,
colaci și faguri de miere. Se spune că
oamenii pistruiați trebuie să se spele
pe față cu apă la miezul nopții, fix când
cântă cocoșul. Tradiția spune că, respectând acest ritual, pistruii vor dispărea ca prin minune. Printre tradițiile și
obiceiurile de Sfinții Apostoli Petru și
Pavel se numără și aceea care spune
că dacă tună în această zi de sărbătoare, înseamnă că nucile și alunele vor
fi viermănoase. Sărbătoarea sfinţilor
Petru şi Pavel se ţine timp de trei zile,
pentru ca agricultorii să fie protejaţi
împotriva furtunilor şi pentru ca grânele lor să fie bogate.
Codruța Șoroagă
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BZI LIVE! Interviu special, despre
evenimentul istoric al secolului al
XX-lea, cu universitarul român Marius
Turda, stabilit în Marea Britanie.
Acesta lansează, la Iași un volum unic

În exclusivitate pentru BZI
LIVE, un interviu special
despre evenimentul istoric
al secolului al XX-lea, cu
universitarul român prof.
univ. dr. Marius Turda,
stabilit în Marea Britanie.
Acesta lansează, astăzi, 29
iunie 2022, la Iași un volum
unic. Acesta, la Ateneul
Național din Iași și alături
de Asociația Fraternă și
Comunitatea Evreilor Iași,
de la ora 18:00, lansează
volumul „Războiul Sfânt” al
Rasei – Eugenia și
protecția națiunii în Ungaria
1900-1919”.

Exclusiv pentru BZI LIVE, un interviu special despre evenimentul
istoric al secolului al XX-lea, cu universitarul român prof. univ. dr. Marius Turda, stabilit în Marea Britanie.
Acesta lansează, astăzi, 29 iunie
2022, la Iași, un volum unic. Acesta,
la Ateneul Național din Iași și alături
de Asociația Fraternă și Comunitatea
Evreilor Iași, de la ora 18:00, lansează
volumul „Războiul Sfânt” al Rasei –
Eugenia și protecția națiunii în Ungaria 1900-1919”, apărut în 2020. Este un
proiect editorial apărut sub egida
Academiei Române – Centrul de Studii Transilvane și a Fundației Transilvania „Leaders”. Prefaţă de Zsuzsa
Bokor. Traducere din Limba engleză
de Răzvan Pârâianu și Attila Varga.
Ilustrația copertei: Primul număr al

Revistei „Nemzetvédelem” (1918). Colecția Istorie contemporană este coordonată de prof. univ. dr. Vasile
Pușcaș

Despre evenimentul istoric
al secolului al XX-lea, cu
universitarul român Marius
Turda, stabilit în Marea
Britanie, într-un interviu la
BZI LIVE! Acesta lansează, la
Iași un volum unic
Așadar, cartea lui Marius Turda
tratează noi aspecte ale istoriei eugeniei, încercând să surprindă modul
în care eugenia maghiară poate pune
în evidență contexte culturale, politice și naționale. „Autorul nu doar că
ne prezintă un model teoretic bine

gândit al cercetării eugeniei, dar –
prin abordarea critică a surselor – ne
prezintă o atitudine științifică postmodernă față de cunoaștere: o prezență autoreflexivă a istoricului ce
pune întrebări noi, se îndoiește de
paradigmele și cadrele teoretice anterioare și nu se revendică de la
abordări istorice preexistente. Autorul acestei cărți este un istoric care
a reușit să vorbească – prin exemplele eugeniei – despre probleme delicate cum sunt naționalismul și
rasismul, fără a adopta o poziție moralizatoare în evaluarea lor. Această
atitudine științifică ne inspiră să pornim și noi pe acest drum captivant al
cunoașterii istorice”, arată dr. Zsuzsa
Bokor, Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale.
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O carte încearcă să
contrabalanseze ignorarea
sistematică de către
istoriografia maghiară a
întregii dezbateri asupra
diverselor teorii eugenice
Mai departe, istoricul și universitarul Marius Turda arată că această
carte încearcă să contrabalanseze
ignorarea sistematică de către istoriografia maghiară a întregii dezbateri asupra diverselor teorii eugenice
de îmbunătățire națională din ultimele două decenii ale Monarhiei
Austro-Ungare. „Era necesar un studiu detaliat despre interpretările eugenice din Ungaria începutului de
secol XX, pentru a înțelege mai bine
ceea ce a fost, la urma urmei, un proiect cu mult mai răspândit atât la
nivel european, cât și global, și
anume extinderea atribuțiilor biologice ale statului modern. Eugenia
modernă și-a tras seva din asocierea
teoriilor evoluționiste și a cercetării
științifice privind ereditatea umană
cu criticile sociale, culturale și naționaliste ale modernității. În mod corespunzător, eugeniştii au abordat
nu numai subiecte științifice legate
de mecanismele eredității și evoluției umane, ci și probleme specifice
societății maghiare din acea perioadă. Această ideologie eugenică a
urmărit astfel să ofere o viziune socială totalizantă, progresivă și rațională asupra prezentului, dar mai ales
asupra viitorului societății maghiare
moderne”.

Eugeniștii maghiari au
propus
o interpretare națională a
aplicării eugeniei în
societate
În plus, istoricul menționează că
intervalul de timp de care ne ocupăm
aici are o importanţă aparte pentru
istoria Ungariei. În 1900, Ungaria era
o putere europeană cu pretenții imperiale; în schimb, în 1919, ea a fost
redusă la statutul unei țări mici a Europei Centrale, aproape zdrobită de
profundele schimbări teritoriale, sociale și naționale de după Primul
Război Mondial. „Cu toate acestea, în
intervalul acestor două decenii, Ungaria cunoscuse o perioadă remarcabilă de preponderență culturală în
Europa Centrală, context în care Budapesta a și devenit metropola impresionantă pe care o cunoaștem
astăzi. Or, eugenia a fost o parte integrantă a acestei dinamice trans-

formări istorice, ea servind ca intermediar în transmiterea unor mesaje
sociale și biologice care au depășit
diferențele ideologice ale timpului.
Eugeniștii maghiari au propus o interpretare națională a aplicării eugeniei în societate, aceasta având
drept scop soluţionarea, pe durată
lungă, a problemelor economice, sociale și medicale specifice societății
maghiare”, a conchis prof. univ. dr.
Marius Turda.

Istoricul și universitarul
Marius Turda participă, la
Iași, la comemorarea a 81
de ani de la Pogrom
Istoricul și universitarul Marius
Turda participă, la Iași, la comemorarea a 81 de ani de la Pogrom. Legat
de toate acestea, el a transmis în
Studioul BZI LIVE: „Sunt momente
extraordinar de dureroase, care au
lăsat răni adânci. Am studiat că unii
oameni sunt diferiţi, unele rase sunt
inferioare. Ideile au devenit răspândite şi iată că în 1941 avem aceste
evenimente şi episodul care a anihilat poporul evreu, pe fondul Holocaustului. „Mă întorc cu durere la Iaşi,
pentru că noi comemorăm acest tragic moment. Trebuie să explicăm tinerilor, popoarele au memorie scurtă
şi refuzăm să discutăm lucrurile sensibile şi tragice sau neplăcute. Oamenii de specialitate discută, dar
populaţia nu înţelege cât de importante sunt aceste lucruri. A fost Pogrom şi la Bucureşti sau mai mici în
alte oraşe din România. A fost un
lucru pe care ne-a schimbat pe toţi
profund. Noi suntem ceea ce suntem
nu doar prin ce facem, dar şi colectiv, civic. Avem o responsabilitate
faţă de poporul din care ne tragem.

Trebuie să fim sinceri cu noi înşine şi
să punem pe masă subiectele neplăcute, dar importante pentru noi ca
români”, a punctat prof. univ. dr. Marius Turda.

„Este complicat să explicăm
simplu procesul lung
întâmplat în România”
De asemenea, istoricul arată că
este complicat să explicăm simplu
procesul lung întâmplat în România.
„Putem vorbi despre Holocaust, dar
nu vorbim şi despre rasismul din România. Au fost 15.000 de morţi, avem
cifrele şi sunt fapte pe care nu le
putem nega. Trebuie explicat clar.
Totul este un dialog, dar avem nevoie
de dorinţa de a intra în dialog. Putem
avea păreri diferite, dar discuţia continuă şi ajuta la înţelegerea unui fenomen istoric. Pogromul de la Iaşi nu
a apărut din senin. Antonescu poartă
vina că a fost şeful statului, dar societatea era pregătită de acest moment. Discuţia despre ce se va
întâmpla cu evreii a fost pornită de
mult. Este diferit în Ardeal faţă de
Moldova. Nu puteai să ai un Pogrom
la Cluj pentru că evreii erau maghiarizați”, a mai spus Marius Turda, profesor la Oxford Brookes University,
în Studioul BZI LIVE.

Marius Turda (n. 1973),
stabilit de 23 ani la Londra,
are studii de Istorie la
Universitatea din Bucureşti
Marius Turda (n. 1973), stabilit de
23 ani la Londra, are studii de Istorie
la Universitatea din Bucureşti, Central European University din Budapesta (CEU) şi Universitatea Oxford.
Este profesor la Oxford Brookes University și director al Centrului de Is-

torie a Medicinei al aceleiași universități. A publicat numeroase cărți,
atât ca autor, cât și ca editor. Dintre
cele mai recente publicaţii: “Eugenics and Nation in Early Twentieth
Century Hungary” (Palgrave Macmillan, 2014), “Crafting Humans: From
Genesis to Genetics and Beyond”
(V&R Unipress, 2013). De același
autor, la Editura Polirom, a apărut
„Eugenism și modernitate” (2014).
Originar din Maramureș, Marius
Turda este profesor la Universitatea
Oxford Brookes din Londra. În anul
2019 a revenit în România, la Universitatea de Medicină și Farmacie
(UMF) „Grigore T. Popa” din Iași, pentru a susține o conferință ce a avut
ca temă „Biopolitica și eugenismul în
România, 1920-1944” și pentru lansarea volumului „Istorie și rasism. Ideea
de rasă de la Iluminism la Donald
Trump”, al cărui coautor este. Marius
Turda a abordat în acest volum idei
despre gândirea rasială, eugenism și
despre lipsa cercetărilor în aceste
direcții în universitățile românești. El
a fost director fondator al Institutului
„Cantemir” de la Universitatea Oxford
și este editorul colecției de Istoria
medicinei de la CEU Press. Unul dintre cursurile sale este despre rasă şi
rasism, teme actuale în contextul
mişcărilor naţionaliste de pe continentul european. Este preocupat de
o serie de cercetări din domenii ca
medicină, antropologie, istorie, etnologie, geopolitică, toate necesare în
studierea eugenismului. Așadar, un
interviu special, despre evenimentul
istoric al secolului al XX-lea, cu universitarul român Marius Turda, stabilit în Marea Britanie. Acesta
lansează, la Iași un volum unic.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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El a fost Ionuț, un puști care la 10 ani era
capul familiei. Cerșea la un Peco din Iași,
pentru a-și ajuta mama și frații mai
mici, până să fie zdrobit de o mașină

Copilul accidentat în urmă cu o
săptămână în Hârlău a decedat. Ionuț
avea doar 10 ani și era un copil
mereu vesel, chiar dacă în spatele
zâmbetului molipsitor ascundea o
adevărată dramă. Viața lui s-a
terminat mult prea devreme, iar
familia îndurerată are nevoie de
ajutor
Un întreg oraș îndurerat după decesul copilului
de 10 ani, care a murit după ce a fost lovit de o mașină. Ionuț avea doar 10 ani și mai toată lumea îl
cunoștea ca fiind băiatul care stătea la Peco din
orașul Hârlău, unde încerca să mai câștige un ban
pentru frații lui mai mici. Din păcate, în urmă cu o
săptămână, băiatul a fost victima unui accident
rutier și a decedat. Toți cei care l-au cunoscut au
rămas șocați la auzirea acestei vești și au doar cuvinte de laudă despre Ionuț. Aceștia povestesc că
era un copil cuminte și plin de viață. „Ionuț, așa
cum îl cunoaște toată lumea, a crescut sub ochii

mei, venea des în gara din Hârlău, de unde lua apă
la bidoane pentru băut. Numele lui era Strungariu
Armando Vasile, doar că toată lumea îi spunea
Ionuț. Avea doar 10 ani și era un copil plăcut și plin
de viață, care ascundea o dramă, în ciuda faptului
că el mereu zâmbea. Aproximativ toți cei ce alimentau la PECO Hârlău îl știau bine pe Ionuț și îl
apreciau”, a spus Marian Samciuc, bărbat care l-a
cunoscut pe Ionuț.

Familia lui Ionuț, copilul de 10 ani
accidentat mortal la Hârlău,
are nevoie de ajutor
Ionuț a crescut într-o familie defavorizată.
Tatăl lui este la pușcărie, iar mama nu are niciun
venit. Aceștia trăiau de pe o zi pe alta, doar el mai
încerca să mai câștige un ban. În urma lui Ionuț au
mai rămas 3 copii mici, care au mare nevoie de
ajutor. Toți cei care vor să ajute familia lui Ionuț,
cu orice, haine, mâncare, bani pot lua legătura cu
mama acestuia, Florica Strungariu. „Ionuț era
capul familiei. El era cel mai mare dintre cei 4 frați,
după ce tatăl său a ajuns la pușcărie și își ajuta

mama și frații așa cum putea el. Mama lui, Florica
Strungariu, este un caz social, nu are niciun venit
și mai are de crescut 3 copii mici. Pentru Ionuț,
fac apel către toți cei care pot ajuta această mămică îndurerată, care trebuie să-și înmormânteze
copilul. Toți cei care doresc pot să o ajute fiecare
cu ce poate. Am inițiat mai multe campanii de ajutorare la nivelul orașului pentru această familie”,
a mai spus Marian Samciuc.

Copilul a fost internat în stare
gravă la Spitalul „Sf. Maria”, Iași
Amintim că tragicul accident a avut loc pe
data de 20 iunie 2022, în orașul Hârlău, din județul
Iași. Un copil de 10 ani a fost lovit de o mașină,
după ce ar fi traversat prin loc nepermis. Victima
a fost transferată de urgență cu elicopterul
SMURD la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria”, Iași,
unde a ajuns în stare gravă. După aproximativ o
săptămână petrecută în secția ATI a unității medicale, în ciuda eforturilor făcute de medici,
acesta a decedat, duminică, 26 iunie 2022.
Andreea PĂDURESCU
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Dacă nici el nu este diavolul întruchipat,
atunci cine? A pus mâna pe un lanț și a dat
într-o tânără însărcinată până a obosit. Cine
ar putea privi necenzurate aceste imagini?

Mona, o ieșeancă
însărcinată, a trecut prin
clipe de groază. Femeia a
fost bătută cu brutalitate
cu un lanț, chiar de iubitul
său. Tânăra de 28 de ani nu
este pentru prima dată în
această situație și a mai
ajuns pe mâna medicilor
O tânără mamă de 28 de ani a
ajuns pe mâna medicilor, după ce iubitul său, Viorel Marinel Mironeanu, a
bătut-o fără milă cu un lanț, până
aceasta a ajuns la spital. Mona este
însărcinată și mai are are un copil cu
cel care i-a devenit cel mai mare
dușman. Imaginile cu urmele bătăi
sunt greu de privit. Cea care a salvato pe Mona, este sora ei, este cea care
a făcut cazul public și a anunțat autoritățile. Vecinii Monei povestesc că
această situație, din păcate, nu este
una singulară în cazul ei. Întreg scandalul a avut loc în comuna Ipatele, din
județul Iași. Autoritățile din localitate
s-au ocupat de acest caz și mereu au
sprijinit-o pe Mona, însă aceasta refuza de cele mai multe ori ajutorul,
tot de teama iubitului său. „Mare

păcat că s-a ajuns aici. Toată lumea
a sfătuit-o de mult să plece de la el,
să ceară ajutorul autorităților, dar nu
a vrut să asculte de nimeni. Nu e
prima dată când se ceartă sau când
o bate. A plecat de mai multe ori, dar
tot la el s-a întors și uite unde s-a
ajuns. Poate acum va înțelege cât de
gravă e situația și dacă el e arestat,
poate și calvarul ei se termină aici și
își va putea crește copiii liniștită”, a
spus o vecină de-a femeii. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.

Celălalt copil al Monei,
tânăra însărcinată din Iași
bătută cu lanțul, a ajuns în
grija bunicii
Întreg scandalul s-a produs pe
fondul consumului de alcool. Agresorul a fost arestat preventiv, victima
rămânând în continuare sub supravegherea medicilor, în timp ce copilul celor doi se află momentan în grija
bunicii materne. „La data de 25 iunie
a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2
Poliție Rurală Ciurea au fost sesizați
de către o femeie cu privire la faptul
că fiica sa, în vârstă de 28 de ani, a

fost agresată de concubin. Polițiștii
au demarat de îndată cercetările,
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor
de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal, fiind emis totodată un ordin de protecție
provizoriu împotriva bărbatului bănuit de comiterea faptelor. Din cercetările efectuate până în prezent, a
rezultat că în noaptea de 24 iunie
a.c., fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul și-ar fi agresat concubina, i-ar fi luat telefonul mobil și
ar lipsit-o de libertate. În baza probatoriului administrat în cauză, la
data de 26 iunie a.c., bărbatul bănuit
de comiterea faptelor a fost reținut
de polițiști, pentru 24 de ore. La
aceeași dată, bărbatul reținut a fost
prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași
și Judecătoriei Iași, instanță care a
dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Precizăm că
polițiștii Postului de Poliție Ipatele nu
au fost sesizați anterior cu privire la
alte fapte de violență domestică
între cei doi. De asemenea, întrucât
cei doi au un copil minor, a fost informată Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecție a Copilului Iași, în

vederea luării măsurilor legale. Cercetările sunt continuate”, a declarat
Anca Vîjiac, purtător de cuvânt IPJ
Iași.

Agresorul contestă
arestarea
În urma incidentului, magistrații
din cadrul Judecătoriei Iași au admis
cererea de arestare făcută de anchetatori pe numele lui Viorel Marinel
Mironeanu. „Instanța admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Iaşi cu privire la inculpatul Viorel Marinel Mironeanu. Dispune
arestarea preventivă a inculpatului,
pentru violenţă în familie şi lipsire de
libertate în mod ilegal, pe o durată de
30 de zile”, au afirmat zilele trecute.
Viorel Marinel Mironeanu a contestat
arestarea. De remarcat este faptul
că decizia Judecătoriei Iași nu este
definitivă. De altfel, ieșeanul Viorel
Marinel Mironeanu a contestat-o
deja. Astfel, judecătorii din cadrul
Tribunalului Iași vor decide ce se va
întâmpla cu individul acuzat că și-ar
fi bătut iubita cu lanțul.
Andreea PĂDURESCU
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Centrul orașului sufocat de mașinile parcate
pe trotuar! Dezvoltatorii imobiliari sunt
obligați să facă parcări, dar proprietarii
apartamentelor refuză să le achiziționeze

Străzile din centrul
orașului sunt
sufocate de mașinile
parcate pe trotuar.
Proprietarii
apartamentelor din
complexele
rezidențiale din oraș
refuză să cumpere
locuri de parcare
amenajate și lasă
mașinile la voia
întâmplării

Dezvoltatorii imobiliari
acuză Poliția Locală că nu își
face datoria de a da amenzi
celor care parchează ilegal.
Străzile din centrul orașului
sunt sufocate de mașinile
parcate pe trotuar de cei
care refuză să cumpere locuri de parcare special amenajate
în
complexele
rezidențiale. Poliția Locală
acordă sancțiuni doar dacă
este prezent conducătorul
auto.

Mașinile sunt parcate
pe trotuar, iar
parcările amenajate
sunt goale
Locuitorii din centrul
orașului sunt deranjați de
mașinile parcate la întâmplare pe trotuare. Dezvoltatorii imobiliari spun că ei
sunt obligați de către primărie să facă locuri de parcare,
însă cei care cumpără apartamentele preferă varianta
parcării pe stradă, decât să
folosească parcările amenajate în cadrul complexului.
„În zona Palas, Poliția Locală nu dă amenzi pentru
parcare. Eu găsesc de multe
ori parcarea din complex blocată, stâlpi rupți, intrarea
blocată. Clientul poate să
cumpere sau nu, poate nu

are mașină. Am locuri de parcare pentru fiecare apartament. La noi, dacă te prinde
agentul de poliție când parchezi, primești amendă, dacă
ai parcat și ai plecat de lângă
mașină, o lași acolo și 3 zile,
nu îți face nimeni, nimic.
Dacă ar fi și la noi cu avertisment în geam, să primească
amenda acasă, atunci nu ar
mai bloca străzile, căile de
acces și trotuarele”, declară
Daniel Niculiță, dezvoltator
imobiliar. Problema pare să
persiste în centrul orașului,
unde majoritatea apartamentelor din complexele imobiliare sunt folosite în regim
de închiriere. Dezvoltatorii cu
afaceri în părțile mai îndepărtate ale orașului par că nu au
această problemă.
„De regulă, fiecare parchează în incintă. Locurile
sunt contra-cost, majoritatea celor care au apartament
au și loc de parcare”, spune
dezvoltatorul imobiliar Cristin Zămosteanu.

Zone intens circulate,
blocate de mașini
parcate aiurea
Alte zone în care se practică parcarea la întâmplare
sunt Splai Bahlui și zona de
lângă Spitalul de Recuperare, unde persoanele care
locuiesc în complexele „Conest” aleg să încurce traficul
decât să cumpere un loc de
parcare.
„Sunt în jur de 170 de parcări nevândute – mă refer la
Conest Residence și la Conest Vision. Într-o parte, am
120 de locuri nevândute și în
cealaltă 40-45 de locuri, în
situația în care apartamentele sunt vândute integral.
Poliția Locală nu a dat niciodată amenzi pentru parcări.
Înțeleg că în Tudor – Splai
Bahlui nu au cadrul legal,
fiind sens unic, lăsând o
bandă liberă. Dacă primăria
ar pune un taxator sau ceva,
ar avea cum. În zona Spitalului de Recuperare, ar trebui

să vină să ridice mașinile,
parchează pe trecerea de
pietoni, făcută de noi în fața
blocului, și pe benzile de accelerare/decelerare. Acolo ar
fi cadru legal să vină să le ridice automobilele”, menționează un alt dezvoltator
imobiliar, Alin Cosma.

Poliția Locală,
depășită de situație!
Conducerea Poliției Locale Iași consideră că agenții
își fac treaba, Liviu Zanfirescu spunând că pot fi sancționați doar conducătorii
auto găsiți la mașină.
„Poliția Locală acționează permanent pentru a
combate staționările neregulamentare, prioritizând
aceste acțiuni pentru căile
de acces către orice instituție publică sau privată și intersecțiile.
Nu
putem
sancționa conducătorii auto
în lipsă, potrivit Ordonanței
de Urgență a Guvernului nr.
195 – este și o prevedere a În-

altei Curți de Casație și Justiție. Acolo unde aspectele
sunt grave și sunt sesizări
sau ne sesizăm în oficiu,
pentru că nu desfășurăm activități doar la sesizare ci și
din oficiu sau permanent,
facem solicitare la biroul rutier, pentru a ne comunica
datele de identificare ale
conducătorului auto. Când
primim răspunsul, se aplică
sancțiunea. Pentru celelalte
situații de oprire pe trotuar
sau situații de blocare căi de
acces, avem o hotărâre a
consiliului local, 54/2020, pe
care o utilizăm zilnic. Acționăm prioritar pentru a îndeplini cât mai bine nevoile
cetățenilor și nu este o alegere arbitrară”, a declarat
Liviu Zanfirescu, director general al Poliției Locale Iași.
Problema cu mașinile
parcate pe trotuar sau chiar
pe stradă este în tot orașul,
iar agenții de la Poliția Locală
sunt total depășiți de situație.
Andreea Andrei
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Drama unei ieșence care își crește singură
cei 3 copii! Irina a fost nevoită să facă asta
de față cu fiica ei de doar 1 an și jumătate!
Irina Marcella
Plămădeală își crește
singură cei 3 copii și
se descurcă cu greu
să le ofere celor mici
tot ceea ce au nevoie.
Din vânzarea de
brățări confecționate
de mână, femeia
plătește chiria,
facturile, pune
mâncare pe masă și
îi îmbracă pe copii
pentru școală.
Deoarece nu are cu
cine să își lase fetița
de un an și jumătate,
aceasta o ia cu ea zi
de zi în parcul
scos la vânzare brățări fru„M-am despărțit de par- și eu și am făcut brățări. Cel Dar e spațiul foarte mic, nu
tenerul meu. Atunci când o mic le-a vândut din prima zi. am loc la bucătărie, să stau
moase făcute de mâna ei.
Voievozilor, unde își
„Am 3 copii pe care îi relație nu merge, te desparți. Atunci, am mers să cumpăr la masă cu copiii sau să găvinde marfa
O femeie din Iași își
crește singură cei 3 copii, din
confecționarea și vânzarea
de brățări. Aceasta are doi
băieți în vârstă de 11, respectiv 13 ani, și o fetiță de doar 1
an și jumătate. Văzându-se
fără sprijin din partea nimănui, Irina Marcella Plămădeală a decis să își ia viața în
mâini și să își câștige traiul
făcând ceea ce știe mai bine.
Deși spune că îi este foarte
greu din cauza cheltuielilor,
ieșeanca se simte norocoasă
că îi are pe cei mici care sunt
sprijinul și mândria ei. Mama
celor 3 copii și-a deschis și o
pagină de Facebook, unde
cei interesați pot face comenzi.

Irina Marcella
Plămădeală își crește
singură cei 3 copii
Irina Marcella Plămădeală este o mamă în vârstă
de 33 de ani din municipiul
Iași care a rămas singură cu
3 copii. Ajunsă într-o situație
disperată, femeia s-a folosit
de talentul ei la împletit și a

cresc singură. Cea mică încă
nu merge la creșă. Trebuia
să fac rost de bani și m-am
apucat de împletit. Am cumpărat șnur și bile și vând brățări. La început, poliția mi-a
confiscat marfa, pentru că
nu am avut autorizație. Cu
greu, am obținut autorizație
de la primărie și mi-am făcut
PFA. Mi-am făcut și pagină
de Facebook – «Cufărul lui
Christianne». Acum vând și
în parcul Voievozilor. Stau 23 sau 7-8 ore, depinde de
vreme, că merg cu fata, nu
am cu cine să o las. Băieții
mei sunt la școală, dar e cam
greu, nici eu nu prea știu
cum să îi ajut. Nu îi pun la
treabă, la brățări sau să stea
cu cea mică”, spune ieșeanca.
Din cauza neînțelegerilor,
femeia a trecut peste judecățile la care ar putea fi supusă și s-a despărțit de
partenerul ei acum 2 ani.
Irina spune că nu își regretă
decizia și, în ciuda obstacolelor pe care le întâlnește, le
depășește singură cu demnitate.

Nu stai în certuri, în violență..
Alegi în a-ți fi greu singur sau
în a-ți fi greu cu cineva. Eu
am ales să fiu singură. Eu le
știu pe ale mele, am programul meu și nu dau socoteală
nimănui. E foarte dificil pe
cont propriu, dar mi-e mult
mai bine decât înainte. Eu nu
am părinți, nu am casă, nu
am nimic. Abia am terminat
liceul, cu greu. Nici bacul nu
l-am luat. Am două surori,
dar nu vreau să stau pe capul
lor”, adaugă femeia.

Abia îi ajung banii de
facturi, însă nu vrea
să stea cu mâna
întinsă
Irina povestește că și înainte să se despartă de tatăl
copiilor ei era mai mult pe
cont propriu. Se ducea ca fotograf la evenimente, însă
această activitate nu a avut
prea mult succes. Ulterior, ia venit ideea de a confecționa brățări din mărgele de
diferite culori și din sfoară.
„Băiețelul meu s-a apucat să facă brățări din inelușe de cauciuc. Am încercat

șnur și biluțe și am făcut 150
de lei în ziua aia, iar de toți
banii mi-am comandat alte
materiale. De fiecare dată
când vin de afară, împart
banii câștigați în 4: o parte
pentru chirie, o parte pentru
facturi, o parte pentru materiale și restul pentru cheltuielile
gospodărești”,
precizează Irina Plămădeală.
Deși reușește să le ofere
copiilor un acoperiș deasupra capului, ieșeanca spune
că nu are condiții suficient
de bune și că cheltuielile cu
utilitățile sunt extrem de
mari.
„Nu întotdeauna îmi
ajung banii. Îmi vin facturile
mari aici unde stau, sunt
probleme cu apartamentul
ăsta. Vreau să mă mut de
aici, de asta trag și cu brățările mai tare. Majoritatea proprietarilor nu primesc familii
cu copii, mai ales când aud
de o mămică singură. Trebuia să mă mut de aici de
mult, dar am căutat chirie și
nu am găsit. Aici unde stau
era nemobilat înainte, am
improvizat eu cu câte ceva.

tesc. Nu am pretenții mari,
doar strictul necesar”, precizează femeia.
Tânăra mămică refuză să
primească ajutoare financiare sau materiale și consideră că munca proprie este
cea mai bună soluție pentru
a-și câștiga pâinea cea de
toate zilele.
„Nu vreau donații sau
bani de la nimeni. M-am săturat să fiu judecată. Prefer
să stau deoparte, vreau doar
să găsesc clienți cărora să le
vând brățări. Nu vreau haine,
mâncare, doar să îmi câștig
banii din munca mea. Mă
consider norocoasă că îi am
pe cei mici. Băieții mai mari
se descurcă singuri, mă
ajută. Unul din ei și-a strâns
singur bani și și-a luat bicicletă. Acum, vrea să își ia un
laptop”, zice Irina Plămădeală, mama singură din Iași.
Femeia care își crește
singură cei 3 copii se duce
zilnic în parcul din cartierul
Alexandru cel Bun și își vinde
bijuteriile făcute de mână la
un preț accesibil.
Violina GORCINSCHI
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ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Anul 2022 luna iulie ziua 14
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 14, luna iulie, anul 2022, ora 10, în localitatea Iasi , str.
A. Panu, nr. 26, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate
a debitorilor:
I. SC. DEFINITIV CONSTRUCT.SRL CUI 36600340, nr.anunț 4809958/24.06.2022 din jud. Iasi; com. Ciurea nr.126.
Denumirea bunului mobil Descriere sumară; Dosar executare nr.
9393D – licitatia aIIa; Drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei,
exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1.Autoturism marca Volkswagen model ACBREAK culoare Gri, An
fabricatie: 2015,Combustibil: Benzina, Serie sasiu: WVWZZ1J5W007689,
Nr inmatriculare: 2008, Cutie viteze: Manuala, Transmisie: Fata, Stare:
Second hand, Volan: Stanga, Nu sunt stare uzura: Stare de funcionare
semneparticulare: Nu sunt; A.J.F.P. Iasi; 4.453; 19%
2. Autoutilitara N1 -marca RENAULT modelHD/HDC2/
MASTREB1RE1Y1G11U37E4 culoare Alb, An fabricatie: 2008, Combustibil:
Diesel, Serie sasiu: VF1HDC2K639580526,Nr inmatriculare: IS08TBE,
Cutie viteze: Manuala, Transmisie: Curea, Stare: Secondhand, Volan:
Stanga, Nu sunt stare uzura:Stare de functionare semne particulare:
Nusunt; A.J.F.P. Iasi; 17.439; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin, cam. 108, telefon 0232/
213332, int. 2111 sau 2103 – Pavaloi Elena.
II. SC.ROM EURO DESIGN.SRL CUI 33754876, nr.anunț 4822568/23.06.2022 din jud. Iasi; str.Cicoarei nr.12.
Denumirea bunului mobil Descriere sumară; Dosar executare
nr.2949 – licitatia aIIa; Drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei,
exclusiv TVA (lei); Cota TVA
Autoturism marca Peugeot model 3073*9HX*3C9HX culoare -,
Caroserie: -, 0 usi, 0locuri, An fabricatie: 2006, Rulaj: 0 KM, Combustibil:
-, Putere: 0 KW 0 CP, Capacitate cilindrica: - CMC, Serie sasiu:
VF33C9HCX84543278, Serie motor: 018332906, Nr inmatriculare:
IS12JBH, Cutie viteze: -, Transmisie: -, Clasa emisii: -, Stare:-, Volan: stare uzura: - semne particulare: -(parbriz fisurat).; A.J.F.P. Iasi; 4.453;
19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam. 107, telefon
0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 – Rusu Cristina.
III. SC.PARALEL GOTIC LINEAS.SRL CUI 41892616, nr.anunț 4803859/24.06.2022 din jud.Iasi;com.Ciurea; sat. Lunca Cetatuii; str.Corbului
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nr.9.
Denumirea bunului mobil Descriere sumară; Dosar executare
nr.9393P – licitatia aIIIa; Drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei,
exclusiv TVA (lei); Cota TVA
Autoturism marca Volkwagen model PASAT3B STADRX01 culoare
VERDE, An fabricatie:1998, Combustibil: Benzina, Serie sasiu:
WVWZZZ3BZWP124440, Nr inmatriculare:IS83RIA, Cutie viteze:
Manuala, Transmisie: Curea, Stare: Second hand, Volan: Stanga, Nu
sunt; stare uzura: Stare de functionare semne particulare: Nu sunt;
A.J.F.P. Iasi; 941; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam. 108, telefon 0232/ 213332,
int.2111 sau 2103 – Pavaloi Elena.
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 oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi – Administratia
Judeteana a Finanțelor Publice Iasi,cod de identificare fiscală 4540909
deschis la Trezoreria Municipiului Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta prin mandatari care
trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala autentica.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă.
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:
Bunurile mobile se afla in custodia debitorilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon afisat.
Data afişării: 29.06.2022.
Conducătorul organului de executare,
Executor fiscal
Executor fiscal

Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării țin
și verific evidența contabilă la SC, ONG,
PFA.
Ofer consultanță în probleme economice
și reprezentare cu ocazia oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

Butu Irina
Pavaloi Elena
Rusu Cristina
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Publicaţie de vânzare
LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei Agrotehnica
Ely Dor SRL, cu sediul în Sat Ciohorăni, Com. Ciohorăni, Str. Ciohoranca,
nr. 12, Jud. Iași, CUI 29659701, RC J 22/187/2012- societate în faliment,
dosar nr. 322/99/2021 - Tribunalul Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2014, vinde
prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri:
Teren intravilan în suprafață de 2.800 mp având categoria de folosință ”arabil”, cu număr cadastral 60495, identificat în parcela 929/18/1,
înscris în Cartea Funciară 60495 Ciohorani, situat în loc Cihorani, jud
Iasi – preț 32.237 lei.
Licitaţiile vor avea loc în data de 14.07.2022, 28.07.2022, 04.08.2022
orele 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str.Cronicar Mustea,
nr.17, parter, ap.12, jud Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau
juridică care va depune o cerere ce va conţine:
- cerere de participare la licitaţie,
- dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei,
- dovada achitării taxei de participare de 5% din prețul de pornire al
licitației,
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al licitaţiei;

- actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire
pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are
mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cautiunea se va achita in contul RO92BUCU2451215963531 deschis la
Alpha Bank Romania SA Agentia Husi pe numele debitoarei Agrotehnica Ely
Dor
Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap. 12, jud.Iaşi, cel mai târziu cu o zi
înainte de ziua şi ora licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu
participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie.
Neplata preţului la termenul stabilit (30 zile calendaristice de la data
licitaţiei) duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea
bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va
adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de ziua licitaţiei.
Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar -telefon:
0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL

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

Miercuri, 29 iunie

<6

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.

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.

Dispoziției de șantier nr. 7 din
06.11.2020. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Iași din Calea Chișinăului
nr. 43, mun. Iași, jud. Iași, în zilele
de luni - vineri, între orele 9:00 –
14:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iași.

Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

COMUNA VLĂDENI, titular al
„PLANULUI URBANISTIC
GENERAL AL COMUNEI
VLĂDENI”, propus a fi amplasat în
comuna Vlădeni, județul Iași,
anunță publicul interesat asupra
deciziei etapei de incadrare –
proiectul de plan poate avea
efecte semnificative asupra
mediului, necesită evaluare de
mediu și evaluare adecvată,
urmând a fi supus procedurii SEA.
Observațiile publicului cu privire
la decizia etapei de încadrare se
primesc la sediul APM Iași– str.
Calea Chișinăului nr. 43, în zilele
de luni-joi (orele 8.00- 16.30) și
vineri (orele 8.00- 14.00), în
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunțului.

LOCURI DE MUNCĂ

CONCURSURI

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.

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.
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

MEDIU
Comuna Balș, titular al PUG
comuna Balș, judeţul Iaşi, anunţă
publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectul de plan/program
propus poate fi consultată la
sediul APM Iaşi, în zilele de lunijoi, orele 8 –16.30. Observaţiile
publicului se primesc la sediu
APM Iaşi, - Calea Chişinăului, nr.
43, în termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anunţului.
JUDEȚUL IAȘI, prin Consiliul
Județean Iași anunță publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de revizuire a acordului
de mediu emis pentru proiectul
Regiunea Nord-Est – Axa rutieră
strategică 1: Iași - Suceava”,
amplasat în județul Iași, pe raza
comunelor Rediu, Movileni,
Gropnița, Focuri, Coarnele Caprei,
Belcești, Cotnari, Ceplenița,
Scobinti, Siretei, Lespezi, conform

Primăria comunei Bălțați, judeţul
Iaşi, cu sediul în satul Bălțați,
judeţul Iaşi, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea a
două funcţii contractuale de
execuţie vacante din cadrul
Compartimentului Contabilitate,
Buget - Finanţe, Taxe şi Impozite
și din cadrul Serviciului Public de
Gospodărie Comunală, în data de
01.08.2022 la ora 10.00 – proba
scrisă şi în maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise – interviul.
Concursul se va desfăşura la
sediul primăriei comunei Bălțați
din satul Bălțați, comuna Bălțați,
județul Iași. Etapele stabilite
pentru concurs: selecţia dosarelor
de înscriere, proba scrisă şi
interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul
instituţiei în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a (până la
data de 12.07.2022 inclusiv, ora
15.00).Condiţii generale de
participare la concurs: - candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art. 3 din H.G. nr.
286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările
ulterioare. Condiții specifice: 1.
Pentru funcţia contractuală de
execuţie vacantă de referent,
studii medii, gradul profesional II
din cadrul Compartimentului
Contabilitate, Buget - Finanţe,
Taxe şi Impozite - studii medii,
absolvite cu diplomă de

bacalaureat; - condiţii de vechime
de minim 1 an, 3. Pentru funcţia
contractuală de execuţie vacantă
de muncitor necalificat, studii
generale, treapta I, din cadrul
Serviciului Public de Gospodărie
Comunală, - studii generale;- făra
condiţii de vechime. Condiţiile de
desfăşurare a concursului,
condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia stabilită se
afişează la sediul instituţiei şi pe
site-ul www.primariabaltati.ro.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon
0232/717247.
Serviciul de Ambulanta Judetean
Iasi, cu sediul în Bulevardul
Primaverii nr. 74 organizează
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a
posturilor vacante de: - 5 posturi
sofer autosanitara II - Statia
Centrala Iasi; - 2 post sofer
autosanitara II -Substatia Pascani;
- 1 post sofer autosanitara II –
Substatia Harlau; - 1 post sofer
autosanitara I – Substatia Harlau.
CERINŢE PRIVIND OCUPAREA
POSTURILOR DE SOFER
AUTOSANITARA II: - diplomă de
bacalaureat sau diplomă de
absolvire a liceului; - permis de
conducere pentru şofer
profesionist valabil pentru
autovehicule din categoriile B şi
C; - 3 ani vechime ca şofer
profesionist (conform Ordinului
1471/2011); - diplomă de
absolvire a cursului de
ambulanţier conform ordinului
ministrului sănătăţii privind
înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri
în cadrul Staţiei de Salvare a
Municipiului Bucureşti, actual
Serviciul de ambulanţă BucureştiIlfov, precum şi în alte servicii
judeţene de ambulanţă acreditate
prin ordin al ministrului sănătăţii
(conform Ordinului 1471/2011);
CERINŢE PRIVIND OCUPAREA
POSTURILOR DE SOFER
AUTOSANITARA I, - diplomă de
bacalaureat sau diplomă de
absolvire a liceului; - permis de
conducere pentru şofer
profesionist valabil pentru
autovehicule din categoriile B şi
C; - 6 ani vechime ca şofer
profesionist sau 3 ani ca şofer
autosanitară II (conform Ordinului
1471/2011); - diplomă de
absolvire a cursului de
ambulanţier conform ordinului
ministrului sănătăţii privind
înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri
în cadrul Staţiei de Salvare a
Municipiului Bucureşti, actual
Serviciul de ambulanţă BucureştiIlfov, precum şi în alte servicii
judeţene de ambulanţă acreditate
prin ordin al ministrului sănătăţii
(conform Ordinului 1471/2011);
Concursul se va organiza conform
calendarului următor la sediul
Serviciul de Ambulanta Judetean
Iasi, cu sediul în Bulevardul
Primaverii nr. 74, et. 2, sala de
training. - De pe data 28.06.202211.07.2022 între orele 09.00 –
13.00 primirea dosarelor de
concurs; - 19.07.2022 proba
scrisa ora 09.00, - 22.07.2022
proba practica ora 10.00, 27.07.2022 proba de interviu ora
10.00 Persoana contact: ref.

ACTUALITATE
Murgoci Claudia – Birou Personal
- Tel.0232/208152
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de secretar studii
superioare debutant, poz.16 din
statul de funcţii al secretariatului
Rectorat. • Condiţii specifice: Studii universitare de lungă durată
sau studii universitare de licență;
- Fără condiții de vechime în
specialitatea postului; Cunoașterea limbii engleze nivel
mediu. • Locul desfăşurării
concursului: Bld. D.Mangeron,
nr.67, Sala de Consiliu DGA,
corpul T, et.1, cam. C-101. • Data
şi ora susţinerii probei scrise:
13.07.2022, ora 11.00 • Data și
ora desfășurării probei practice și
a interviului se vor stabili odată cu
afișarea rezultatelor la proba
scrisă (maxim 4 zile lucrătoare de
la susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
22.06.2022 până la data de
05.07.2022, ora 1200, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de șef serviciu, poz.1
din statul de funcţii al Serviciului
Achiziții Publice din cadrul
Direcției Generale Administrative.
• Condiţii specifice: - Studii
superioare tehnice de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; - Studii
postuniversitare de masterat, în
domeniul Managementul
Marketingului, absolvit cu diplomă
de master; - Curs postuniversitar
de perfecționare în domeniul
Managementului strategic
universitar, dovedit cu certificat
de absolvire eliberat de Ministerul
Educației; - Curs de perfecționare
pentru ocupația de Manager
proiect, dovedit cu certificat de
absolvire eliberat de Ministerul
Muncii și Ministerul Educației; Adeverință de instruire în
domeniul Controlului
intern/managerial; - Certificat de
absolvire în domeniul
Managementul achizițiilor și
investițiilor publice, eliberat de
Ministerul Muncii și Ministerul
Educației; - Curs de formare
profesională pentru ocupația
„Manager de Securitate”, cu
certficat de absolvire eliberat de
Ministerul Muncii și Ministerul
Educației; - Vechime în domeniul
achizițiilor publice de minim 10
ani probată cu adeverință de
vechime sau carnet de muncă; Vechime minim 10 ani în funcții
de conducere în domeniul
achizițiilor publice, într-o instituție
de învățământ superior. • Locul

desfăşurării concursului: Sala de
Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam.
C-101; • Data şi ora susţinerii
probei scrise: 13.07.2022, ora
9.00. • Data și ora desfășurării
interviului se vor stabili odată cu
afișarea rezultatelor la proba
scrisă (maxim 4 zile lucrătoare de
la susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
22.06.2022 până la data de
05.07.2022, ora 12.00, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de șef serviciu, poz.1
din statul de funcţii al Serviciului
Tehnic și Administrarea
Patrimoniului din cadrul Direcției
Generale Administrative. • Condiţii
specifice: - Studii superioare
tehnice de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau
echivalentă; - Vechime în
domeniul investițiilor publice de
minim 10 ani probată cu
adeverință de vechime sau carnet
de muncă; - Vechime minim 4 ani
în funcții de conducere în
domeniul investițiilor publice, întro instituție de învățământ
superior; - Autorizație diriginte de
șantier construcții civile,
industriale și agricole minim
domeniul 2.3. • Locul desfăşurării
concursului: Sala de Consiliu
DGA, corpul T, et.1, cam. C-101; •
Data şi ora susţinerii probei
scrise: 13.07.2022, ora 9.00. •
Data și ora desfășurării interviului
se vor stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă
(maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
22.06.2022 până la data de
05.07.2022, ora 12.00, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de șef birou, poz.1 din
statul de funcţii al Biroului
Rotaprint din cadrul Direcției
Generale Administrative.• Condiţii
specifice: - Absolvent/ă de studii
universitare, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă, în domeniul
tehnic; -Vechime de minim 3 ani,
într-o funcție de conducere în
domeniul editării grafice, a
tiparului digital de mare viteză și a
echipamentelor tipografice
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(ghilotină offset, utilaje: de broșat,
laminat la rece/cald, capsat
automat), într-o instituție de
învățământ superior certificată
prin acte doveditoare (adeverințe,
carte de muncă, etc); - Vechime în
specialitate în domeniul
echipamentelor de tipar digitale
de minim 10 ani, probată cu
adeverință de vechime sau carnet
de muncă. • Locul desfăşurării
concursului: Sala de Consiliu
DGA, corpul T, et.1, cam. C-101; •
Data şi ora susţinerii probei
scrise: 18.07.2022, ora 9.00. •
Data și ora desfășurării interviului
se vor stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă
(maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
27.06.2022 până la data de
08.07.2022, ora 12.00, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de șef serviciu, poz.1
din statul de funcţii al Serviciului
Social din cadrul Direcției Servicii
Studențești. • Condiţii specifice: studii superioare de lungă durată
sau de licență absolvite cu
examen de diplomă/licență în
domeniul „științe inginerești”; studii postuniversitare de
masterat în domeniul
„management” sau „științe
inginerești” absolvite cu diplomă
de master; - certificat de
absolvire specializare expert
achiziții publice recunoscut
ANC/CNFPA; - curs avizat de
perfecționare profesională în
domeniul „Securității și Sănătății
în Muncă” probat cu adeverință
sau certificat de absolvire; vechime în muncă de achiziții
publice într-o instituție bugetară
de minim 5 ani probată cu
adeverință/fișă post; - vechime de
minim 1 an în funcții de
conducere probată cu adeverință
de vechime/carnet de muncă;
•Locul desfăşurării concursului:
Sala de Ședințe DSS – Cămin T18
din Campusul Studențesc „Tudor
Vladimirescu”, Bld. Tudor
Vladimirescu, nr. 109; • Data şi ora
susţinerii probei scrise:
14.07.2022, ora 9.00. • Data și ora
desfășurării interviului se vor
stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă
(maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
23.06.2022 până la data de
06.07.2022, ora 12.00, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
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Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de șef serviciu, poz.1
din statul de funcţii al Serviciului
Infrastructură Campus din cadrul
Direcției Servicii Studențești. •
Condiţii specifice: - studii
superioare de lungă durată sau de
licență absolvite cu examen de
diplomă/licență în domeniul
„științe inginerești”; - studii
postuniversitare de masterat în
domeniul „management” sau
„științe inginerești” absolvite cu
diplomă de master; - certificat de
absolvire specializare expert
achiziții publice recunoscut
ANC/CNFPA; - curs avizat de
perfecționare profesională în
domeniul Manager Securitate; vechime în muncă de achiziții
publice într-o instituție bugetară
de minim 5 ani probată cu
adeverință/fișă post; - vechime de
minim 1 an în funcții de
conducere probată cu adeverință
de vechime/carnet de muncă; •
Locul desfăşurării concursului:
Sala de Ședințe DSS – Cămin T18
din Campusul Studențesc „Tudor
Vladimirescu”, Bld. Tudor
Vladimirescu, nr. 109; • Data şi ora
susţinerii probei scrise:
15.07.2022, ora 9.00. • Data și ora
desfășurării interviului se vor
stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă
(maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
24.06.2022 până la data de
07.07.2022, ora 12.00, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de administrator
patrimoniu studii superioare
debutant, poz.4 din statul de
funcţii al Biroului de Statistică din
cadrul Direcției Generale
Administrative. • Condiţii
specifice: - studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul economic sau tehnic; diplomă de master în domeniul
economic sau tehnic; - fără
vechime în specialitatea postului.
• Locul desfăşurării concursului:
Bld. D.Mangeron, nr.67, Sala de
Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam.
C-101; • Data şi ora susţinerii
probei scrise: 15.07.2022, ora
12.00. • Data și ora desfășurării
probei practice și a interviului se
vor stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă
(maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
24.06.2022 până la data de
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07.07.2022, ora 12.00, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de șef birou, poz.1 din
statul de funcţii al Biroului StateSalarii - Serviciul Salarizare din
cadrul Direcției Resurse Umane. •
Condiţii specifice: - Studii
superioare economice de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; - Studii de
master în Management şi
legislație în industrie,
administrație și servicii; Vechime în domeniul resurselor
umane – salarizare într-o
instituție de învățământ superior
de minim 15 ani probată cu
adeverință de vechime sau carnet
de muncă; - Vechime minim 3 ani
în funcții de conducere în
domeniul salarizării resurselor
umane, într-o instituție de
învățământ superior probată cu
adeverință de vechime sau fişă de
post. • Locul desfăşurării
concursului: Sala de Consiliu
DGA, corpul T, et.1, cam. C-101; •
Data şi ora susţinerii probei
scrise: 18.07.2022, ora 9.00. •
Data și ora desfășurării interviului
se vor stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă
(maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
27.06.2022 până la data de
08.07.2022, ora 12.00, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de șef birou, poz.1 din
statul de funcţii al Biroului
Personal – Serviciul de Evidență a
Resurselor Umane din cadrul
Direcției Resurse Umane. •
Condiţii specifice:- Studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul
juridic sau tehnic; - Studii
postuniversitare de masterat, în
domeniul studii europene sau
inginerie și managementul
calității proiectelor și proceselor; Curs de perfecționare
profesională în Relații de muncă,
dovedit cu certificat de absolvire
eliberat de MMFES; - Vechime în
domeniul resurselor umane de
minim 10 ani probată cu
adeverință de vechime sau carnet
de muncă; - Vechime minim 3 ani

în funcții de conducere în
domeniul resurselor umane, într-o
instituție de învățământ superior;
• Locul desfăşurării concursului:
Sala de Consiliu DGA, corpul T,
et.1, cam. C-101; • Data şi ora
susţinerii probei scrise:
15.07.2022, ora 10.00. • Data și
ora desfășurării interviului se vor
stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă
(maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
24.06.2022 până la data de
07.07.2022, ora 12.00, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.

LICITAȚII
Subscrisa Cabinetul individual de
insolvenţă Agafitei (fosta Luncă)
Diana, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei S.C.
POSTEUCA STIL CONSTRUCT
S.R.L. cu sediul social în Mun.
Iasi, sat Lunca Cetatuii, comuna
Ciurea str. Copiilor, Nr.11, județul
Iași, număr de ordine în Registrul
Comertului J22/235/2018, Cod
unic înregistrare 38795605,
desemnat prin Incheierea nr.
20/16.03.2021 pronunţată de
Tribunalul Iasi, Secţia II Civilă Faliment, în dosarul nr.
1184/99/2021 (nr. Vechi
46/2021), anunţă organizarea la
data de 07.07.2022, ora 14.00 la
punctul de lucru al lichidatorului
judiciar din Mun. Iaşi, str. Sf.
Lazăr, nr. 4, Bl. Peneş Curcanu, sc.
TR. IV, mezanin, cabinet nr.5, a
licitaţiei publice de vânzarea
bunului mobil ce consta in auto
marca Fiat Doblo, an fabricație
2007, cu număr de înmatriculare
IS-94-STL, motorină, etc la prețul
de vânzare de 5.784 lei fără TVA
ce constă 60% din valoarea
stabilită prin raportul de evaluare.
În caz de neadjudecare,
următoarele şedinţe de licitații
publice de vânzare, cu strigare, se
vor desfăşura la următoarele date:
14.07.2022, 21.07.2022,
28.07.2022 și 04.08.2022, ora
14.00, la sediul la punctul de lucru
al lichidatorului judiciar din Mun.
Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 4, Bl. Peneş
Curcanu, sc. TR. IV, mezanin,
cabinet nr.5. Relații la telefon:
0745.656761. Subscrisa
Cabinetul individual de insolvenţă
Agafitei Diana, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei
S.C. FDF LIGHTING POWER S.R.L.
cu sediul social în Mun. Iași, Sat
Tomești, Comuna Tomesti, județul
Iași, număr de ordine în Registrul
Comerțului J22/1960/2009, Cod
unic înregistrare 26282436,
desemnat prin Incheierea din data
de 03.02.2021 pronunţată de
Tribunalul Iași, Secţia II Civilă Faliment, în dosarul nr.
3443/99/2019, anunţă
organizarea la data de
07.07.2022, ora 12.00 la punctul

de lucru al lichidatorului judiciar
din Mun. Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 4,
Bl. Peneş Curcanu, sc. TR. IV,
mezanin, cabinet nr.5, a licitaţiei
publice de vânzarea in bloc a
bunurilor mobile ce constau in
mijloace de transport
(autovehicule) cat si bunuri de
natura obiectelor de inventar, la
prețul de vânzare de 91.557,60 lei
fără TVA, 60% din valoarea
stabilită prin raportul de evaluare.
În caz de neadjudecare,
următoarele şedinţe de licitații
publice de vânzare, cu strigare, se
vor desfăşura la următoarele date:
14.07.2022, 21.07.2022,
28.07.2022 și 04.08.2022, ora
12.00, la sediul la punctul de lucru
al lichidatorului judiciar din Mun.
Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 4, Bl. Peneş
Curcanu, sc. TR. IV, mezanin,
cabinet nr.5. Relații la telefon:
0745.656761
Subscrisa Cabinetul individual de
insolvenţă Agafitei Diana, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C. CROMA
CORPORATION SRL cu sediul
social în Mun. Iași, Str. Romana,
nr. 31, camera 2, județul Iași,
număr de ordine în Registrul
Comertului J22/281/2010, Cod
unic înregistrare 26574970,
desemnat prin Incheierea din data
de 03.06.2020 pronunţată de
Tribunalul Iasi, Secţia II Civilă Faliment, în dosarul nr.
2479/99/2017/a2, anunţă
organizarea la data de
08.07.2022, ora 12.00 la punctul
de lucru al lichidatorului judiciar
din Mun. Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 4,
Bl. Peneş Curcanu, sc. TR. IV,
mezanin, cabinet nr.5, a licitaţiei
publice de vânzarea bunului mobil
ce consta în autoturism
nefuncțional la prețul de vânzare
de 624 lei fără TVA, valoare
stabilită prin raportul de evaluare
cât și bunuri de natura obiectelor
de inventar, ce constau în benzi
adezive la prețul de vânzare de
4.649,60 lei fără TVA stabilit prin
raportul de evaluare. În caz de
neadjudecare, următoarele
şedinţe de licitații publice de
vânzare, cu strigare, se vor
desfăşura la următoarele date:
15.07.2022 și 22.07.2022, ora
12.00, la sediul la punctul de lucru
al lichidatorului judiciar din Mun.
Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 4, Bl. Peneş
Curcanu, sc. TR. IV, mezanin,
cabinet nr.5. Relații la telefon:
0745.656761

NOTIFICĂRI
Moldrom Insolvency IPURL, în
calitate de admnistrator judiciar al
SC TRUST CONSTRUCŢII SA,
desemnat de Tribunalul Iaşi în
dosarul nr.366/99/2022 (8/2022)
prin prezenta notifică celor
interesaţi faptul că prin hotãrârea
intermediarã nr.449/23.06.2022
împotriva debitorului SC TRUST
CONSTRUCŢII SA cu sediul social
în Iaşi, Bd. Carol I nr.3, Jud. Iaşi,
Număr de ordine în Registrul
Comerţului: J22/319/1991;
C.U.I:1956060, s-a dispus
deschiderea procedurii generale a

insolvenţei. Termenul pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii
debitorului este
08.08.2022.Termenul pentru
întocmirea tabelului preliminar
este de 29.08.2022. Termenul
pentru definitivarea şi depunerea
tabelului definitiv al creanţelor
este de 23.09.2022, iar termen
pentru examinarea stadiului
procedurii s-a fixat la data
03.11.2022. Creditorii interesati
pot depune declaratii de creanţă,
în dublu exemplar la dosarul
366/99/2022 (8/2022) şi la sediul
admnistratorului judiciar.
Lichidatorul judiciar SOLVENS
SPRL notifică tuturor creditorilor
debitoarei Buinceanu Cristina I.F.
cu sediul social sat Bosia, com.
Ungheni, Vol. II, pozitia 173, jud.
Iași, CIF: 34239615, O.R.C. F22
/509 /2015, că prin Sentinţa civilã
nr. 447/23.06.2022, pronunţată de
Tribunalul Iași în dosarul nr.
5813/99/2021, s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate de faliment împotriva
debitoarei şi s-a desemnat
lichidatorul judiciar. 1.2. Termenul
limită pentru depunerea
creanţelor născute în cursul
procedurii la 08.08.2022. În
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea
privind procedura insolvenţei,
nedepunerea cererii de admitere a
creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din
drepturi privind creanţa/creanţele
pe care le deţineţi împotriva
debitorului. În temeiul art. 80,
alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenţei, nici o
dobândă, majorare sau penalitate
de orice fel ori cheltuială, numită
generic accesorii, nu va putea fi
adăugată creanţelor născute
anterior datei deschiderii
procedurii. 1.3. Alte termene
stabilite prin hotărârea de
deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea
creanţelor născute în cursul
procedurii, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor la
07.09.2022. - Termenul pentru
depunerea contestațiilor la tabelul
suplimentar la 14.09.2022, Termenul pentru soluționare
contestații, întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv consolidat al
creanţelor la 07.10.2022. Termenul pentru continuarea
procedurii la 03.11.2022. Relaţii
suplimentare la tel/fax:
0232433533 şi
mobil:0724335784, 0744/609310,
e-mail: solvens.iasi@gmail.com.

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!
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Imagini interzise minorilor! Partidă de sex
oral, transmisă pe Facebook! Ieșeanul a vrut
să-și bată joc de victimă, dar ce s-a întâmplat
în continuare depășește orice închipuire
Imagini interzise minorilor: o
partidă de sex oral a fost transmisă
pe Facebook! În urma incidentului,
judecătorii din cadrul Tribunalului
Iași au decis începerea judecății în
cazul lui Vlad Constantin B., sub acuzația de pornografie infantilă.
„Instanța constată competenţa
instanţei şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis, legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală
privindu-l pe inculpatul Vlad Constantin B., trimis în judecată pentru
săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă. Dispune începerea judecăţii cauzei privindu-l pe inculpat”,
au spus recent magistrații ieșeni. În
edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Imagini interzise minorilor:
partidă de sex oral,
transmisă pe Facebook
Oamenii legii au afirmat că individul dintr-o comună ieșeană a intrat
în vizorul lor în urmă cu mai bine de
un an.

„S-a reţinut în sarcina inculpatului, în esenţă, faptul că, în perioada
31 august – 3 septembrie 2020, a distribuit, prin intermediul unui cont de
Facebook, pe care tot el îl crease
special în acest scop, materialele
pornografice reprezentând o fotografie și un videoclip de 9 secunde,
în care se vede cum numitul își introduce penisul în gura persoanei vătămate minore”, au subliniat
anchetatorii ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Victima era leșinată din
cauza consumului de alcool
Anchetatorii ieșeni au mai afirmat că, pe 1 septembrie 2020, victima a formulat o plângere cu privire
la faptul că, în noaptea de 29 spre 30
august 2020, un individ a întreținut
un act sexual oral cu minorul în vârstă de 17 ani, în timp ce acesta se afla
în stare de inconștiență din cauza
consumului de alcool. „Actul sexual a
fost filmat cu telefonul mobil de o

Bursa bârfelor

Braconaj la nivel înalt cu pesediști
combinatori! Vânează
numai noaptea să nu fie prinși
Babetele cele hâtre încep rubricuța de astăzi
cu o chestiuță din lumea pulitică a pezedeului de
prin giudeț. Ei bine, babetele ă zic una despre
unul de prin zona de vest a giudețului de prin comuna Mirceștiului, unde e un userist la butoane.
Pe acolo, cică vicebremarele Mișu Imbrelea, nu

altă persoană, iar, ulterior, a fost distribuit prin intermediul rețelelor de
socializare. Cel care a distribuit materialele pornografice a creat un
cont de Facebook cu numele persoanei vătămate și a postat la profil o fotografie cu actul sexual oral
întreținut cu acesta”, au subliniat oamenii legii.
Aceștia au adăugat că a fost întocmit un dosar penal pentru viol,
pornografie infantilă (producere și
distribuire) şi şantaj, în cadrul căruia

au fost condamnați mai mulți indivizi. În paralel, s-a dispus disjungerea cauzei privind săvârșirea
infracțiunii de pornografie infantilă,
constând în difuzarea materialelor
pornografice cu persoana vătămată
prin intermediul unui cont fals de Facebook cu numele acestuia. Acum,
din cauza unor imagini interzise minorilor, individul va fi nevoit să dea
socoteală în fața judecătorilor din
cadrul Tribunalului Iași.
Ciprian NEDELCU

numai că joacă cum vrea peneleul local, ci se
ocupă și cu alte îndeliteniciri. Pe lângă faptul că
a bătut palma cu leberalii ca să i-o tragă useristului, vicele pezedist cică își face timp așa mai
pe seară și mergi prin împrejurimi la vânat. Cică
mai omoară și câinii din localitate, așa ca pentru
distracție, ca să aibă oleacă de adrenalină, că
până acuma nu l-a prins nimeni. Și politică și
vânat, cam multe pe capul omului ăsta.

table. Propodea și-a dus și tigata lui de mașină
la reparat, undeva la Mânzăteștiul de lângă Ungheni, așa că se folosește de mașina enstituției
să-și plimbe consoarta. Trebuie să-l întrebe totuși pe Toporișcă de ce o lălăie atâta cu nevasta
lui, nu de alta...

Noi întâmplări amuzante cu soția unui
director și un angajat din târg

La final de rubricuță, babetele vă mai povestesc una despre Arăgăzel Pompa, celebrul agramat al târgului. Ei bine, cică Arăgăzel e cam foc
și pară în ultima vreme pe ai lui, că nu prea mai e
ascultat în partid, și că pe mulți îi cam vrea mătrășiți. Vă spuneau ieri babetele că el, cu madama Aiurica Ciorbuz și cu Mișu Gavriluță sunt
cam singuri care fac și desfac și decid cine tre’
să fie dat afară. Ei bine, lista neagră deja cuprinde
vreo trei concilieri giudețeni, care s-au cam lămurit ce hram obosit poartă Arăgăzel și nu-l mai
suportă de nicio culoare. Iar acuma, gramatul
vrea răzbunare. Cine-s ăia vă zic babetele mai încolo, ca să mai lase oleacă să se aprindă paiele.

Babetele bârfitoare continuă rubricuța de azi
cu o chestiuță din gașca hahalerelor de la paza
gardurilor de la giudeț. Chiar dacă v-am cam plictisit de chestiile cu ăștia, nu se poate să nu ai
bârfim oleacă despre ce se mai întâmplă pe
acolo, că și așa băieții sunt tare amuzanți. Mai
nou, nevasta dereftorului Bănuț Propodea e
adusă acasă în satul cu Păuni cu mașina enstituției, de un agent pe numele lui Săndel Toporișcă. Unde mai pui că nu s-a întors repede la
derefție, ci a rămas pe acolo. Cine știe, poate sa mai distra cu doamna Propodea la o partidă de

Lista neagră de la pesedeu! Se deschid
pariurile în biroul agramatului

