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Vești excepționale pentru ieșeni!
Aeroportul Internațional Iași anunță atât
destinații noi, cât și creșterea numărului
de curse! Care va fi prețul unui bilet
La sfârșitul acestui
an, destinații noi vor
fi disponibile pentru
persoanele care vor
să zboare din
Aeroportul
Internațional Iași.
Consiliul Județean
Iași, Aeroportul
Internațional Iași și
compania de zbor
Wizz Air au negociat
aducerea unei noi
aeronave și, astfel,
va crește numărul de
curse și, implicit,
numărul de pasageri
Compania aeriană Wizz
Air și Aeroportul Internațional Iași anunță că ieșenii se
vor bucura de noi destinații,
începând cu luna decembrie
a acestui an. În urma negocierilor avute și cu Consiliul
Județean Iași, Wizz Air
aduce la Iași o nouă aeronavă, A321neo, datorită căreia călătorii vor avea acces
la 3 rute noi, iar cele deja
existente se vor înmulți. Orașele de destinație vizate
sunt din Germania, Elveția și
Danemarca.

Destinații noi,
în premieră, la Iași
Ieri, reprezentanții Wizz
Air au venit la Iași pentru a
face un anunț important.
Evelin Jeckel, reprezentantă
a companiei, a făcut cunoscut faptul că flota Wizz Air
din Iași va avea o nouă aeronavă care va deschide noi
oportunități de călătorie.
„Ne bucurăm să anunțăm că mai adăugăm o aeronavă flotei de la Iași,
A321neo, care va începe

zborurile din decembrie
2022. Cu această aeronavă
vom avea 3 rute noi. Una la
Memmingen (Germania), la
Basel (Elveția) și la Copenhaga (Danemarca). De asemenea, va crește frecvența
zborurilor deja existente.
Această schimbare va aduce
noi locuri de muncă și va
ajuta turismul la Iași. Mulțumim celor de la Aeroportul
Iași și celor de la Consiliul
Județean. Datorită lor acest
lucru este posibil. Au fost
negocieri, dar ne bucurăm
că am ajuns în acest punct”,
declară Evelin Jeckel, reprezentant Wizz Air.
Cei de la Wizz Air au precizat și detaliile legate de
aceste schimbări. Astfel,
persoanele care au ca punct
de plecare Aeroportul Internațional Iași vor avea acces
la trei rute noi: Iași–Memmingen (începând cu 12 decembrie 2022, având curse
lunea, miercurea și vinerea),
Iași–Basel Mulhouse și Iași–
Copenhaga, cele două din

urmă având curse marți și
sâmbătă, din 13 decembrie
2022. Prețul unui bilet pentru aceste călătorii va fi de
24,99 de euro, respectiv 119
lei.
De asemenea, se va mări
frecvența zborurilor pentru
destinațiile Barcelona, Bruxelles, Eindhoven, Paris, Veneția, Tel-Aviv, Roma, Billund
și Londra (Luton).

Viitor promițător
pentru Aeroportul
Internațional Iași
Directorul General al Aeroportului Internațional Iași,
Romeo Vatră, consideră că
aceste schimbări sunt benefice atât pentru pentru călători,
cât
și
pentru
dezvoltarea infrastructurii
aeriene ieșene.
„Pentru noi compania
Wizz Air este cel mai important operator aerian. Copenhaga este o premieră pentru
Aeroportul Iași, sper să fie o
destinație căutată de pasageri. Această nouă aeronavă

anunțată de Wizz Air nu este
o întâmplare. A fost adusă în
contextul unor negocieri. E
un lucru bun, mai ales că
noul avion a creat destinații
noi. Basel a fost cea mai cerută de către ieșeni, astfel
că se vor bucura de aceste
vești”, precizează Romeo
Vatră, directorul general al
Aeroportului Internațional
Iași.
În cadrul evenimentului
în care s-au făcut aceste
anunțuri a fost prezent și
Costel Alexe, președintele
Consiliului Județean Iași.
Acesta vede un viitor frumos
pentru aeroportul din Iași,
mai ales în contextul inițierii
lucrărilor pentru noul terminal T4.
„Dezvoltăm Aeroportul
Internațional Iași pe 3 paliere. În primul rând, facem
un aeroport nou până la finalul lui decembrie 2023.
Acum, avem o nouă aeronavă la Iași, cu 3 destinații
noi. În plus, dezvoltăm infrastructura rutieră și secu-

ritatea. Vestea bună pentru
ieșeni și pentru moldoveni
este că, odată cu dezvoltarea aeroportului din Iași,
scurtăm distanțele dintre
aceste granițe est-europene
și celelalte capitale europene. Astăzi se poate ajunge
mai ușor la Praga sau la Santorini decât am ajunge, în
unele zile, până la Pașcani.
În acest an, s-a semnat contractul de finanțare pentru
noul aeroport, s-a dat ordinul de începere și astăzi se
lucrează la noul terminal
prin demolarea construcțiilor și anexelor fostei aviații
utilitare”, susține președintele CJ Iași, Costel Alexe.
Politicianul ieșean speră
că, în curând, aeroportul din
Iași va fi pe locul doi ca mărime din România, după aeroportul de la Otopeni.
În afară de cele 3 destinații noi ce au fost anunțate,
reprezentanții Wizz Air promit că vor veni și pe viitor cu
alte propuneri de călătorie.
Violina GORCINSCHI

3

EVENIMENT

Vineri, 19 august

La Iași se lansează „Piața Metropolitană”, un
proiect care vine în sprijinul producătorilor locali

Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Zona
Metropolitană, împreună
cu Direcția pentru
Agricultură Județeană Iași,
lansează „Piața
Metropolitană”, un proiect
ce vine în sprijinul
producătorilor locali și care
își propune, în colaborare
cu autoritățile locale din
fiecare locație în parte, să
reunească cele mai bune
produse locale
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași
(ADI ZMI), împreună cu Direcția pentru Agricultură Județeană Iași (DAJ),
lansează „Piața Metropolitană”, un
proiect ce vine în sprijinul producătorilor locali și care își propune, în
colaborare cu autoritățile locale din
fiecare locație în parte, să reunească cele mai bune produse locale pentru cetățenii zonei
metropolitane Iași. Proiectul constă
în organizarea mai multor piețe metropolitane care vor reuni o gamă
largă de produse puse la dispoziție
de producătorii locali, vizitatorii
având acces la fructe, legume

proaspete, dar și procesate (dulcețuri, conserve, murături, sucuri, siropuri, bere etc.), produse
tradiționale din carne, lactate, brânzeturi și ouă de la fermierii locali,
produse apicole, produse de panificație, plante, răsaduri, flori, lavandă,
ceaiuri, produse de brutărie și panificație, produse realizate manual de
către meșteșugari și multe altele.

La Iași se lansează „Piața
Metropolitană”, un proiect
care vine în sprijinul
producătorilor locali
Pe lângă varietatea de produse,
va exista și o zonă destinată copiilor,
unde aceștia vor putea participa la
diverse ateliere, unde își vor dezvolta imaginația și îndemânarea prin
crearea de picturi pe sticlă și vor
exersa ori învăța limbi străine, participând la diferite ateliere de engleză
și germană distractivă prin LEGO.
Aceste piețe la nivel metropolitan
vor funcționa sub forma unor piețe
volante, cu frecvență constantă (mai
multe pe an), astfel încât să devină
cunoscute cetățenilor și să intre în
rutina lor de consumatori. Prima
Piață Metropolitană din cadrul proiectului va avea loc în colaborare cu
Primăria comunei Holboca, în parcul

Dancu (Holboca), zona de esplanadă,
între orele 8:30-20:00, pe 21 august
2022. Într-o piață invadată de produse de import, de supermarketuri
și de fast-food-uri sperăm ca cetățenii zonei metropolitane Iași să
conștientizeze beneficiile consumului local, atât din punctul de vedere
al dezvoltării economice, cât și din
punctul de vedere al sănătății și al
creșterii calității de viață. Scurtarea
lanțului de furnizori, precum și achiziția produselor direct de la producători duce la beneficii pentru toate
părțile implicate. Dorim să încurajăm
consumul de produse locale prin organizarea acestor evenimente, fără
costuri de participare pentru producători sau cetățeni.

Proiectul „Piața
Metropolitană” are mai
multe obiective mari, prima
ediție fiind organizată în
comuna Holboca
Pe acest plan, Grigore Nepotu,
director executiv al ADI Zona Metropolitană Iași, arată că: „Ne bucurăm
că putem să venim în sprijinul producătorilor locali și al cetățenilor din
zona metropolitană, cu un concept
nou de piață pentru Iași, care va funcționa periodic în mai multe co-

mune. Astfel, putem oferi oportunitatea micilor producători să își
spună povestea, să își promoveze
munca și să-și expună produsele.
Proiectul «Piața Metropolitană» are
mai multe obiective mari, iar prima
ediție, organizată în comuna Holboca, este doar un prim pas pentru
atingerea lor”. În completare, Gabriel-Vasile Hoha, director al Direcției pentru Agricultură Județeană
Iași, completează cu aspecte legate
de rolul proiectului. „Este un eveniment dorit atât de către producătorii
locali, cât și de către consumatorii
din zona metropolitană. Ne bucură
faptul că, la această piață, avem
numai producători locali, cu produse
diversificate din categoria produselor de origine animală (preparate din
lapte, carne, miere de albine) și de
origine non-animală (fructe, legume,
ceaiuri, lavandă, vinuri). Toți producătorii s-au pregătit cum știu ei mai
bine, așa că duminică, 21 august
2022, vă așteptăm în număr cât mai
mare la Piața Metropolitană – Holboca”. Așadar, la Iași se lansează
„Piața Metropolitană”, un proiect
care vine în sprijinul producătorilor
locali.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro

EVENIMENT

Vineri, 19 august

4

O clădire celebră dintr-o zonă rezidențială
a orașului Iași, transformată total

Clădire celebră dintr-o zonă
rezidențială a orașului Iași,
transformată total! Este vorba de
lucrările ce au vizat „Reabilitarea,
consolidarea şi refuncționalizarea
Observatorului Astronomic din Iaşi”,
aflat în proprietatea Universităţii
„Cuza”, situat pe Aleea Sadoveanu,
nr. 5-7. Acestea au fost finalizate în
proporție de 99,9 la sută! Investiția a
fost de peste 5 milioane de lei,
conform datelor Companiei
Naționale de Investiții, și a fost
implementată cu sprijinul unei firme
locale de construcții, inaugurarea
urmând a avea loc în perioada
imediat următoare
Într-o zonă rezidențială a orașului Iași, o clădire celebră a fost transformată total! Lucrările
ce au vizat ”Reabilitarea, consolidarea şi refuncţionalizarea Observatorului Astronomic din Iaşi”,
aflat în proprietatea Universităţii ”Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC), situat pe Aleea Sadoveanu, nr. 5-7,
au fost finalizate în proporție de 99,9 la sută! Investiția a fost de peste 5 milioane de lei, conform
datelor Companiei Naționale de Investiții (CNI), și
a fost implementată cu sprijinul unei firme locale
de construcții, inaugurarea urmând a avea loc în
perioada imediat următoare. S-au păstrat funcțiunile inițiale ale clădirii, cele de cercetare atmosferică și spațială, fiind amenajate noi spații
de laboratoare, unde vor fi instalate, în etapa a
doua a proiectului, echipamente laser și de cercetare astronomică dintre cele mai moderne exis-

tente la această dată în lume! Totodată, imobilul
va putea fi accesat parțial de către publicul ieșean
în timpul unor evenimente astronomice importante.

O clădire celebră dintr-o zonă
rezidențială a orașului Iași,
transformată total
Observatorul Astronomic face parte din categoria monumentelor istorice. A fost construit
între anii 1878-1956, iar în 2013 a fost închis din
cauza stării avansate de degradare. După 50 de
ani, Universitatea „Cuza” a demarat etapa de consolidare și refuncționalizare la Observatorul Astronomic din Iași. Licitația a fost derulată de
Compania Națională de Investiții (CNI). Firma care
a câștigat marele pot a fost Iasicon S.A. Iași. Observatorul Astronomic a fost construit între anii
1878-1956, iar în 2013 a fost închis din cauza stării
avansate de degradare. Acesta va fi redat cercetării științifice în domeniul astronomic și spațial.
Dotările moderne vor permite efectuarea de cercetări în domeniul meteorologiei și mediului, cu
specială referire la dinamica stratului de ozon și
calitatea radiațiilor. Accesul publicului va fi permis cu ocazia evenimentelor atmosferice.

După 1989, Observatorul a fost inclus
pe lista obiectivelor aflate în
Patrimoniul Național al Monumentelor
Observatorul, ridicat între anii 1912-1913, l-a
avut ca fondator pe Constantin Popovici, șef al catedrei de Astronomie, Geodezie și Mecanică a
marii Universități din Iași. De asemenea, cadrul
didactic a fost și primul director al Observatorului,

în perioada 1913-1937. Din păcate, în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, în mare parte, aparatura de aici a dispărut. De precizat că, din 1966,
la Observator au existat un atelier de mecanică
fină și un laborator electronic. După 1989, acesta
a fost inclus pe lista obiectivelor aflate în Patrimoniul Național al Monumentelor. Mai mult, telescopul existent la Observatorul Astronomic din Iași
datează din 1960, fiind realizat tocmai în Germania. Așadar, o clădire celebră dintr-o zonă rezidențială a orașului Iași, transformată total.
Valentin HUȚANU
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N r 9118/ 17.08.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2022 luna august ziua17
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 31, luna august, anul 2022, ora 10, în localitatea Tg
Frumos, str.Cuza Voda, nr.40-41, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri
mobile,proprietate a debitorului SC DMB GRUP CONSTRUCT SRL , a doua licitatie:
Denumirea bunului mobil Descriere sumară; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare
saude pornire al licitaţiei ,exclusiv TVA (lei); Cota TVA/neimpozabil/
scutit*)
1.po Autoturism Audi,an fabricatie 2002,culoare negru,nr identificareTRUZZZ8NX21017845,benzina,tractiune fată(stare actuala buna); SFOTg Frumos; 7650; 19%
2. Excavator Komatsu,an fabricatie 1994 ,culoare Galben,nr identificare 527669,motorina(stare actuala - buna).; 22625
3. Buldoexavator Caterpilar an fabricatie 1994 ,culoare Galben,nr
identificare 40161MOESTO2B-OM,motorina(stare actuala - buna);
21250
4. Autoutilitara N3 Iveco Magirus,an fabricatie 2000 ,culoare alb albastru ,nr identificareWJMM1VSK00C074062 ,motorina,tractiune
spate(stare actuala - buna); 10045
5. AutoutilitaraMercedes-Benz,an fabricatie 2001 ,culoare Alb, nr
identificare VSA63809413430303,motorina(stare actuala - buna);
5100
6. Autoutilitara Mercedes-Vito,an fabricatie 2001,culoare alb ,nr
identificareVSA63809413357704 ,motorina,tractiune faţă(stare actuala
- buna); 5600
7. Autoturism Volkswagen Transporter,an fabricatie 2005,culoare
Alb,nr identificare WVZZZZ7HZ5H004266,motorina(stare actuala buna); 11650
Autoutilitara N3.Iveco, an fabricatie 2008,culoare Alb ,nr identificareWJMM1VSH404363998,motorina,tractiune spate(stare actuala buna; 21350
9.Autoutilitara N3.Iveco,an fabricatie 2007,culoare Rosu ,nr identificareWJMM1VSK00C074062 ,motorina,tractiune spate(stare actuala
- buna); 21100
10.Semiremorcă GB Srema Tinsley,an fabricatie 1995 ,culoare,albastru galben,nr identificare 95645,(stare actuala - buna)
11600
11.Autoutilitara Mercedes-BenzAutomobil mixt Furgon an fabricatie
2001 ,culoare Alb,nr identificare WDB9026621R232102,motorina(stare
actuala - buna).; 8150

12 Semiremorca Schimtz,sarcina maxima 28260 kg ,marcaSCHMITZ
(stare actuala - buna); 6300
13.Autoturism Volkswagen Touareg an fabricatie 2005,culoare Albastru,nr
identificareWVGZZZ7LZ5D03544,motorina,tractiune
Integrala(stare actuala - buna)
; 14050
Total
165595
Regimul şi cotele de taxa pe valoare adaugata aplicabil/ aplicabile
pentu vinzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlu VII din Legea
227/2015privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la
termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice – Administratia Judeteana a Finanțelor Publice
Iasi,cod de identificare fiscală 45409093, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
_____________________________________________

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
Bunurile se afla in custodia debitorilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon afisat.
Data afişării: 19.08.2022
Conducătorul organului de executare,
Executor fiscal

Ipate Virginia
Vlad Aldea
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Cât îi costă pe părinți uniformele
la școlile de fițe din Iași?

Anul școlar 2022-2023 începe pe
data de 5 septembrie, pregătirile
fiind în toi încă de pe acum. Pe lângă
bugetul alocat rechizitelor, părinții
trebuie să plătească bani frumoși și
pe hainele copiilor învățăcei. Uniforma școlară încă se bucură de
succes în cadrul instituțiilor de prestigiu din Iași ce colaborează cu diverse magazine care ulterior
comercializează uniformele specifice unităților de învățământ. Pentru
un singur copil, costul pieselor vestimentare poate depăși suma de 700
de lei, dacă se mai adaugă minim o
cămașă de schimb
Pentru o uniformă clasică, formată din sacou, vestă, pantalon și
tricou, fără prea mari pretenții legate de calitate, un părinte scoate
din buzunar aproximativ 400 de lei.

Bani frumoși pe
uniforma școlară
Subiectul uniformelor școlare a
căpătat de-a lungul timpului tot mai
multă atenție din partea publicului,

după ce mai multe școli din România
au decis să adopte purtarea unei
vestimentații școlare unitare, chiar
dacă Ministerul Educației nu a reușit
să promoveze, prin intermediul unei
legi, purtarea obligatorie a acestor
ținute, menite să elimine orice discrepanță socială dintre elevi.
Deși fiecare copil ar trebui să
aibă acces ușor la învățământul de
stat care, teoretic, este gratuit, de
multe ori familiile fac sacrificii pentru a putea face față cheltuielilor.
În județul Iași, aproximativ unsprezece instituții de învățământ
optează pentru purtarea uniformei,
asociațiile de părinți implicându-se
în alegerea materialelor, a modelului
și a altor aspecte.
Unul dintre cele mai cunoscute
magazine cu uniforme școlare se
găsește cartierul Alexandru cel Bun
și oferă o gamă variată de produse
vestimentare adresate elevilor, prețurile articolelor fiind destul de mari,
chiar și pentru o uniformă simplă.
Costurile unei uniforme școlare
variază în funcție de dimensiune,

piesele cumpărate și calitatea materialelor. Prețul unui sacou poate
porni de la 88 de lei și poate ajunge
și la 300. La fel stau lucrurile și în
cazul unei perechi de pantaloni care
poate costa 70 de lei și poate ajunge
la 150. Un tricou are un preț ce variază între 25 și 50 de lei, o vestă –
între 60 și 100 de lei, o fustă – între
50 și 80 de lei, o bluză sau o cămașă
– între 40 și 60 de lei, iar o cravată –
între 15 și 20 de lei.

Care sunt costurile pentru o
familie cu doi copii
Dacă o familie cu unul copil trebuie să aloce minim 400 de lei uniformei simple, în afara costului
rechizitelor, bugetul lunar al unei familii cu doi elevi, de vârste diferite,
ar avea de suferit.
Spre exemplu, dacă bugetul
lunar al unei astfel de familii este
5500 de lei, iar costul minim pentru
uniforma unui copil de 12 ani este de
400 de lei, respectiv 600 de lei pentru sora sau fratele mai mare, buge-

tul a scăzut cu 1000 de lei. În plus,
amintim că se adaugă minim o cămașă de schimb, un ghiozdan și rechizite, costul total pentru o familie
cu doi elevi depășind suma de 1500
de lei.
Simbolic, purtarea unei uniforme
școlare reprezintă o declarație în
sine, astfel elevilor li se dezvoltă
apartenența la comunitatea școlară
din care fac parte, un aspect foarte
important în dezvoltarea psihoemoțională a copiilor.
Un raport despre programul
PISA al Consiliului Australian de Cercetare Educațională, adresat elevilor
de 15 ani din 36 țări, a arătat că
există diferențe îngrijorătoare între
sentimentul de apartenență al elevilor, în funcție de gen, de statutul
socio-economic și originile etnice.
Elevii care cred că fac parte dintr-o
comunitate și nu simt negativ discrepanțele sociale se implică în mod
activ în activități școlare și extracurriculare, având o imagine de sine pozitivă.
Andreea TIMOFTE
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Cancerul îi răpește bucuria copilăriei lui Leonardo
Mihai Crețu, un băiețel de doar 4 ani! Acesta are
nevoie urgent de concentrat trombocitar!
Leonardo Mihai Crețu, un
băiețel în vârstă de 4 ani,
are nevoie urgent de
concentrat trombocitar
pentru a învinge lupta cu
cancerul

Nefroblastomul este un tip de
cancer al rinichiului care apare cu
precădere la copiii cu vârste între 2
și 5 ani. Nu se cunoaște cauza care
duce la apariția acestei boli, însă se
crede că boala începe să se dezvolte
când bebelușul este încă în uter,
pentru că unele celule renale nu se
dezvoltă în mod corespunzător. Astfel, celulele anormale se multiplică
în starea lor primitivă și formează o
tumoră care, de cele mai multe ori,
este detectabilă în jurul vârstei de 4
ani.

La doar 4 ani, Leonardo
Mihai Crețu se luptă cu un
tip de cancer extrem de
agresiv
Leonardo a fost diagnosticat, în
luna decembrie a acestui an, cu nefroblastom, stadiu IV. Deși are doar
4 anișori, Leonardo a fost supus la
nenumărate tratamente, fiind nevoit
să facă față zecilor de ședințe de

chimioterapie. Din cauza acestora,
băiețelului au început să-i scadă numărul de trombocite, iar acum are
nevoie de donatori de concentrat
trombocitar pentru a învinge lupta
cu boala.
„El a fost diagnosticat cu nefroblastom, stadiu IV, în luna decembrie. A urmat 6 cure de

chimioterapie, la început, pentru
stoparea tumori, deoarece avea o
tumoră la rinichiul stâng și două metastaze la plămâni. După ședințele
de chimioterapie, tumora s-a redus
la jumătate. În luna februarie, a fost
operat, iar după operație a început
chimioterapia post-operatorie. Până
în momentul de față, a făcut 18 săptămâni de chimioterapie și ar mai
avea încă 15 până la finalul primului
an. În ultimele luni, au început să-i
scadă din ce în ce mai des analizele
și atunci a început să aibă nevoie de
nevoie de sânge și de concentrat
trombocitar. De la spital mi s-a spus
ca săptămâna aceasta să postez pe
rețele de socializare un mesaj prin
care să rog oamenii, pe cei care doresc și pot, să meargă sa doneze
concentrat trombocitar pentru
băiat”, a declarat Vasilica Crețu,
mama lui Leonardo.

Mama lui Leonardo a ajuns
la capătul puterilor, dar își
pune speranța în
Dumnezeu: „Corpul lui nu
mai poate lupta, are nevoie
de ajutor!”
Corpului lui Leonardo este epuizat din cauza numeroaselor tratamente, din acest motiv mama sa

face apel la empatia oamenilor pe
care îi roagă să doneze trombocite
pentru ca băiețelul său să aibă șansa
să se vindece.
„Mi-au scris chiar acum că au
donat câteva persoane, aștept să
vedem dacă astăzi îi aduce concentratul trombocitar. Sperăm să fie de
folos, să-i crească analizele și să nu
mai scadă numărul de trombocite.
Mai este un drum lung și greu, mai
ales că tratamentele sunt din ce în
ce mai grele, iar corpului lui este din
ce în ce mai obosit. Corpul lui nu mai
poate lupta, are nevoie de ajutor. Cu
mare încredere în bunul Dumnezeu,
sperăm să fie bine!”, a adăugat
mama băiatului.
Donarea de concentrat trombocitar este un procedeu extrem de
ușor care nu provoacă durere donatorului. Sângele este recoltat de la
nivelul brațului, trombocitele sunt
extrase imediat din sânge, iar restul
se reîntoarce la donator. Prepararea
se face cu sau fără intercalarea unui
filtru pentru deleucocitare.
Persoanele care doresc să-l
ajute pe Leonardo Mihai Crețu în
această luptă pentru viață pot dona
concentrat trombocitar la Centrul de
Transfuzie Sanguină Iași.
Codruța ȘOROAGĂ
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Examenul de Bacalaureat 2022 s-a
încheiat! Cât de complexe au fost
subiectele de la ultima probă scrisă

În județul Iași, la ultima testare
din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie,
au fost prezenți 622 de candidați,
din totalul de 735 ce au fost înscriși
pentru această probă. Nu au participat 113 candidați, 70 fiind din promoția curentă și 43 din promoțiile anilor
anteriori.
Cei care au optat pentru Geografie la proba la alegere au avut de interpretat harta mută a reliefului din
Europa, iar cei care au ales Psihologie sau Filosofie au avut de reflectat
asupra unor concepte, precum emoții și condiția umană.

Cum au arătat subiectele de
la ultima prima probă scrisă
Subiectele la Geografie de la ultima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat, adresate
tuturor candidaților ce au ales să
susțină ultimul examen la această
disciplină, s-au axat pe cunoașterea

tipurilor de climă din România, dar și
a reliefului. În prima parte, harta
mută a Europei a trebuit să fie analizată, luând în calcul aspecte ca
identificarea orașelor-capitală, dar
și a unor anumite fluvii.
La subiectul al doilea, grilele
despre relief, râuri și tipurile de roci
din țară au reprezentat subiecte de
examen. Ultimul subiect s-a concentrat pe aflarea unor valori speciale,
spre exemplu amplitudinea termică
anuală și valoarea unei suprafețe
cultivate cu cereale.
În ceea ce privește varianta de la
Psihologie, tinerii au avut încercuit
varianta corectă, făcând trimitere la
cunoștințele acumulate în toți cei
patru ani de studiu. Funcțiile limbajului și tipurile de emoții au constituit subiecte ce au trebuit abordate.
O altă materie care s-a bucurat
de atenția adolescenților, Filosofia,
i-a pus pe candidați în situația în
care a fost indicat să dezbată problematica naturii umane. La una din-

tre cerințe elevii au avut de scris
despre modurile existențiale umane,
în urma analizei unui text al autorului
Lucian Blaga.

Calendarul activităților
viitoare
Având în vedere că unul dintre
cele mai importante examene din
viața candidaților a luat sfârșit, tot
ceea ce a mai rămas de făcut este
ca după afișarea primelor rezultate,
în cazul în care aceștia sunt nemulțumiți de notele obținute, este să depună contestații.
Afișarea primelor rezultate este
prevăzută pentru data de 31 august,
până la ora 12:00, iar contestațiile
pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 -18:00, inclusiv prin
mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun sau transmit prin
mijloace electronice și o declarațietip în care se menționează faptul că

au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz,
nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie,
în prima parte a zilei. De asemenea,
Ministerul Educației pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE
0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata
probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 16-18 august, între
orele 8:00-16:00, respectiv 19 august, între orele 8:00-14:00.
Amintim că pentru a fi declarat
promovat un candidat 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, și obținerea
mediei 6, cel puțin, la probele scrise.
Andreea TIMOFTE
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La Iași este organizată o expoziție
dedicată unui savant celebru în
toată lumea, Ștefan Procopiu

O expoziție dedicată unui
savant celebru în toată
lumea, Ștefan Procopiu, la
Iași. Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”,
din cadrul Complexului
Muzeal Național „Moldova”
Iași, organizează la Palatul
Culturii din Iași, în perioada
21 august-30 septembrie
2022, expoziția omagială
„Ștefan Procopiu – 50 de
ani de la trecerea în
veșnicie”
Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan
Procopiu”, din cadrul Complexului
Muzeal Național „Moldova” (CMNM)
Iași, organizează la Palatul Culturii
din Iași, în perioada 21 august-30
septembrie 2022, expoziția omagială „Ștefan Procopiu – 50 de ani de

la trecerea în veșnicie”. Vernisajul va
avea loc duminică, 21 august, ora
11:30, în spațiul Muzeului Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”. Curatorul
expoziției este muzeograful Teodora-Camelia Cristofor. La împlinirea a jumătate de secol de la
moartea sa, amintirea și posteritatea marelui fizician Ștefan Procopiu
sunt evocate prin intermediul acestui proiect expozițional care valorifică fondul muzeal memorial prin
fotografii, cărți, obiecte personale,
diplome și scrisori din patrimoniul
muzeului ieșean.

La Iași este organizată o
expoziție dedicată unui
savant celebru în toată
lumea, Ștefan Procopiu
Născut la 19 ianuarie 1890, în
oraşul Bârlad, judeţul Tutova, Ştefan
Procopiu urmează cursurile Facultă-

ții de Științe din Iași pe care le finalizează în 1912. Din 1919 este doctorand al Universității Sorbona, unde
elaborează lucrarea de cercetare
„Asupra birefringenţei electrice a
suspensiilor”, susținută pe 5 martie
1924. După obținerea titlului de doctor, revine în țară și, în ianuarie 1925,
devine profesor titular la Catedra de
Gravitate, căldură şi electricitate, la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Iaşi, loc unde a activat
toată viața. De-a lungul anilor, a fost
decan al Facultății de Științe din Iași
și primul decan aal Facultății de
Electrotehnică a Școlii Politehnice
„Gheorghe Asachi”. Prin vasta și consacrata sa activitate științifică, a
adus contribuții marcante în domeniul fizicii, exprimate prin stabilirea
momentului magnetic elementar
(1912), cunoscut în prezent sub denumirea de magneton „Bohr-Procopiu”,
precum și prin două descoperiri fi-

zice deosebit de importante, „Fenomenul Procopiu” (1921) și „Efectul
Procopiu” (1930).
În 1955 este ales membru al Academiei Române, iar în anul 1967 i se
decernează titlul de doctor honoris
causa al Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași.
Munca sa, timp de mai multe decenii, a contribuit consecvent la
dezvoltarea învăţământului, aducând valoare şi prestigiu cercetării
româneşti. În semn de recunoştinţă
și prețuire pentru meritele sale, Ștefan Procopiu primește de-a lungul
vieții, mai multe medalii și distincții.
Sfârșește din viață în data de 22 august 1972. Expoziția omagială va
putea fi vizitată de marți până duminică, în intervalul orar 10:00-17:00
(ora 16:30, ultimul bilet), la Muzeul
Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Ei sunt membrii comisiei care decid soarta
proiectelor imobiliare din Iași! Președinte
a fost numit un diriginte de șantier cu 1,4
milioane de euro în contracte. Și fiica unui
medic celebru va avea putere de decizie
O nouă componență a
Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice a
fost avizată de Ministerul
Culturii. Au fost
nominalizați 8 membri,
printre care și președintele
comisiei. Timp de 2 ani vor
decide soarta proiectelor
imobiliare din municipiul
Iași și nu numai
Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice (CZMI), organizată la nivelul
Direcției Județene pentru Cultură
(DJC) Iași, are o nouă structură. Recent, au fost numiți 8 membri ai comisiei, printre care și președintele.
De precizat că această structură decide dacă proiectele imobiliare inițiate de dezvoltatori se încadrează în
diferite zone din oraș. Fără avizul comisiei, proiectele rămân blocate, urmând ca beneficiarii să vină cu
modificări majore sau, pur și simplu,
să renunțe la investiție. Ministerul
Culturii a emis un nou ordin, prin
care președinte al comisiei a fost
desemnat Sebastian Petercă, inginer-constructor și specialist în domeniul protejării monumentelor
istorice. Totodată, se află și în registrul diriginților de șantier, autorizați
de Inspectoratul de Stat în Construcții. Nu în ultimul rând, noul președinte CZMI controlează societatea
Medos Construct & Consulting SRL,
unde Cecilia Petercă, soția bărbatului, apare ca unic asociat. Firma este
implicată în activități de inginerie și
consultanță tehnică, fix de ce au nevoie dezvoltatorii imobiliari. În 2021,
societatea a înregistrat o cifră de
afaceri de 3,8 milioane de lei, un profit de 716.857 de lei, datorii de
445.986 de lei și un număr de 6 angajați. În perioada 2020-2021, societatea a înregistrat contracte în

valoare de 7,1 milioane de lei, adică
1,4 milioane de euro. Contactat telefonic, Sebastian Petercă a precizat
că nu crede că va fi suspus unor presiuni de către beneficiarii cu care a
avut contracte în trecut. „Nu cred că
este o problemă, eu nu intervin la
partea de proiectare sau autorizare.
Rolul meu este în timpul execuției.
Nu am ceva ca un program de guvernare, orice documentație va fi analizată din punct de vedere legal.
Fiecare documentație va primi o decizie. Nominalizarea este din partea
Ministerului Culturii, este a treia oară
când trimit pentru această comisie”,
a precizat Sebastian Petercă, în vârstă de 63 de ani.

Ei sunt membrii comisiei
care decid soarta
proiectelor imobiliare.
Schimbările sunt radicale
Pe lista membrilor au fost numiți
arhitecta Cristina Andrei, șef lucrări
la Facultatea de Arhitectură „G.M.

Cantacuzino”, prezentă și în comisia
trecută, Marius Constantin Chelcu,
cercetător și istoric la Institutul de
Istorie „A.D. Xenopol”, Alexander
Rubel, director al Institutului de Arheologie și al Centrul Cultural German din Iași și Mădălin Cornel
Văleanu, arheolog și cercetător la
Complexul Muzeal Național „Moldova”
Iași. Lista este completată de arhitecții Ladislau Mihael Lăcătușu și
Bogdan Ionuț Mihul, fiul patronului
Mihul SRL societate cunoscută pentru mai multe contracte de proiectare semnate cu instituțiile statului.
Cel din urmă a declarat pentru BZI că
a fost nominalizat de Ordinul Arhitecților din România (OAR), filiala
Iași. „Am fost propus de OAR. Sper
ca lucrurile să meargă mai bine ca
până acum, în sensul în care comisia
trebuie să fie mult mai clară cu beneficiarii și proiectanții. Cunosc asta
pentru că am fost de cealaltă parte,
când trebuia să obțin avize”, a declarat Bogdan Mihul. Mandatul membrilor CZMI are o durată de 2 ani.

Sora doctoriței Anca
Zbranca completează lista
Ultimul membru din cadrul CZMI
este Ioana Zbranca, sora Ancăi
Zbranca, cunoscut medic dermatolog
în Iași. Cele două sunt moștenitoarele
profesorului Eusebie Zbranca, fostul
șef al Clinicii de Endocrinologie din
cadrul Spitalului „Sf. Spiridon”, care a
încetat din viață la vârsta de 72 de ani,
în 2010. „Am fost nominalizată de Institutul Național al Patrimoniului București, acolo unde lucrez de mai bine
de 3 ani. Încă nu am apucat să-i cunosc personal pe ceilalți membri din
comisie. Am terminat Facultatea de
Arhitectură din Lyon, Franța, dar și
Centrul de studii avansate din Chaillot
care formează arhitecți specializați în
domeniul monumentelor”, a precizat
Ioana Zbranca pentru BZI. Ei sunt
membrii comisiei care decid soarta
proiectelor imobiliare din Iași într-o
perioadă de blocaj din punct de vedere urbanistic.
Ciprian BOARU
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Un „șmecher” în BMW cu numere de
Spania se crede regele șoselelor, la Iași!
A fost surprins încălcând mai multe
reguli de circulație, chiar în fața poliției

Recent, un șofer cu mult
„curaj” a fost filmat de
camera de bord a altui
conducător auto din trafic
în timp ce a făcut o
depășire periculoasă întrun loc interzis, în fața
secției de poliție din Podu
Iloaiei. Mai mult, acest
„șmecher” în BMW a
circulat cu viteză, ignorând
trecerea de pietoni
La începutul acestei săptămâni,
un „șmecher” în BMW cu autoturismul înmatriculat în Spania a fost surprins încălcând mai multe reguli de
circulație în orașul Podu Iloaiei, județul Iași. Individul a dat dovadă de
un tupeu fantastic, având în vedere
că a sfidat legislația rutieră chiar
când trecea prin fața secției de poliție din oraș.

Un „șmecher” în BMW
conduce cum vrea în Iași
Pe 15 august 2022, pe o stradă
din orașul Podu Iloaiei, un individ a

fost filmat încălcând mai multe reguli de circulație în câteva secunde.
Acesta conducea un BMW înmatriculat în Spania, fiind surprins de camera de bord a altui autoturism din
trafic. Imaginile l-au arătat pe șofer
în timp ce traversa o distanță semnificativă pe linia continuă. Aceste
încălcări puteau fi observate de oamenii legii, având în vedere că autoturismul a trecut chiar prin fața
secției de poliției din Podu Iloaiei.
Ulterior, conducătorul auto a
mers în continuare cu viteză, iar trecerea destinată pietonilor părea că
nici nu există pentru acesta. După ce
a circulat o perioadă pe contrasens,
individul a revenit pe banda corespunzătoare direcției sale de mers,
chiar pe trecerea de pietoni.
Decizia inconștientă a șoferului
a fost criticată de ieșeni pe rețelele
de socializare, un astfel de mod de a
circula reprezentând un pericol real
pentru siguranța celorlalți participanți la trafic. Rămâne de văzut
dacă persoana care se afla la volan
va fi sau nu sancționată pentru
aceste fapte, având în vedere că re-

prezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași încă nu au oferit un
punct de vedere în ceea ce privește
situația.

O mașină cu numere ca ale
Mitropoliei, la un pas de un
accident grav
La începutul acestei luni, în zona
gării din municipiul Iași, a fost zărită
o mașină marca Toyota care circula
pe contrasens. Conducătorul bolidului, preconizând pericolul, a virat
brusc la dreapta, pe banda corespunzătoare sensului său de mers.
Zona în care a efectuat depășirea nu
permitea o astfel de manevră.
Conducătorul ce a filmat întâmplarea a fost și mai mult luat prin
surprindere atunci când a observat,
uitându-se la numerele de înmatriculare ale autoturismului, că mașina
părea a aparține Mitropoliei Moldovei
și Bucovinei. Autoturismele din parcul auto de la Mitropolie au numere
de înmatriculare „MMB”. Ieșeanul
martor la „schemele” conducătorului
de Toyota l-a atenționat pe șofer pe

rețelele de socializare să conducă
mai atent, deoarece pune în pericol
viețile persoanelor din jur. Existând
suspiciunea că mașina ar fi putut fi
condusă de un slujitor al bisericii, reporterii BZI i-au contactat pe reprezentanții Mitropoliei pentru a verifica
bănuiala.
„În parcul nostru auto nu am
identificat o mașină Toyota cu numărul acesta. Trebuie precizat că
domeniul «MMB» nu este exclusiv al
Mitropoliei, sunt multe mașini în județul Iași care au «MMB» la numărul
de înmatriculare, fără a avea însă
nici o legătură cu Mitropolia. Faptul
că șoferul avea barbă nu înseamnă
neapărat că este preot! Slavă Domnului că nu s-a produs niciun incident în trafic, indiferent de cine era
la volan și a cui e mașina respectivă”,
a declarat Lucian Apopei, director
de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
Polițiștii au precizat că efectuează cercetări în cauză, urmând să
se stabilească vinovăția șoferului și
eventualele sancțiuni.
Violina GORCINSCHI
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Povestea medicului rezident ce și-a
schimbat viața după experiența în SUA!
„America e pentru minți deschise, pentru
cei pregătiţi să îşi ţină viaţa în mâini”
Veronica Pașcu este
numele unei tinere
ieșence, absolventă a
Universității de Medicină
din Iași, medic rezident în
București, ce și-a schimbat
viața total după experiența
americană, facilitată de
programul „Work and
Travel”. Tânăra, în vârstă
de 26 de ani, a învățat ce
înseamnă munca pe tărâm
american, primii bani
obținându-i acolo. Dacă
înainte de a petrece o vară
întreagă peste ocean
Veronica era o persoană
negativistă, lipsită de
entuziasm și energie,
lucrurile s-au schimbat
acum
Orele întregi de muncă dintr-un
restaurant american au făcut-o să
înțeleagă ce înseamnă viața fără
ajutorul părinților. În plus, oamenii
frumoși pe care i-a cunoscut au ajutat-o să treacă peste „micile depresii”, văzând care sunt problemele cu
adevărat grave

Medic rezident în
experiența americană
Veronica Pașcu are doar 26 de
ani, dar multă energie și poftă de
viață, după ce, în urmă cu un an, șia îndeplinit un mare vis, cel de a
merge în America.
Dacă înainte de a călca pe pământ american i se părea că nu are
o viață tocmai perfectă și că banii se
obțin ușor, după ce s-a întors din
SUA gândirea i s-a schimbat complet, devenind un om mult mai activ.
În ziua care a părăsit America,
Veronica și-a dat seama că singura
sa teamă este cea de bătrânețe.
„Sunt Veronica și mi-e frică să
îmbătrânesc!
Mi-am dorit enorm să particip la
acest program, nimic nu mergea

bine pe moment. Azi, prietenii îmi ziceau că mergem, mâine, că nu e
nimic sigur, ai mei îmi făceau periodic dușuri reci cu texte ca: «În America zici? Bine, du-te, dar mâine vii
acasă că vreau să mă ajuți la ceva».
Vara a trecut extraordinar de
greu. Eu stăteam cu nasul în cărți și
seriale de dimineața până seara,
până când am început facultatea.
Toți prietenii s-au retras. Oricum, îmi
cam pierdusem speranța.
Mai târziu, s-a întâmplat ca în
perioada respectivă fratele meu să
lucreze la un proiect în Canada. Destinul a făcut ca tot în perioada aceea
să vorbesc cu un fost coleg de liceu
care fusese în vara respectivă în
State și, din vorbă în vorbă, să îmi
spună că e o experiență de neuitat
și că mă va ajuta cu acte, formalități,
sfaturi, doar să mă înscriu. Și, astfel,
dorința a fost reaprinsă. Aşa că, întro seară, mi-am făcut curaj și am zis:
«Ok, voi face asta singură, e visul
meu şi voi lupta pentru el». Ulterior,
mi-am mai convins doi colegi.
În drum spre locul unde urma să
locuim, mă uitam fascinată pe
geam. Nimic nu era ca America pe
care o aveam eu în cap, ci mai curând ca în laboratorul lui Dexter”, a
declarat Veronica Pașcu.
De la o zi la alta, tânăra observa
diferențele majore și încerca să se
adapteze.
„Am ieşit în următoarele zile împreună cu colegii mei să vedem împrejurimile şi am avut parte de o
mulţime de peripeţii, şocul cultural
începând: am pozat în nişte ciudaţi
când aşteptam culoarea verde la semafor, fără să ştim că, de fapt, pentru pietoni verdele nu există, ne-am
uitat dubios la femeia de la Walmart
când am văzut că ne pune fiecare
articol în plasă separată, ne-am simţit ciudat să vedem că oamenii
zâmbesc acolo.
Ziua mea de naștere petrecută
acolo a reprezentat un moment de
graniţă în ceea ce priveşte oamenii
pe care i-am cunoscut în SUA. Dacă

până atunci am crezut că sunt singură acolo şi cele 3 luni vor trece extraordinar de greu, ziua mea avea să
schimbe radical asta. Atunci am realizat că poţi întâlni oameni ce te pot
iubi chiar şi la mii de mile de casă, că
prima impresie pe care ţi-o formezi
despre un om nu e neapărat cea corectă şi că toată povestea asta cu
„Work&Travel” e aşa cum ţi-o faci tu.
Depresia se terminase, începusem să văd total altfel lucrurile şi,
dacă până atunci mă frustra faptul
că nimeni şi nimic nu era pe gustul
meu, atunci am început să-mi deschid mintea şi să îmbrăţişez tot ce
era nou.
Pentru că asta înseamnă America, odată ce ai găsit puterea şi încrederea să dai jos ochelarii de cal,
cu siguranţă ceea ce urmează e
schimbarea”, a adăugat Veronica
Pașcu.

America e pentru oamenii
ce-și iau viața în
propriile mâini
Veronica îi sfătuiește pe toți tinerii interesați de o asemenea experiență să se gândească bine înainte
de a face acest pas, pentru că nu în
toate cazurile persoanele reușesc să
vadă binele și să se acomodeze cu
viața de acolo.
„America e pentru minți deschise, pentru cei pentru care libertatea deplină e cel mai important
lucru, e pentru cei capabili să zâm-

bească, dar, în acelaşi timp, e doar
pentru oamenii muncitori şi doar
pentru cei pregătiţi să îşi ţină viaţa
în mâini, măcar pentru 4 luni. Așadar, dacă în România cardurile părinţilor sunt şi cardurile tale, dacă
atunci când te trimite mama să iei
pâine eşti revoltat că te munceşte
sau dacă spui că îţi doreşti libertate,
dar ai înjurat doi oameni de acelaşi
sex pentru că se ţineau de mână sau
alţi doi cu tenul mai măsliniu care se
adresau unul altuia cu «fă», nu te înscrie. Serios, e o investiţie a multor
resurse şi te asigur că nu îţi va plăcea, deci nu merită!
Prietenii mei ştiu că sunt un candidat bun pentru ultimul om de pe planetă, în sensul că nu sunt cel mai
sociabil om, de aceea mi-a fost puţin
greu la început să fiu relaxată cu clienţii, să fac glume de doi dolari cu ei,
să îi fac să se simtă bine, dar îmi place
să cred că am reuşit asta pe parcurs.
S-au întâmplat o mulţime de lucruri
de-a lungul verii, unele mai plăcute,
altele mai puţin, unele mai fericite, altele mai triste, dar, în orice caz, Taverna Cretekou va rămâne pentru
mine primul meu job, locul unde am
învăţat ce sunt banii, am învăţat cât
de diferiţi sunt oamenii, am învăţat că
doi oameni nu au nevoie de o vârstă
apropiată şi uneori nici de o limbă comună pentru a se apropia, pentru că
un zâmbet poate trece orice graniţă”,
a adăugat Veronica Pașcu.
Andreea TIMOFTE
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Am găsit paradisul preotului care a
declarat război pentru BOR și și-a construit
propria lui biserică: „Mie nu îmi trebuie
lux, aur și nici mașini de 400 de cai putere”
Ștefan Bercaru și-a construit propria lui biserică din
lemn, în care slujește în fiecare duminică și la fiecare
sărbătoare. Până acum, în
bisericuța de lemn care
amintește de o una din Maramureș, fostul preot a oficiat două cununii, o
înmormântare și o dezgropare. Ștefan Bercaru consideră că misiunea sa nu se
oprește aici și își dorește să
amenajeze curtea bisericii,
astfel încât să pară că pășești în Rai.

Ștefan Bercaru crede
că nimeni nu-i va
putea lua darul
preoției
Încă de când a acceptat
parohia din Bohotin, Ștefan
Bercaru a fost avertizat că
nu va avea o misiune ușoară,
însă a simțit dintotdeauna
că aceasta este misiunea
sa. Preotul spune că ar fi
putut oricând să renunțe la
preoție pentru a-și deschide
o afacere, însă consideră că
harul i-a fost dat de către
Dumnezeu și nimic nu i-l
poate lua.
„Nu am o misiune
ușoară, însă eu mă trag din
Vrâncioaia, din Vrancea, de
acolo unde oamenii sunt
foarte hotărâți și știu ce vor.
De prima dată, din anul 1989,
am fost înștiințat că va fi o
parohie foarte grea. Am acceptat parohia și nu m-am
speriat, asta este misiunea
unui preot, să slujească”, a
declarat Ștefan Bercaru.
Fostul preot s-a inspirat
în construirea bisericii sale
din satul Bohotin atât de la
bisericile din Bucovina, cât
și de la cele din Republica
Moldova, dar a respectat ti-

parul unei biserici clasice,
cu arhitectură stil navă.
Preotul caterisit spune cu
durere în suflet că aceasta
este singura biserică ortodoxă din România fără electricitate. În viitorul apropiat,
acesta speră să sfințească
lăcașul de cult, considerând
că nu are nevoie de aprobarea mai marilor Bisericii Ortodoxe Române pentru a
face acest lucru.
„Am fost la biserici în Bucovina, peste Prut, încolo și
încoace, și așa mi-am imaginat-o eu. Am respectat tiparul ortodox de biserică, stil
barcă, dar cafasul pe care
le-am făcut aici a fost gândirea mea. Am zis că o să
vină copiii la Înviere și o să
se urce aici, o să fie foarte
frumos. Chiar mă simt
foarte confortabil în bisericuța asta și sunt, într-adevăr, un preot liber și nu sunt
nici mai bun și nici mai rău
față de cum am fost. Eu nu
am bani, banii i-am lăsat la
parohie, așa că am improvi-

zat, am pus niște cioate în
loc de strana Maicii Domnului și iconostas. Catapeteasma am făcut-o din
butuci, i-am luat la cuțitoaie
chiar eu și i-am șlefuit. Nu
am nevoie de lux, trebuie săl simți pe Dumnezeu
aproape, iar, dacă l-ai simțit,
luxul nu-și mai are rostul”, a
precizat preotul caterisit.

Ștefan Bercaru și-a
construit propria lui
biserică în Bohotin:
„Nu am nevoie de
lux, trebuie să-l simți
pe Dumnezeu
aproape!”
Ștefan Bercaru a slujit
pentru prima dată în bisericuța sa de lemn în anul 2021,
chiar de Înviere. De atunci,
slujește Sfânta Liturghie în
fiecare duminică și sărbătoare, iar seara face slujba
de Vecernie. „Prima slujbă
am ținut-o de Înviere, în anul
2021, a fost foarte emoționant. Eu nu am crezut și nu

mai trăit niciodată o bucurie
mai mare ca atunci. Nu a
fost numaidecât faptul că
am făcut prima slujbă în
această bisericuță, ci modul
în care au reacționat oamenii. Cu 4 zile înainte, nu
aveam nici icoane, nu aveam
lumină, nici nimic. Enoriașii
nici măcar nu știau că fac
slujbă, dar la ora 22 și un pic
în curtea bisericii se adunaseră în jur de 45-50 de persoane. A fost ceva copleșitor
pentru mine, ceva de vis. Miam spus că de aici încolo pot
să mai vină la slujbă unu-doi
oameni”, a declarat Ștefan
Bercaru.
Preotul caterisit nu are
nicio problema ca enoriașii
care vin la el la biserică să
meargă și la slujbele oficiate
de preotul Iulian Andrei, parohul din Bohotin.
„Slujesc în fiecare duminică, la fiecare sărbătoare,
iar seara, fac rugăciunea de
seară și Vecernia. Vin mereu
oameni la biserică. Mă bucur
și acum de susținere din

partea enoriașilor, deoarece, înainte de a fi preot, eu
am fost om. La un preot,
într-o parohie, faptele vorbesc. Faptele vor conta și pe
tărâmul celălalt, numai că
acolo sunt puse în balanță.
Trebuie să ne întrebăm de
ce la biserică merg acum 67 oameni, iar când eram eu
preot era biserica plină. Eu
m-aș bucura ca oamenii să
meargă la biserică, eu le-am
spus și celor care vin la mine
la biserică că pot merge și
acolo. Sau m-aș bucura ca
oamenii de la barul de lângă
biserică, ca atunci când începe părintele evanghelia,
să lase băutura pe masă și
să meargă să se pună în genunchi ca să se roage”, a
adăugat fostul preot.
Ștefan Bercaru, preotul
care și-a construit propria
biserică în satul Bohotin, se
bucură și acum de susținerea enoriașilor, deși a fost
caterisit în urmă cu mai bine
de 8 ani.
Codruța ȘOROAGĂ
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Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
Nr.9119/ 17.08.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2022 luna august ziua 17
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 31, luna august, anul 2022, ora 11, în localitatea Tg Frumos,
str.Cuza Voda, nr.40-41, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile,proprietate a debitorului II ARSENIE NICOLETA, a doua licitatie:
Denumirea bunului mobil Descriere sumară; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
1. Presa pentru rameFEICHTNERPZ3000(stareactuala buna); SFOTg
Frumos; 11300; 19%
2. Masina de gaurit pentru obloane artizanale RSWOOD Italia(stare actuala - buna).; 7900
3. Combinat (Abricht+Grosime) Hoizmann Austria, modelHOB410P
(stare actuala - buna); 7410
4. CirculaHoizmannAustria model FKS400VF-300(stare actuala buna); 13170
Total
39775
Regimul şi cotele de taxa pe valoare adaugata aplicabil/ aplicabile pentu
vinzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlu VII din Legea
227/2015privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte
oferte de cumpărare.

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.

a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma
scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata
taxei se va efectua în contul IBAN RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Administratia Judeteana
a Finanțelor Publice Iasi, cod de identificare fiscală 45409093, deschis la
Trezoreria Municipiului Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
_____________________________________________

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului
naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
Bunurile se afla in custodia debitorilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon afisat.
Data afişării: 19.08.2022
Conducătorul organului de executare,
Executor fiscal

Ipate Virginia
Vlad Aldea
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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.c
om, tel. 0766.490.019
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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.
Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.
Lucrător 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.

DIVERSE
Pentru următoarelor societăţi
comerciale din jud.Iaşi, dizolvate
conform art.237, alin.(3) din
Legea nr.31/1990, a fost numit
lichidator, cu sediul profesional în
Iaşi, bd.Chimiei, nr.2, bl.C1, parter,
sp.com. 3, birou 3, jud.Iaşi, tel
0744787274. Administratorii
statutari ai societăţilor comerciale
enumerate mai jos, sunt invitaţi să
se prezinte până la data de
26.08.2022 la sediul
lichidatorului, cu documentele
necesare operaţiunii de lichidare,
conform Legii nr.31/1990: 1.
REMUS BATIMENT S.R.L., ORC:
J22/1658/2014, CUI 33749551; 2.
JOYFULL KARA S.R.L., ORC
J22/2749/2018, CUI 40000590.
Creditorii acestor societăţi
comerciale se pot înscrie la masa
credală prin adresarea unei cererii
către lichidator, până la data de
31.08.2022.

MEDIU
SC BRATORA BV SRL anunță
publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Construire adăpost
animale”, propus a fi amplasat în
sat Țuțora, comuna Țuțora, NC
61712, Județul Iași. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iași din
Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași,
jud. Iași, în zilele de luni - vineri,
între orele 9:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Iași.
AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI
S.A., titular al proiectului
„AMENAJARE PRIZĂ DE APĂ ȘI
INSTALAȚII DE CURENT
ELECTRIC ȘI APĂ PENTRU
ALIMENTARE PIVOȚI IRIGAȚII”
propus a fi amplasat în zonele
"Cotul Podului", "Tamaduieni" și
"Ruginoasa" din extravilanul
localităţii Paşcani, judeţul Iaşi,
tarlale T61, T63, T64, T70/1, T76,
T77, T120, T123, T124, T125,
anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Iași, în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului:
proiectul nu se supune evaluării
impactului asupra mediului,
evaluării adecvate și SEICA.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Iași din Str. Calea Chișinăului nr.
43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele
8-14, precum şi la următoarea
adresă de internet:
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a
APM Iași.
S.C. NOVACORP ESTATES S.R.L.,
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Iasi, în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului: nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate., pentru:
“CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE CU SPATII
COMERCIALE LA PARTER SI
DOTARI AFERENTE PE TEREN
PROPRIETATE, CONFORM P.U.Z.
APROBAT PRIN HCL NR. 71/2019
si CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE (TRONSON 2) SI
DOTARI AFERENTE PE TEREN
PROPRIETATE, CONFORM P.U.Z.
APROBAT PRIN H.C.L. NR.
71/28.02.2019 ”, propus a fi
amplasat: în zona Galata, nr. cad.
168572, MUNICIPIUL Iaşi.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Iași, Calea Chişinăului. nr. 43, în
zilele de luni-joi între orele 8:00 –
16:30 și vineri între orele 8:00 –
14:00, precum şi la următoarea
adresă de internet apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul

deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a
APM Iasi.

SELECȚII OFERTE
Subscrisa Cabinetul individual de
insolvenţă Agafitei Diana, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C. IULY COM SISTEM
S.R.L. cu sediul social în Mun.
Iasi, str. Vasile A. Urechia, Nr.11,
cam 2, județul Iași, număr de
ordine în Registrul Comertului
J22/700/2015, Cod unic
înregistrare 34392391, desemnat
prin Incheierea nr. 34/27.04.2022
pronunţată de Tribunalul Iasi,
Secţia II Civilă - Faliment, în
dosarul nr. 2120/99/2022 (nr.
Vechi 72/2022), prin prezenta,
invită evaluatorii ANEVAR să
participe la procedura de selecție
de oferte privind evaluarea
bunului proprietatea debitorului
SC IULY COM SISTEM SRL,
respectiv auto marca Fiat Scudo,
an fabricație 2001. Solicităm ca
ofertă să conțină elemente cu
privire la preț și termen de
execuție. Comunicarea ofertelor
să fie la sediu procesual până la
data de 26.08.2022 din Mun. Iaşi,
str. Sf. Lazăr, nr. 4, Bl. Peneş
Curcanu, sc. TR. IV, mezanin,
cabinet nr. 5 ori pe adresa de mail
diana_agafitei_31@yahoo.com.
Relații suplimentare la tel:
0745656761.
Subscrisa Cabinetul individual de
insolvenţă Agafitei Diana, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C. C4S CON EXPERT
S.R.L. cu sediul social în Mun.
Iasi, B-dul Socola, Nr.22, parter,
cam 9, judetul Iasi, număr de
ordine în Registrul Comertului
J22/2906/2019, Cod unic
înregistrare 41615984, desemnat
prin Incheierea nr. 35/27.04.2022
pronunţată de Tribunalul Iasi,
Secţia II Civilă - Faliment, în
dosarul nr. 2184/99/2022 (nr.
Vechi 77/2022), prin prezenta,
invită evaluatorii ANEVAR să
participe la procedura de selecție
de oferte privind evaluarea
bunului proprietatea debitorului
SC C4S CON EXPERT SRL,
respectiv laptop MSI. Solicităm ca
ofertă să conțină elemente cu
privire la preț și termen de
execuție. Comunicarea ofertelor
să fie la sediu procesual până la
data de 26.08.2022 din Mun. Iaşi,
str. Sf. Lazăr, nr. 4, Bl. Peneş
Curcanu, sc. TR. IV, mezanin,
cabinet nr. 5 ori pe adresa de mail
diana_agafitei_31@yahoo.com.
Relații suplimentare la tel:
0745656761.

CONDOLEANȚE

U

Locatarii blocului A14, Piața
Voievozilor, nr.21, Iași,
transmit sincere
condoleanțe fam.HARABAGIU,
bl.A13-Iași pentru pierderea
suferită prin decesul doamnei
HARABAGIU ALICE. Dumnezeu să
o odihnească !
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Femeie din Iași, hărțuită de propriul
iubit. Bărbatul a ignorat ordinul
de protecție emis pe numele lui
O femeie din Iași a fost hărțuită de iubit. În
urma incidentului, magistrații din cadrul Judecătoriei Pașcani l-au condamnat recent pe Petru
Glăvan la 1 an de închisoare, cu suspendare, pentru nerespectarea măsurilor dispuse prin ordin de
protecție în formă continuată (5 acte materiale).
„Inculpatul Petru Glăvan va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Brăeşti, județul Iași, sau al oricărei
instituţii aflate în subordinea acestuia, pe o perioadă de 80 de zile. Constată că persoana vătămată M.D. nu s-a constituit parte civilă”, au afirmat
judecătorii ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Femeie din județul Iași, hărțuită de
iubit: cum a izbucnit scandalul!
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând fi contestată. Procesul lui
Petru Glăvan a început pe data de 22 decembrie
2021. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Pașcani l-au condamnat sub acuzația
de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordin de
protecție în formă continuată (5 acte materiale).
În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.
Conform anchetatorilor, ieșeanul din satul
Cristești a intrat în vizorul lor în urmă cu aproximativ un an. „În mod repetat și în baza aceleași
rezoluții infracționale, respectiv la datele de 19
mai, 29 iulie, 3, 13 și 24 august 2021, inculpatul a
pătruns în locuința persoanei vătămate, i-a adresat și injurii și amenințări, încălcând, astfel, măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis prin

Bursa bârfelor

Își caută adepți. Unii deja
vor să-și schimbe culoarea
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu o
povestioară despre Arăgăzel Pompa, marele depulat. Bre, la urechile babelor a ajuns o enformație care spune că de ceva vreme Pompa se tot dă
pe lângă bremarii din giudeț, dar de data asta pe

sentința civilă din 12 mai 2021, respectiv obligația
de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față
de ea și de locuința ei și interdicția de a avea orice
contact, inclusiv telefonic, prin corespondență
sau în orice alt mod cu aceasta, pe o durată de 6
luni”, au afirmat oamenii legii.

Ieșeanul Petru Glăvan a susținut că, de
fapt, femeia l-ar fi chemat
Fiind audiat în calitate de suspect și inculpat,
Petru Glăvan a recunoscut că, deși cunoștea prevederile sentinței civile prin care s-a emis ordinul
de protecție, respectiv obligațiile ce i-au fost impuse, le-a încălcat în mod repetat la acele date în
condițiile în care știa și că faptele sale constituie
infracțiuni. El a mai declarat că, de fiecare dată,
persoana vătămată ar fi fost cea care l-ar fi sunat
lângă penăliști și restul care or mai fi dinafara
pedeseului. De ce? Păi vrea să-i treacă la pedeseu și acum le promite marea cu sarea. Cică pe
câțiva i-a motivat destul de bine, pentru că a promis și posturi bunicele pentru un apropiat sau
doi. Babele au niște enformații, dar o să vă povestească despre ele în alte edițiuni. Mai povestim acușica despre demersurile lui Pompa și
promisiunile lui. Până atunci, mai tragem și noi
cu urechea...

Polițista „Bombonica” e îndrăgostită
de bastonul colegilor.
Cel din dotare nu o satisface
În continuarea rubricii de azi, babele vă mai
spun două vorbe despre gaborii de la miliția locală. Cică printre ei a fost angajată recent o pulițistă pe care unii o alintă „bombonica”. Ce are
ea special? Păi, fata vrea să se dea bine pe lângă
unii colegi și se face că a picat cu gura în jos pe

și l-ar fi chemat la locuința ei, spunându-i că ordinul de protecție nu mai este valabil, întrucât a
mers la Judecătorie și și-a retras toate plângerile
formulate împotriva lui.
La rândul ei, persoana vătămată a declarat că
nu se constituie parte civilă în cauză, respectiv că
nu formulează pretenții față de Petru Glăvan. În
plus, procurorii au dispus clasarea cauzei pentru
infracțiunea de amenințare, sesizată ca fiind comisă de ieșean pe data de 19 mai 2021, deoarece
femeia și-a retras plângerea prealabilă. De asemenea, s-a dispus clasarea cauzei privind infracțiunile de lovire sau alte violențe, amenințare și
distrugere, întrucât lipsesc plângerile prealabile
ale persoanei vătămate. Acum, după ce o femeie
din județul Iași a fost hărțuită de propriul iubit, judecătorii l-au pedepsit pe acesta din urmă.
Ciprian NEDELCU

la vreo doi-trei care sunt și prieteni. Ce înseamnă
asta? Păi, e simplu. Bombonicăi nu îi plac doar
bastoanele din dotarea miliției ci și bastoanele
milițienilor. Nu vor babele să-i dea nume că o
crapă bărbată-său acasă... Ne mai gândim dacă
dăm și nume în alte ediții!

Alvocatul îmbibat de licori magice
dă lecții de moralitate
La final de rubricuță, babele vă mai povestesc două vorbe despre un alvocat din Târg, pe
nume Ardei Orga. Domul alvocat are o pasiune
veche, un sport extrem, denumit generic „halbere”. Prins de miliție sub influența licorilor multicolore și cu grade, Orga a pozat într-un
adevărat expert al legilor. Deh, vrăjeală, dar colegii de breaslă râd de el și spun că de o vreme
tot dă lecții de moralitate, iar în mediul online
pare un adevărat profesor de drept. Deh, ce să-i
ceri... Babele, ce-i drept, s-au cam amuzat...

