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Comuna Moțca din județul Iași va avea
o sală de sport de 1,3 milioane de euro!
S-a semnat contractul cu constructorul

În comuna Moțca va fi construită o
sală de sport cu fonduri de la
Compania Națională de Investiții. S-a
semnat contractul cu o valoare de
1,3 milioane de euro. Acum, se
așteaptă emiterea ordinului de
începere a lucrărilor
Compania Națională de Investiții (CNI) SA a
semnat noi contracte pentru primăriile din județul
Iași. Recent, a fost finalizată licitația pentru construirea unei săli de sport în comuna Moțca, județul Iași. Astfel, a fost semnat contractul de lucrări
cu asocierea de firme – Simion Tehnoconstruct
SRL (Botoșani) – MTA Structural Engineers SRL
(București). Prima societate este controlată de
Viorel Simion și Elisei Bidu. În 2021, cifra de afaceri
a firmei a fost de 86,7 milioane de lei, cu un profit
de 2,6 milioane de lei, datorii de 11,5 milioane de
lei, cu un număr de 57 de angajați. A doua societate este deținută de Octavian Tarcău. În 2021,
cifra de afaceri a firmei a fost de 4,2 milioane de
lei. În final, valoarea contractului cu CNI a ajuns la
6.650.652 de lei, fără TVA, aproape 1,3 milioane de
euro. CNI a organizat o licitație și pentru construirea unui complex sportiv în comuna Holboca.

Comuna Moțca din județul Iași va avea
o sală de sport cu 180 de locuri
Conform proiectului, sala de sport va avea 180
de locuri în tribună. Terenul pus la dispoziție de
autoritatea locală are o suprafață de aproape
5.000 de metri pătrați. Sala va avea regimul de
înălțime P+1, cu o suprafață construită de 1.445 de
metri pătrați. Suprafața sportivă va fi compusă
din teren de handbal, baschet, tenis și volei. „În
contextul socio-economic este recunoscută pe
plan mondial tendința de creștere a timpului de
muncă și a activităților școlare în dauna timpului
alocat activităților sportive. Astfel, apare nevoia
firească a populației de a beneficia de servicii de
agrement tot mai diversificate. În categoria serviciilor de agrement un loc tot mai important îl
ocupă cele sportive, în strânsă concordanță cu
conștientizarea pe scară largă a rolului pozitiv pe
care îl au mișcarea și sportul în dezvoltarea armonioasă, fizică și psihică a individului. O sală de
sport ar rezolva, în mod fericit, problemele întâmpinate de elevii și profesorii de educație fizică,
atunci când vremea nefavorabilă și condițiile exterioare de organizare sportivă specifică nu permit desfășurarea orelor de educație fizică în aer
liber. Prin construirea unei săli de sport s-ar crea

condițiile necesare ca tineretul din zonă să practice sportul și mișcarea în timpul liber pe tot parcursul anului”, se arată în caietul de sarcini.

CNI a alocat fonduri și pentru
infrastructura rutieră
Totodată, CNI a finalizat o licitație pentru modernizarea infrastructurii din județul Iași. Recent,
autoritatea contractantă a semnat contractul
pentru execuția lucrărilor în comuna Probota.
Sunt vizate mai multe drumuri afectate în trecut
de inundații pe o lungime de 3,2 kilometri. Valoarea finală a contractului este de 3.046.199 de lei,
fără TVA, aproape 600.000 de euro. Contractul a
fost câștigat de societatea Ungureanu Trans SRL,
din Vaslui. Firma este condusă de Valerică Ionel
Ungureanu. În 2021, firma de construcții a înregistrat o cifră de afaceri de 15,9 milioane de lei, un
profit de 2,6 milioane de lei, datorii de 3,3 milioane
de lei, cu un număr de 54 de angajați. În comuna
Comarna alocarea bugetară pentru reabilitarea
drumurilor a fost de aproape 2 milioane de euro.
Comuna Moțca din județul Iași va avea o sală de
sport de 1,3 milioane de euro după emiterea ordinului de începere a lucrărilor
Ciprian BOARU
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ApaVital cumpără utilaje
pentru extinderea rețelelor în
județul Iași! Contractul are
o valoare de 600.000 de euro

Mai multe utilaje vor
ajunge în dotarea ApaVital,
în contextul în care vor fi
realizate mai multe lucrări
de extindere a rețelelor de
apă-canal. Recent, a fost
finalizată licitația, iar
contractele au fost
semnate cu furnizorii
Compania de apă-canal a finalizat noi achiziții. Recent, ApaVital a
finalizat licitația pentru furnizarea
mai multor utilaje. Contractul, cu o
valoare de 2.870.025 de lei, fără TVA,
aproape 600.000 de euro, a fost
semnat cu societățile Grădinariu Import Export SRL, Terra România Utilaje de Construcții SRL. „Achiziția
utilajelor care fac obiectul contractului de furnizare este prevăzută în
cadrul Proiectului regional «Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Iași, în perioada
2014-2020», finanțat prin Programul
Operațional Infrastructura Mare

(POIM) 2014-2020, conceput pentru
a se adresa nevoilor de dezvoltare,
inclusiv din sectorul protecției mediului. Obiectivul general al proiectului de investiții este creșterea
gradului de asigurare a alimentării
cu apă potabilă a populației, precum
și a nivelului de colectare și epurare
a apelor menajere”, se arată în caietul de sarcini. În trecut, ApaVital a
organizat licitații pentru furnizarea
mai multor loturi de piese de schimb
pentru parcul auto din dotare.

ApaVital cumpără utilaje
moderne cu o
garanție de 24 luni
Conform autorității contractante, necesarul constă în autocamion basculant pentru transport
nămol – 3 buc., cântar mobil pentru
autobasculantă – 3 buc., încărcător
frontal – 1 buc., tractor cu remorcă
și cisternă – 2 buc. „Obiectul contractului îl constituie furnizarea de
utilaje operaționale necesare pentru
transportul periodic al nămolului

deshidratat, produs de stațiile de
epurare, manipularea și încărcarea
nămolului deshidratat, produs în
stațiile de epurare noi și existente
din aria de operare, intervenția și remedierea avariilor de pe rețelele de
apă/canalizare, aducerea la starea
inițială a carosabilului afectat de lucrările de intervenție la rețelele de
apă/canalizare”, se mai arată în documentația procedurii. Utilajele urmează să fie livrate în termen de 12
luni de la semnarea contractului. Garanția cerută este de minimum 24 de
luni. În edițiile trecute ale BZI, a fost
prezentată situația proprietarilor din
Hlincea care au rămas fără apă potabilă.

Consumul de apă din
gospodării va fi contorizat
cu echipamente moderne
Pe data de 15.09.2022, ApaVital
organizează altă licitație pentru
achiziția mai multor loturi de module
de comunicație radio pentru apometre. Valoarea estimată a contractului

este de 29.778.600 de lei, fără TVA,
aproape 6 milioane de euro. Modulele vor fi montate pe apometrele
existente pe branșamentele din zonele Iași, Lețcani, Ciurea, Bârnova,
Tomești, Holboca, Aroneanu, Valea
Lupului, Rediu, Miroslava și Popricani. Necesarul ApaVital este de maximum 60.000 de module de
comunicație radio. Achiziția se va
desfășura prin intermediul unui
acord-cadru cu o durată de 36 luni.
”Prin realizarea acestei achiziții se
urmărește creșterea eficienței activității de citire a contoarelor, a corectitudinii citirilor, precum și
obținerea de la contoare a unui set
complet de date, cu o frecvență a citirilor care să permită ulterior o analiză avansată a consumurilor,
bilanțuri zilnice pentru diferite
zone/sectoare”, se arată în caietul
de sarcini. ApaVital cumpără utilaje
pentru extinderea rețelelor din județul Iași în cadrul programului anual
de achiziții.
Ciprian BOARU
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Mașini avariate în toate colțurile Iașului
din cauza șoferilor băuți! Polițiștii au
deschis dosare penale pe bandă
rulantă pentru inconștiența indivizilor
Recent, polițiștii ieșeni au penalizat
mai mulți conducători auto care și-au
făcut de cap și au urcat băuți la
volan. Din cauza deciziilor lor
inconștiente, șoferii au fost implicați
în accidente și s-au trezit cu propriile
mașini avariate. Ajunși la fața
locului, oamenii legii au întocmit mai
multe dosare penale pentru
conducere sub influența alcoolului
Mai mulți conducători auto din Iași s-au trezit
cu propriile mașini avariate după ce au fost implicați în accidente rutiere provocate de șoferii
băuți. Unii șoferi au uitat că trebuie să respecte
regulile de circulație și au încălcat grav legislația,
punând în pericol atât siguranța altor persoane,
cât și integritatea autoturismelor. Polițiștii ieșeni
i-au penalizat pe indivizi, iar acum sunt suspectați
de săvârșirea unor infracțiuni.

Mașini avariate din cauza
consumului de alcool
Recent, mai mulți indivizi au intrat în vizorul
polițiștilor, fiind implicați în accidente rutiere.
După ce au fost testați cu aparatul de măsurare a
nivelului de alcool, s-a constatat faptul că aceștia
nu aveau ce căuta la volan, fiind în stare de ebrietate.
În municipiul Iași, un bărbat, în vârstă de 43 de
ani, ar fi intrat cu mașina într-un alt autoturism ce
era condus de o tânără, iar rezultatele alcooltestului au arătat că ar fi consumat cantități mari de
alcool. Cu toate acestea, ieșeanul a refuzat să
meargă la spital pentru a i se prelua mostre de
sânge.
„În seara de 12 august 2022, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, ar fi condus un autoturism pe
raza municipiului Iași și ar fi intrat în coliziune cu
un alt autoturism condus de o tânără de 21 de ani.
În urma impactului, au rezultat doar pagube materiale. În urma testării celor doi conducători auto
cu aparatul alcooltest, s-a constatat faptul că șoferul, în vârstă de 43 de ani, se afla sub influența
alcoolului, în urma testării sale rezultând o valoare
de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a
refuzat prelevarea de mostre biologice de sânge,
în vederea stabilirii alcoolemiei”, a transmis purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Ulterior, individul a fost reținut
pentru 24 de ore, iar acum este cercetat pentru

săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de
la prelevarea de mostre biologice.
Magistrații Judecătoriei Iași au dispus față de
acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de
zile.

Prins băut de poliție după ce
a lovit o mașină parcată
Alt ieșean a fost dat și el de gol că ar fi șofat
sub influența băuturilor alcoolice. Acesta s-ar fi
urcat băut la volan și ar fi lovit o mașină parcată,
în comuna Rediu.
„Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
conducere a unui vehicul sub influența alcoolului
sau a altor substanțe. Din investigațiile efectuate
până în prezent, s-a constatat faptul că, în seara
de 13 august 2022, un bărbat, în vârstă de 37 de
ani, ar fi condus un autoturism, pe raza comunei
Rediu și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism
parcat. În urma impactului, au rezultat doar pagube materiale”, a declarat Anca Vîjiac, purtătorul
de cuvânt al IPJ Iași.
Agenții din cadrul Biroului Rutier l-au luat la
întrebări pe individ și l-au pus să sufle în etilotest.
Bărbatul ar fi consumat cantități mari de alcool,
în urma testării rezultând o valoare de 1,07 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă în

cazul ieșeanului ce a fost condus ulterior la spital
pentru a i se prelua mostre biologice.
Din fericire, în urma impactului au rezultat
doar două mașini avariate.
Violina GORCINSCHI
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Iată serviciile Salubris de care
ieșenii nu au știut! Vor fi de
folos la curățenia de toamnă

Puțini ieșeni cunosc toate serviciile
oferite de societatea comercială
Salubris SA. Aceștia pot fi
contractați pentru servicii diverse
care pot fi de folos la curățenia de
toamnă, după șantier sau pentru
orice activități casnice în care
echipamentele specializate pot face
diferența dintre eșec și reușită
Societatea comercială Salubris SA oferă, contra cost, diverse servicii care pot fi de folos la curățenia de toamnă ce se apropie în curând. Ieșenii
trebuie să ia în calcul că deșeurile vegetale, de la
șantiere sau de la curățenia generală din casă pot
fi colectate corect de autovehiculele companiei.

Cum poate fi de folos Salubris la
curățenia de toamnă?
Puține persoane cunosc faptul că deșeurile
vegetale de pe lângă casă, bloc sau de prin curte
nu pot fi ridicate de echipele clasice de salubrizare. Acestea se ridică gratuit în cadrul campaniilor speciale, dar în restul perioadei anului este
nevoie de o cerere pentru acest serviciu. „Deșeurile vegetale sunt ridicate gratuit doar în cadrul

campaniilor de primăvară-toamnă, în restul timpului acestea vor fi preluate pe bază de comandă
fermă pentru care se achită contravaloarea serviciului. În cazul în care persoanele doresc debarasarea, trebuie să facă cerere conform
procedurii și să achite contravaloarea serviciului”,
a declarat Ana-Maria Șchiopu, purtătorul de cuvânt al companiei Salubris.
Pentru deșeuri multe și voluminoase, ieșenii
pot achiziționa „super sacul”. Un sac imens ce
poate colecta până la 2000 de kilograme de deșeuri. Pe lângă asta, angajații Salubris vor îndruma persoanele care accesează acest produs
spre folosirea corectă.

Ce alte servicii poate oferi Salubris
Pe lângă colectarea deșeurilor vegetale,
„super sacul” și colectarea selectivă a gunoaielor,
societatea de salubritate poate veni în ajutorul ieșenilor cu utilajele speciale din dotarea companiei.
Oamenii pot să ceară de la Salubris, contra
cost, autocisternă, mașină autopropulsată, încărcător frontal, automăturători, autovidanje, autobasculante, aspirator stradal, autospecială de
curățare albie râuri, autoșasiu pentru pulverizare
vapori de apă, autoutilitară cu platformă și triciclu

electric. Printre serviciile pe care compania le
oferă contra cost se numără colectarea deșeurilor mari, rămase de la construcții, deșeurilor de
natură electrică și electronică, cadavre ale animalelor, colectarea deșeurilor animaliere, colectarea deșeurilor selectate, în cantități mari și
altele.
Pentru un Iași mai verde și o societate responsabilă, Salubris oferă aceste servicii pentru a
ajuta cetățenii să se debaraseze de deșeuri întrun mod controlat.
Persoanele care doresc să utilizeze serviciile
de la compania de salubritate trebuie să se adreseze direct la sediul societății, telefonic sau pe
site-ul companiei pentru a face o programare la
serviciul dorit. Anumite tarife sunt stabilite în funcție de durata în care utilajele staționează la locul
de activitate.
O listă completă cu tarifele și serviciile complete pe care compania le oferă pot fi găsite pe
site-ul Salubris.
Serviciile oferite de Salubris pot fi de folos la
curățenia de toamnă, de după șantier, de pe lângă
casă sau bloc. Cel mai nou produs propus de companie este „super sacul” pe care îl pot folosi oamenii ce aruncă mobilă sau deșeuri voluminoase.
Andreea ANDREI
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Ce subiecte au primit elevii ieșeni la proba
de Limba română de la Bacalaureat,
sesiunea august-septembrie 2022

Marți, 16 august 2022,
elevii ieșeni au susținut
proba scrisă la Limba și
literatura română de la
examenul național de
Bacalaureat din sesiunea
august-septembrie 2022.
Primele două subiecte au
fost aceleași pentru toți
candidații. În schimb, la
subiectul al III-lea, la
profilul real a picat o
poezie de Mihai Eminescu,
la alegere, în timp ce la
profilul uman a picat o
poezie de Lucian Blaga
La nivelul județului Iași au fost
organizate 3 centre de concurs, fiind
înscriși 595 de candidați, dintre care
s-au prezentat la această probă
doar 515 candidați. Dintre aceștia,
413 candidați sunt din promoția curentă, iar 102 din promoțiile anterioare.
Nu au participat 80 de candidați, 57 fiind din promoția curentă
și 23 din promoțiile anilor anteriori.
La proba de Limba și literatura română nu au existat tentative de

fraudă și nu a fost eliminat niciun
candidat.

Ce subiecte au picat la
profilul real la proba de
Limba și literatura română
Pentru sesiunea august-septembrie 2022 a Bacalaureatului, la
proba de Limba română, elevii de la
profilul real-tehnologic au primit un
fragment din Bacovia. „Poezie sau
destin”, de Agatha Grigorescu Bacovia. La subiectul I, pe baza textului
dat, elevii au avut de rezolvat cinci
cerințe. La primul exercițiu aceștia
au fost nevoiți să indice sensul din
text al expresiei „de tot felul”. La
exercițiul al doilea, pe baza informațiilor din text, elevii au trebuit să precizeze numele râului pe malul cărora
se plimbau cei doi tineri. La exercițiul al treilea elevii au trebuit să precizeze florile al căror miros este
asociat de autoare cu cel al cireșilor
înfloriți și să-și justifice răspunsul cu
o secvență semnificativă din textul
dat. La exercițiul cu numărul patru
candidații au avut de explicat motivul pentru care Bacovia s-a oprit din
scrierea poeziei „Furtună”. La exercițiul cu numărul 5 elevii au avut de

precizat, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură morală a autoarei, așa cum
reiese din textul dat. Pentru proba B
candidații au trebuit să redacteze un
text de 150 de cuvinte în care să argumenteze dacă experiențele de
viață influențează procesul de creație.
La subiectul al II-lea elevii au
avut de prezentat, în minimum 50 de
cuvinte, perspectiva narativă a unui
fragment extras din „Popa Man”, de
Ion Agârbiceanu. Pentru subiectul al
III-lea elevii au trebuit să redacteze
un eseu de minimum 400 de cuvinte
în care să se prezinte particularitățile unui text poetic studiat care să
aparțină lui Mihai Eminescu.

Când vor afla elevii ieșeni
rezultatele de la
Bacalaureat, sesiunea
august-septembrie 2022
Elevii ieșeni de la profilul umanpedagogic au avut de rezolvat la subiectul I și la subiectul al II-lea
același cerințe ca elevii de la profilul
real-tehnologic. În schimb, la subiectul al III-lea, elevii de la profilul
uman-pedagogic au avut de redac-

tat un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile unui text poetic studiat care să
aparțină lui Lucian Blaga. În elaborarea eseului elevii au trebuit să evidențieze două trăsături care fac
posibilă încadrarea textului poetic
într-o perioadă, într-un curent literar
sau într-o orientare tematică, să comenteze două imagini/idei poetice
relevante pentru tema textului poetic studiat și să analizeze două elemente de compoziție și/sau de
limbaj, semnificative pentru textul
poetic ales.
Toate cele 3 subiecte au fost
obligatorii, iar elevii au primit 10
puncte din oficiu. Pentru rezolvarea
celor 3 subiecte, candidații au avut la
dispoziție 3 ore. Miercuri, 17 august,
elevii vor susține proba obligatorie a
profilului, iar joi, 18 august, proba la
alegere a profilului și a specializării.
Elevii ieșeni vor primi primele rezultate de la examenul național de Bacalaureat
din
sesiunea
august-septembrie 2022 în data de
31 august, până la ora 12:00, urmând
ca rezultatele finale să fie făcute publice în data de 3 septembrie.
Codruța Șoroagă
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După 12 ani, expoziție de sute de mii
de euro, la Iași. Capodoperele marilor
artiști plastici din nou pe simeze!
Lucrările de mii de euro ale marilor artiști plastici ieșeni vor fi în curând expuse publicului. Uniunea
Artiștilor Plastici din Iași dorește să
redeschidă anumite expoziții permanente și temporare în care să includă lucrări ale artiștilor consacrați
în lumea artei din Iași. Printre cele
mai răsunătoare nume se află Ioan
Gânju, Adrian Podoleanu, Liviu
Suhar, Dragoș Pătrașcu, Constantin
Tofan, Constantin Ichim, Bogdan
Bârleanu și Matei Bejenaru.

Lucrările marilor
artiști plastici ieșeni vor fi
din nou expuse, în curând
Cei mai apreciați artiști plastici
din Iași au lucrări de mii de euro care
de 12 ani de zile stau în depozitele
muzeului, urmând fi expuse în curând în Iași. Acestea au făcut cândva
parte dintr-o expoziție permanentă,
dar din lipsa de fonduri și spații nu sau putut expune și după ce Palatul
Culturii din Iași a fost reabilitat.
„Lucrări de la acești artiști au
fost expuse permanent înainte de
restaurarea Palatului Culturii. Ulterior, au rămas în depozit, deoarece

nu s-au deschis toate spațiile expoziționale. Se va deschide Sala de
Artă Europeană și mai mult ca sigur
se va deschide și Galeria de Artă
Contemporană. Lucrările mai sunt
expuse în cadrul expozițiilor tempo-

rare care durează o lună. O parte din
lucrări mai sunt achiziționate la Galați și la București de Muzeele de
Artă Contemporană”, a menționat
Felix Aftene, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala
Iași.
Acesta consideră că vor fi expuse unele lucrări și în cadrul Galeriei de Artă Europeană, unde va
exista și o secțiune de Artă Contemporană.

Iașul ar putea avea un
Muzeu de Artă
Contemporană
Președintele Uniuni Artiștilor
Plastici din România – Filiala Iași,
Felix Artene, și-a exprimat dorința
de a se înființa la Iași un Muzeu de
Artă Contemporană, asemenea
celor de la Galați și București.
Acesta a expus și faptul că lucrările
artiștilor ieșeni ajung să fie expuse
în cadrul acestora.
„Sunt muzeele de Artă Contemporană care achiziționează lucrări.
Chiar în curând Muzeul de Artă Contemporană de la București va face o
achiziție la care și artiștii ieșeni vor

propune lucrări. Acum câțiva ani au
mai fost achiziționate lucrări, chiar
și una de-a mea.
Ne dorim să avem la Iași un astfel de muzeu de Artă Contemporană.
Acum se deschide cel de Artă Europeană. Vor fi expoziții în curând și la
Palatul Braunstein. Noi am avut în
trecut partea de la parter și proiectul european a urmărit creșterea numărului de participanți la proiectele
culturale. Vom face expoziții pe partea de parter, iar la ultimul etaj vom
colabora cu Universitatea Națională
de Arte «George Enescu» Iași pentru
expoziții”, completează Felix Aftene.
Lucrări semnate de Ioan Gânju,
Dragoș Pătrașcu, Constantin Tofan,
Bogdan Bârleanu și Matei Bejenaru
vor fi în curând expuse în cadrul mai
multor proiecte de artă plastică din
Iași. După 12 ani de stat în depozite
și expoziții temporare, de scurtă durată, lucrările marilor artiști plastici
ieșeni vor putea fi admirate iarăși.
Se dorește existența unui Muzeu de
Artă Contemporană la Iași, dar pentru moment acesta este doar un
proiect pentru viitor.
Andreea ANDREI
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Prețul rechizitelor a explodat
anul acesta! Care sunt costurile
la debutul anului școlar 20222023 pentru copiii de bani gata!

Cu aproximativ trei
săptămâni rămase până la
începerea anului școlar
2022-2023, părinții au
început deja goana pentru
a le cumpăra copiilor toate
cele necesare pentru
grădiniță, școală sau liceu.
Astfel, în funcție de
venituri, costul unui pachet
complet de rechizite și a
unui ghiozdan cu
personaje celebre din
desenele animate poate
ajunge și la 1.500 de lei
Părinții din Iași se pregătesc să
aloce fonduri importante pentru copiii care încep anul școlar 20222023. Aici sunt vizați copiii care
merg în clasa I. Pe de altă parte, rechizitele pentru un preșcolar care

merge la grădiniță ajung la suma de
200 de lei.

Care sunt costurile la
debutul anului
școlar pentru
părinții care-și trimit
copiii la grădiniță
Anul acesta, indiferent de faptul
că articolele de papetărie, respectiv
rechizitele, sunt achiziționate din
supermarket sau librărie, prețurile
acestora sunt la fel de piperate.
Defalcat, lista de prețuri la debut
de grădiniță pentru un copil este: 5
bucăți de bandă dublă adezivă – 14.5
lei, 8 bucăți de plastilină de șase culori – 25 de lei, 32 de creioane colorate – 25 de lei, lipici lichid – 7 lei,
lipici solid baton – 7 lei, pensoane
mari – 4.5 lei, pensoane mici – 10 lei,
acuarele cu 12 culori – 35 de lei, cutii

de plastic cu capac de 3-5 litri – 12
lei, hârtie colorată – 25 de lei.

Articolele de igienă pentru
un singur micuț
se ridică la 70 de lei
Costurile la debutul anului școlar
pentru părinții care-și trimit copiii în
clasa I
Mai departe, pentru a-i asigura
rechizitele și uniforma, o familie
care are un copil înscris în clasa I
trebuie să scoată din buzunar de la
1000 până la 1.500 de lei. Aceste costuri acoperă toate cele necesare
pentru ca un copil să aibă tot ce îi
trebuie la școală. Astfel, prețul unui
caiet dictando pornește de la 1 leu și
poate ajunge, în funcție de calitate
și format, și la 15-20 de lei.
De asemenea, un penar ajunge la
30-40 de lei, în timp ce o banală ra-

dieră poate costa și 10 lei. Când vine
vorba de uniformă sau ghiozdan, o
familie trebuie să pună la bătaie și
până la 900 de lei, în condițiile în care
prețul unei uniforme variază între
500 și 550 de lei, iar un ghiozdan
costă între 150 și 200 lei, iar în cazul
în care sunt inscripționate personaje
ca Frozen sau Mickey Mouse poate
costa și 400 de lei. În plus, un pachet
complet cu cele necesare unui elev
de clasele V-VIII costă între 150 de lei
și 350 de lei. Ca indiciu, o trusă completă de geometrie poate ajunge și la
50-60 de lei, în timp ce un simplu
caiet special de Geografie poate
avea un preț și de peste 12 lei. Pe de
altă parte, deși au veniturile micșorate, părinții fac eforturi financiare,
astfel încât copiii acestora să aibă
toate cele necesare pentru a începe
școala în cele mai bune condiții.
Andreea TIMOFTE

9

SOCIAL

Miercuri, 17 august

A doua probă din cadrul examenului
național de Bacalaureat 2022,
sesiunea de toamnă, are loc astăzi!

Absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a vor susține astăzi, 17 august 2022, a doua probă din cadrul examenului național de Bacalaureat,
sesiunea de toamnă, la proba obligatorie a profilului, urmând ca pe 18 august să se desfășoare
proba la alegere. La nivelul județului Iași, pentru
susținerea probelor din cadrul sesiunii de toamnă
a examenului de Bacalaureat, s-au înscris 702
candidați.

A doua probă din cadrul examenului
de Bacalaureat, sesiunea
august-septembrie
În vederea susținerii probelor din cadrul celei
de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat sau înscris 702 de candidați. În perioada 22-29 august, candidații vor susține probele de verificare
a competențelor lingvistice de comunicare orală
în limba română, a competențelor digitale și a
competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
Probele scrise vor fi desfășurate în 3 centre
organizate în municipiul Iași pentru acest examen,
anume Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Liceul
Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași, precum și Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții Iași.
Programele de examen au fost modificate ca urmare a influenței pandemiei de COVID-19 asupra
activităților didactice.

Primele rezultate vor fi afișate pe data de 31
august, cel târziu la ora 12:00.
„Contestațiile pot fi depuse/transmise în
aceeași zi, în intervalul orar 12:00-18:00, inclusiv
prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit
prin mijloace electronice și o declarație-tip în
care se menționează faptul că au luat cunoștință
că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin
creștere sau descreștere”, a declarat Antonina
Bliorț, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Reguli ce trebuie respectate pentru o
bună desfășurare a examenului
Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Timpul
destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei
ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea
subiectelor în sala de examen. Beneficiază de
prelungirea timpului de lucru, cu maximum două
ore, candidații pentru care s-a aprobat această
solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor. Toate sălile de examen sunt echipate cu
camere funcționale de supraveghere video și
audio.
Pentru rezolvarea subiectelor este permisă
doar folosirea stilourilor sau a pixurilor cu cer-

neală ori pastă de culoare albastră, iar pentru
executarea schemelor și a desenelor se va utiliza
numai creionul negru. Sunt interzise mijloacele de
calcul, iar hârtia utilizată e doar cea distribuită în
sala de examen.
De asemenea, se interzice introducerea în sălile de examen a ghiozdanelor, rucsacurilor, sacoșelor, precum și a manualelor, dicționarelor,
notițelor sau a altor mijloace de stocare de informații sau de comunicare, cum ar fi telefoanele
sau tabletele.
În același timp, candidaților le este strict interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să
transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare,
ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. În caz contrar, cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați
din examen și, drept urmare, nu vor mai avea
dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.
Pentru a fi declarați promovați candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: recunoașterea, echivalarea și susținerea tuturor
probelor de evaluare a competențelor lingvistice
și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și
obținerea notei 5, cel puțin, la fiecare dintre acestea, precum și obținerea mediei 6, cel puțin, la
probele scrise.
Andreea TIMOFTE
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El este puștiul care s-a îmbătat și a zburat
cu mașina într-o casă din Tomești.
A fost arestat, în timp ce prietenii
cu care era se zbat între viață și
moarte după cumplitul accident rutier

Tânărul care a provocat accidentul
rutier din Tomești după ce s-a urcat
băut la volan a fost arestat pentru 20
de zile. Între timp, prietenii săi se
zbat între viață și moarte pe patul de
spital
O clipă. De atât a fost nevoie pentru ca mai
multe vieți să fie distruse. Sebastian Maxim are 21
de ani, iar de câteva zile se află în spatele gratiilor.
De ce? Pentru că s-a urcat beat la volan și a gonit
spre moarte. Și-a băgat prietenii în spital și nimeni nu știe dacă vor scăpa cu viață. Pe 11 august,
soarta a 4 tineri din Iași avea să se schimbe radical. Cosmin, George și Ovidiu se aflau într-un autoturism marca Renault, condus de Sebastian
Maxim. Șoferul, de doar 21 de ani, s-a urcat băut
la volan și a pierdut controlul mașinii. Autoturismul s-a izbit puternic de o casă din comuna Tomești, iar George și Cosmin și-au pierdut
cunoștința, fiind grav răniți, rămânând blocați
între fiarele contorsionate. A început o luptă con-

tra cronometru pentru salvarea tinerilor. Din păcate, George și Cosmin au fost transportați în
stare extrem de gravă la spital, unde se află și
acum. Medicii sunt sceptici în ceea ce privește
șansele acestora de supraviețuire.

Alcoolemie uriașă
Între timp, Sebastian, șoferul care și-a băgat
prietenii în spital, a ajuns pe mâna polițiștilor care
îl anchetează. „Polițiștii din cadrul Biroului Rutier
Iași efectuează cercetări în cadrul unui dosar
penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea
unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor
substanțe. Din investigațiile efectuate până în
prezent, s-a constatat faptul că în dimineața zilei
de 11 august a.c., în jurul orei 03:00, un tânăr de 21
de ani ar fi condus un autoturism pe raza localității Chicerea și ar fi intrat în coliziune cu gardul
unui imobil, iar ulterior cu imobilul. În urma accidentului, șoferul și trei pasageri din autoturism au
fost răniți. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur

în aerul expirat, acestuia fiindu-i prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Sebastian Maxim a fost arestat
După ce l-au audiat pe șofer, polițiștii au decis
să îl rețină pentru 24 de ore, iar mai apoi l-au prezent în fața judecătorilor. În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 12 august a.c.,
tânărul bănuit de comiterea faptelor a fost reținut
de polițiști pentru 24 de ore. La data de 13 august
a.c., tânărul reținut a fost prezentat, cu propuneri
legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și
Judecătoriei Iași, instanță care a dispus arestarea
preventivă a acestuia pentru 20 de zile. Cercetările sunt continuate”, au precizat reprezentanții
Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași. Trebuie precizat că cei patru tineri erau prieteni din
copilărie, iar unii dintre ei sunt rude. Rămâne de
văzut ce se va întâmpla cu Sebastian. Acum, toată
lumea se roagă ca cei doi tineri aflați în stare
gravă să scape cu viață.
Sorin PAVELESCU
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Alo, domnilor polițiști? Chiar nu vedeți
ce se întâmplă în CUG? Zeci de mașini și
TIR-uri blochează benzile de circulație,
pentru că au fost parcate pe interzis.
Toți șoferii au permis de șmecher?

Zeci de autoturisme și de TIR-uri blochează
zilnic circulația în zona CUG. De ce? Simplu. Șoferii
nu respectă regulile de circulație, iar polițiștii din
Iași par că nu observă, deși totul se întâmplă chiar
sub nasul lor. Pe cât par de simple lucrările, pe
atât sunt de complicate. Reporterii BZI au discutat cu câțiva șoferi de TIR, dar și cu locuitorii din
zona CUG care parchează în fiecare zi în zone interzise, blocând benzile de circulație. Fiecare pare
că are dreptate, cu toate că atât șoferii de TIR, cât
și cei care conduc autoturisme încalcă legea.

„Unde să parcăm, dacă stăm
să facem vama?”
Șoferii de TIR, cei care blochează în fiecare zi
o mare parte din traficul din zona CUG, spun că nu
au ce să facă și că Poliția le permite să oprească
sub indicatorul de „oprirea interzisă”. „Noi stăm să
facem vama, ce cont să mai ținem de indicatoare.
Poliția vine aici, dar ne lasă în pace, ne mai dirijează dacă e cazul, dar atât. Cum să ne amendeze,

până la urmă, ce vină avem noi?”, a spus un șofer
de TIR. În funcție de zi, coda formată din TIR-uri
ajunge chiar și până în zona Rond Vechi. Practic,
din cele două benzi de circulație pe fiecare sens,
doar una poate fi utilizată de șoferii care circulă
dinspre Lunca Cetățuii spre Iași sau invers.

Polițiștii nu-și bat capul
După ce autoritățile au luat decizia ca din CUG
până în Podu Roș să existe o bandă unică pentru
transportul în comun pe fiecare sens, cetățenii
care locuiesc în zonă și au autoturisme personale
au fost nevoiți să nu mai parcheze pe partea carosabilă.
O vreme, polițiștii locali au stat în zonă și i-au
„alungat” pe șoferi. „De când au făcut banda unică
pentru transportul în comun, nu am mai parcat pe
stradă, am căutat prin spatele blocurilor un loc.
Acum văd că ăștia cu TIR-urile stau mereu parcați
aici și nu le mai zice nimeni nimic. Unde să parcăm? Este indicator de «oprirea interzisă», dar nu

cred că a fost amendat vreun șofer de TIR”, a spus
un locatar din zona CUG.

„Faci o oră jumătate din Ciurea
până în centrul Iașului”
Pentru cetățenii care vin dinspre Ciurea spre
Iași traficul este un adevărat coșmar. „Nici nu cred
că se poate spune în cuvinte ce se întâmplă cu traficul dinspre Lunca Cetățuii spre Iași. Este coșmar.
De la blocuri Ciurea până în centrul Iașului, dimineața poți face chiar și o oră jumătate. Este revoltător. S-a construit mult în zonă și încă se
construiește. Nu se fac drumuri noi, toată infrastructura este de când este. Dacă se continuă așa,
în 2-3 ani nu mai poți folosi mașina. Spre capăt CUG
totul este blocat de TIR-uri...”, a spus un șofer. De
ce autoritățile nu iau măsuri și de ce polițiștii permit
șoferilor să blocheze benzile de mers este greu de
spus. Până la noi reglementări, șoferii trebuie să-și
întindă nervii la maximum în traficul din zona CUG.
Lucian SAVA
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Clipe de groază! Fată de 14 ani, răpită
seara de pe o stradă din Iași! Individul
care a luat-o cu forța, certat cu legea

O fată de 14 ani a fost
răpită seara de pe o stradă
din județul Iași! Agresorul a
lăsat victima să plece la
insistențele prietenilor ei.
Individul a fost arestat
pentru că ar fi sechestrat-o
pe adolescentă. Așadar,
zilele trecute, magistrații
din cadrul Judecătoriei Iași
au admis recent cererea
făcută de anchetatori pe
numele lui Gheorghe
Ungureanu, sub acuzația
de lipsire de libertate, în
mod ilegal. Anchetatorii
spun că ieșeanul a intrat în
atenția lor în urmă cu
câteva zile
Clipe de groază! Fată de 14 ani,
răpită seara de pe o stradă din Iași!
Agresorul a lăsat victima să plece la
insistențele prietenilor ei. Bărbatul a
ajuns după gratii pentru că ar fi sechestrat-o pe victimă. Așadar, re-

cent, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au admis cererea făcută
de anchetatori pe numele lui Gheorghe Ungureanu pentru sechestrarea
unei persoane.
„Instanța admite propunerea de
arestare preventivă formulată de
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Iaşi în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Gheorghe Ungureanu. Dispune
arestarea preventivă a inculpatului
cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate, în mod
ilegal, pentru o perioadă de 30 de
zile. Dispune emiterea mandatului
de arestare preventivă pe numele inculpatului”, au precizat judecătorii
ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz similar.

Fată de 14 ani, răpită seara
de pe o stradă din Iași!
De remarcat este faptul că decizia nu e definitivă. De altfel, aceasta
a și fost contestată de către Gheorghe Ungureanu (43 de ani). Acum,
urmează ca judecătorii din cadrul

Tribunalului Iași să stabilească în zilele următoare ce se va întâmpla cu
individul. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat
un caz similar.
Anchetatorii ieșeni spun că individul a intrat recent în atenția lor,
după ce a luat o adolescentă de pe
stradă și a sechestrat-o în curtea
casei lui. „Pe data de 13 august 2022,
în jurul orei 22:45, în timp ce persoana vătămată minoră, în vârstă de
14 ani, se deplasa pe drumul public
împreună cu doi martori, s-a apropiat de locuința inculpatului G.U.,
acesta din urmă a ieșit pe drum și,
folosind forța, a introdus-o pe persoana vătămată în curtea casei”, a
declarat ieri Simon Rotundu, primprocurorul adjunct al Parchetului de
pe lângă Judecătoria Iași.

Ieșeanul Gheorghe
Ungureanu, cercetat pentru
lipsire de libertate
Oamenii legii au adăugat că minora de 14 ani, I.C., a fost ținută cu
forța în curtea casei de către ieșea-

nul Gheorghe Ungureanu. „Partea
vătămată a fost ținută cu forța, timp
ce 5 minute, în curtea imobilului respectiv, fiindu-i îngrădită libertatea
de mișcare. Ea a fost lăsată să plece
după ce au insistat martorii care au
strigat să o elibereze. Precizez că
măsurile luate în cauză nu pot înfrânge principiul prezumției de nevinovăție de care inculpatul
beneficiază până la pronunțarea
unei hotărâri judecătorești definitive”, a adăugat prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iași.
În urma incidentului, victima a
mers la Poliție, iar individul cu antecedente penale din satul și comuna
Voinești a fost săltat și dus la audieri. Mai apoi, el a fost reținut pentru 24 de ore. A doua zi, ieșeanul a
fost dus la instanță, cu propunerea
de arestare preventivă, cerere ce a
fost admisă de judecători. Acum,
după ce o fată de 14 ani a fost răpită
seara de pe o stradă din județul Iași,
agresorul a fost arestat preventiv.
Ciprian NEDELCU
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Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași face
angajări! Ce post a fost scos la concurs

Colegiul Tehnic „Ion
Holban” Iași organizează
un concurs pentru
ocuparea pe o perioadă
nedeterminată a funcției
de medic. Persoanele
doritoare să ocupe acest
post pot să-și depună
dosarele de concurs la
sediul instituției, până pe
23 august 2022
Pot candida pentru această funcție persoanele care au studii superioare în specializarea medicină
internă sau medicină de familie. Nu
este necesară vechimea în specialitate a studiilor. În data de 1 septembrie 2022, ora 11:00, se va desfășura
proba scrisă a concursului de angajare, urmând ca pe 2 septembrie
2022, ora 15:00, să aibă loc proba interviului.

A fost scos la concurs postul
de medic pentru Colegiul
Tehnic „Ion Holban” Iași
Pentru a ocupa postul de medic
în cadrul Colegiului Tehnic „Ion Hol-

ban” Iași candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale. Aceștia trebuie să aibă
cetățenie română, cetățenia altor
state membre ale Uniunii Europene
sau cetățenia statelor aparținând
Spațiului Economic European. De
asemenea, doritorii trebuie să aibă
domiciliul în România și trebuie să
cunoască limba română, scris și vorbit, trebuie să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale și
capacitate deplină de exercițiu. Candidații trebuie să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pe
care doresc să-l ocupe, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate
de medicul de familie sau de către
unitățile sanitare abilitate. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile
legate de studii și, după caz, condițiile de vechime sau condițiile specifice postului scos la concurs.
Persoanele care doresc să ocupe
funcția scoasă la concurs trebuie să
nu fi fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care
a intervenit reabilitarea.

Ce documente trebuie să
conțină dosarul de concurs
Dosarele pentru înscrierea la
concurs trebuie să conțină mai
multe documente, precum cerere de
înscriere, adresată conducătorului
autorității sau instituției publice organizatoare, copie după actul de
identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, copii după
documentele care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copii ale documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică.
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă și carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau
în specialitatea studiilor, în copie,

precum și cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere care să
dovedească că persoana respectivă
nu are antecedente penale care săl facă incompatibil cu funcția pentru
care candidează. Dosarul trebuie să
conțină și adeverință medicală care
să ateste starea de sănătate corespunzătoare, iar aceasta trebuie să
fie eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului
sau de către unitățile sanitare abilitate, precum și curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de
sănătate trebuie să conțină numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard,
stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul persoanelor care doresc
să participe la concursul de angajare
desfășurat de către Colegiul Tehnic
„Ion Holban” Iași, actul de identitate,
documentele de studii și carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele
care atestă vechimea vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu
acestea.
Codruța ȘOROAGĂ

PUBLICITATE
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 societăţii debitoare RAMONT STAR S.R.L., desemnat prin Încheierea nr. 317/06.09.2021, pronunţată
de Tribunalul Suceava, Secția Civilă, în dosarul nr.2689/86/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenţei și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează licitaţie publică competitivă,
cu strigare, în data de 29.08.2022, ora 15:00, pentru valorificarea următoarelor active mobile:
DENUMIRE; Cant.; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA)
Autoutilitară Fiat Doblo Cargo nefuncțională
1
360,64
Remorcă suprastructură deschisă Pongratz,
1
450,00
Cazan gazificare Gobe MP 4440 KW
1
450,27
Motostivuitor nefuncțional
1
133,07
CARLIG ZINCAT
30
162,00
CLIPSURI 210BT
99
1,56
CLIPSURI S740
45
38,48
CUTIT NR. 2
3
2,30
CUTIT NR. 49
3
2,56
MALAXOR ALUAT 10L
1
102,11
MASINA DE IMPRSATIAT INGRASAMANT S500
1
52,23
GREBLA CU 4 SORI
1
123,70
RARITA 3 RANDURI
1
109,72
RARITA 5 RANDURI
1
175,25
PLUG 3 TRUPITE
1
178,12
PLUG ORLIK 2 TRUPITE
1
150,26
Prețurile nu includ TVA. În cazul în care la licitaţia din 29.08.2022, nu se va
reuși valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi
licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 12.09.2022, 26.09.2022, respectiv
10.10.2022, 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
28.08.2022, 11.09.2022, 25.09.2022, respectiv 09.10.2022, ora 12:00, la sediul

ANUNȚ
S.C.T.P. Iaşi organizează selectie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Sectiei nr.2:
- lacatus mecanic
Conditii minime de participare
- 8 clase si curs calificare/absolventi de scoala profesionala de
specialitate;
- apt medical si psihologic;
Criteriile de selecţie sunt:
- cunoştinţe specifice activităţii;
- abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
- identificarea solutiilor optime
- punctualitate, spirit de ordine şi disciplină;
- disponibilitate pentru lucrul in echipa;
- alte aptitudini : acuratete, indemanare, operativitate;
- experienta in domeniu;
- motivaţia candidatului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei sau la telefon
0372-148687.
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lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.91, aln.(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. Documentele de participare la licitație, respectiv garanția de participare la licitație vor fi depuse cu cel mult 1(una) zi lucrătoare, până la ora
16:00, înainte de data ședințelor de licitație. Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului
de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 13.06.2022. Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de
13.06.2022. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul
de pornire a licitației, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în
contul de lichidare al debitoarei RAMONT STAR S.R.L., nr.:
RO66BUCU1701304240004RON, deschis la Alpha Bank România. 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 acesta 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. 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 de pe www.lrj.ro, tel:0733.683.702, 0729.292.746,
mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, manuel.stoica@lrj.ro.
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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

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:

• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500

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

ANGAJEAZĂ Asistent Manager

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ
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.

ANUNȚURI
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, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htr-
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spedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole
din textile, fără studii și
experiență precizate, CONFECȚII
INTEGRATE MOLDOVA SRL IASI.
Relații la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro,
STR.BUCIUM NR.34.
Confecționer asamblor articole
din textile, 8 clase, experiență 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Relații la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

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.
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, 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.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.

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

Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.

Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.

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

Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,

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:
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0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii,
limba engleză, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR
SRL. Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
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.
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Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;

0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, 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.

Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.
Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.

Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

Mașinist masini pentru
terasamente, cursuri de
specialitate, experiența 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Relații la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

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

Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experiență 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Relații la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.

Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.
Macaragiu pentru macarale,
școală profesională atestat iscir,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.
Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.
Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an, limba
germana, franceza, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM.MIROSLAVA.

Muncitor necalificat, 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.

MEDIU
SC DIAMOND DEVELOPERS
GROUP SRL, anunţă publicul
interesat asupra depunerii
raportului privind impactul asupra
mediului pentru proiectul
„CONSTRUIRE LOCUINTA
COLECTIVA SI ZONA DE SERVICII
PE TEREN PROPRIETATECONFORM PUZ APORBAT CU
HCL NR. 409/31.10.2019” propus
a fi amplasat în ZONA COPOU,
CF/NC 167559, mun. IASI, Jud.
IASI, ROMANIA. Tipul deciziei
posibile luate de APM Iasi poate fi
emiterea acordului de mediu sau
respingerea solicitării de emitere
a acordului de mediu. Raportul
privind impactul asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM
Iași, în zilele de luni-joi între orele
8.00-16.00 şi vineri între orele
8.00-14.00 sau la adresa
apmis.anpm.ro. Dezbaterea
publică a raportului privind
impactul asupra mediului va avea
loc sediul proiectantului S.C.
DTAC DEVELOPMENT SRL din str.
Ignat nr. 4, mun. Iași, în data de
16.09.2022, începând cu orele
14:00. Publicul interesat poate
transmite în scris
comentarii/opinii/observaţii
privind documentele menţionate
la sediul APM Iasi, Calea
Chișinăului nr. 43 sau pe mail la
adresa office@apmis.anpm.ro
până la data 16.09.2022.

LICITAȚIE
1. Informaţii generale privind
locatorul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
COMUNA DOBROVAT, comuna
Dobrovat, Strada Principală nr.
658, județul Iasi, telefon
0232/321.207, fax 0232/321.207,
e-mail:

primariadobrovat@yahoo.com,
cod fiscal 4540607. 2. Informaţii
generale privind obiectul
inchirierii, în special descrierea şi
identificarea bunului care
urmează să fie inchiriat: Spatiu
comercial, in suprafata de 57,32
m.p. cu destinatia farmacie,
amplasat în str. Principala,
Comuna Dobrovat, Județul Iasi,
aparținând domeniului public al
Comunei Dobrovat, conform
caietului de sarcini, HCL
70/11.08.2022 și temeiului legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Dobrovat.3.2. Denumirea
şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul locatorului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Registratura Comunei
Dobrovat,comuna Dobrovat,
Strada Principală, nr. 658, județul
Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 200
lei/exemplar care se achita in
numerar la casieria instituției sau
în contul locatorului:
RO31TREZ40621A300530XXXXX,
deschis la Trezoreria Iasi, cod
fiscal al locatorului: 4540607. 3.4.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 29/08/2021, ora
12.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 06/09/2022,
ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Urbanism din
cadrul Comunei Dobrovat,
comuna Dobrovat, Strada
Principală nr. 658, județul Iasi.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original. 5.
Data şi locul la care se va
desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor:
06/09/2022, ora 12.00, la sediul
Comunei Dobrovat, comuna
Dobrovat, Strada Principală nr.
658, județul Iasi. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de contencios
administrativ a Tribunalului Iasi,
orașul Iași, str. Elena Doamna nr.
1A, județul Iași, telefon
0232/260.600, fax 0232/219.660,
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 12/08/2022

PIERDERI
Pierdut legitimație de student pe
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Tupeu de nedescris pe capul ieșencei care a ucis
4 muncitori ai Citadin! Adina Iuliana Ghervase
joacă teatru pentru a scăpa de acuzații?
Ieșeanca cercetată că a ucis 4 muncitori ai Citadin în urma unui accident rutier dă dovadă de
un tupeu de nedescris. Astfel, ieri, Adina Iuliana
Ghervase a contestat hotărârea de prelungire a
arestului preventiv. Aceasta speră că, în zilele următoare, magistrații din cadrul Curții de Apel Iași
vor stabili ce se va întâmpla în continuare cu femeia.
Amintim că, recent, procurorii ieșeni au
schimbat încadrarea juridică în cazul femeii suspectate că a dat cu mașina peste 4 muncitori ai
Citadin. În loc de ucidere din culpă, acum, Adina
Iuliana Ghervase este cercetată pentru omor calificat. La audieri, ieșeanca a susținut că nu se
afla la volanul mașinii care a zdrobit muncitorii de
la Citadin.

Tupeu pe capul ieșencei acuzate
că a ucis 4 muncitori
ai Citadin: joacă teatru?
În urmă cu câteva zile, judecătorii din cadrul
Tribunalului Iași au admis propunerea de prelungire a arestării preventive în cazul Adinei Iuliana
Ghervase. Asta, după ce anchetatorii ieșeni au
schimbat încadrarea juridică în cazul femeii suspectate că a dat cu mașina peste 4 muncitori ai
societății Citadin. Așadar, în loc de ucidere din
culpă, acum, Adina Iuliana Ghervase este cercetată pentru omor calificat.
„A fost modificată încadrarea juridică, iar dosarul a fost declinat”, a declarat Simon Rotundu,
prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Iași. Decizia de a declina cauza

Bursa bârfelor

a fost luată recent, iar procurorii de la Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Iași au preluat dosarul.

Adina Iuliana Ghervase, acuzată de
producerea accidentului mortal
Amintim că, în noaptea de 16 spre 17 iunie
2022, Adina Iuliana Ghervase avea să intre în vizorul anchetatorilor, după producerea unui accident mortal. „Am fost sesizați cu privire la
producerea unui accident rutier, soldat cu victime
omenești, produs în municipiul Iași. În accident a
fost implicat un grup de angajați care ar fi efectuat lucrări la partea carosabilă și două vehicule,
respectiv un autoturism condus de o femeie de
39 de ani și o autoutilitară oprită pe partea carosabilă. În urma impactului, 4 persoane au decedat, iar alte 3 au fost rănite. Șoferița a fost testată
cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,42
coțat pe o scenă pe la zâlele comunei Rromânași.
Babetele s-au crăcănat de râs când au văzut că
unii care se dau drept dușmani au încăput pe
aceeași scenă. Din ce au auzât babetele, maimarii comunei le-au promis puliticienilor, indiferent de coloare, că le vor da ceva de-ale gurii nu
doar acolo, ci și „la pachet”! Probabil că de aia sau înghesuit pe acolo tăți puliticienii respectivi,
pentru că o altă explicație logică nu prea ezistă...

Vorbește lumea că e mare...
iubăreață! Se drăgălește
numai cu băeți de băeți!
Se dau drept dușmani, dar au încăput
tăți pe aceeași scenă. S-au înghesuit
după ce li s-a promis ceva de-ale gurii
În deschiderea ediției de astăzi, babetele
bârfitoare vă prezintă una despre un iveniment
care s-a petrecut zâlele trecute. Este vorba despre vreo 20 de puliticieni din târg care s-au co-

Babetele cele hâtre vă prezintă una despre o
tănțică din târg, pre numele ei Dienuța Cimpoilă.
Gurile rele și invidioase spun că donșoara aiasta
e mare iubăreață. Cică Dienuța, mare artistă de
boit genele, se iubește cu un conțilier, pre numele său Cipirică Pepene. Donșoara care are
numa’ vreo 21 de primăveri cică ar fi îndrăgostită
foc și relația aiasta n-ar fi una bazată pe mate-

mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevate
mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit un dosar
penal”, au menționat la acea dată polițiștii ieșeni.
Echipa de muncitori de la Citadin era formată
din 8 persoane. Dintre acestea, 4 au murit, iar 3
au ajuns la spital, doar una scăpând teafără după
impact. În Păcurari, unde s-a petrecut tragedia, a
avut loc o adevărată desfășurare de forțe. Mai
multe echipaje de prim ajutor au ajuns în zonă și
au început o luptă contracronometru pentru salvarea victimelor. Pe de altă parte, la audieri, Adina
Iuliana Ghervase a susținut că, de fapt, nu s-ar fi
aflat ea la volanul mașinii care a dat peste muncitorii de la Citadin. Acum, șoferița acuzată că a
ucis 4 muncitori ai Citadin dă dovadă de un tupeu
de nedescris, sperând să fie pusă în libertate.
Ciprian NEDELCU

rialism pur, pentru o căsuță, o mașinuță, o excursie… Mai mult, relația ar fi una consumată nu
doar pe aici, pren târg, ci și pe la Bucale. Totuși,
oamenii răi zic că Dienuța e fată săritoare și nu
se iubește doar cu Pepene, ci că ar mai fi unii interesați de ea…

Cutremur pe piața imobiliară: unii au
cheltuit lovele, dar se vor trezi cu
nește țepe de tătă frumusețea!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare vă prezintă una despre nește băeți veseli
de pe piața imobiliară. Gurile rele spun că, pren
târg, nește băeți de băeți au băgat zeci de mii de
epuroi în clădiri, au construit, dar imobilele ar fi
cu unele... „buleli”. Cică băeții nu vor primi aprobările la care speră ei, dar banii vor rămâne cheltuiți. Astfel, jmecherii vor rămâne și fără lovele,
și fără clădiri, în cele din urmă. Babetele cele
hâtre vor prezenta și numele băeților în edițiile
viitoare. Deocamdată, îi ținem în joc de glezne!

