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Ieșenii sunt exasperați de zgomotul cauzat
de dezmembrarea tramvaielor vechi CTP
Iași! Cristian Stoica: „Vom impune firmei
care se ocupă să respecte toate normele”
Recent, un ieșean
nemulțumit a reclamat o
situație care provoacă
disconfort locuitorilor de
pe strada Silvestru numărul
5. În curtea Companiei de
Transport Public Iași, sunt
dezmembrate tramvaiele
vechi care au fost scose
din uz. Această acțiune îi
deranjează pe cetățenii din
zonă atât din cauza
mirosului emanat, cât și din
cauza poluării fonice

Având în vedere eforturile Companiei de Transport Public din Iași de
a înlocui vechile tramvaie cu vehiculele noi turcești, o parte din cele
vechi vor fi trimise spre casare. Astfel, acest proces, desfășurat în
preajma unor blocuri de locuință din
Iași, a deranjat o parte dintre locuitorii de pe strada Silvestru. Directorul Cristian Stoica susține că de
dezmembrări se ocupă o altă firmă și
că a solicitat ca aceasta să respecte
toate normele cerute.

Dezmembrarea tramvaielor
vechi terorizează ieșenii!
La începutul lunii iunie 2022, a
fost inaugurat Punctul Intermodal
Țuțora și au fost lansate pe traseu
noile tramvaie Bozankaya. Cu acest
prilej, primarul municipiului Iași,
Mihai Chirica, a anunțat că vechile
vehicule vor fi trimise spre casare,
iar piesele acestora vor fi folosite
pentru a repara tramvaiele vechi rămase în continuare pe traseu.
Compania de Transport Public
(CTP) Iași pare că a început acest demers de dezmembrare a vechilor
tramvaie în curtea companiei de pe
strada Silvestru numărul 5. Zgomotul
și mirosurile emanate în timpul procesului de dezasamblare a vehiculelor pare că deranjează locuitorii din
zonă deoarece aceștia au decis să se
plângă și să ceară investigarea situa-

ției. Ei se întreabă dacă CTP Iași respectă normele impuse de Garda de
Mediu și dacă dețin autorizație pentru dezemembrarea tramvaielor în
apropierea blocurilor de locuință din
zona Gării.
Întrebat despre această situație,
comisarul șef al Gărzii de Mediu, Gheorghe Bacușcă, susține că nu a primit nicio reclamație în acest sens și
că, din câte știe el, CTP Iași deține de
foarte mult timp autorizație pentru
desfășurarea unor astfel de activități.
„Ei aveau un atelier autorizat
acolo ca să efectueze și lucrări de
restaurare, nu doar de dezmembrare
tramvaie. Unitatea este autorizată
din toate punctele de vedere, inclusiv
atelierul. Nu am luat la cunoștiință de
vreo sesizare în privința acestei situații. De problemele astea de poluare fonică, poliția locală este cea
care ar trebui să se ocupe”, a explicat
comisarul șef al Gărzii de Mediu Iași.
În mod similar, nici Poliția Locală
nu a fost semnalată în legătură cu
această situație, conform Dispeceratului.

„Noi nu am primit nicio reclamație. Nu știu nici dacă cei de la CTP au
sau nu autorizație pentru a dezmembra tramvaie pe strada Silvestru. În
mod normal, cred că cei de la Garda
de Mediu ar trebui să se ocupe”, au
explicat reprezentanții Poliției Locale. Directorul CTP Iași, Cristian
Stoica, a luat la cunoștință reclamațiile cetățenilor și a promis soluționarea problemei.
„Nu dezmembrăm noi. Este o
firmă care a câștigat licitația. Am
primit și noi reclamația și am luat legătura cu ei. Mi-au spus că au toate
avizele de la Mediu. I-am rugat să-mi
formuleze un răspuns pe care, ulterior, să-l prezint și le-am pus în vedere faptul că trebuie să respecte
toate aceste norme și le-am impus,
de asemenea, și un nou program de
lucru, astfel încât să nu deranjeze
cetățenii din zonă”, a explicat directorul CTP Iași.

Motivul dezmembrării
tramvaielor
În data de 6 iunie 2022, edilul Iașului, Mihai Chirica a promis înlocui-

rea vechiului parc de tramvaie, promisiune pe care a reiterat-o și cu
ocazia Zilei Transportatorului. Astfel,
în acord cu aceste cuvinte, vehiculele vechi ale CTP Iași, după ce vor fi
scoase din uz, vor fi dezmembrate și
trimise spre casare și, acolo unde
este posibil, piesele vor fi reutilizate
pentru a repara tramvaiele care încă
sunt pe traseu. Acesta a mai anunțat
că toate tramvaiele Bozankaya vor
ajunge în cursul anului 2023 și că,
până, la finalul anului 2022, vor fi
aduse și autobuze electrice.
Digitalizarea și accesibilitatea
mijlocului de transport în comun rămâne o prioritate pentru edil, care
încearcă pe cât posibil, să îl promoveze și să aducă noutăți.
Pentru a putea pune pe traseu
cât mai repede noile autobuze, recent, edilul a anunțat că speră să
semneze contractul de construcție a
2 stații electrice de mare viteza. Rămâne totuși de văzut dacă firma care
se ocupă de dezmembrarea tramvaielor vechi a respectat toate normele
impuse.
Emanuela Băluță
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Pericol pentru copii în Parcul Expoziției
din Copou! Risc de accidentare
în cel mai căutat spațiu din zonă
Pericol pentru copiii care
se aventurează în zona
Parcului Expoziției, din
cartierul Copou. Locul de
joacă din Parcul Expoziției
ascunde capcane la tot
pasul, iar cei mici riscă să
se accidenteze. Primăria
Iași abia a prins la
proiectare modernizarea
spațiului din zona Copou
Unul din cele mai căutate locuri
de joacă din municipiul Iași ascunde
adevărate capcane. Spațiul destinat
copiilor, din Parcul Expoziției, zona
Copou, a ajuns să se deterioreze pe
zi ce trece. Deși locul de joacă din
parc este folosit zilnic de către cei
mici, acesta încă nu a fost reabilitat.

De altfel, unii părinți au atras atenția
cu privire la problemele apărute în

parcul unde sunt frecvent zeci de
copii.

Pericol pentru copii în
Parcul Expoziției
din zona Copou
Oamenii au reclamat riscul producerii unor accidente în parc, în
vreme ce municipalitatea nu a luat,
până acum, nicio măsură. Unul dintre
părinți a arătat că toboganul din parc
a ajuns să se crape, iar copiii care îl
folosesc riscă să se accidenteze
grav. Unii dintre părinți au cerut inclusiv montarea unor camere de supraveghere în zonă pentru ca acele
spații să nu mai fie distruse. „Eu aș
pune camere video și aș amenda părinții cu amenda maximă. Copilul
meu e în pericol în parc din cauza părinților care își educă în mod greșit
copiii. Dacă îi educă”, a spus un părinte din Iași. În această lună, în Parcul Expoziției va avea loc un târg
destinat produselor ecologice.

Primăria promite că reface
locul de joacă din
parcul din zona Copou
Pe de altă parte, reprezentanții
municipalității ieșene au arătat că
locul de joacă din Parcul Expoziției
va intra în reabilitare, în cursul acestui an. „Anul acesta locul de joacă din
Parcul Expoziției intră în reabilitare.

Este pe lista de investiții, fiind acum
la autorizare”, a spus Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași. În plus, primăria susține și
că alte locuri de joacă din municipiul
Iași vor intra într-un proces de reabilitare în perioada următoare.

Lucrări de 1,4 milioane de
lei în locul de joacă din parc
De altfel, în cursul anului trecut,
autoritatea locală susținea că locul
de joacă din Parcul Expoziției va fi
modernizat. Pentru proiectul privind
reabilitarea locului de joacă, Primăria
Iași va pune la bătaie 1,4 milioane de
lei, sumă cu tot cu TVA. Durata de
execuție a lucrărilor a fost estimată
la 12 luni. „Lucrările cuprind reabilitarea echipamentelor existente, dezafectarea echipamentelor foarte
degradate care nu mai pot fi reabilitate, precum și suplimentarea cu
echipamente și mobilier urban noi,
conforme cu normele europene în vigoare. Pe amplasament se păstrează
următoarele echipamente existente:
un complex de joacă pentru copiii cu
dizabilități, două carusele cu căluți,
șapte echipamente fitness, un complex de lemn cu tobogan, 30 de bănci
cu spătar. Echipamentele vor fi reabilitate”, se arată în proiectul de hotărâre. Parcul Expoziției din Copou ar
urma să fie refăcut integral.
Vlad ROTARU
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Afacere de aproape 1 milion de euro la
Aeroportul Iași! Bulgarii, francezii
și italienii caută banii aerogării

O nouă afacere de aproximativ 1
milion de euro va avea loc la
Aeroportul Iași. Mai multe firme din
țară și din străinătate au depus oferte
pentru supravegherea șantierului
legat de construcția noului terminal
T4 pentru pasageri
Bătaie la sânge pe supravegherea lucrărilor la
noul Terminal T4 de la Aeroportul Internațional
Iași. Numai puțin de 10 oferte au fost depuse la
procedura de 4,5 milioane lei (910.931 euro) legată
de servicii de supraveghere și dirigenție de șantier
pentru proiectul construirii noului terminal de pasageri de peste 30 mii metri pătrați. Ofertele vor
fi analizate până în luna octombrie 2022, ulterior
urmând a fi anunțată și firma sau asocierea de
firme care va superviza șantierul.

Afacere de aproape 1 milion euro la
Aeroportul Iași
O ofertă a fost depusă de firma Medos Construct & Consulting SRL din municipiul Iași.
Aceasta va avea ca terț firma Pro Toby SRL. O altă
ofertă a fost depusă de firma Consitrans SRL, societate care s-a ocupat de proiectul terminalului,
firmă care face în prezent și studiul pentru autostrada A8 pe teritoriul județului Iași. O a treia ofertă

a venit din partea firmei Septembrie Consulting
SRL din București, firmă care a venit cu societatea
Qualitrix SRL drept subcontractant. O altă ofertă
a venit din partea Konsent SRL Iași, firmă deținută
de Paul Savin.

Oferte din Capitală pentru
supravegherea lucrărilor
de la Aeroportul Iași
Printre ofertele depuse se numără și cea a firmei Secunet Project SRL din București. Această
societate a venit cu firma Ghallard Sys SRL București drept subcontractant. Pentru serviciile de
supraveghere a șantierului și pentru cele de dirigenție de șantier a depus o ofertă și firma Popp &
Asociatii Management din București. Printre firmele care au mai depus oferte la Aeroportul Internațional Iași se numără și unele cu capital străin.

Francezii și bulgarii au venit
cu oferte la Aeroportul Iași
Printre ofertele depuse se numără și cea de la
Bureau Veritas cu Savant Elbul Bulgaria Ltd. Prima
societate are capital francez, iar cea de a doua își
are sediul în Sofia, capitala Bulgariei. O altă ofertă
a fost depusă de asocierea Artehnis, Lukama Construct SRL și Meta Engineering SA. Primele două
firme sunt din Iași, în timp ce a treia are capital

spaniol, firma mamă fiind în Barcelona. O altă
ofertă a fost depusă de asocierea Venturo Investment SRL, AE Dozoring, Amfora Construct Promanagement SRL. Aceeași asociere a depus
oferte și la Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere pentru supervizarea unor
lucrări de drumuri. Tot la aeroport a venit o ofertă
și de la asocierea Aduro Impex- We Proeject Engineering – 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SPA

Lucrări de zeci de milioane
euro la Aeroportul Iași
Câștigătorul procedurii va supraveghea lucrările la noul terminal T4 ce urmează a fi ridicat din
fonduri europene. De altfel, contractul pentru noul
șantier a fost semnat cu austriecii de la Strabag
SRL pentru 66 de milioane de euro. Terminalul va
fi construit pe 30 de mii de metri pătrați și va dispune și de 250 locuri de parcare. Clădirea va avea
o capacitate de procesare de 3,3 milioane de pasageri/an. Realizarea T4 presupune inclusiv o reconfigurare a drumului de acces și a actualei
parcări de autoturisme. Astfel, va apărea o parcare cu 250 de locuri noi. Pentru acest proiect, a
fost depusă o cerere de finanțare externă.
Aceasta este cea mai mare afacere de la Aeroportul Iași pentru o firmă privată din ultimii ani.
Vlad ROTARU
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Conducătorii auto ieșeni acuză haosul creat
de cei care folosesc trotinete și biciclete
în trafic! La ce riscuri se supun aceștia

Șoferii trebuie să fie și mai
atenți atunci când conduc,
odată cu apariția
trotinetelor electrice în
municipiul Iași. Persoanele
care se deplasează cu
trotinete și biciclete în
trafic nu sunt întotdeauna
atente la regulile de
circulație ce trebuie
respectate. În cazul lor, un
eventual accident ar avea
un impact mult mai mare,
riscând chiar să își piardă
viața

Unii conducători auto din municipiul Iași se plâng de riscurile pe
care le reprezintă cei care folosesc
trotinete și biciclete în trafic.
Recent, în zona cartierului Alexandru cel Bun, din municipiul Iași,
un șofer a surprins un biciclist și un
tânăr pe trotinetă care circulau pe
carosabil.
Persoana ce se deplasa cu trotineta nu avea echipamentul de protecție, iar biciclistul nu s-a asigurat
și nu a acordat prioritate, riscând un
impact cu vehiculele ce veneau din
partea dreaptă.

Șoferii ieșeni, deranjați de
cei cu trotinete și
biciclete în trafic
Recent, în timp ce se deplasa în
zona cartierului Alexandru cel Bun,
din municipiul Iași, un șofer a surprins pe camera video doi tineri care
se plimbau pe șosea cu bicicleta,
respectiv trotineta.
Ieșeanul de pe trotinetă, cu toate
că nu și-a luat măsurile de protecție
și nu a purtat echipamentul necesar,
mergea printre mașini. La un moment dat, a trecut prin fața biciclistului care, la rândul lui, nu a acordat
prioritate. Ulterior, persoana de pe
trotinetă a dorit să schimbe direcția
de mers spre dreapta și a „semnalizat” cu piciorul.
Cu toate acestea, mulți dintre ei
susțin că persoanele care folosesc
astfel de modalități de a circula în
trafic trebuie educate cu privire la
regulile de circulație rutieră, deoarece, în cazul unui accident, există
riscuri mult mai mari să se rănească
sau chiar să își piardă viața.

Un „trotinetist”, victimă a
unui accident
săptămâna trecută
Nu a trecut mai mult de o săptămână de la momentul înregistrării

modului în care circulau cei doi până
la producerea unui accident în care
victimă era o persoană ce se deplasa
cu trotineta, în momentul impactului
cu un autovehicul. Pe data de 28
iunie 2022, lângă supermarketul
Kaufland de pe bulevardul Nicolae
Iorga, din cartierul Nicolina, din municipiul Iași, s-a produs un accident
rutier.
Victima care folosea o trotinetă
electrică a fost acroșată de un autoturism. Din fericire, persoana lovită
nu și-a pierdut cunoștința. La fața locului s-a deplasat o motocicletă
SMURD cu un echipaj care i-a acordat victimei primul ajutor.
În acest an, în municipiul Iași, au
apărut trotinetele electrice ce pot fi
închiriate prin intermediul aplicațiilor. Ieșenii pot plăti cu cardul cursele
pe platformele puse la dispoziție de
companiile ce dețin trotinetele. De
regulă, acestea sunt folosite pe trotuar, în locurile special amenajate
pentru bicicliști.
Astfel de accidente ar putea deveni din ce în ce mai frecvente, dacă
ieșenii care utilizează trotinete și biciclete în trafic nu își iau toate măsurile de siguranță pentru a se
proteja de un eventual accident cu
urmări grave.
Violina GORCINSCHI
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Imagini terifiante! Un ieșean a măcelărit
cu un topor trei sufletele nevinovate!

Laurențiu Ajidaucei,
din satul Cornești,
comuna Miroslava,
este acuzat că ar fi
omorât, în cursul zilei
de 3 iulie 2022, trei
căței. O rudă a
bărbatului, Gabriel
Ștefaniu, susține că
Laurențiu Ajidaucei a
recurs la acest gest,
deoarece câinii i-au
mâncat câțiva pui din
gospodărie. Nervos,
bărbatul a măcelărit
cu un topor cele trei
sufletele nevinovate
și ar fi vrut să mai
ucidă încă doi câini,
dacă nu intervenea
Gabriel Ștefaniu
Gabriel Ștefaniu, rudă a
presupusului criminal, a sesizat polițiștii Secției nr. 4
Poliție Rurală Miroslava, fiind
oripilat de fapta comisă de
Laurențiu Ajidaucei. Polițiștii
Secției nr. 4 Poliție Rurală Miroslava au întocmit dosar
penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de ucidere a ani-

malelor, urmând să se efectueze cercetări, astfel încât
vinovatul să plătească pentru fapta comisă.

Laurențiu Ajidaucei,
acuzat că a măcelărit
cu un topor trei câini
din gospodăria
fratelui său
Gabriel Ștefaniu a asistat
cu groază la o serie de scene
desprinse parcă din filmele
horror. În cursul zilei de 3
iulie 2022, cumnatul surorii
sale, Laurențiu Ajidaucei, ar
fi ucis cu un topor trei câini,
deoarece aceștia i-ar fi mâncat câțiva pui din gospodărie. Bărbatul ar fi vrut să mai
omoare încă doi câini, însă a
fost oprit la timp.
„În jurul amiezii, l-am
auzit pe Laurențiu Ajidaucei
că țipa la câini că i-au mâncat puii. Eu eram în casă, nu
știam ce se întâmplă, el
căuta câinii, pentru că aceștia se ascundeau după niște
scânduri. Am auzit zgomot
când a dat scândurile alea la
o parte și i-a omorât cu toporul. Le-a dat în cap! Crimi-

nalul este cumnatul surorii
mele. Ea mi-a spus să nu mă
bag, că sunt câinii ei. Dar eu
nu pot să stau să asist la așa
ceva, m-am îngrozit când iam văzut, urlau și el nu se
oprea. Până nu i-a omorât pe
toți nu s-a oprit. Am mai salvat eu doi căței, că ei de toți
erau cinci. I-a căutat și pe
ăia și când l-am întrebat ce
face mi-a zis: «Ce vrei, să-ți
dau și ție un topor în cap?».
Nu știu de ce a făcut asta, el
mereu e agresiv, cu copiii lui
tot așa face. E o persoană
violentă, toți din familia lui
sunt așa!”, a declarat Gabriel
Ștefaniu.
Ruda presupusului criminal susține că bărbatul ar fi
mai comis astfel de fapte și
în trecut, fiind o persoană
extrem de violentă.
„Stăpânul câinilor ține cu
criminalul, pentru că e fratele lui, mi-a zis că nu trebuia
să mă bag, că s-a întâmplat
în ograda lui și oricum el a
vrut să scape de câini. Singura soluție pe care a găsito a fost să-i omoare, atâta
știu. Nu e primul caz, a mai

omorât pisici și mai multe
animale. Nu e normal să se
întâmple așa ceva, până la
urmă, e vorba despre niște
suflete”, a adăugat Gabriel
Ștefaniu.

Gabriel Ștefaniu: „Un
polițist m-a întrebat
dacă erau câini de
rasă sau nu!”
Gabriel Ștefaniu a sesizat
polițiștii Secției nr. 4 Poliție
Rurală Miroslava, vrând chiar
să cheme și un medic veterinar care să acorde îngrijiri
câinilor măcelăriți cu toporul.
„A venit poliția din comună ieri, mi-a luat mie o
declarație, dar doar atât. Un
polițist m-a întrebat dacă
erau câini de rasă sau nu. Eu
i-am zis că nu contează dacă
erau de rasă sau maidanezi.
Mi-au spus să chem un
medic veterinar, dar sora
mea nu-mi dă voie să fac
nimic în acest sens. Nici nu
știu ce s-a întâmplat cu cadavrele cățeilor, pentru că
mi-a spus că le-a dus de
acolo”, a menționat Gabriel

Ștefaniu.
Polițiștii Secției nr. 4
Poliție Rurală Miroslava au
întocmit dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere a animalelor. „La data de 03 iulie a. c.,
polițiștii Secției nr. 4 Poliție
Rurală Miroslava au fost sesizați de către un tânăr, din
comuna Miroslava, despre
faptul că un consătean i-ar
fi omorât trei câini, deoarece aceștia i-ar fi mâncat
găinile. În cauză, polițiștii
Biroului pentru Protecția
Animalelor Iași au întocmit
un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
ucidere a animalelor, cu intenție, iar cercetările continuă în vederea luării
măsurilor legale față de
persoana bănuită de comiterea faptelor”, a spus purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului de Poliție
Județean Iași, Anca Vîjiac.
Persoana care a măcelărit cu un topor cei trei câini
riscă să fie pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Codruța ȘOROAGĂ
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Zeci de șoferi din zona Moldovei îl caută!
Ieșeanul Marian Pichiu și-a transformat
pasiunea pentru mașini într-o afacere de lux
Șoferii din toată Moldova ajung în
Iași pentru a-și înfrumuseța sau proteja marile iubiri, mașinile, în atelierul
ieșeanului ce oferă servicii de cosmetică auto, la calitate înaltă. În momentul de față, cele mai tari mașini
așteaptă să fie „tunate” în atelierul
său.

Mașinile l-au făcut
să treacă la o nouă etapă
Marian Constantin Pichiu este un
ieșean în vârstă de 28 ani ce a reușit
să-și transforme pasiunea pentru
vehiculele auto într-o afacere de
succes. Tânărul se ocupă de cosmetică auto, având un portofoliu larg de
clienți ce au încredere în serviciile
complexe oferite. Antreprenorul a
muncit enorm pentru visul său.
„La vârsta de 16 ani, am plecat din
țară din dorința de a face mai mult,
am plecat să muncesc sezonier în
Italia, vara, aveam niște rude acolo
care mi-au găsit de lucru. La început,
am plecat cu gândul pe care cred că
îl au majoritatea tinerilor de 18 ani, de
a-și lua o mașină. Când m-am întors,
mi-am cumpărat o mașină pe care
după câteva luni am vândut-o.
Am fost plecat timp de 10 sezoane, adică de la 16 la 25 de ani.
Ușor, ușor mi-am tot luat alte mașini.
Tot schimbând mașinile și fiind

foarte pasionat de ele le modificam,
le cosmetizam, le făceam mai frumoase, făceam orice ca ele să iasă
în evidență. Schimbam câte una alta,
le vindeam, până mi-am dat seama
că se pot face bani din asta și ar
putea fi o afacere. Eram prin 2014
când mă gândeam că pasiunea mea
ar putea deveni mai mult. Deși apropiații îmi spuneau să-mi fac atelier
de cosmetică, pentru că aveam
cumva o piață definite și pentru că
oamenii știau cât de pasionat sunt,
aveam dubii, m-am chinuit foarte
mult până am luat această decizie, în
2019. Mi-am deschis în Păcurari primul atelier, am investit aproximativ
12.000 de euro. Am stat doi ani acolo,
am văzut că fac bine ce fac și că fiecare zi e o nouă provocare, în fiecare
zi ocupându-mă de alte mașini. Miam continuat studiile, am terminat și
facultate și master”, a declarat Marian Pichiu.
Afacerea se adresează tuturor
șoferilor ce apreciază calitatea, tânărul având colaborări cu reprezentanțe auto cunoscute, în situațiile
excepționale în care un anumit serviciu nu poate fi oferit de atelier. Mai
mult, conducătorii auto pot primi și
sfaturi sau îndrumări.
„Noi cosmetizăm interioarele,
scoatem mocheta, scos fețe de por-

tieră, se cosmetizează tot, se tratează plasticul, se tratează pielea, se
fac tratamente ceramice de piele ca
să protejăm mașina să nu se mai
zgârie, să nu mai apară crăpăturile,
să fie mereu hidratată, se cosmetizează tot. Pe partea de exterior se
polishează mașinile, se adaugă ceramic exterior, se oferă garanție de la
3 ani la 9 ani, foliem geamuri, caroserie, deci tot ce ține de cosmetică
și protejarea mașinii se poate realiza
la noi”, a adăugat Marian Pichiu.

Ieșenii apreciază
cosmetica auto
Conceptul de cosmetică auto a
început să fie din ce în ce mai vizibil
în România, respectiv în Iași. Cu
toate acestea, foarte puțini antreprenori reușesc ca raportul calitatepreț să reprezinte o principală
caracteristică.
„Am un portofoliu foarte larg de
clienți fideli, chiar am contracte și cu
persoane juridice, acum vreau să implementez și un nou serviciu, din
cauza faptului că mulți șoferi sunt
nemulțumiți de spălătoriile din Iași
cu angajați ce nu sunt atenți cu mașinile, le zgârie ba cu furtunul de la
aspirator, ba cu cârpele murdare și
alte lucruri de genul acesta. O să-mi
adaug acum un serviciu de spălare
interior exterior, un fel de spălătorie
de lux, cu prețuri altfel decât cele din

colțul blocului, dar cu servicii pe măsură.
Eu am investit și investesc constant în afacere, am 4 luni de când
m-am mutat în al doilea spațiu, am
totul pregătit în interior, am nevoie și
de un spațiu de spălat exterior acoperit pentru că din punctul. Chiar
dacă fac asta de câțiva ani și mă
ajută 2 băieți, încerc să mă perfecționez zilnic, merg la diverse cursuri.
Anul acesta mi-am mutat activitatea într-un atelier mai mare, văzând că cererea este foarte mare am
avut nevoie de un spațiu și mai mare
în care am investit și mai mult”, a
precizat Marian Pichiu.
Echipa atelierului se comportă la
fel cu fiecare vehicul, indiferent de
brand sau marcă.
„În momentul de față, în atelier
am un Rolls Royce de care trebuie să
ne ocupăm, deci lumea are încredere, oamenii nu trebuie dezamăgiți,
încrederea este cea mai importantă.
Au fost zile în care intram în atelier la
5 dimineața și ieșeam la 2. Stau
peste 20 de ore uneori, nu trebuie
să-ți bați joc de clienți. Din punctul
meu de vedere, e o greșeală enormă,
soluțiile nu își mai fac efectul și alte
aspecte importante”, a adăugat Marian Pichiu.
Astfel, ieșeanul a dus cosmetica
auto la un nivel înalt, bunica fiind cel
mai mare fan al său.
Andreea Timofte
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Dezbatere inedită, la Iași: o incursiune
în antropologia patrimoniului

O nouă dezbatere inedită la
Palatul Culturii din Iași!
Aceasta este intitulată
„Loc, materialități și
memorie: o incursiune în
antropologia
patrimoniului”. Concret,
Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași organizează
miercuri, 6 iulie 2022, ora
18.00, la Palatul Culturii din
Iași, o discuție–călătorie
despre noi, rădăcinile
noastre și ce mai poate fi
declinat sau recuperat
pentru rădăcinile copiilor
noștri. Dezbaterea are loc
în cadrul expoziției „Ștefan
Câlția. Obiectele
restaurării”
„Loc, materialități și memorie: o
incursiune în antropologia patrimoniului”. Sub această egidă, Complexul
Muzeal Național „Moldova” (CMNM)
Iași organizează miercuri, 6 iulie
2022, ora 18.00, la Palatul Culturii din
Iași, o discuție–călătorie despre noi,
rădăcinile noastre și ce mai poate fi
declinat sau recuperat pentru rădăcinile copiilor noștri. Dezbaterea are
loc în cadrul expoziției „Ștefan Câlția.
Obiectele restaurării”, invitata acestui eveniment fiind Monica Stroe, antropolog, inspirată de rezultatele

unei cercetări derulate în Șona, satul
copilăriei pictorului.

O dezbatere într-un cadru în
care publicul se va putea
bucura de frumusețea
locului românesc
reimaginat de artistul
Ștefan Câlția
Expoziția „Ștefan Câlția. Obiectele restaurării” este organizată de
Asociația Galeria „Artep”, având
drept parteneri Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul de
Artă, Fundația Ștefan Câlția și Galeria
Posibilă. „Antropologie și Patrimoniu
sunt două noțiuni complexe, aproape
greu de înțeles atunci când ne stă
mintea doar la vacanță. Dar ce-ar fi
dacă am descompune «antropologie» în obiceiuri, șezători, tradiții recuperate sau perpetuate, nuntă,
botez, înmormântare. Și «patrimoniu» îl putem dezvolta ca șură, ladă
de zestre, cuptor de pâine, băncuță.
Atunci se simplifică totul. Aproape
că ne putem începe vacanța la o discuție despre obiceiuri păstrate la sat
și obiecte simple, dar fabulos recuperate, care sunt reprezentative
pentru viața comunităților mici”, declară Monica Stroe. Această dezbatere va avea loc într-un cadru în care
publicul se va putea bucura de frumusețea locului românesc reimaginat de artistul Ștefan Câlția, prin

intermediul creațiilor sale etalate,
până pe 10 iulie 2022, la Muzeul de
Artă din Iași.

Ștefan Câlția (n. 15 mai
1942, Brașov, România) este
un pictor român
Ștefan Câlția s-a născut la Brașov la 15 mai 1942, fiind al doilea copil
din cei șase ai lui Aurel și ai Paraschivei, născută Stinghe. Curând,
după aceea, familia s-a mutat la Făgăraș. Și-a petrecut o mare parte a
copilăriei la Șona, satul bunicilor, situat pe malul drept al Oltului, lângă
Făgăraș, spațiu geografic și afectiv
ce va fi prezent, în diverse moduri, și
în arta sa. Între anii 1955–1963, urmează cursurile Liceului de Arte
Plastice și Muzică din Timișoara,
avându-l ca profesor pe graficianul
Julius Podlipny. Între anii 1964–1970,
este student al Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, absolvind ca șef de promoție, la clasa Profesor Corneliu Baba.
A fost coleg cu nume importante ale
artei plastice românești: Cornel Antonescu, Zamfir Dumitrescu, Mihai
Cizmaru, Sorin Ilfoveanu și Sorin Dumitrescu. A făcut parte, alături de
Zamfir Dumitrescu, Sorin Ilfoveanu,
Cornel Antonescu, Wanda Mihuleac,
Victor Teodorov, Mihai Buculei, Napoleon Tiron, Bata Marianov, Florin
Codre, Ovidiu Buba și Tereza Panelli,

din generația de aur a Institutului de
Artă Plastică „Nicolae Grigorescu”
din București, generație despre care
se poate spune că a intrat deja în istoria artei. S-a încadrat în genul picturii realismului fantastic (realism
magic), fiind, probabil, cel mai important reprezentant al acestui gen.
Teme principale: insula, zborul (mai
exact plutirea, făcând legătura dintre
gând – ce înseamnă a merge prin și
pe deasupra lucrurilor – și materia
tangibilă). Se consideră pictor al cerului. Acoperă tema compozițiilor cu
figuri umane. Povestea este importantă, se reflectă în compoziții concepute clasic, tipic compozițiilor de
artă plastică fără elemente decorative. Abordează două moduri: personajul uman, mic, într-un mediu amplu
și personajul uman în relație armonică cu mediul, ducând prin elemente simbolice povara propriei
vieți. Cromatica tipică de pictor
aduce imaginea unor game ample,
cuprinzând tot spectrul cercului cromatic. Optează clar, în toate lucrările
din întreaga sa evoluție, atât pentru
contrastul închis/deschis, cât și pentru contrastul cald/rece, simultan, în
fiecare lucrare. Maestru al subordonării compoziționale, relevă centrii
de interes cu ușurință și determinare. Astfel, dezbatere inedită, la
Iași: o incursiune în antropologia patrimoniului.
Valentin HUȚANU
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Pregătiri pentru Admitere 2022 la o
mare și atractivă Universitate din Iași.
Specializări în domenii–cheie în
actualul context alimentar și profesional

Zile fierbinți și pregătiri
importante pentru
Admitere 2022 la o mare și
atractivă Universitate din
Iași. Specializări în
domenii–cheie în actualul
context alimentar și
profesional. Universitatea
de Științele Vieții oferă
peste 1500 de locuri la
admiterea din iulie 2022
atât pentru studii de
licență, cât și pentru
masterat. Conform
calendarului, în perioada
11–22 iulie 2022, va avea
loc înscrierea candidaților
(programe de licență) în
domeniile Agronomie,
Horticultură, Zootehnie,
Inginerie și management în
agricultură și dezvoltare
rurală, Ingineria produselor
alimentare, Ingineria
mediului, Biotehnologii,
Biologie și Medicină
Veterinară

Universitatea de Științele Vieții
(USV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
oferă peste 1.500 de locuri la admiterea din iulie 2022 atât pentru studii
de licență, cât și pentru masterat.
Dacă absolvenții de liceu se pot înscrie la facultate de pe 11 iulie, la
masterat admiterea a fost prevăzută
pentru perioada 27 iunie–4 iulie
2022. Numărul total de locuri aprobat de către Ministerului Educației
pentru absolvenții de liceu este de
1002, dintre care 757 de locuri sunt
cu finanțare de la buget, iar 245 de
locuri sunt cu taxă. Mai precizăm
faptul că 28 de locuri sunt prevăzute
pentru absolvenții liceelor din mediul
rural.

Pregătiri pentru Admitere
2022 la o mare și atractivă
Universitate din Iași
În ceea ce privește studiile de
masterat, absolvenții de facultate au
la dispoziție 517 de locuri, dintre care
402 sunt la buget , iar 115, la taxă.
Conform calendarului, în perioada 11–
22 iulie 2022, va avea loc înscrierea
candidaților pentru admiterea din

sesiunea iulie 2022 la domeniile
Agronomie, Horticultură, Zootehnie,
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria
produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină Veterinară. Trebuie menționat
că înscrierea poate fi realizată atât
online, la adresa http://admitere.uaiasi.ro/, cât și la sediul facultăților.

Admiterea se face pe baza
notelor obținute la
probele de Bacalaureat
Admiterea candidaților la USV
Iași, se face pe baza notelor obținute
la probele de Bacalaureat (Nota de la
proba scrisă de Limba și literatura
română – 50 la sută, nota de la o altă
probă scrisă, la alegerea candidatului – 50 la sută). „Studenții USV Iași
beneficiază de resurse științifice, didactice, materiale și financiare de
excepție pentru mediul universitar
din regiunea de Nord–Est a României: condiții excelente pentru pregătirea teoretică şi practică, săli de
curs și amfiteatre, laboratoare, seminarii, câmpuri experimentale, baze

de practică proprii, laboratoare dotate cu aparatură de specialitate de
ultimă generaţie, spital veterinar, bibliotecă dotată cu toate facilităţile
pentru informare, atelierele de microproducție amplasate într-o clădire modernă care este dedicată
specializărilor din cadrul Ingineriei
produselor alimentare, campus studențesc în cea mai frumoasă zonă a
Iaşului, peste 1600 de locuri de cazare, peste 30 la sută de studenţi
bursieri, parteneriate internaționale
de colaborare cu Universități similare din 32 de ţări”, a punctat prof.
univ. dr. Costel Samuil, prorector cu
activitate didactică. Mai multe detalii
pe
www.uaiasi.ro/admitere,
https://www.facebook.com/uaiasi/.
Informații se pot obține și prin telefon, la numărul 0757.011.416, sau pe email, la adresa admitere@uaiasi.ro.
Așadar, pregătiri pentru Admitere
2022 la o mare și atractivă Universitate din Iași (USV) cu specializări în
domenii–cheie în actualul context
alimentar și profesional.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Bombă! Se caută criminalul care a
ucis-o pe Alina, o tânără videochatistă
din Iași! Urmele de pe cadavrul
tinerei i-au pus pe jar pe procurori!

Se caută criminalul care a
ucis-o pe Alina, o tânără
videochatistă din Iași!
Robert Constantin
Alexandru a dispărut de la
domiciliu, după ce soția sa
a murit pe un pat de spital,
în urmă cu câteva
săptămâni. Acum, ieșeanul
este căutat de oamenii
legii, pentru a fi anchetat.
Individul este bănuit că ar fi
provocat, de fapt, decesul
femeii
Scenariu de groază, la Iași: se
caută criminalul care a ucis-o pe
Alina, o tânără videochatistă din Iași!
Astfel, ieșeanul Robert Constantin
Alexandru a dispărut de acasă după
ce soția lui, Alina Alexandru, a murit
pe un pat de spital. Acum, ieșeanul
este căutat de oamenii legii, pentru

a fi anchetat. Individul este bănuit că
ar fi provocat moartea femeii.
Amintim că, la începutul lunii
martie 2022, una dintre cele mai
vechi videochatiste din Iași, Alina Ramona Alexandru (28 de ani), a decedat în Spitalul de Neurochirurgie
„Prof. dr. Nicolae Oblu”. Asta, după ce
femeia a stat internată în unitatea
medicală timp de câteva săptămâni.

Alina Ramona Alexandru a
murit după un chin
îndelungat
După mai bine de o lună la Terapie Intensivă, în comă, Alina Ramona
Alexandru a murit în spital. Rudele tinerei au susținut de atunci că moartea acesteia ar fi fost provocată de
bătăile repetate pe care ea le-ar fi
primit de la Robert Constantin Alexandru, soțul ei. Mai mult, un membru al familiei femeii, Dragoș T., a
afirmat atunci că individul ar fi bătut-

o până la inconștiență și că ar fi arso cu țigara pe întreg corpul.
Totul ar fi pornit de la faptul că
femeia nu ar fi făcut „norma” de 200
de euro pe zi. În plus, rudele tinerei
susțin că aceasta ar fi fost legată de
propriul soț cu un lanț, fiind târâtă
prin casă. Și mama Alinei Alexandru,
Claudia Balaur, a susținut că fiica ei
i se plângea că ar fi fost lovită de soț.
De cealaltă parte, Robert Constantin
Alexandru a negat toate acuzațiile
aduse de familia Alinei la adresa lui,
spunând că totul ar fi o invenție.

Se caută criminalul care a
ucis-o pe Alina: Robert
Constantin Alexandru a
dispărut de acasă!
Autoritățile ieșene au confirmat
faptul că, în cazul Alinei Alexandru,
sunt efectuate cercetări pentru
omor.

„Avem înregistrat un dosar în
ceea ce o privește pe victima A.R.A.,
față de care s-au exercitat în mod repetat acte de violență fizică în mai
multe zile (în perioada 2016-2021). De
asemenea, se efectuează cercetări
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
omor asupra unui membru de familie. În ceea ce îl privește pe suspect
(Robert Constantin Alexandru – n.r.),
este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale. Săptămâna
trecută a fost emis un mandat de
aducere pe numele acestuia. Având
în vedere că suspectul nu a fost găsit
la domiciliu, acum se fac demersuri
pentru depistarea acestuia”, a declarat ieri Luiza Iuriciuc, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Iași. Acum, potrivit autorităților, se
caută criminalul care a ucis-o pe
Alina, o tânără videochatistă din Iași.
Ciprian NEDELCU
Dragoș SAVIN

<<
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Incredibil! Această fetiță din Iași a
rămas însărcinată cu un puști din vecini
de care s-a îndrăgostit nebunește.
La 14 ani a renunțat brusc la copilărie

Larisa, o copilă de doar 14
ani a rămas însărcinată!
Familia acesteia este
disperată. Daniel, și el
minor, este iubitul fetei și
viitorul tată. Minora nu vrea
să păstreze copilul
O minoră din comuna Țibana, Iași
a rămas însărcinată la vârsta de doar
14 ani, cu iubitul său, și el minor. Familia Larisei este disperată și îl acuză
pe Daniel, iubitul copilei, de corupere
de minori. Elena Grigoraș, mama minorei, nu vrea să păstreze copilul și
speră că nu e prea târziu pentru
avort. „Noi știam că se vede cu un
băiat, dar nu ne-am gândit niciodată
că se va ajunge aici. E prea mică să
fie mamă și nici nu vreau să aud de
copilul asta, pentru că eu nu am cu
ce să îl cresc și nici ea nu și-l do-

rește. Noi trăim din alocațiile celor 7
copii ai noștri și nepoți. Eu vreau săl dau pe băiatul acesta pe mâna poliției, pentru că el e cel mai vinovat.
El e mai mare, trebuia să aibă grijă.
Tot din vina lui a fugit de acasă. Ne-a
spus că merge să ia un colet și nu
s-a mai întors. Am anunțat poliția și
ei au găsit-o la el, tocmai în Vrancea,
și a adus-o acasă. Nu știm ce să
facem”, a declarat Elena Grigoraș,
mama minorei gravide.

Larisa, minora gravidă
din Iași, nu vrea
să păstreze copilul
Reporterii BZI au mers să discute
cu familia fetei, iar pe aceasta au
găsit-o alături de mama sa la dispensarul din comuna. Cele două așteptau să intre la medic să vadă exact în
câte luni este însărcinată Larisa, și
dacă se mai poate face avort. Parcă

nerealizând gravitatea situației, Larisa stătea într-un colț, pe o bancă,
și zâmbea. Copila a mărturisit că nu
a fost vorba despre un viol și că ea îl
iubește pe cel cu care a rămas însărcinată. „Noi eram de 2 ani împreună
și el e de la noi din sat. Nu m-a forțat
să plec la el, eu am vrut. Nu a fost
viol, eu mi-am dorit. Nu vreau copilul,
vreau să-l scot, să-l arunc. Am 14 ani,
am terminat clasa a 7-a și intru în
clasa a 8-a. Acum, eu nu mai sunt cu
el, ne-am despărțit”, a povestit Larisa.

O altă minoră a rămas
însărcinată după ce a fost
violată de unchiul său
În edițiile anterioare, reporterii
BZI au prezentat cazul unei alte minore din Iași care a rămas însărcinată și a născut, după ce a fost
violată de unchiul său. Mihaela avea

doar 15 ani când a fost violată. Copila
a rămas însărcinată și a născut, după
ce a fost violată chiar de unchiul său,
Constantin Cojocaru, în vârstă de 34
de ani. Ororile au avut loc în comuna
Probota din județul Iași. Mihaela nu
și-a revenit nici acum din șoc. Fata
care avea 15 ani când a fost violată
de fratele mamei sale a ascuns totul.
Irina Trif a aflat prin ce a trecut fiica
ei și că este însărcinată abia când
copila a născut. Povestea teribilă a
ieșit la iveală în fața medicilor. După
ce adolescenta a născut în luna februarie 2021 la Maternitatea „Cuza
Vodă” din Iași, cadrele medicale au
aflat că aceasta a fost abuzată sexual de propriul unchi. Povestea Mihaelei este asemănătoare cu cea a
Larisei, minora ieșeancă de 14 ani
care a rămas gravidă.
Andreea PĂDURESCU
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Gabriel Bucur, un milionar din Sibiu, a
cumpărat vila de lux a afaceristului Ioan
Pârău, patronul Totalgaz Industrie!
Afacerea Sutech va fi mutată la Iași
Vila afaceristului Ioan
Pârău a fost vândută de
executorii judecătorești.
Licitația a fost câștigată de
Gabriel Bucur, un milionar
din județul Sibiu, care se
ocupă cu tranzacționarea
echipamentelor industriale
După mai multe încercări, executorii judecătorești au reușit să valorifice proprietatea lui Ioan Pârău,
patronul Totalgaz Industrie, situată
pe strada Ioan Petru Culianu, la câteva minute de șoseaua Păcurari, din
municipiul Iași. Recent, reporterii BZI
au aflat că licitația a fost adjudecată
de un milionar din județul Sibiu, Gabriel Bucur. A participat la licitație
prin intermediul societății Sutech
SRL, cu obiect de activitate „instalarea mașinilor și echipamentelor industriale”. Executorii au reușit să
valorifice proprietatea contra sumei
de aproximativ 400.000 de euro,
sumă transferată în contul executorului de către afaceristul Gabriel
Bucur. Interesant este și parcursul
lui Gabriel Bucur, aspecte semnalate
și de presa centrală. La un moment
dat, în 2017, contractele cu statul au
explodat, mai precis cu Transgaz Mediaș SA. În compania respectivă,
apărea ca director Sergiu Lascu, fratele Laurei Codruța Kövesi, fosta
șefă a DNA. În 2017, la firma lui Gabriel Bucur, a fost angajată Adriana
Lascu, soția directorului Transgaz și
cumnata fostei șefe a DNA. Această
angajare a coincis cu perioada în
care s-au semnat contractele cu
Transgaz Mediaș SA. „Ați fost în Mediaș? Acolo, toată lumea se cunoaște
cu toată lumea”, a fost comentariul
afaceristului pentru BZI. Conform
datelor financiare, în 2020, cel mai
bun an al societății Sutech SRL, a
fost declarată o cifră de afaceri de
308,1 milioane lei, aproape 60 milioane de euro, cu un profit de
aproape 8 milioane de euro.

Gabriel Bucur a cumpărat
vila de lux din Iași a
afaceristului Ioan Pârău,
care are probleme
financiare
Contactat de reporterii BZI, Gabriel Bucur a precizat că vrea să
aducă afacerea Sutech la Iași și că
vila lui Ioan Pârău va fi transformată
într-un sediu de birouri. Omul de afaceri este cunoscut ca o prezență discretă în mediul de afaceri. În ultima
perioadă, majoritatea timpului îl petrece în Germania. „Când firma (Totalgaz Industrie – n.r.) a intrat în
insolvență am fost căutați de creditori, de bănci, să preluăm creanțe.
Noi vrem să facem un punct de lucru
la Iași pentru că sunt probleme cu
forța de muncă. Imobilul va fi transformat în clădire de birouri. Noi am
vrut să achiziționăm și alte active ale
firmei. În ultima perioadă a început să
miște mai bine. Am colaborat cu ei,
am cumpărat echipamente”, a transmis Gabriel Bucur. În portofoliul lui
Gabriel Bucur se mai află și societatea BAT Mediaș SA, cu o cifră de afaceri anuală de aproape 12 milioane de
lei. De precizat că executorii au scos

la vânzare și vila lui Traian Pricop,
fostul patron al firmei de pază FGM.

Vila vândută de executori
are 12 încăperi
Revenind la fosta proprietatea a
lui Ioan Pârău, în pachetul scos la
vânzare de executorul judecătoresc
a fost menționat un teren de 2.829
de metri pătrați plus construcția cu
regimul de înălțime D+P+1+M, la care
se adaugă un garaj de 79 de metri
pătrați. Demisolul este compus din
12 încăperi, cu o suprafață utilă de
108,93 metri pătrați. Parterul are o
suprafață utilă de 334,74 metri pătrați, cu un număr de 4 camere. Etajul are trei camere cu o suprafață de
136,61 metri pătrați. Mansarda are o
suprafață de 136,61 metri pătrați,
fiind compusă din 3 încăperi.

Patronul Totalgaz a
acumulat datorii imense
Problemele pentru Totalgaz Industrie au început în 2020, când 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 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. Pe lângă societățile
care au de recuperat sume importante, pe lista creditorilor se mai află
bănci precum Exim Bank SA – 25,9
milioane lei, Libra Internet Bank SA,
First Bank SA – 31 milioane lei, CEC
Bank SA, Credit Europe Bank SA sau
Banca Românească SA. Ioan Pârău
împreună cu soția dețin peste 50 la
sută din creanțe. Nici afaceristul ieșean nu a putut fi contactat. Gabriel
Bucur, un milionar din Sibiu, a cumpărat vila de lux din Iași a afaceristului Ioan Pârău, după ce și alți
cumpărători s-au arătat interesați.
Ciprian BOARU
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Atenție mare! Pisica unui ieșean a
devenit brusc extrem de agitată când a
văzut un intrus ucigaș în sufragerie:
„Este un șarpe care mănâncă viperele”

Un ieșean din satul Vișan, comuna Bârnova, a avut parte de o experiență nemaiîntâlnită. S-a trezit cu
un șarpe în casă, adus de pisică. Filmarea cu pățania ieșeanului a fost
postată pe pagina de Facebook „Codrii Iașilor”, iar comentariile nu au întârziat să apară. „Ce a mai adus
pisica? Când urbanizarea înaintează,
se mai întâmplă așa ceva? Vișan,
iunie 2022, șarpele de alun (Coronella
austriaca), inofensiv, neveninos, a
fost adus în casă de pisică. Filmarea
este de la o cunoștință din satul
Vișan, comuna Bârnova, o zonă în
plină dezvoltare. Părerea mea este
că nu trebuie să punem mâna pe
șarpe, dacă nu ne pricepem. Această
specie de șarpe este peste tot, la
Aroneanu, în oraș, dar nu este veninoasă. Poate imita vipera, când se
sperie, pentru că lățește capul, dar,
dacă nu este deranjat, nu se întâmplă nimic. La noi în județ sunt vipere
în Dobrovăț, dar, de obicei, se ascund, dacă simt oamenii. La Bârnova, Pietrărie, există riscul să apară
mai des, dacă e o curte neîngrijită, se
adună șoarecii și vin să mănânce rozătoarele”, a spus Ștefan Aniței, ie-

șeanul care a postat filmarea cu șarpele, pe grupul „Codrii Iașilor”.

Persoanele care trec prin
aceeași experiență ca cea
provocată de pisica unui
ieșean trebuie să sune la 112
Specialiștii recomandă ieșenilor
să nu atingă animalele și să sune la
112, dacă văd șerpi în curte sau în
casă. Speciile specifice Iașului nu
sunt periculoase, însă cel mai bun
lucru este prevenția. „Persoanele
care se trezesc în curte cu așa ceva,
un șarpe venit pe cont propriu sau
adus de o pisică, trebuie să nu-l
atingă, să nu-l omoare. Cât timp nu
este atins, șarpele nu atacă. Șerpii
din zona noastră nu sunt periculoși
pentru om, cu o singură excepție: vipera. În cazul în care ieșenii se confruntă cu o astfel de situație, găsesc
un șarpe în curte sau în casă, apelează serviciul de urgență și ei știu să
ia legătura cu persoane ce știu să
manipuleze astfel de animale. Noi
avem grupul „Herpetologic Moldavia”
și știu că pompierii au mai apelat la
noi. Este perfect normal să-ți intre

un șarpe în curte, dacă locuiești la
casă. Cine nu are expertiza necesară
să facă deosebirea între speciile de
șerpi, dacă este veninos sau nu, cel
mai bine îl lasă în pace și sună la 112.
Nu-l punem în sticlă, nu punem găleata în cap. Nu trebuie omorâți, pentru că sunt ocrotiți de lege și asta
înseamnă dosar penal. Șerpii caută
rozătoare aproape de casă, au o acțiune benefică, să spunem. În perioade calde, ei stau ascunși. Nu o să
facă drumul de la pădure în casă, nu
au nevoie să consume energie degeaba. Oamenii mai apelează la colegii de pe grupul de Facebook, deci
soluții sunt. La noi în zonă, „șarpele
de alun” este specific sau cel de
„casă”, susține prof. univ. dr. Ștefan
Remus Zanfirescu, în cadrul Facultății de Biologie, din cadrul UAIC Iași.
Reporterii BZI au arătat că o
vulpe și-a făcut culcuș în curtea unui
ieșean din cartierul Bucium.

În județul Iași, o singură
specie de șarpe este
veninoasă
Reporterii BZI au arătat, în edițiile anterioare, că în județul Iași sunt

7 specii de șerpi, dar numai 3 pot fi
întâlnite accidental prin împrejurimi.
Șarpele de casă, Natrix natrix, este
un șarpe ușor de recunoscut după
cele două pete galbene, albe, portocalii sau chiar roșii, în formă de semilună, pe spatele capului. Șarpele
de alun, Coronella austriaca, este un
șarpe brun sau cafeniu, cu pete sau
dungi închise la culoare. Vipera lui
Nikolsky este singura specie de
șarpe veninos din Iași. Această specie are mai multe forme de culoare –
uneori, poate fi gri cu o dungă în zigzag de culoare neagră sau, alteori,
complet neagră. Cele două specii neveninoase se hrănesc cu rozătoare și
alți dăunători. Șarpele de casă este
cel mai inofensiv, acesta nu mușcă,
dacă este atins, ci emană un miros
puternic, urât mirositor, asemenea
unui sconcs. Șarpele de alun este un
mic „dușman” al viperelor, fiind prădător al acestei specii. O experiență
asemănătoare cu cea provocată de
pisica unui ieșean care a adus un
șarpe în locuință au avut și alți localnici ce locuiesc în apropierea pădurii,
însă ce au fost „vizitați” de vulpi.
Raluca COSTIN
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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str.Zorilor,
nr.11, Jud.Iaşi, înregistrată în Registrul Societaţilor Profesionale de Practicieni
în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare GRUP FOREST S.R.L,
desemnat prin Încheierea nr. 141/19.10.2018, pronunțată de instanța Tribunalulului Iași, Secţia a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr.5984/99/2018(nr. în format vechi:322/2018), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data
de 11.07.2022, ora 15:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următoarelor active mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA)
Motocultivator FERRARI 340 POWER SAFE
395,38
Motoprășitoare HS016
68,28
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
În cazul în care la licitaţia din 11.07.2022, nu se va reuși valorificarea tuturor
activelor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi
condiţii, în data de 18.07.2021, 25.07.2022, 01.08.2022, 08.08.2022, 16.08.2022,
22.08.2022, 29.08.2022, 05.09.2022, respectiv 12.09.2022, ora 15:00, la sediul
lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce
urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii,să facă
dovada acestui fapt până la data de 10.07.2022, 17.07.2021, 24.07.2022,
31.07.2022, 07.08.2022, 15.08.2022, 21.08.2022, 28.08.2022, 04.09.2022, respectiv 11.09.2022, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.91, alin.1, din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de
administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau
drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Documentația de par-

ticipare la licitație, respectiv garanția de participare la licitație vor fi depuse
cu cel mult 1 (una) zi lucrătoare, ora 16:00, înainte de data ședințelor de licitație.
Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 09.12.2020. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul
de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 09.12.2020. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare
bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei nr:
RO24BUCU1032235341756RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului.
Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit
pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate
face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul
în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care
vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia
şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile
este obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia
necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activelor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar.
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind
condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini
este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe:www.lrj.ro, la telefon:0733.683.702, 0724.332.099,
mail:vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

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

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
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* 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

<5

Marți, 5 iulie

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa ”EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi, Str.Zorilor,
nr.11, Jud.Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”AMELINA COM”
S.R.L., desemnat prin Sentința 416/09.07.2015, pronunțată de Tribunalul Botoșani, Secţia a-II-a, Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul
nr. 2718/40/2014, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind
procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat
cu prevederile Codului de Procedură Civilă, organizează licitaţie publică
competitivă, cu strigare, în data de 11.07.2022, ora 14:00, pentru valorificarea următoarelor active mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI(EUR, fără TVA)
1. Utilaje destinate prelucrării lemnului:
19.889,40
Circular pendular
147,60
Instalaţie automată pentru exhaustare,filtrare
12.039,60
şi transport pneumatic rumeguş şi praf de lemn
Instalaţie de captare şi neutralizare noxe
4.066,80
Cazan abur complet echipat
3.635,40
2. Autovehicule:
1.519,80
Autoturism VOLKSWAGEN GOLF
120,60
Autoturism MERCEDES BENZ C200 CDI
165,60
Semiremorcă SAMRO
541,20
Semiremorcă BOFA
692,40
În cazul în care la data fixată pentru licitaţia din 11.07.2022, nu se va
reuși valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza
noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 18.07.2022, respectiv 25.07.2022,
la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra
activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 10.07.2022, 17.07.2022,
respectiv 24.07.2022, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă on–line, cu cel mult una zi lucrătoare, ora 16:00, înainte de data fixată pentru licitaţie. În conformitate
cu prevederile art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile înstrăinate de admi-

PUBLICITATE
nistratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau
drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform
hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de 09.06.2022.
Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de
09.06.2022. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din
preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr: RO95PIRB3500737372001000,
deschis la First Bank. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul
BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei, garanţia se constituie avans,
iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată
ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie
publică. Vizitarea şi prezentarea activelor se va programa în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, la data programării vizitei, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar
va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar
în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă
însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activelor mobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia
necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare
a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on-line de
la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în
contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la
Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la
tel./fax:0232/220.777, 0733/683.702, mail:vanzari@lrj.ro.

PUBLICITATE
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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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Marți, 5 iulie

VÂNZĂRI DIVERSE
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali
aclimatizați: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR, arbuști
de gard viu etc. Plantele sunt
crescute în câmp deschis.
Telefon: 0762. 061. 555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757. 101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț
60000. Relații la telefon:
0772026329.
Vând garsonieră în zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Preț 25000 euro, ușor negociabil.
Relații la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.

Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747. 982. 597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă viitorul
magazin Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilitățile,
cu vitrină mare (15ml) pretabil
pentru diferite activități. FD21027
Tel: 0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construcție 2016, structură
pe cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5,

aproape de centru, din bolțari - 96
mp, an construcție 1994,
finalizată la cheie. Anexe - 3
camere în suprafață de 106 mp,
beci, 2 compartimente, fântână,
livadă pruni, vita de vie+teren în
total 1760 mp. Relații la telefon:
0741. 485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul
PĂUN - la 150 m de strada
principală. Pe timp de iarnă
accesul este facil. Relații la tel.
0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU 3 straturi, garaj și boxă, Dancu,
str. Dascălilor, nr. 10. Preț: 36.
000 euro, negociabil. Telefoane:
0332. 108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică.
Preț negociabil. Tel. 0767.
983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar 43.
000 euro. Profită de ofertă! Relații
la telefon: 0755. 122000.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată
cu acces la bucătărie, frigider,
mașină de spălat, baie, centrală
termică, aragaz, cameră cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lună. Spațiul se află
lângă complex comercial. Tel.
0747245733.

Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona
Complexului Comercial CiurchiIași. Facilități: centrală, frigider,
aragaz, mașină de spălat, TV în
fiecare cameră, mobilă nouă și
recondiționată, uși noi moderne,
parter. Actele prin notariat.
Telefon: 0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,
parțial mobilate, parter, aprox.
85 mp fiecare, cu gradină în
față, zonă rezidențială. Tel.
0745. 096992.
ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.
Societate comercială oferă
spre închiriere spațiu pentru
activități de birouri/servicii/
producție în suprafața de 208
mp situat în Iași, str.
Clopotari, nr. 11, bloc 628,
parter. Relații la adresa e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

LOCURI DE MUNCĂ
Asociatia de Proprietari Galata
1C, Str. Vamasoaia nr.2, bl. B15,
Parter, CIF 5267930 angajeaza
administrator - casier si contabil.
Ofertele se depun pe adresele de
e-mail: sandafilip@yahoo.com.
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

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

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.

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.

Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.

Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
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0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
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;
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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;
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.
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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.

Ministerul Educației; - Vechime în
muncă de minim 3 ani certificată
cu adeverință de vechime sau
carnet de muncă; - Vechime
minim un an în specialitatea
postului dovedită cu adeverință de
vechime sau fișă de post. • Locul
desfăşurării concursului: Cantină,
Aleea Prof. Vasile Petrescu, nr.
29, Campusul Studențesc „Tudor
Vladimirescu”; • Data şi ora
susţinerii probei practice:
19.07.2022, ora 10.00. • Data și
ora desfășurării interviului se vor
stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba practică
(maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
28.06.2022 până la data de
11.07.2022, 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

CONCURSURI

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 bucătar tr.IV, poz.6
din statul de funcţii al Cantinei din
cadrul Direcției Servicii
Studențești. • Condiţii specifice: studii medii sau școală
profesională cu diplomă de
absolvire; - certificat de calificare
în meseria de bucătar; - fără
condiții de vechime în
specialitatea postului. • Locul
desfăşurării concursului: Cantină,
Aleea Prof. Vasile Petrescu, nr.
29, Campusul Studențesc „Tudor
Vladimirescu”; • Data şi ora
susţinerii probei practice:
19.07.2022, ora 10.00. • Data și
ora desfășurării interviului se vor
stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba practică
(maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
28.06.2022 până la data de
11.07.2022, 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 casier, poz.7 din
statul de funcţii al Biroului
Administrare cantină din cadrul
Direcției Servicii Studențești. •
Condiţii specifice: - Absolvent de
liceu în profil tehnic, specializare
tehnician operator tehnică de
calcul; - Calificare profesională în
profil tehnic
specializare/calificare tehnician
operator cu certificat de calificare
corespunzător CNC eliberat de

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
Organizare-Normare-Gestiune
Baze de Date - Serviciul
Salarizare din cadrul Direcției
Resurse Umane. • Condiţii
specifice: - Studii superioare
tehnice de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau
echivalentă în profil automatică și
calculatoare/electronică,
telecomunicații și tehnologia

MEDIU
HAUCA TEODOR și HAUCA
MARIANA, titular al PUZ „Ansamblu rezidențial: locuințe
colective, centru de cartier(
biserică, grădiniță, spații
comerciale, cabinete medicale,
spații de recreere, spații de
servire) și Construire locuințe
colective, spații comerciale, anexe
aferente funcțiunii de locuire,
racorduri utilități, organizare de
șantier" propus a fi implementat
în sat Valea Adâncă,
com.Miroslava, nr.cad.75050,
93982, 93985, 93938, 94015,
94398, anunță publicul interesat
asupra deciziei de emitere a
avizului de mediu-urmând a fi
supus procedurii de adoptare cu
aviz de mediu. Observațiile
publicului cu privire la decizia de
emitere a avizului de mediu se
primesc la sediul APM Iași din
Iași, Calea Chișinăului, nr.43, în
zilele de luni-vineri, între orele 814, în termen de 10 zile
calendaristice.

informației sau inginerie
electrică/energetică și informatică
aplicată; - Curs de perfecționare
în Managementul Resurselor
Umane, dovedit cu certificat de
absolvire eliberat de MMFPSPV; Vechime în specialitate de minim
8 ani în analiză și programare
baze de date Fox Pro, într-o
instituție de învățământ superior,
probată cu adeverință de vechime
sau fișă de post; - Vechime minim
5 ani în funcții de conducere în
domeniul informatic, într-o
instituție de învățământ superior,
probată cu adeverință de
vechime. • Locul desfăşurării
concursului: Sala de Consiliu
DGA, corpul T, et.1, cam. C-101; •
Data şi ora susţinerii probei
scrise: 19.07.2022, 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
28.06.2022 până la data de
11.07.2022, 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
posturilor contractuale vacante,
pe durată nedeterminată, conform
HG nr. 286/2011 completată cu
HG nr. 1027/2014, de paznic,
poz.17, poz.29, poz.36, poz.42 și
poz.44 din statul de funcţii al
Serviciului de Pază TUIASI. •
Condiţii specifice: - absolvent
minim 10 clase; - să dețină
certificat de calificare pentru
meseria/ocupația de agent de
pază și atestat de pază, conform
prevederilor Legii nr. 333/2003; fără vechime în specialitate. •
Locul desfăşurării concursului:
Sala de Consiliu DGA, corpul T,
et.1, cam. C-101; • Data şi ora
susţinerii probei scrise:
20.07.2022, 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
29.06.2022 până la data de
12.07.2022, 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.

NOTIFICĂRI
Lichidator judiciar cu sediul
profesional în Iaşi, bd.Chimiei,
nr.2, bl.C1, parter, sp.com 3, birou
7, jud.Iaşi, tel 0744787274,
notifică deschiderea procedurii
simplificate a insolvenței

debitorului RIZNIC INVEST S.R.L.;
CIF:37344216, dosar
nr.2005/99/2022, Tribunalul
Iași.Termen depunere creanțe:
08.08.2022, Termen tabel
preliminar al
creanțelor:18.08.2022, Termen
tabel definitiv al
creanțelor:12.09.2022; Adunare
creditori: 23.08.2022 ora 10:00, la
sediul profesional al lichidatorului
judiciar.
Lichidator judiciar cu sediul
profesional în Iaşi, bd.Chimiei,
nr.2, bl.C1, parter, sp.com 3, birou
7, jud.Iaşi, tel 0744787274,
notifică deschiderea procedurii
simplificate a insolvenței
debitorului JACQUELINE’S
CREATION S.R.L.; CIF: 37401753,
dosar nr.3662/99/2022, Tribunalul
Iași.Termen depunere creanțe:
16.08.2022, Termen tabel
preliminar al creanțelor:
26.08.2022, Termen tabel
definitiv al creanțelor:
20.09.2022; Adunare creditori:
31.08.2022 ora 10:00, la sediul
profesional al lichidatorului
judiciar.

LICITAȚII
S.C. ALLABOUTBUILDING S.R.L.în faliment, prin ACORD SPRL,
Dosar 4578/99/2016 Tribunalul
Iași/Judecător Sindic,
organizează licitație publică de
vânzare cu strigare bunuri mobile
în bloc, la data de 08.07.2022, ora
12:00, la sediul din Iasi, Str.
Decebal Nr.22A, Bl.Z8, Sc.A, Ap.8,
pornind de la prețul de strigare
fără taxe de 105.260 lei (Presa
Grinzi, Uscator Cherestea, Abricht,
Masina debitat, Masina rindeluit 4
fete, Strung lemn, Instalatie
Peleti). În caz de neadjudecare,
următoarele şedinţe de licitații
publice cu strigare, se vor
desfăşura la 15.07.2022 ora
12:00, la 22.07.2022 ora 12:00, la
29.07.2022 ora 12:00 şi la data de
05.08.2022 ora 12:00, la sediul
lichidatorului. Condițiile de
participare la licitație se regăsesc
în Caietul de Sarcini care poate fi
procurat de la sediul lichidatorului
judiciar, contravaloarea acestuia
fiind de 500 lei. Poate participa la
licitație orice persoană care își
manifestă în scris intenția de
cumparare și achită până în
preziua licitației ora 12:00,
cauțiunea reprezentand 10% din
prețul de pornire al licitație și face
dovada achiziționării caietului de
sarcini. Nedepunerea tuturor
documentelor în termenul
menționat anterior conduce la
pierderea dreptului de a participa
la licitație. Orice persoană care
emite pretenții asupra bunurilor
mobile care fac obiectul şedinţei
de licitație este rugată să-și
manifeste poziția cu 3 zile inainte
de data licitației aducând la
cunoștință lichidatorului judiciar
orice pretenție prin acte
doveditoare. Informații
suplimentare se pot obține de la
lichidatorul judiciar: fax:
0232261732, e-mail:
office@acordinsol.ro.
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Un ieșean a sărit la bătaie, pentru că nu a fost
lăsat să facă sex! Voia neapărat să fie primul, așa
că a început să împartă pumni! Romică Gabriel
Petrila, trimis la școală de către judecători!
Deoarece nu a fost lăsat să facă
sex, un ieșean a sărit la bătaie. În
urma incidentului, magistrații din cadrul Judecătoriei Pașcani l-au condamnat recent pe Romică Gabriel
Petrila la 2 ani și 10 luni de închisoare, cu suspendare, pentru vătămare corporală. În plus, judecătorii
l-au obligat pe ieșean să urmeze un
curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională.
„Instanța îi impune inculpatului
să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională.
Dispune ca inculpatul să presteze o
muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile,
activitate care se va desfăşura fie în
cadrul Primăriei Comunei Al. I. Cuza,
fie în cadrul instituţiilor pe care le
gestionează, din punct de vedere administrativ. Ia act că persoana vătămată P. G. a renunțat totalmente la
pretențiile civile formulate”, au afirmat judecătorii ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.

Un ieșean a sărit la bătaie,
pentru că nu a fost
lăsat să facă sex!
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând
fi contestată. Procesul ieșeanului
Romică Gabriel Petrila (27 de ani, din
satul Șcheia) a început pe data de 12
mai 2021. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Pașcani l-au trimis în judecată pe individ sub acuzația de vătămare corporală. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.
„Pe data de 20 septembrie 2020,
inculpatul a lovit cu corpuri contondente (par, arac), în mod repetat,
peste corp, pe numitul P. G., în vârstă
de 56 de ani, leziunile – ruptura de
splină cu hemiperitoneu – fiind de
natură de a-i pune în pericol viața,
prin extirparea splinei, provocândui-se o infirmitate permanentă”, au
subliniat anchetatorii ieșeni. Întregul
scandal ar fi pornit de la o potențială
partidă de sex, conform procurorilor.

Bursa bârfelor

Romică Gabriel Petrila,
acuzat că a făcut scandal
Oamenii legii au menționat că ieșeanul locuiește în satul Șcheia și că
are unele afecțiuni psihice. Mai mult,
deși ar trebui să ia medicamente, el nu
face acest lucru, deoarece consumă
alcool ocazional. Așa s-a întâmplat și
pe data de 20 septembrie 2020, când
Romică Gabriel Petrila a mers la o
rudă, unde a făcut un grătar. Acolo, el
ar fi consumat alcool. La un moment
dat, spre ora 13.00, individul, ajungând

cupluri, iar oamenii se mai și despart, pe motiv
de incompatibilități. Totuși oamenii răi spun că,
după ce a dat de bani, tanti Nicioleta a descoperit și ceva mai bun în sectorul amorului sau, mai
degrabă, ceva mai… fresh! Babetele îi urează
multă fericire și să dea Domnu’ să nu regrete alegerea făcută, pentru că sunt mulți care se dau
mari lăvări, dar umblă cu limba scoasă numai
după lovele! În rest, să fie Nicioleta sănătoasă,
că are balta pește!

S-a agiuns mare șăf pe secție de
alegeri din partea partidoiului!
A dat de ceva mai bun și mai... fresh!
Cică de asta a băgat divorț!
În deschiderea ediției de astăzi, babetele
cele bârfitoare vă prezintă una despre o tanti biznismană de prin târg, pre numele ei Nicioleta
Clițcu. Da, e vorba despre acea tanti ce are cofetăriile intitulate „Aragazul Basarabencei”! Gurile rele spun că tanti afacerista a băgat recent
divorț de soțul ‘mneaei. Acuma, știți cum e: mai
intervin și unele probleme sau neînțelegeri prin

În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una despre un nene care
s-a cam tot băgat prin diverse posturi de-a lungul timpului, un smardoi de prin Tătărași, pre numele lui Cretian Handrieș. Gurile rele spun că
cetățeanul s-a agiuns recent mare șăf la OSV-ul
de la Sylva. Cine are de știu despre ce e vorba
știe! Acu’, babetele au cunoscut mai multe personagii de prin târg care, de-a lungul timpului, au
ocupat tăt felul de foncții și scaune prin comiții
și comitete, de zici că s-au născut să fie șăfi și

în stare avansată de ebrietate, a decis
să meargă la locuinţa unei femei, sub
pretextul că a fost chemat de aceasta
pentru a întreţine relaţii sexuale.
„Ajungând în locuinţă și găsindu-l
acolo pe P. G., între cei doi a început o
ceartă, inculpatul pretinzând să-i cedeze întâietatea asupra femeii. Inculpatul a rupt o scândură din gardul
locuinţei şi a început să-l lovească cu
aceasta pe P. G. peste cap şi peste
corp, inițial, în locuinţă, apoi în curtea
casei”, au spus anchetatorii.
Ciprian NEDELCU

să pape numai lovele de la stat, așa că nu e cu
mirare că musiu Cretian o să fie prin nu-știu-ce
comiții! Tot ce vă putem spune e că vom sta cu
ochii pe activitatea lui Handrieș și vă vom țâne la
corent cu ce mișcări va face în continuare!

Un nou scandal cât casa printre
halatele albe! Totul pleacă
de la un domn ținut în brațe
La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare vă prezintă una nouă despre manajerul de la
fabrica de copchii Duamna Ileana, pre numele său
Găbițu Moșmartinescu. Oamenii răi spun că unii
membri ai Conțiliului de Administrație al spetalului,
care sunt controlați de pesedeu, îl țin în brațe pe
Moșmartinescu, tocmai ca, la conducerea unității,
să nu care cumva să agiungă vreun leberal! Din
acest motiv, în cejău e scandalul cât casa. Pentru
că unii trag hăis, în vreme ce alții vor cea! Și cel mai
câștigat din tăt scăndălăul ista, care țâne de săptămâni bune, e tocmai Găbițu Moșmartinescu, care
nu prea a făcut mare treabă de când s-a cocoțat
în foncție pe la fabrica de copchii. S-o vedea cum
s-o termina tătă telenovela aiasta!

