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UNStudio a câștigat contractul de proiectare
pentru extinderea ansamblului Palas din
Iași! Patru birouri de arhitectură s-au
bătut în cadrul unui concurs internațional
Ansamblul Palas se extinde în
zona Sf. Andrei cu clădiri de locuințe,
dar și cu spații destinate publicului
larg. Pentru valorificarea zonei, grupul Iulius a organizat un concurs internațional. În cursul zilei de ieri,
30.06.2022, juriul format din arhitecții arhitecții Șerban Țigănaș, Augustin Ioan, Matei Bogoescu, Mihai
Corneliu Drișcu, Dragoș Ciolacu și istoricul Cătălin Turliuc, după aproape
4 ore de prezentări, a hotărât că cea
mai bună soluție aparține biroului de
arhitectură UNStudio. ”Proiectul este
dezvoltat pe principiul construirii în
jurul orizontului. Soluția volumetrică
este cea mai aplatizată dintre toate
propunerile, construind un plan de
relaționare cu orizontul orașului care
este în același timp și o amplificare,
o continuare a platoului pieței Palatului Culturii. Se oferă o experiență
de 360 de grade către silueta Iașului
și peisajul urban”, a transmis arhitectul Augustin Ioan despre proiectul
UNStudio. Premiul pentru echipa
câștigătoare de arhitecți este contractul de proiectare a clădirilor. De
precizat că ansamblul Palas a fost inaugurat în anul 2012.

UNStudio a câștigat
contractul de proiectare de
la Palas după un șir lung de
experiențe
Conform datelor oficiale pus la
dispoziție, UNStudio este un birou de
arhitectură fondat de Ben van Berkel
(Olanda) și Caroline Bos, în 1988. Biroruile UnStudio sunt prezente în
marile orașe ale lumii cum ar fi Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong
Kong, Dubai sau Melbourne. În portofoliul arhitecților sunt prezente peste
120 de proiecte implementate la nivel
internațional. Au fost contractați
pentru a oferi idei legate de implementarea un or proiecte ce țin de
clădiri rezidențiale, poduri, muzee,
dar și masterplanuri urbane. Au contribuit la Mercedes-Benz Museum,
ansamblul Four Frankfurt, Arnhem
Central Station, Erasmus Bridge din

Rotterdam și au asigurat la designul
Doha metro Station. La concursul internațional au mai participat birourile de arhitectură Foster + Partners,
MVRDV, Unstudio și Zaha Hadid Architects. În acest moment, lucrările
la clădirile de birouri de la Palas
Campus avansează rapid.

Grupul Iulius a plănuit de
mai mulți ani să apeleze la
speciliștii în domeniu
Reprezentanții grupului Iulius au
precizat că sunt printre primii din
sectorul privat care au avut curaj să
organizeze un astfel de concurs. ”În
urmă cu 3 ani, grupul Iulius a început
abordarea unui sit în față la Palatul
Culturii și în urma dezbaterilor publice pe care le-am avut atunci,
practic ne-am asumat un obiectiv
destul de ambițios pentru noi, respectiv acela de a organiza un concurs internațional de arhitectură.
Atunci am înțeles cât de importantă
este inima Iașului pentru ieșeni.
Acest sit nu putea fi abordat decât
cu ambiție. Am țintit destul de sus,
ne-am dorit să atragem unul dintre
cele mari case de arhitectură din
lume. Acest demers a fost experiența de învățare pentru noi. A fost
pentru prima dată când un investitor
privat și-a setat organizarea unui
concurs pe cont propriu, care a însemnat mai multe elemente. Ne-am
dorit să facem un dialog cu toată
partea publică și partea privată. Am

plecat la drum cu formarea juriului.
Ne-am dorit realizarea unor machete
arhitecturale. Iașul nu are o machetă, am apelat la o companie să

scanăm centrul Iașului”, a spus Raluca Munteanu, director de dezvoltare în cadrul grupului Iulius.
Ciprian BOARU
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Schimbări mari de trafic în zona metropolitană
Iași! Restricții pentru vitezomani în cea
mai bogată localitate din toată Moldova
Modificări de trafic în zona metropolitană Iași. În localitatea Miroslava se vor impune o serie de
schimbări în traficul rutier prin limitarea vitezei pe mai multe străzi
principale, dar și montarea de limitatoare. Comuna Miroslava a ajuns la
aproape 30 mii de locuitori, localitatea fiind una din cele mai aglomerate
din jurul municipiului.
Comuna Miroslava a demarat o
achiziție a unor indicatoare rutiere
care vor fi montate în mai multe zone
din localitate. Dezvoltarea localității
din ultimii ani a făcut ca traficul din
comuna ieșeană să fie din ce în ce
mai aglomerat. În plus, unii dintre șoferi au ajuns să circule și cu viteză pe
străzile din comună, ceea ce a dus și
la creșterea riscului de accidente rutiere. Astfel, primăria din Miroslava a
demarat două achiziții a unor indica-

toare care vor fi amplasate pe stră-

zile din Valea Adâncă și satul Miroslava.

Modificări de trafic în zona
metropolitană din Iași
Indicatoarele vor fi montate în
satul Valea Adâncă, pe străzile Pepinierei, strada Veche, Lațcu Vodă,
Costea Vodă, strada Nucilor, Livezilor, strada Salciei, pe strada Principală și pe strada Bazei. În satul
Miroslava, vor apărea indicatoare pe
strada Prof. Anton Nițu, strada Olga
Sturza, strada Mihail Kogălniceanu,
strada Fermei, strada Viilor, strada
Pădurii, strada Constantin Mavrocordat, la Biserica Sfântul Neculai, pe
strada Vasile Alecsandri, dar și pe
strada Ioan Vodă cel Viteaz. În comuna Miroslava, au fost derulate și
alte proceduri publice.

O firmă din București a
încasat peste 7.000 euro de
la primăria Miroslava
Primăria comunei Miroslava a încheiat două contracte cu firma DNC
Generator Impex din București pentru livrarea indicatoarelor respective. Achiziția a fost efectuată la
prețul estimat de primărie. Pentru
182 de bucăți de indicatoare rutiere
standard – limitare viteza 30 km/h,
prețul a fost de 20.340 lei (4.112

euro). Pentru alte 182 de indicatoare
rutiere – denivelare pentru limitarea
vitezei, prețul achiziției a fost de
15.981 lei (3.230 euro). Firma din Capitală a avut pe parcursul anului trecut o cifră de afaceri de 11,2 milioane
lei, un profit de 3,2 milioane lei, datorii de 4,7 milioane lei, la un număr
de 7 angajați.

Sensuri giratorii în
comuna Miroslava
Comuna Miroslava a demarat și
alte proceduri legate de circulația rutieră din localitate. Un astfel de sens
giratoriu va fi montat în satul Valea
Adâncă. Sensul giratoriu ar urma să
fie înființat la intersecția străzilor Livezilor, Bazei, Principală, Costea
Vodă și Cornești. Primăria Miroslava
a organizat și o licitație pentru amenajarea unui nou sens giratoriu și în
satul Vorovești. Obiectivul va fi realizat în intersecția străzilor Prof. Dumitru Pricop, Principală, Militari și Ion
Neculce. Valoarea estimată a contractului este de 810.132 lei, fără TVA,
aproape 160.000 euro pentru sensul
din Valea Adâncă. Și alte proiecte legate de traficul rutier din zona metropolitană Iași vor apărea în
perioada următoare.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Medicii și pacienții de la Spitalul Clinic
„C. I. Parhon” vor primi mâncare de la
firmele de catering! Contractul are
o valoare de peste 1 milion de euro
Un contract de
aproape 1 milion de
euro este pus la
dispoziție de Spitalul
Clinic „C. I. Parhon”,
din Iași. Serviciile de
catering vor fi
asigurate pentru
medicii și pacienții
din unitatea medicală
Spitalul Clinic „C. I. Parhon” din Iași organizează noi
achiziții. Pe data de
08.08.2022, autoritatea contractantă demarează licitația
pentru furnizarea serviciilor
de catering de care vor beneficia atât medicii, cât și
pacienții. Valoarea contractului este de 5.735.400 lei,
fără TVA, adică 1,1 milioane
de euro. „Mâncarea gătită
trebuie să se păstreze caldă
în recipiente profesionale.
Hrana caldă trebuie ambalată etanș - vase de inox, caserole etc. - care au
capacitatea de a menține
mâncarea caldă. Prestatorul
va asigura inclusiv vesela de
unică folosință (tacâmuri,
șervețele), astfel încât să fie
respectate normele de
igienă și cele sanitar-veterinare. La data semnării contractului,
ofertantul
câștigător va prezenta obligatoriu rețetarele, în conformitate cu meniul asumat
prin participarea la procedură, care urmează a fi folosite
în
desfășurarea
serviciilor ce fac obiectul
prezentei documentații de
atribuire. La prepararea
mâncărurilor se vor folosi
gramajele indicate în rețetarele prezentate”, se arată în
caietul de sarcini. Comisia de

evaluare va alege oferta furnizorilor cu prețul cel mai
mic. În toamna anului trecut,
Institutul Regional de Oncologie a semnat contractul
pentru serviciile de catering
de aproape 1 milion de euro.

Medicii și pacienții de
la Spitalul Clinic
„C. I. Parhon” vor
primi preparate
timp de 2 ani
Firmele trebuie să furnizeze meniurile în funcție de
regimul pacienților. Contractul se va desfășura prin intermediul unui acord-cadru
cu o durată de 24 de luni. Meniurile vor fi diversificate în
funcție de zilele săptămânii.
Spre exemplu, la prânz vor fi
servite ciorbe de legume și
mâncare de mazăre (luni),
supă cu găluște de griș, ficăței la cuptor, piure de cartofi
(marți), borș cu sfeclă roșie,

pilaf cu legume (miercuri),
borș cu cartofi și legume,
paste cu legume (joi), supă
cu tăiței, sarmale cu ciuperci, mămăligă (vineri),
supă de roșii, chifteluțe cu
carne de pui, piure de cartofi
(sâmbătă), ciorbă cu perișoare de pui, cartofi franțuzești (duminică). Este un
exemplu de meniu pentru
pacienții cu deficiențe renale. „Personalul prestatorului care manipulează hrana la
sediul autorității contractante va avea controlul medical periodic efectuat la zi și
va fi dotat cu echipament de
protecție adecvat. Numai
acest personal, avizat medical, va putea distribui felurile
de mâncare către personalul
de specialitate al autorității
contractante”, se mai arată
în documentația procedurii.
Și Spitalul de Boli Infecțioase
din Iași a organizat o procedură similară.

Un contract pentru
serviciile de catering
a fost pus la
dispoziție și de o
grădiniță din Iași
Totodată, grădinița cu
program prelungit „Sf. Sava”
din Iași a organizat o licitație
pentru furnizarea serviciilor
de catering. Valoarea estimată a contractului este de
609.750 lei, fără TVA,
aproape 120.000 de euro. La
procedură au fost depuse
două oferte. Prima aparține
societății Euro-Kras Trading
SRL, din Iași, condusă de Mariana Frunză. În 2020, firma
a înregistrat o cifră de afaceri de 1 milion de lei, pierderi de 45.542 lei, datorii de
369.079 lei, cu un număr de
14 angajați. A doua ofertă a
fost depusă de societatea
Diplo Care SRL, care administrează Hotelul Diplomat
din zona Bucium. Firma este

controlată de Ioana Cristina
Moruzi. În 2020, cifra de afaceri a firmei a fost de 2,7 milioane lei, profit de 1 milion
de lei, cu un număr de 2 angajați. Cele două oferte au
intrat în etapa de evaluare.
Prețul cel mai mic este un
criteriu de departajare în cadrul procedurii. Firma de catering trebuie să asigure 3
mese pe zi pentru un număr
maxim de 250 de preșcolari,
5 zile pe săptămână. Sunt
exceptate sărbătorile legale,
vacanțele școlare etc. Meniurile constau în mic dejun
compus din hrană caldă, iar
la prânz erau livrate supe,
ciorbe, friptură de carne procesată, salată de sezon, murături etc. Medicii și pacienții
de la Spitalul Clinic „C. I. Parhon” vor primi mâncare după
ce comisia de evaluare va
valida ofertele în cadrul licitației.
Ciprian BOARU
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Cum arată lucrările la drumul național
28 Târgu Frumos – Botoșani? Iată când
vor putea circula șoferii pe noua șosea

Lucrările pe drumul național DN 28B Târgu Frumos –
Botoșani ar urma să fie gata în vara anului următor.
Proiectul de modernizare și de extindere a șoselei de peste
70 de kilometri a fost demarat în 2021 din ambele județe
Proiectul de modernizare al drumului național DN 28B Târgu Frumos
– Botoșani a intrat într-o nouă etapă.
Lucrările pe zona județului Iași au
ajuns în comuna Scobinți, unde constructorul a început armarea și cofrarea plăcilor de racordare la podul
din localitate peste drumul național.
Investiția este realizată de asocierea
SC Aqua Parc SRL (lider) – SC Mavgo

Holdong SRL – Vahostav SK – Trameco SA, valoarea totală a lucrării
fiind de 51 de milioane de euro, drumul fiind gestionat de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași.

Cum arată lucrările pe DN 28
B Târgu Frumos – Botoșani?
Drumul național DN 28B va fi modernizat și extins, de la 7 la 9 metri,

cu o bandă pe fiecare sens. Practic,
platforma drumului va fi lărgită la 9
metri, fiind compusă din partea carosabilă de 7 metri, cu două benzi de
3,5 metri fiecare, și două acostamente a câte 1 metru. Drumul va fi
prevăzut cu 9 poduri, dintre care unul
nou și alte 8 reabilitate. Cele 8 poduri
vor fi refăcute la km 10+307 km,
25+420, km 37+748, km 42+966, km
43+365, km 45+647, km 47+540 și km
57+889. De asemenea, va fi realizat
un pod nou la km 21+833. Proiectul
cuprinde și reabilitarea a 43 de podețe și construirea altor 61, dar și
aducerea a 36 de intersecții la nivel.

Drumul va fi reabilitat
până în vara anului 2023
Firmele care au câștigat licitația
vor derula lucrări în localitățile Târgu
Frumos, Hârlău, Balș, Cotnari, Ceplenița, Scobinți și Deleni, din județul
Iași. Vor mai fi efectuate lucrări în localitățile Flămânzi, Frumușica, Coșula, Cristești, Bălușeni, Curtești și
Copălău, din județul Botoșani. Conform contractului, lucrările care au
debutat în primăvara anului 2021 ar
urma să fie gata în vara anului 2023,
dacă se va respecta graficul de lucrări.

Sens giratoriu la Târgu
Frumos pe DN 28B
Proiectul de modernizare include
și consrucția unui sens giratoriu la
Târgu Frumos. Noul sens giratoriu ar
urma să fie construit la intersecția
celor două drumuri naționale, DN 28
și DN 28B, în dreptul unei stații de
benzinărie, și va avea circa 75 de
metri, cu totul, conform schiței proiectului. Sensul va avea patru benzi,
câte două pe fiecare sens de mers,
spre DN 28, și alte 3 benzi spre DN
28B spre Botoșani.

Semafor pe Drumul
Național DN 28
în zona Sârca
DRDP Iași a inițiat și un alt proiect pe Drumul National DN 28 (DE
583). Este vorba de montarea unui
semafor în zona Sârca, comuna Bălțați, unde se desfășoară lucrări de
reabilitare a șoselei. Lucrările vor
dura pentru cel puțin încă două luni,
ceea a dus deja la ambuteiaje pe kilometri întregi. Șoferii care trec pe
acest punct vor avea, mai apoi, de înfruntat lucrările pe DN 28 B Târgu
Frumos – Botoșani.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Locuitorii acestei comune s-au săturat de actele de
vandalism! Primarul a instalat camere de
supraveghere pentru a preveni viitoarele nereguli
Un locuitor din Popricani, Bogdan Tănasă, a
prezentat pe rețelele de socializare subiectul unor
nereguli ce s-au petrecut în comună. Acesta condamnă actele de vandalism care au afectat anumite bunuri imobile de-a lungul timpului. Ieșeanul
susține că a încercat să stea de vorbă cu adolescenții și copiii care își mai fac de cap și să le explice că acțiunile lor afectează localitatea și vor
avea consecințe, faptele lor eventuale fiind surprinse de camerele de luat vederi instalate în mai
multe zone ale comunei.
În comuna Popricani din județul Iași, oamenii
sunt avertizați că actele de vandalism nu sunt văzute cu ochi buni de comunitate. Administrația locală îi atenționează pe tineri despre faptul că au
fost instalate camere de supraveghere și că oricine distruge sau alterează bunuri din proprietatea publică va fi pedepsit. Anterior acestei măsuri,
mai multe clădiri din comună au fost afectate de
acțiunile adolescenților. Aceștia ar fi dat cu spray
graffiti pe pereții unor imobile și ar fi deteriorat o
parte din locurile amenajate pentru cetățeni.

Actele de vandalism din Popricani,
semnalate pe rețelele de socializare
Recent, au circulat pe grupurile de Facebook
destinate locuitorilor din comuna Popricani postări legate de clădirile care au avut de suferit din
cauza acțiunilor rebele ale adolescenților. Un cetățean din comună, Bogdan Tănasă, atrage un
semnal de alarmă asupra unor astfel de gesturi și
despre consecințele acestora.
„Cu ce este vinovat domnul cu farmacia că ați
dat cu picioarele în pereți, sau școala unde învățați, ori clădirile private sau ale Primăriei să le
mâzgăliți?! Vă spun și aici, mai ales părinților
voștri, luați măsuri și opriți aceste vandalisme, ca
să nu fiți «surprinși» de amenzile venite acasă și
să țipați pe Facebook că Poliția e rea”, spune Bogdan Tănasă pe rețelele de socializare.
Întrebat despre aceste incidente, ieșeanul
spune că postarea a avut rolul de a-i preveni pe
localnici din a mai continua cu astfel de activități
care afectează comunitatea.
„Nu e normal ce se întâmplă. Noi vrem să
facem lucruri bune și altcineva vine și le strică. În
general, copiii fac asta oriunde, nu numai în Popricani. Nu vreau să scoatem în evidență Popricaniul ca o localitate fanion în care se întâmplă
lucruri rele. A fost o postare de prevenire. Cea mai
bună măsură e prevenția. I-am avertizat să nu mai
facă lucruri de genul ăsta, pentru că nu sunt okay.
Sper să înțeleagă. Dacă nu, va avea grijă poliția de
ei. Au fost afectate niște clădiri ale primăriei, fosta
primărie, o farmacie... Ar trebui să se știe că sunt
camere, ca să nu mai facă prostii. Eu mai vorbesc
și personal cu copiii. Mă duc și îi mai strâng în jurul

meu și le zic mai părintește că bunurile din comună le sunt oferite din banii părinților. O parte au
înțeles, am făcut și o postare pe Facebook, cam
despre asta a fost vorba. Nu intenționez să dau de
înțeles că în comuna noastră sunt oameni răi și că
se practică vandalismul”, precizează Bogdan Tănasă.

Primarul comunei Popricani
încurajează comportamentul civilizat
Mai multe imobile din comună au fost „urâțite”
de desenele graffiti și de comportamentul neglijent al copiilor și adolescenților. Ion Tănasă precizează că munca oamenilor trebuie respectată și
bunurile comunei, tratate cu grijă. Astfel, primarul
avertizează despre faptul că pagubele ce vor fi
cauzate pe viitor vor fi sancționate, fiind mai
ușoară identificarea vinovaților datorită camerelor de supraveghere instalate.
„Chestiile astea există în toate orașele, darmite în localitățile mai mici. A fost pur și simplu un
semnal de alarmă tras de cineva. Nu e o practică.
O parte din ele erau mai vechi, celelalte erau mai
recente... Copiii își încearcă talentul. Sunt niște
clădiri care urmează să fie dezafectate sau niște
imobile vechi. Am instalat camere de supraveghere cam peste tot și a fost ca un avertisment să
nu se mai întâmple pe viitor. Inclusiv eu am încurajat postările de genul acesta pentru ca oamenii
cu asemenea idei să aibă în minte faptul că sunt
«vegheați»”, punctează Ion Tănasă, primarul comunei Popricani.
Primarul mai adaugă și faptul că aceste camere nu au fost instalate cu scopul de a-i ține sub
lupă pe cetățeni, ci ca să fie verificate în cazul în
care se produc evenimente neplăcute. Acesta mai
menționează că este optimist cu privire la trans-

formarea comunei într-un loc civilizat. „Lucrurile
astea deja au început să se schimbe, pentru că leam pus la dispoziție condiții civilizate. Poate mai
sunt 2-3 care încă încalcă regulile, dar marea majoritate a cetățenilor încearcă să se adapteze condițiilor care le sunt puse la dispoziție. Copiii și
adolescenții încearcă și reușesc, în ultimul timp,
să își îmbunătățească comportamentul. Nu se mai
vandalizează așa cum se făcea înainte. Dacă se va
mai întâmpla pe viitor, se vor lua măsuri mai drastice”, precizează Ion Tănasă.
Astfel, cele 60 de camere de supraveghere din
comunitate vor monitoriza actele de vandalism
care ar putea avea loc pe viitor.
Violina GORCINSCHI
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Este acuzat că ar fi cel mai mare
țepar din județul Iași! „Am așteptat
o mobilă care nu va avea să existe!”
Gabriela Dumitrașcu este una
dintre multele persoane care au fost
țepuite de către Constantin Toma.
Femeia susține că i-a trimis bărbatului, pe 6 iulie 2021, suma de 1.000
de euro, în schimbul unei mobile de
bucătărie realizate la comandă. Mobila nu a fost livrată până în februarie
2022, spre exasperarea clientei, astfel că aceasta l-a amenințat pe bărbat că va face plângere la poliție.
Constantin Toma, originar din
Ciurea, este acuzat că ar fi păgubit
mai multe persoane, fiind cel mai renumit țepar din județul Iași. Există
chiar și un grup de Facebook dedicat
oamenilor pe care acesta i-a țepuit.
Multe persoane i-au trimis bani, iar
Constantin Toma a găsit mereu
scuze să nu mai onoreze comenzile,
iar mai apoi nu a mai răspuns la telefon. În ultima perioadă, Constantin
Toma acționează și în Piatra Neamț
și Vaslui.

Gabriela Dumitrașcu a
pierdut 1.000 de euro și a
așteptat un an de zile să-i
fie livrată mobila de
bucătărie
Constantin Toma a primit, în iulie
2021, suma de 1.000 de euro de la Gabriela Dumitrașcu, pentru a livra o

mobilă de bucătărie realizată la comandă. Pentru luni bune, bărbatul șia dus clienta cu vorba, promițându-i
că-i va livra comanda, lucru care însă
nu s-a întâmplat. În februarie 2022,
Gabriela Dumitrașcu l-a amenințat
pe bărbat că va depune plângere la
poliție, însă fiind plecată în Germania
nu a putut face acest lucru. În urma
amenințărilor, bărbatul a spus că va
realiza mobila, doar că au intervenit
ceva complicații, care au făcut ca
mobila să fie livrată cu întârziere.

După aceasta, Constantin Toma nu a
mai răspuns deloc la telefon.
„Pe 6 iulie 2022, am trimis prima
parte de bani pentru a începe comanda mobilei de bucătărie. Ni s-a
spus că se va începe procesarea comenzii, dar pentru asta am insistat
extraordinar de mult, Constantin
Toma având mereu scuzele la el! Pe
6 februarie 2022, după mai multe insistențe, i-am scris acestuia, sub
amenințarea că vom merge la poliție,
iar el ne-a răspuns că s-au încurcat
puțin treburile și n-a apucat să facă
mobila, a mia scuză într-un interval
de timp foarte scurt! Am așteptat în
zadar și am aflat, de fapt, că așteptăm o mobilă care nu va avea să
existe, fiindcă acesta este unul dintre cei mai renumiți țepari din Iași și
din orașele din jur!”, declară Gabriela
Dumitrașcu.

Constantin Toma a făcut
zeci de „victime”,
promițându-le că le va livra
mobila, iar apoi lăsându-le
cu ochii în soare
Gabriela Dumitrașcu i-a trimis lui
Constantin Toma suma de 1.000 de
euro, fără să știe că nu va avea niciodată parte de mobila pe care o comandase.
„Muncim pentru a avea, respectăm pentru a fi respectați! Noi ne chi-

nuim și muncim pentru suma respectivă de bani, fie ea mare sau mică, nu
este corect să îți bați joc de oameni
în halul ăsta. Am făcut o postare pe
Facebook, unde am primit mai multe
comentarii: «de ce am dat banii?»,
«de ce suntem atât de naivi?». Suntem așa, fiindcă noi, oamenii cu suflet bun, credem în umanitate și că
alții sunt asemenea nouă”, menționează Gabriela Dumitrașcu. Femeia
nu este singura păgubită de către
Constantin Toma. Adrian Sârbu, din
comuna Ciurea, i-a dat 3.000 de lei lui
Constantin Toma tocmai în luna iunie
2021 și nu și-a mai primit nici banii înapoi, nici mobila.
Ana-Maria Cogean i-a dat anul
trecut, în ianuarie, suma de 5.000 de
lei, iar mobila i-a fost livrată abia în
septembrie, fiind nevoie de intervenția unui avocat.
„Noi îi dădusem pe data de 4 ianuarie, anul trecut, suma de 5.000 de
lei, iar mobila a adus-o prin septembrie, dar după ce vorbise cu avocatul
nostru la telefon. A mai zis că suntem
exagerați, că atât durează și nu ne-a
terminat-o. În fine, cumva noi am rezolvat”, precizează Ana-Maria Cogean.
Reporterii „Bună Ziua Iași” au încercat să prezinte și punctul de vedere al lui Constantin Toma, dar
acesta nu a putut fi contactat.
Codruța Șoroagă
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Concurs aranjat într-un mod penibil la
Spitalul „Socola” Iași! Ca să nu mai învețe, li
s-au dat aceleași subiecte ca în anul 2016!

În perioada 20 iunie 2022 – 27
iunie 2022, în cadrul Institutului de
Psihiatrie „Socola” din Iași, s-a desfășurat concursul de ocupare a posturilor vacante de șefi de secție, șef
laborator analize medicale și șef ambulatoriu de specialitate. Concursul
trebuia să aibă loc în anul 2020, însă
din cauza pandemiei, șefiile de secții
au fost prelungite în mod ilegal de
către dr. Cristina Dobre, managerul
unității medicale. Cu totul surprinzător este faptul că medicii care au
participat la concurs au avut la proba
scrisă aceleași subiecte ca în anul
2016. Ținând cont că, pentru cele mai
multe secții, concursul din anul 2022
a fost câștigat de doctorii care ocupau deja aceste funcții, putem crede
că a fost vorba de un concurs aranjat.
Reporterii „Bună Ziua Iași” au
descoperit o mulțime de nereguli legate de concursul pentru ocuparea
posturilor vacante de șefi de secție,
șef laborator analize medicale și șef
ambulatoriu de specialitate organizat de către Spitalul „Socola”. În primul rând, anunțul de scoatere la
concurs a funcțiilor s-a făcut fără
avizul Ministerului Sănătății și fără
acord din partea Colegiului Medicilor
Iași. Mai mult, în anunțul apărut în nr.
15 al Revistei „Viața Medicală”, nu au
fost specificate condițiile pe care le

oferă unitatea medicală, tematica de
concurs și, inițial, nu era precizat nici
cuantumul taxei de concurs. Cea mai
gravă problemă o constituie faptul
că la proba scrisă subiectele de la
concursul din anul 2022 au fost aceleași cu cele din anul 2016.

Șefii de secții de la Spitalul
„Socola” au avut, la proba
scrisă, aceleași subiecte
ca în anul 2016
Surse din cadrul Institutului de
Psihiatrie „Socola” din Iași susțin că
subiectele de la concursul din anul
2022 pentru ocuparea posturilor vacante de șefi de secție, șef laborator
analize medicale și șef ambulatoriu
de specialitate au fost aceleași precum cele din anul 2016. Cu prilejul
acestui nou concurs, nu au avut loc
prea multe schimbări, majoritatea
secțiilor fiind conduse tot de medicii
care au câștigat concursul de șef de
secție în anul 2016. Cu toate acestea,
în ceea ce privește șefia Secției Psihiatrie III Acuți, dr. Gheorghe Nedelciu a fost înlocuit de dr. Ilinca Untu,
medicul Gheorghe Nedelciu pensionându-se. Schimbări au fost făcute
și în cazul Secției Exterioare Psihiatrie II Cronici Bârnova, unde dr. Olivia-Antoneta Hostiuc a fost înlocuită
de dr. Elena Ungureanu. O altă pro-

blemă legată de concursul pentru
ocuparea șefiilor de secții la Spitalul
„Socola” o constituie faptul că nu a
existat o comisie care să soluționeze
contestațiile, de acest aspect ocupându-se tot comisia de concurs.
Reporterii „Bună Ziua Iași” au solicitat conducerii spitalului subiectele, baremele și rezultatele de la
concursul pentru ocuparea posturilor vacante de șefi de secție, șef laborator analize medicale și șef
ambulatoriu de specialitate din anul
2016, pentru a le compara cu cele din
anul 2022, însă nu au primit niciun
răspuns din partea dr. Cristina
Dobre.

Cine sunt noii șefi de secție
din cadrul Institutului de
Psihiatrie „Socola” din Iași
În urma concursului de ocupare
a posturilor vacante de șefi de secție, șef laborator analize medicale și
șef ambulatoriu de specialitate din
cadrul Spitalului „Socola” din Iași, dr.
Dania Andreea Radu a câștigat șefia
Secției Psihiatrie I Acuți, dr. Șerban
Turliuc a câștigat postul de șef de
secție la Secția Clinică Psihiatrie II,
dr. Ilinca Untu a câștigat postul de
Șef Secție Psihiatrie III Acuți. Șefia
Secției Psihiatrie IV Acuți a fost
câștigată de către dr. Oana Cristina
Crețu, iar concursul pentru șefia

Secției Clinică Psihiatrie V a fost
câștigat de către dr. Cristinel Ștefănescu. Secția Clinică Psihiatrie VI
Acuți va fi condusă de către dr. Andreea Silvana Szalontay, iar Secția
Clinică Psihiatrie VII Acuți de către
prof. dr. Roxana Chiriță. Dr. Daniela
Cesara Botezatu se va afla la conducerea Secției Psihiatrie VIII Acuți, în
timp ce șefia Secției Psihiatrie IX
Cronici a fost câștigată de dr. Petru
Romeo Dobrin. Dr. Călin Adam va
conduce Secția Exterioară Psihiatrie
I Șipote – cronici de lungă durată, în
timp ce la conducerea Secției Exterioare Psihiatrie II Șipote – cronici va
fi dr. Dan George Lupu. Secția Exterioară Psihiatrie Cronici I Bârnova va
fi condusă de dr. Carmen Mucenica,
iar Secția Exterioară Psihiatrie Cronici II Bârnova va fi condusă de dr.
Elena Ungureanu. Conducerea Laboratorului Analize Medicale a fost
câștigată de către ch. pr. Elena Cristina Neagoe.
Având în vedere că la concursul
de ocuparea a posturilor vacante de
șefi de secție, șef laborator analize
medicale și șef ambulatoriu de specialitate, medicii la Spitalul „Socola”
din Iași s-au distribuit aceleași subiecte ca în anul 2016, credem că
avem de-a face cu un concurs aranjat.
Codruța Șoroagă
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Sute de candidați la examenul de
Titularizare 2022. Lista completă a
posturilor disponibile în județul Iași

Sute de candidați s-au înscris
pentru a participa la examenul de Titularizare, sesiunea de vară 2022.
Deja a fost publicată lista completă
a posturilor disponibile în județul Iași.
Proba scrisă va avea loc pe 13 iulie
2022. Pentru asta au fost desemnate
următoarele centre de concurs: Centrul nr. 1 la Colegiul Național, Centrul
nr. 2 la Liceul Teoretic „Miron Costin”,
Centrul nr. 2 la Liceul „Miron Costin”
cu locația Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Centrul nr. 3 la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și
Centrul nr. 4 la Școala Gimnazială
„Ion Simionescu”.
Sute de candidați la examenul de
Titularizare 2022. În acest context,
Ministerul Educației a publicat oficial
lista completă a posturilor disponibile în județul Iași. În vederea desfăşurării probei scrise din 13 iulie
2022 a concursului de titularizare sesiunea 2022, au fost desemnate următoarele centre de concurs:
Centrul nr. 1 la Colegiul Național, Cen-

trul nr. 2 – Liceul Teoretic „Miron Costin”, Centrul nr. 2 – Liceul „Miron Costin” cu locația Școala Gimnazială
„Alexandru cel Bun”, Centrul nr. 3 la
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și
Centrul nr. 4 la Școala Gimnazială
„Ion Simionescu”.

Sute de candidați la
examenul de Titularizare
2022, la Iași
Titularizarea este angajarea întro școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci
pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să
obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la
clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată –
candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât
și la inspecție. Informații despre desfășurarea probei scrise. Potrivit Metodologiei concursului, proba scrisă

începe la ora 9:00. „Candidații vor fi
prezenți în sala de concurs, cel mai
devreme la orele 7:00 și cel mai târziu la orele 8:00. Candidații care nu
sunt prezenți în sală înainte de a fi
deschis plicul cu subiecte nu mai pot
susține proba scrisă”. După primirea
subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi
depășit cu 1-2 ore numai de către
candidații cu deficiențe grave.

Candidaţii vor prezenta
copii după actele de studii,
foaie matricolă, adeverință
de absolvire a modulului
psihopedagogic
Validarea fișelor de înscriere la
concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar,
sesiunea 2022, pentru absolvenţii
2022, va avea loc la următoarele unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Iaşi, în perioada 6-8

iulie la disciplinele: învățământ preșcolar, învățământ primar respectiv
Matematică, Chimie și Fizică. La
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Iaşi,
locația Scoala Gimnazială „Petru
Poni” Iași, la Biologie, Educație Fizică
și Sport, Educație Muzicală, Geografie, Informatică, Istorie, Limba germană, Limba latină, Limba engleză,
Limba Franceză, Limba română, Pedagogie, Religie ortodoxă, discipline
tehnice, la Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iaşi
Consiliere psihopedagogică, Psihopedagogie specială și Kinetoterapie.
Candidaţii vor prezenta copii după
actele de studii, foaie matricolă și
adeverință de absolvire a modulului
psihopedagogic. Lista completă cu
posturile și candidații din județul Iași
poate fi consultată AICI: http://titularizare.edu.ro/2022/generated/files
/j/index.html#IS. Așadar, sunt sute
de candidați la examenul de Titularizare 2022.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Lovitură în plin pentru afacerile lui Adrian
Acostoaiei! Consilierul județean a fost dat pe mâna
Poliției. Localul de la Ciric va fi închis definitiv
Lovitură pentru consilierul județean ex-PMP
Adrian Acostoaiei. Primăria Iași și Poliția i-au
încolțit afacerile din municipiu care au fost derulate, ani la rând, în ilegalitate. Adrian Acostoaiei
are mai multe afaceri în municipiul Iași, însă care
au probleme cu legea. Timp de mai mulți ani, alesul județean nu s-a chinuit să intre în legalitate,
preferând să-și conducă afacerile fără a deține
toate documentele necesare. În plus, consilierul
județean s-a extins în mai multe puncte din municipiu, de asemenea, fără a avea toate actele în regulă.

Adrian Acostoaiei a fost
dat pe mâna Poliției
Adrian Acostoaiei deține un local în apropierea
Primăriei Iași, „La Prânz”, care a fost extins fără
autorizație de la autoritatea locală. După o serie
de verificări, Primăria a făcut o plângere la Poliție
pentru lucrările fără autorizație făcute la localul
din strada Sfântul Sava, dosarul fiind în cercetare.
„Pentru locația din Iași, strada Sfântul Sava, nr. 2,
al SC Ingmar Eat SRL, s-a constatat faptul că extinderea spațiului comercial a fost executată fără
autorizație de construire, imobilul fiind situat în
perimetrul Centrului Istoric și Curții Domnești. Întrucât această situație se încadrează în prevederile art. 24, al.1 lit. a din Legea 50/1991, materialul
a fost înaintat spre competentă soluționare la Poliția municipiului Iași, Secția 3 Poliție”, se arată în
adresa municipalității ieșene.

Consilierul județean a ajuns
dator vândut la primăria Iași
Firma Ingmar Eat SRL a acumulat și datorii de
25.523 lei, în ultimul an, pentru neachitarea taxei
speciale de salubrizare la localul din strada Sfântul
Sava, sumă la care se adaugă 1.459 de lei, majorări
de întârziere. Acostoaiei a mai acumulat și alte datorii către Primăria Municipiului Iași, dar și către
Consiliul Județean Iași, în contul unor penalități la
un contract de publicitate neonorat de firma consilierului județean. Adrian Acostoaiei este cunoscut în Iași pentru țepele pe care le-a dat de-a
lungul timpului partenerilor de afaceri.

Afaceri ilegale sub nasul
inspectorilor din Primăria Iași
Adrian Acostoaiei deține mai multe puncte de
vânzare a produselor de tip fornetti în municipiul
Iași, însă nici acestea nu au avizele în regulă. De
exemplu, pentru o tonetă din zona Bularga, Acostoaiei nu are niciun fel de act valabil, documentele
fiind expirate de 4 ani. Și totuși asta nu l-a oprit
să comercializeze în continuare produsele respective. „Toneta în care se comercializează for-

netti, amplasată la intersecția străzii Bucium cu
bulevardul Socola, aparține SC Ad Media Events
SRL, fiind administrată de Cătălina Acostoaiei.
Între această societate și municipiul Iași a fost încheiat contractul de folosință teren nr.
124.165/27.06.2018, cu valabilitate până la
31.12.2018. Reprezentantului acestei societăți i sa pus în vedere să se prezinte, în cel mai scurt
timp, la Direcția Exploatare Patrimoniu în vederea
reglementării situației contractuale a terenului
ocupat”, se arată într-o adresă a Primăriei Iași
către Poliția Locală. În aceste situații, este necesar ca inspectorii de la Direcția Sanitar Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția de Sănătate Publică și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului să facă o serie de verificări
la firmele consilierului județean, pentru faptul că
acesta a funcționat ani la rând fără autorizații.

A rămas fără clubul de la Ciric.
Terenul a fost închiriat de la
consilierul PSD Cristian Stanciu
Problemele pentru Acostoaiei nu s-au limitat
doar la localul din zona centrală. Consilierul județean a fost amendat de Secția 4 Poliție și pentru
gălăgia făcută la clubul The Secret, din zona Ciric,
care funcționează pe un teren închiriat de la Fundația FEG a lui Cristian Stanciu. „La data de 14 mai
2022, în jurul orelor 7.00, Secția 4 Poliție a fost sesizată prin 112 de către cetățenii ce domiciliază în
zona Ciric ce au arătat faptul că la clubul The Secret, cu punct de lucru în municipiul Iași, Șoseaua
Ciric, se difuzează muzică la un volum de intensitate maximă, tulburând, astfel, liniștea acestora
și ordinea publică. Polițiștii Secției 4 s-au deplasat
la fața locului, constatând faptul că aspectele
semnalate se confirmă. La clubul respectiv era or-

ganizată o petrecere cu caracter privat, unde se
difuzează muzică la un volum ridicat. S-a aplicat
o amendă de 2.000 de lei”, se arată în adresa Poliției. O zi mai târziu, pe 15 mai 2022, la ora 5.00 dimineața, cei de la Secția 4 Poliție au fost sesizați,
din nou, de oamenii din zonă de faptul că volumul
muzicii de la clubul lui Acostoaiei este peste nivelul mediu. Poliția i-a dat o nouă amendă de 2.000
lei. „Având în vedere aspectele mai sus semnalate,
dar și faptul că în afara celor două situații, la Secția 4 Poliție, au fost înregistrate petiții ale cetățenilor prin care au fost reclamate aceleași aspecte,
cu privire la același club, propunem suspendarea
activității localului pentru o perioadă pe care o
apreciați oportună în cauză”, se mai arată în
adresa respectivă. Surse din Primăria Iași au arătat că municipalitatea a decis să închidă definitiv
localul consilierului județean de la Ciric.

Reacția consilierului
județean Adrian Acostoaiei
Adrian Acostoaiei a precizat că nu firma The
Secret Land SRL a fost cea amendată, ci cei care
au închiriat zona pentru petreceri private. Cu toate
acestea, în adresa Poliției se specifică clar faptul
că firma respectivă a fost cea amendată. „Nu am
fost amendat deloc. Eu închiriez altor persoane
care fac diverse activități acolo și ei au fost amendați, nu eu. Să fim serioși, locația are cea mai subțire activitate din zona Ciric, nu am mai făcut
evenimente de multe luni și nu cred că reclamațiile au vizat activitatea localului. Nu știu de nicio
suspendare a activității”, a spus Adrian Acostoaiei.
Astfel, s-a ajuns ca alesul județean Adrian Acostoaiei să fie cercetat de Poliție pentru toate
aceste nereguli făcute sub umbrela firmelor sale.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Ana este profesoară de Biologie
la o școală generală și umblă pe
la terasele din Iași pentru a
strânge bani să-și publice o carte
de poezii. „Nu vreau să cerșesc”

Ana Bălan este profesoară
de Biologie la Bârlad și a
venit până la Iași pentru a
încerca să adune câțiva
bani. De mai bine de 10 ani,
aceasta scrie poezii și
visează să publice o carte
cu textele sale. Pentru
aceasta, ea are nevoie de
bani și apelează la
bunăvoința oamenilor. În
substratul versurilor scrise
de Ana poți citi greutățile
prin care aceasta a trecut
O profesoară din Bârlad, încercată de greutăți, a venit până la Iași
pentru a câștiga câțiva bani. Ana
Bălan este profesoară de Biologie la
o școală gimnazială din Bârlad și de

mai bine de 10 ani scrie poezii. În prezent, aceasta trece printr-o perioadă
dificilă, atât financiară cât și pe plan
medical și are nevoie de ajutor. Ana
visează să își lanseze o carte de poezii. „Eu sunt profesoară la Bârlad, iar
în acest moment trec printr-o perioadă mai dificilă. Am nevoie de bani
și pentru niște investigații medicale,
deoarece am descoperit niște probleme, dar încerc să adun bani și
pentru că îmi doresc să scot o carte
de poezii. Scriu poezii din anul 2010
și aș vrea să le public. Am venit de la
Bârlad până aici, de dimineață, pentru că Iașul este orașul meu de suflet. Aici am făcut facultatea și sunt
legată sufletește de acest oraș, iar
aici știu că oamenii sunt mai buni. Nu
vreau să cerșesc, eu le ofer poezii
scrise de mine, iar ei îmi dau cât cred
de cuviință că valorează. Mi-am des-

coperit pasiunea de a scrie poezii și
talentul, după ce o profesoară din facultate m-a inspirat să fac asta. Sunt
singură și am nevoie de ajutor”, a
spus Ana Bălan, profesoara din Bârlad care scrie poezii.

Ana Bălan, profesoara din
Bârlad care scrie poezii,
ascunde o adevărată dramă
Profesoara Ana Bălan este o femeie care a reușit singură în viață și
a învins toate greutățile vieții. Le-a
demonstrat tuturor celor care au criticat-o și care nu au crezut în ea că
poate să se descurce singură și că
poate ajunge acolo unde își dorește.
„Versurile triste din poeziile mele
sunt datorate greutăților care mi-au
marcat viața. Mama mea biologică
m-a părăsit în spital, după care am

ajuns în grija familiei extinse, însă
mai târziu și ei m-au dus la orfelinat.
Părinții care m-au adoptat când s-au
săturat de mine și nu m-au mai vrut
m-au dat afară din casă. Am fost nevoită să mă descurc singură. Și acum
sunt pe cont propriu. Nu am o familie, nu am pe nimeni, pentru că din
cauza experiențelor dramatice pe
care le-am avut până acum mă tem
să mă mai apropii de oameni sau
orice înseamnă asta. Mi-e bine așa
singură, dar mă descurc din ce în ce
mai greu. Sunt un om simplu, timid și
prin poezie reușesc să îmi exprim
sentimentele”, a mai povestit Ana
Bălan, profesoară de Biologie la o
școală din Bârlad care a venit până la
Iași să câștige bani, pentru a putea
să își lanseze în viitor cartea de poezii.
Andreea PĂDURESCU
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Ce o ține pe „bomba” de la coafor
departe de arest, după ce a provocat
accidentul rutier din Nicolina? Nici nu
știi ce să zici: Norocoasă ori ghinionistă?

„Bomba” de la coafor stă
departe de arest. Focoasa
coafeză care a scăpat
milimetric de moarte, după
ce s-a urcat băută la volan,
încă este în grija medicilor
din Iași, ceea ce face să o
țină la distanță de arest
„Bomba” de la coafor stă departe
de arest. Luiza Morariu, coafeza care
a provocat accidentul rutier din Nicolina, se află încă pe patul de spital.
Dacă starea tinerei ar fi permis, cel
mai probabil, aceasta ar fi fost reținută de polițiști, cum s-a întâmplat
în cazuri similare. Reporterii BZI au
aflat că tânăra se află încă internată
în cadrul Spitalului Clinic Județean

„Sf. Spiridon” Iași. Medicii au precizat
faptul că aceasta va supraviețui și că
este departe de orice pericol, însă va
mai avea nevoie de îngrijiri medicale
încă o vreme. Specialiștii au mai precizat faptul că aceasta va mai fi supusă unor intervenții chirurgicale.

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

vătămare corporală din culpă,
aceasta s-a mai ales cu încă unul.
Oamenii legii o cercetează și pentru
că a urcat băută la volan. Luiza Morariu are 27 de ani și este din
Roman. Aceasta lucrează la un salon
din zona centrală a Iașului, iar miercuri ar fi participat la ziua de naștere
a unui coleg.

Accidentul a avut loc în
urmă cu aproximativ
două săptămâni
Amintim că, în noaptea de 22
iunie 2022, în jurul orei 00:00, în municipiul Iași a avut loc un accident rutier, soldat cu victime omenești. Cea
care a produs accidentul a fost Luiza
Morariu. Aceasta conducea un auto-

turism marca VW Passat, mașină
deținută de firma tatălui ei, un om de
afaceri din Roman. Luiza a participat
la o petrecere la un restaurant din
Lunca Cetățuii, iar mai apoi s-a urcat
la volan și a plecat spre Iași. În intersecția de la Rondul Vechi, tânăra a
scăpat autoturismul de sub control
și a intrat în coliziune cu un stâlp. Impactul a fost unul extrem de puternic, iar tânăra a rămas încarcerată.
Martorii au sunat imediat la numărul
unic de urgențe 112, iar la fața locului
au ajuns mai multe echipaje de primajutor. Din fericire, Luiza Morariu,
„bomba” de la coafor, a scăpat ca
prin minune, însă mai are nevoie de
îngrijiri medicale.
Sorin PAVELESCU
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Accident mortal la Iași! Un bărbat care
conducea sub influența băuturilor
alcoolice un scuter a acroșat
un pieton ce s-a stins în câteva clipe

Un bărbat care conducea
un scuter a acroșat mortal
un pieton. Individul se afla
sub influența băuturilor
alcoolice, iar acum polițiștii
îl cercetează penal
Un bărbat s-a stins după ce a
fost lovit de un individ care s-a urcat
băut pe un scuter. Florin Păduraru
avea 42 de ani și a murit în urma unui
accident produs în localitatea Bălțați. Acesta mergea pe ulițele satului
unde locuia și se pare că a fost lovit
de un vecin de-al său. Bărbatul care
l-a lovit conducea un scuter și se afla
sub influența băuturilor alcoolice.
„Florin provine dintr-o familie numeroasă, cu 9 frați. El locuia singur în
casa bunicilor, nu avea familie sau

copii. Trăia și el cum putea. Mare
păcat de ceea ce s-a întâmplat, chiar
aici, pe ulițele satului nostru. Vasile,
cel care l-a lovit, era vecin cu el, aici,
în satul Valea Oilor. Eu nu știu exact
ce s-a întâmplat, dar așteptăm să
vedem ce zice poliția și ce decizie se
va lua. E trist că la noi în localitate
sunt dese astfel de incidente. În
urmă cu aproape o lună, un alt bărbat
s-a sinucis după ce s-a aruncat în
fața unei mașini”, a spus un localnic
din satul Valea Oilor, comuna Bălțați.

Polițiștii fac cercetări
pentru a stabili cauza
exactă a accidentului
mortal stupid de la Iași
Tragicul accident a avut loc
marți, 28 iunie 2022. La fața locului

au ajuns echipajele medicale care au
încercat să-l salveze pe cel lovit, însă
a fost în zadar. Într-un final, s-a declarat decesul. Polițiștii ajunși la
locul incidentului au demarat cercetări pentru stabilirea cauzei producerii accidentului. „La data de 28
iunie 2022, în jurul orei 21:30, polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul că pe raza satului Valea Oilor,
comuna Bălțați, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din cercetările efectuate la
fața locului, a rezultat faptul că un
moped condus de un bărbat ar fi
acroșat un pieton, acesta decedând.
Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,28
mg/l alcool pur în aerul expirat. În
cauză, se efectuează cercetări sub

aspectul săvârșirii infracțiunii de
ucidere din culpă”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Frecvente accidente rutiere
grave în localitatea Bălțați
Amintim faptul că la începutul
acestui an, pe data de 1 februarie
2022, 7 persoane și-au pierdut viața
într-un tragic accident rutier în localitatea Bălțați. În accident au fost implicate o ambulanță, un tir și un
microbuz. Șoferul tirului, un tânăr de
28 de ani, și cei 6 muncitori ce se
aflau în microbuz au decedat pe loc.
Echipajul medical al ambulanței și
gravida ce se afla în ambulanță au
scăpat ca prin minune. Localitatea
Bălțați este cunoscuta pentru zecile
de accidente rutiere grave care au
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Ieșeanca Rodica Pop readuce la viață
mobilă veche și o transformă în operă
de artă. „Au încărcătură emoțională”
Rodica Pop, din Iași, a început, în urmă cu 4 ani,
să recondiționeze mobilier vechi. Avea nevoie de o
ocupație relaxantă după ce termina cele 8 ore de
muncă în cadrul Direcției Județene pentru Cultură,
la secția „Patrimoniu mobil”. Dacă a început totul ca
o joacă, pe parcurs s-a transformat într-o pasiune.
„În ultimii ani s-au deschis mai multe magazine de
mobilier second-hand, adus din străinătate, mobilier de foarte bună calitate, uneori chiar foarte bine
întreținut, deci nemaiavând nevoie de nicio intervenție a unui specialist, dar și alte piese uzate. Oamenii le cumpără la prețuri rezonabile, le apreciază
pentru aspectul lor, pentru calitate, arată foarte
bine, însă unele sunt foarte vechi, deci au un istoric,
iar cei care pricep îl pot scoate la suprafață. Oamenii cumpără foarte mult mobilier de la magazinele
second-hand și atunci apare și nevoia ca cineva să
le recondiționeze sau chiar să le restaureze. Eu am
început acum 4 ani activitatea aceasta, dintr-o
joacă. Am fost la un atelier al Dianei Ivanof. Se
ocupa de distribuția de vopsele cu o tehnică specială de aplicare. Poți să faci foarte multe cu aceste
vopsele. Așa am început, mergând la acest atelier
al Dianei. Am început să restaurez diverse piese
prin casă, dar eu, fiind o persoană mai sobră, miam propus să o fac profesionist, în sensul că nu am
vrut să mă limitez la numai a vopsi o mobilă, și am
făcut un curs la Ministerul Culturii de restaurare, am
lucrat cu experți”, spune Rodica Pop, restaurator de
mobilă veche.

Ieșenii vor să aibă în locuințe piese
de mobilier vechi
Ieșeanca mai spune că majoritatea dintre
clienții săi au adus spre recondiționare piese de
mobilier vechi care au încărcătură emoțională,
fiind ale bunicilor sau ale străbunicilor. „Mi-am
făcut mie și apoi au apărut prietene care aveau diverse lucruri prin casă, învechite, și atunci au vrut
să le împrospăteze. Nu contează lemnul, se poate
restaura. Foarte multe persoane vin la mine cu
câte 2-3 scaune sau o masă pe care le au de la bunica sau străbunica. Nu sunt piese extraordinare
ca aspect, dar au încărcătură emoțională. Au valoare memorialistică pentru acea familie. S-a întâmplat ca un taburet absolut banal, lăsat prin
curte, putrezit, să-l recondiționez și să fie piesa
de rezistență din locuință. Eu lucrez după-amiaza,
e al doilea meu job. Restaurarea unei piese poate
să dureze de la o săptămână la 3 luni. Sunt operațiuni foarte diverse. De aceea, o piesă o cumperi
cu o sumă mică, uneori, iar activitatea de restaurare costă mult mai mult. Trebuie anunțat din timp
că produsul va fi scump. Dar când te apuci de
treabă constați tot felul de vicii, de probleme, care

necesită soluții scumpe și cu timp foarte mult.
Atunci munca de restaurator este costisitoare și
de nișă, poate de aceea nu este foarte vizibilă,
pentru că nu e la fel de ochioasă precum arta. Eu
am prețuri mici, față de ceea ce este pe piață,
pentru că o fac din pasiune, e o formă de relaxare,
e un refugiu”, explică Rodica Pop. Reporterii BZI
au prezentat în edițiile anterioare povestea Ralucăi Zaiț, care face decorațiuni handmade.

Ieșeanca Rodica Pop a recondiționat
mobilă veche din secolul al XIX-lea
Costurile pentru restaurarea unui produs pot
porni de la câteva sute până la mii de euro, în funcție de complexitatea lucrării. „Cea mai complexă
lucrare pe care am făcut-o a fost cea pentru examenul de final, la care am lucrat cu o echipă de
oameni, pentru că nu a fost vorba doar de lemn.
Este vorba de un instrument indian, denumit sarasvadivina, dintr-un lemn special care are nu
doar lemn, ci și metal, argint, aur, lemn policrom,
os, și atunci a fost nevoie de participarea mai multor specialiști. Pentru examen este normal să lucrezi cu experți. Eu am lucrat cu Vasile Ioniță, care
este expert în lemn, și cu Loredana Axinte, expert
în lemn policrom. Cu doamna Maria Geba, de la Palatul Culturii, am făcut tot felul de analize de laborator, cu Bogdan Opreanu, de la Facultatea de
Arte, de la secția de Conservare-Restaurare. Cu
piesa respectivă am fost la Salonul de restaurare
și am luat un premiu. Am lucrat și piese din lemn
care aveau toate problemele pe care le poate avea
un obiect din lemn. Multe găuri de cari ce trebuiau
acoperite. Dar înainte am făcut un tratament care
durează o lună de zile, cel puțin, unde în fiecare
gaură este injectată o substanță care omoară vietățile ce distrug mobila, apoi piesa este înfoliată

în plastic și stă două săptămâni, după care se repetă tratamentul de 2-3 ori. Piesa a trebuit dezmembrată integral, a fost îndepărtată toată
vopseaua, șlefuită, aranjată, dată cu mult baiț, lac.
Oamenii voiau să o pună în bucătărie, dar apoi au
pus-o în living pentru că era prea frumoasă. Unii
de asta cumpără, pentru a avea o piesă de rezistență în casă. Cea mai veche piesă restaurată este
un scaun folosit ca fotoliu, un fel de jilț vechi, de
prin secolul al XIX-lea”, mai spune Rodica Pop, restaurator de mobilier vechi.

Rodica Pop: „Oamenii muncesc
foarte mult și nu sunt știuți”
Ea adaugă faptul că sunt mulți profesioniști în
domeniu, dar foarte puțină lume știe despre ei,
pentru că nu au timp să se promoveze. „Sunt unii
profesioniști care nu se promovează pe Facebook.
Au în spate o carieră de zeci de ani, care lucrează
în instituții și care au foarte mult de muncă și nu
au timp să își facă promovare. Fiecare piesă în
parte necesită multă migală, de asta nu au timp
să se ocupe de promovare și nici nu au nevoie.
Restaurarea e ca o bucătărie în care se întâmplă
minunile, dar ascunsă. Doar piesa finalizată iese
la suprafață. În muzee noi vedem doar exponatele,
dar nu știm ce se întâmplă în spatele zidurilor,
acolo unde oamenii muncesc foarte mult și nu
sunt știuți”, mai spune Rodica Pop. Reporterii BZI
au prezentat, în edițiile anterioare, povestea tinerei Ana Maria Gribincea care recondiționează mobilă veche, mai ales cutii pentru bijuterii sau
dulapuri. Pe de altă parte, ieșeanca Rodica Pop
spune că are clienți care vin acasă în vacanță, din
străinătate, și o solicită pentru a recondiționa
obiecte de mobilier vechi.
Raluca COSTIN
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Dosar executare nr: 2830205226777
Nr.593743/28.06.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2022 luna IUNIE ziua 28
În temeiul prevederilor art.250 alin.(2) si art.255 alin.(1) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 13, luna iulie, ora
10.00, anul 2022, în localitatea Iasi, b-dul Nicolae Iorga, nr.10C, se vor vinde
la licitaţie, următoarele bunuri imobile:
Teren în suprafaţă de 2.617 mp (2302,48 mp categoria de folosinţă
arabil, amplasat în parcela 1(1896/1/5), 132,66 mp categoria de folosinţă
fâneaţă, amplasat în parcela 2(1897/1/5) şi 181,86 mp categoria de folosinţă drum, amplasat în parcela 3(1899/2/5), situat în extravilanul comunei Bârnova, având nr.cadastral 2694, înscris în cartea funciară
nr.66130 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2748) a localităţii
Bârnova, judeţul Iaşi evaluat la suma de 32.500 lei ( exclusiv TVA).
Pret de pornire a treia licitaţie 16.250 lei (exclusiv TVA).
Creditori
ANAF – A.J.F. P. Iasi

Sarcini
Ipotecă imobiliară înregistrată
sub nr.201302/29.07.2013

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul Nicolae Iorga, nr.10C, parter,
cam.P8, telefon 0232/213332, int.5127, executor fiscal Ramona Curcudel.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Iasi, cod de identificare fiscală 4540909,
deschis la Trezoreria Municipiului Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0232/213332, interior 5127, executor fiscal Ramona Curcudel.
Data afişării: 28.06.2022
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate
precum și atestări profesionale în
domeniul financiar-contabil,
prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii
de fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare și
extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; *
Misiuni de administrare și arbitraje lichidări societăți; * Auditare
societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară,
drept comercial parte economică; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntară societăți; * Comunicare și
relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și
informatică de gestiune. Relații la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

ANGAJEAZĂ Asistent Manager

Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/
masterat), preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea
mai multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor,
în conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele corespunzătoare, îndosariere și
arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și a
celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri
necesară desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin
poștă, fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și
situațiilor cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru
toate departamentele firmei

ANGAJEAZĂ

CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office
(Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică de a învăța

Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

ANGAJEAZĂ

Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI
BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență
(8/10 clase; cu/fără diplomă de bacalaureat) cu
posibilitatea calificării în meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la
adresa: office@das.ro sau se pot depune la
sediul societatii din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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Familia anunță cu durere trecerea în neființă a
academician profesor universitar doctor
inginer IOAN PETRU CIONGRADI, mentor a
numeroase generații de ingineri constructori.
Și-a dedicat întreaga viață, cu pasiune și talent,
profesiei de inginer și dascăl, dar a știut în permanență
să fie un model de soț, tată, bunic și străbunic.
Plecarea lui lasă un mare gol în inimile și sufletele
noastre. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă,
02 iulie ora 13:00 la cimitirul Eternitatea.
VÂNZĂRI DIVERSE
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali
aclimatizați: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR, arbuști
de gard viu etc. Plantele sunt
crescute în câmp deschis.
Telefon: 0762. 061. 555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757. 101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț
60000. Relații la telefon:
0772026329.
Vând garsonieră în zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Preț 25000 euro, ușor negociabil.
Relații la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou

- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747. 982. 597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă viitorul
magazin Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:

37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilitățile,
cu vitrină mare (15ml) pretabil
pentru diferite activități. FD21027
Tel: 0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construcție 2016, structură
pe cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5,
aproape de centru, din bolțari - 96
mp, an construcție 1994,
finalizată la cheie. Anexe - 3
camere în suprafață de 106 mp,
beci, 2 compartimente, fântână,
livadă pruni, vita de vie+teren în
total 1760 mp. Relații la telefon:
0741. 485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul
PĂUN - la 150 m de strada
principală. Pe timp de iarnă
accesul este facil. Relații la tel.
0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU 3 straturi, garaj și boxă, Dancu,
str. Dascălilor, nr. 10. Preț: 36.
000 euro, negociabil. Telefoane:
0332. 108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică.
Preț negociabil. Tel. 0767.
983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar 43.
000 euro. Profită de ofertă! Relații
la telefon: 0755. 122000.

Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată
cu acces la bucătărie, frigider,
mașină de spălat, baie, centrală
termică, aragaz, cameră cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lună. Spațiul se află
lângă complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona
Complexului Comercial CiurchiIași. Facilități: centrală, frigider,
aragaz, mașină de spălat, TV în
fiecare cameră, mobilă nouă și
recondiționată, uși noi moderne,
parter. Actele prin notariat.
Telefon: 0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,

ACTUALITATE
parțial mobilate, parter, aprox.
85 mp fiecare, cu gradină în
față, zonă rezidențială. Tel.
0745. 096992.
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ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.

Analist financiar, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

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.

Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

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

Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,

Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.

Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.

Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.

Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA. Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.

LOCURI DE MUNCĂ
Asociatia de Proprietari Galata
1C, Str. Vamasoaia nr.2, bl. B15,
Parter, CIF 5267930 angajeaza
administrator - casier si contabil.
Ofertele se depun pe adresele de
e-mail: sandafilip@yahoo.com.
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare
pc / limba engleză, EUROPA
TRADE SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italia
nă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole
din textile, fără studii și
experiență precizate, CONFECȚII
INTEGRATE MOLDOVA SRL IASI.
Relații la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro,
STR.BUCIUM NR.34.
Confecționer asamblor articole
din textile, 8 clase, experiență 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Relații la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR

CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
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SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
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office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii,
limba engleză, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR
SRL. Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
SA. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență

precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.

Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

CONCURSURI
Primăria comunei Grajduri, județul
Iași, organizează în data de
19.09.2022, ora 10, la sediul
Primăriei, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante: inspector de specialitate,
debutant din cadrul
Compartimentului Cultură și
arhivă; medic generalist, asistent
medical generalist, medic
stomatolog, asistent medical
stomatolog în cadrul
Compartimentului Asistență
Socială, Asistenți Personali,
Autoritate Tutelară și Medicină
Școlară; femeie de serviciu în
cadrul Compartimentului
Administrativ și șofer în cadrul
Compartimentului Administrativ
Condiţii de participare: Pentru
funcţia de inspector de
specialitate, debutant din cadrul
Compartimentului Cultură și
Arhivă: - studii universitare
absolvite cu diplomă de licenţă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor
– nu este cazul. Pentru funcţia de
medic generalist, din cadrul
Compartimentului Asistență
Socială, Asistenți Personali,
Autoritate Tutelară și Medicină
Școlară: - studii universitare
absolvite cu diplomă de licenţă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
specializarea Medicină; certificat de specialist sau primar
pentru medici; - certificat de
membru al organizației
profesionale, vizat pe anul în curs;
- vechime în specialitatea
studiilor – nu este cazul. Pentru
funcţia de medic stomatolog, din
cadrul Compartimentului
Asistență Socială, Asistenți
Personali, Autoritate Tutelară și
Medicină Școlară: - studii
universitare absolvite cu diplomă
de licenţă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în specializarea
Medicină dentară; - certificat de
specialist sau primar pentru
medici; - certificat de membru al
organizației profesionale; vechime în specialitatea studiilor
– nu este cazul. Pentru funcţia de
asistent medical generalist și
asistent medical stomatolog, din
cadrul Compartimentului
Asistență Socială, Asistenți
Personali, Autoritate Tutelară și
Medicină Școlară: - studii
postliceale; - membri ai Ordinului
Asistenților Medicali, Generaliști,

Moașelor și Asistenților Medicali
din România cu certificat vizat pe
anul în curs; - adeverință de
concurs eliberată de
O.A.M.G.M.A.M.R.; - vechime în
specialitatea studiilor – nu este
cazul. Pentru funcţia de femeie de
serviciu, din cadrul
Compartimentului Administrativ: studii medii sau gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor
– nu este cazul. Pentru funcţia de
șofer, din cadrul
Compartimentului Administrativ: studii medii sau gimnaziale; permis categoria B, C, D, E; vechime în specialitatea studiilor
– nu este cazul. Dosarele de
concurs se depun până la data de
15.07.2022, ora 15. Detalii se pot
obține de la sediul instituției, sau
la nr. telefon 0232/228286,
persoană de contact
tel:0756710619.

LICITAȚII
C.I.I.FILIP A. SANDA- cu sediul
social în Iași, str.Frumoasa nr.16,
bl.639, sc.A, et.1, ap. nr.1, Iași, în
calitate de lichidator judiciar al SC
LEUL COMPANY SRL anunță
vânzarea prin licitație publică cu
strigare a imobilului - a Spațiului
comercial, situat în comuna
Belcești, județul Iași-Activ-descris
conform Cărții Funciare: -CC extravilan T52, nr. cadastral
60478, CF – 60478/Belcești,
suprafața de 420,00 mp; -C2 spațiul comercial P+1, nr.
cadastral – 60478, CF – 60478/,
suprafața 554,00 mp, SU estimată
– 465,89mp, SC- 277,00 mp,
Terasa – 22,15mp, aflat in
proprietatea privata a SC Leul
Company Srl Iasi. Prețul de
pornire reprezinta 70% din prețul
raportului de evaluare și este
convertibil plătibil în lei la cursul
de schimb BNR din ziua
adjudecării. TVA-ul se aplică în
funcție de Codul Fiscal în vigoare
la data vânzării. Se consideră că
ofertantul-potențialul cumpărător
acceptă prețul activului pentru
care a depus documentația,
condițiile stipulate în
Regulamentul de vânzare și
Caietului de sarcini a activului.
Vânzarea activului prin licitație
publică cu strigare va avea loc în
datele de 15.06.2022,
30.06.2022, 14.07.2022 și
28.07.2022, orele 13.00 la sediul
lichidatorului judiciar și se va
desfășura conform prevederilor
Legii nr.85/2014 privind
procedura insolvenței. Vânzarea
se va face în conformitate cu
Regulamentul de vănzare și
Caietul de sarcini cu precizarea
expresă ca prețul oferit nu poate
fi mai mic decât prețul de pornire
stabilit prin Raportul de evaluare.
Informații suplimentare privind
descrierea și vizionarea activului
imobil, condițiile de participare și
organizarea vînzării puteți solicita
pe adresa de e-mail:
sandafilip@yahoo.com sau
telefon mobil: 0742671391 sau
tel: 0232241596.
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Un ieșean și-a îndeplinit fanteziile
sexuale cu vecina! Femeia nu a mai fost
pusă niciodată într-o asemenea ipostază!
Un ieșean care și-a îndeplinit fanteziile sexuale cu o vecină de-a lui a fost pedepsit de judecători. Așadar, magistrații din cadrul Judecătoriei
Iași l-au condamnat ieri pe Paul Iulian Labonțu la
6 ani și 8 luni de pușcărie, pentru viol și violare de
domiciliu. „Instanța ia act că persoana vătămată
T.D. nu s-a constituit parte civilă în cauză”, au precizat judecătorii ieșeni. De remarcat este faptul
că sentința nu este definitivă, aceasta putând fi
contestată. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Procurorii spun că ieșeanul Paul
Labonțu și-a îndeplinit fanteziile
sexuale cu vecina
Procesul lui Paul Iulian Labonțu a început pe
16 martie 2022. Procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iași l-au trimis în judecată
pe individ, sub acuzațiile de viol și violare de domiciliu. Asta, după ce ieșeanul a fost reținut și, mai
apoi, arestat preventiv de pe data de 22 februarie
2022. Anchetatorii ieșeni spun că Paul Iulian Labonțu (31 de ani) a intrat în vizorul lor în urmă cu
câteva luni, după ce o femeie de 58 de ani s-a
plâns că a fost violată în propria locuință.
„Incidentul a avut loc în noaptea de 21 spre 22
februarie 2022, în jurul orei 23:00, în comuna Țigănași. Pe tot parcursul zilei, inculpatul consumase băuturi alcoolice. Seara, acesta a pătruns în
curtea casei persoanei vătămate. Printr-un geam

Bursa bârfelor

neasigurat, el a intrat în locuință. Persoana vătămată era pe holul locuinței, s-a speriat și a strigat
la el să plece din casă. Inculpatul a prins-o pe victimă de mâini și i-a propus să întrețină relații sexuale cu el”, a declarat prim-procurorul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, Dragoș
Bordianu.

Ieșeanul, săltat și dus la audieri în
urma incidentului
Oamenii legii au adăugat că lui Paul Iulian Lăbonțu nu i-a păsat că femeia, care i-ar fi putut fi
mamă, nu voia să facă sex cu el. „Victima a fost
imobilizată, iar inculpatul a întreținut un raport sexual normal cu aceasta, împotriva voinței ei. La
angajat pe șest grației mămicii care lucrează la
firma de asfaltări a bremăriei. După ce a fost băgată la birouri pe ușa din dos, Bela a început să
facă și figuri. A început să întârzie sau chiar să
nu mai vină la muncă. Colegii ar comenta, dar le
este frică de pilele care i-au dat de muncă domnișoarei. Acum, babele nu știu dacă Bela a lipsit
pentru că era bolnăvioară, dar colegii de birou
susțin că s-a urcat scroafa-n copac și că de fapt
trage chiulul. Dar mai multe despre acest personaj și în edițiile viitoare.

Țeparul cu merțane a tras lozul
Bela dansatoarea nu prea
mai dă pe la serviciu
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
una despre o gagică din târg care a mai fost pe
prima pagină a gazetei bâzâitoare. Este vorba
despre Bela Macanache, fătuca aia care a prestat tot felul de servicii broscarilor într-un club celebru. După ce s-a lăsat de dansat la bară, s-a

Babele continuă rubrica cu un despre un personaj anchetat de gabori zilele astea. Este vorba
de Edy Afrim, un băiet umflat cu pompa, care
trage la fiare și se bucura nevasta altuia. Acum,
Edi și Coimina au cam dat de necaz, pentru că au
păcălit niște omuleți cu panarame din alea cărora li se spune cripto. Fraierii erau chiar și antrenați de femeie înainte de tranzacții,
bineînțeles contra cost. Cică sute de mii de euro
au făcut din scurt. De aici și banii pentru două

final, el a plecat pe ușă din casa victimei”, a încheiat Dragoș Bordianu. Femeia batjocorită a mers la
Poliție, unde a depus o plângere. Anchetatorii au
ajuns foarte repede la Paul Iulian Lăbonțu. Individul a fost dus la audieri.
Individul a recunoscut comiterea faptei, dând
vina pe cantitatea de alcool consumată înaintea
incidentului. Pe 22 februarie 2022, ieșeanul a fost
reținut pentru 24 de ore. A doua zi, Paul Iulian Lăbonțu a fost dus la sediul Judecătoriei Iași cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Instanța a admis cererea anchetatorilor în ceea ce
îl privește pe ieșeanul care și-a îndeplinit fanteziile
sexuale cu vecina lui.
Ciprian NEDELCU

merțanuri de ultimă oră. Numai că acum, începe
să le fugă pământul de sub picioare, pentru că
au intrat în anchetă gaborii și au făcut percheziții
ca la carte. Rămâne de văzut dacă va intra cineva
la bulău. Babele vor urmări subiectul și vor veni
și cu alte picanterii din viața cuplului de aur.

Se plimbă pe unde vrea
pe banii fraierilor!
Nu se despart unul de celălalt
La închiderea ediției, babele bârfitoare mai
spun una din domeniul puliticii de pe la noi din
târg. Ei bine, e vorba de Bogdănel Cojoc, prefeciul din Casa cu Pătrate, ăla de nu mișcă nimic în
front fără știrea agramatului Argăzel Pompa.
Cică a ajuns să se plimbe din ce în ce mai des în
interes de partid și nu în interes de serviciu,
taman pe banii și benzina prefeciurii. Prefeciul
se plimbă pe la tot felul de inaugurări unde hop
apare și Arăgăzel. Și în loc să facă bara- bara să
meargă cu o mașină, amândoi vin cu câte o tigaie
separată. Și ghici cum decontează ei benzina?

