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Reprezentanții ONG-ului 
Model NATO au transmis o 
gafă monumentală în 
comunicatul de presă 
menit să promoveze 
activitățile de simulare a 
dezbaterilor NATO la Iași. 
Aceștia l-au precizat ca 
invitat în postura 
președintelui României pe 
Emil Constantinescu  

 
Potrivit reprezentanților ONG-

ului Model NATO, Emil Constanti-
nescu ar fi în continuare liderul 
României. Aceștia l-au enumerat 
printre invitați pe fostul președinte, 
prezentat ca „Excelența Sa, Preșe-
dintele României”. Gafa monumen-
tală a fost făcută în încercarea de a 
promova proiectul de simulare a 
dezbaterilor NATO la Iași. 

Gafă monumentală, la nivel 
înalt de comunicare 
Reprezentanții prestigiosului 

ONG Model NATO au trimis un comu-

nicat de presă prin care s-a dorit 
promovarea media a activităților ce 
vor avea loc la Iași. Printre invitații 
de seamă pe care aceștia îi prezintă 
este și Emil Constantinescu, prezen-
tat ca fiind „Excelența Sa, Președin-
tele României”, fără a se menționa 
perioada în care a activat pe acest 
post, mai exact 1996-2000. 

„Printre invitații acestei ediții se 
numără Excelența Sa, președinte al 
României, dl. Emil Constantinescu, 
dl. primar Mihai Chirica, dna. prorec-
tor al Universității «Gheorghe 
Asachi», Lidia Gaiginschi, și un re-
prezentant din partea NATO”, se 
arată în comunicatul Model NATO. 

Pentru ca nomenclatura lui Emil 
Constantinescu să fi fost corectă în 
această formă ar fi trebuit mențio-
nată perioada în care a fost preșe-
dinte, 1996-2000. De asemenea, o 
altă metodă corectă ar fi fost inclu-
derea prefixului „ex-” înaintea cuvân-
tului „președinte”. 

Dezbaterile din cadrul Organiza-
ției Tratatului Atlanticului de Nord 
(NATO) vor fi punctele de interes în 
cadrul activităților. Proiectul repre-

zintă familiarizarea tinerilor cu eve-
nimente de acest tip și ridicarea ni-
velului de conștientizare în legătură 
cu problemele ce apar atât la nivel 
național, cât și global. 

Simulare a dezbaterilor 
NATO, la Iași 
Pentru 3 zile, tinerii participanți 

vor fi în locurile personalitățile poli-
tice internaționale și vor putea înțe-
lege prin ce metode se iau deciziile 
importante cu privire la problemele 
socio-politice și de securitate. 

„Limba oficială a conferinței este 
engleza. Participanții vor avea prile-
jul să trăiască aspectul multicultural 
al NATO datorită diversității țărilor 
membre ce vor lua parte. Cea de a 
XI-a ediție a BMNATO este una dintre 
cele mai relevante oportunități pen-
tru elevii de pretutindeni de a-și dez-
volta abilitățile de leadership, 
comunicare, lucru în echipa, de a 
învăța să își susțină ideile și, cel mai 
important, de a înțelege principiile 
diplomației și problemele politico-
economice ale lumii”, completează 

reprezentanții Model NATO. La edi-
țiile anterioare au participat Mircea 
Geoană, secretar general adjunct 
NATO, Emil Constantinescu, ex-pre-
ședinte al României, Alex Serban, vi-
cepreședintele Asociației Tratatului 
Atlanticului, Juxhina Sotiri Gjoni, 
președinta Asociației Tinerilor Din 
Tratatul Atlanticului, Shane Dixon, 
adjunctul Misiunii Ambasadei SUA în 
România, Sebastian Burduja, minis-
trul Cercetării, Inovării și Digitalizării, 
Ludovic Orban, prim-ministru al Ro-
mâniei, Raluca Turcan, viceprim-mi-
nistru, Andrei Țărnea, directorul 
general al departamentului Comuni-
care și Diplomatie Publică din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe. 

Aceste exerciții de simulare a 
dezbaterilor NATO vor avea loc la Bi-
blioteca Centrala „Mihai Eminescu” și 
Universitatea „Gheorghe Asachi” din 
Iași, în perioada 23-25 septembrie 
2022. La aceste evenimente vor fi 
prezente personalități importante, 
printre care și Emil Constantinescu, 
ex-Președinte al României. 

 
Andreea ANDREI

Gafă de proporții într-un comunicat oficial! 
Reprezentanții Model NATO l-au invitat la o 
dezbatere, la Iași, pe Emil Constantinescu, 
în calitate de președinte al României
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Consiliul Județean Iași 
pregătește programul de 
transport județean pe 
grupe de trasee ce va intra 
în vigoare de la 1 ianuarie 
2023. Mai mulți 
transportatori ce au, în 
prezent, trasee continuă 
demersurile pentru a 
împiedica acest proiect 

 
După diverse demersuri prin 

care s-a încercat a se stopa votarea 
programului de transport județean 
pe grupe de trasee, diversele com-
panii de transport au trimis plângeri 
către Consiliul Județean Iași în care 
să ceară revocarea hotărârii votate 
în luna iulie 2022. 

Plângeri contra 
programului de transport 
județean pe grupe de 
trasee 
Au depus plângere către Consi-

liul Județean 23 de companii din do-
meniul transporturilor. Acestea 
invocă revocarea deciziei luate în 

ședința din luna iulie 2022 în care 
proiectul de transport județean a 
fost aprobat. În cadrul aceleiași șe-
dințe, un reprezentant al transpor-
tatorilor ar fi dorit să exprime public 
nemulțumirile legate de acest de-
mers. 

În plângerea trimisă de trans-
portatori către Consiliul Județean se 
scoate în evidență nelegalitatea de-
mersului și lipsa de documentare re-
levantă pentru stabilirea traseelor și 
a cerințelor. 

„Solicităm revocarea acestui act 
administrativ, având în vedere faptul 
că programul de transport pe anii 
2023-2028 s-a întocmit cu încălca-
rea prevederilor legale speciale din 
domeniul transportului județean de 
persoane, în special cele privind mo-
delul programului de transport apro-
bat de lege și definiția programului 
de transport, cu consecința vătămă-
rii drepturilor și intereselor subscri-
selor. De asemenea, nu are la bază 
un studiu de specialitate și nu res-
pectă definiția programului de 
transport. Încălcarea atribuțiilor 
prevăzute imperativ de lege în sar-

cina consiliilor județene”, se arată în 
adresa celor 23 de transportatori. 

Alte motive aduse de transpor-
tatori țin de condițiile cerute, rutele 
și modul de grupare a traseelor. 

Consiliul Județean Iași 
respinge plângerile aduse 
Pe ordinea de zi a ședinței ordi-

nare a Consiliului Județean Iași sunt 
menționate clarificări cu privire la 
plângerile trimise de către transpor-
tatorii ieșeni. 

„Programul de transport public 
județean pe grupe de trasee, valabil 
în perioada 01.01.2023 – 31.12.2028, a 
fost elaborat de personalul Compar-
timentului Autoritatea Judeţeană de 
transport public, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 92/2007 a ser-
viciilor publice de transport per-
soane în unitățile 
administrativ-teritoriale, precum şi 
a prevederilor Regulamentului ser-
viciului public de transport persoane 
prin curse regulate în judeţul Iaşi, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Iași nr. 219/2022 – hotă-

râre care nu a fost contestată până 
în prezent – cu privire la modalităţile 
de Întocmire a Programului de 
transport public județean, respectiv 
înființarea grupelor de trasee în sco-
pul acordării exclusivității (în schim-
bul îndeplinirii obligațiilor de serviciu 
public) operatorilor de transport 
câștigători ai atribuirii contractelor 
de delegare a gestiunii pentru fie-
care grupă în parte, precum şi conch 
perca acestor grupe pe centre de in-
teres economic, administrativ, juri-
dic, social, cultural şi educaţional, 
având în vedere atât împărțirea ju-
deţului Iaşi în municipii şi oraşe, cât 
şi dispunerea principalelor căi de 
acces rutier spre sau din comunele 
şi satele judeţului Iaşi”, se arată în 
proiectul de hotărâre. 

Cu această ocazie s-a reliefat 
faptul că aceeași transportatori nu 
au trimis informațiile solicitate de 
către autoritatea județeană pentru a 
realiza anumite statistici. Programul 
de transport județean pe grupe de 
trasee a iscat nenumărate discuții 
contradictorii. 

Andreea ANDREI

Programul de transport județean pe 
grupe de trasee se dorește a fi revocat!  
23 de companii au cerut acest lucru
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Gest emoționant făcut de Politehnica Iași pentru Paul 
Tănase, un suporter al clubului din dealul Copoului. 
Acesta are nevoie de 13.000 de euro. Membrii echipei nu 
au stat mult pe gânduri și i-au oferit tricoul oficial de joc 
al căpitanului din sezonul trecut, Florin Plămadă. Tricoul 
a fost semnat de toți jucătorii și antrenorii, urmând să fie 
scos la licitație chiar înaintea meciului dintre Poli Iași și 
Minaur Baia Mare. Gruparea ieșeană îi va dona lui Paul și 
o sumă de bani cu speranța că gestul va fi urmat și de 
alți ieșeni 

 
În urmă cu aproape 4 decenii, Paul Tănase a început să practice fotbal 

la juniorii Politehnicii Iași, sub comanda regretatului Nicu Ursache, apoi a 
trecut la fosta echipă a Iașului, Constructorul. O accidentare serioasă l-a 
împiedecat să își continue cariera fotbalistică, dar incidentul nu l-a îndepăr-
tat prea mult de club, rămânând alături de echipă, în calitate de suporter. 
Paul Tănase suferă acum de o boală cumplită, iar jucătorii și oficialii Poli-
tehnicii Iași îi îndeamnă pe toți ieșenii să îl ajute.  

Gest emoționant făcut de clubul Politehnica Iași  
pentru Paul Tănase 
Echipa Politehnicii Iași îl susține pe Paul Tănase, clubul din dealul Co-

poului oferindu-i tricoul oficial de joc al căpitanului din sezonul trecut, Florin 
Plămadă, semnat de jucător și antrenori. Tricoul va fi scos la licitație înaintea 
meciului cu Minaur Baia Mare.  

„Poli Iași nu înseamnă doar echipă și staff! Poli Iași este o stare de spirit, 
reprezintă întreaga comunitate, adică și parteneri, sponsori, mai ales su-
porteri. Paul este unul dintre fanii Politehnicii, iar noi încercăm să-l ajutăm 
să depășească problemele de sănătate cu care se confruntă. Pe lângă tricoul 

pe care îl vom scoate la licitație, îi vom dona și o sumă de bani, cu speranța 
că gestul nostru va fi urmat de mulți ieșeni. Îi dorim lui Paul să fie sănătos 
și să se bucure mulți ani de succesele Politehnicii”, declară președintele 
echipei de fotbal Politehnica Iași 

De asemenea, Paul va da, simbolic, lovitura de începere la meci și în tri-
bune vor exista urne mobile în care doritorii vor putea dona bani.  

Paul Tănase va suferi o intervenție  
chirurgicală și are nevoie de 13.000 de euro 
Paul Tănase, în vârstă de 48 ani, a aflat, în urmă cu un an, o veste teribilă. 

În urma unor controale de rutină, acesta a descoperit că suferă de boala 
„adenocarcinom la colon - gradul IV și metastaze hepatice”. Acesta suferit 
imediat o intervenție chirurgicală, dar starea de sănătate nu s-a ameliorat. 
După intervenția efectuată în Iași, acesta a continuat tratamentul de chi-
mioterapie la Institutul Regional de Oncologie Iași. Paul Tănase are nevoie 
de 13.000 de euro. „Am nevoi de o intervenție chirurgicală, o operație pe ficat 
pentru îndepărtarea metastazelor hepatice care sunt localizate. Dar toate 
acestea mai necesită niște evaluări înainte, RMN Primovist și Colonoscopie. 
Suma este de 13.000 de euro, plus-minus. În acești bani intră operația, spi-
talizarea și eventualele costuri după operație (neprevăzute)... Se mai adaugă 
drumul, cazarea, poate înainte și după. Eventualele dispozitive medicale... 
Sunt multe”, mărturisește suporterul Paul Tănase. 

Cei care vor să-l ajute pe Paul o pot face transferând bani în conturile:  
LEI: RO15BRDE240SV25280772400, 
EURO: RO76BRDE240SV11617102400,  
REVOLUT: RO72BREL0005515953060100. 
Marcați de povestea lui Paul, un gest emoționant a fost făcut de clubul 

Politehnica Iași, iar oficialii grupării din dealul Copoului îi îndeamnă pe fani 
să îl susțină pe suporterul care trece printr-o cumpănă grea.  

Ana Maria TURCU

Gest emoționant făcut de clubul 
Politehnica Iași: „Suntem alături de Paul!”
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Compania de Transport Public Iaşi  recrutează  candidaţi pentru 

şcolarizare în meseria de vatman.   
 
Condiţii obligatorii:  
-  vârsta minimă 24 ani; 
-  studii minime: 10 clase şi curs calificare/scoală profesională; 
-  apt medical și psihologic. 
Deținerea unui permis de conducere pe drumurile publice poate con-

stitui un avantaj.  
Persoanele interesate să obţină permis categoria Tv pot depune 

solicitările însoţite de CV şi xerocopii după următoarele documente: carte 
de identitate, permis de conducere, diploma de studii si certificate de cal-
ificare sau atestate profesionale, cazierul judiciar și cazier rutier pe ultimii 
5 ani pentru deținătorii de permis conducere.  

Relatii suplimentare se pot obtine prin email: mru@sctpiasi.ro şi la te-

lefon 0372.148608. Termenii si condițiile de școlarizare pot fi consultate 
pe site: www.sctpiasi.ro.  

 
Documente necesare la selecție 

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura compa-
niei, str. Silvestru nr. 5, cu minim 48 de ore înainte de data selecției  și va 
conţine: 

-  cerere de participare la selecţie și CV (datele de contact: telefon și 
adresă e mail); 

-  xerocopii după: cartea de identitate, certificat naştere, diplomă de 
studii, certificate de calificare, livret militar, permis de conducere, ates-
tat profesional transport marfa / persoane după caz. Copiile vor fi certifi-
cate conform cu originalul de personalul CTP Iași; 

-  carte de muncă (xerocopie)/adeverințe și recomandări de la locu-
rile de muncă anterioare: 

-  cazier judiciar si rutier (ultimii 5 ani) pentru personalul de bord  
-  dosarul se va completa ulterior (după interviu) cu aviz medical și 

psihologic eliberat de unități autorizate de Ministerul Transporturilor. 
 
Candidații se vor prezenta la ora planificată pentru fiecare probă în 

parte, având asupra lor actul de identitate, permisul și atestatul profe-
sional. Data selecției va fi anunțată la avizierul din str. Silvestru nr.5 și prin 
telefon.

Cererea pentru lemn a crescut din partea ie-
șenilor în anul 2022. Direcția Silvică a vândut, în 
primele 8 luni, o cantitate de lemn de 42.000 de 
metri cubi. Specialiștii estimează că vor oferi o 
cantitate mai mare în anul 2022. „Cererea a cres-
cut, pentru că lemnul este mai ieftin, ca sursă de 
încălzire. Pe an, în medie, valorificam 60.000 de 
metri cubi. Anul acesta, este posibil să valorificăm 
mai mult. Prețurile la lemn de foc sunt diferențiate 
pe specii, diverse moi și diverse tari. La diverse 
moi, creanga e 45 de lei/mc., lemnul de foc – 180 
de lei, iar construcții rulare – 230 de lei. La diverse 
tari, creanga este 55 de lei/ mc, lemnul de foc, 330 
de lei/mc, iar lemnul de construcție rurale, 420 de 
lei/mc. Toate prețurile sunt cu TVA inclus și sunt 
aduse cu platformă primară la drumul auto. Dacă 
se dorește lemnul secționat la 30, 40cm și crăpat, 
se mai adaugă manoperă de aproximativ 150 de 
lei/ mc”, susține Gabriel Doncean, directorul Di-
recției Silvice Iași. 

Direcția Silvică Iași a vândut  
mai mult lemn populației 
Potrivit directorului instituției, din cauză că ie-

șenii nu mai vor să muncească sezonier la Centrul 
de congelare a fructelor de pădure, acum acestea 
sunt vândute proaspete, nu congelate, cum să 
proceda în anii precedenți. Dacă în anii trecuți 
producția ajungea în Germania, acum a fost vân-
dută în țară. „Am contractat 84 de tone de mă-
ceșe, în stare proaspătă, la prețul de 1.101 euro pe 
tonă. Noi plătim prețul de achiziție de 4,2 lei pe ki-

logram. Am vândut către o firmă din România care 
apoi le procesează. Până ieri, am livrat 63.046 de 
kilograme, iar pe stoc, în depozit, avem 19.513 ki-
lograme. Mâine (n.r. – astăzi, 23 septembrie 2022) 
livrăm alt camion. Este posibil ca față de cele 84 
de tone să mai suplimentăm cu încă 20”, susține 
Gabriel Doncean. În anul precedent, au fost culese 
și comercializate 120 de tone de măceșe, în stare 
proaspătă, iar prețul mediu a fost de 920 de euro 
pe tonă. 

Ieșenii pot să discute cu specialiștii 
Direcției Silvice pentru informații 
Cea mai veche pepinieră din Iași este cea din 

Galata, administrată tot de Direcția Silvică. În fie-
care an, aici, sunt produși puieți ornamentali, iar 

o parte din ieșeni cumpără brazi pentru Crăciun. 
Și în acest an vor fi produși puieți în această pe-
pinieră. În județul Iași sunt 7 pepiniere unde se 
produc anual 2 milioane de puieți care pot fi plan-
tați pe 400 de hectare. „Au fost și ani mai dificili, 
când am avut probleme din cauza secetei, dar am 
reușit să producem necesarul de puieți. Oferim și 
gratuit către alte ocoale sau pentru alte campanii. 
Avem și clienți care cumpără de la noi, mai ales în 
perioada de dinainte de Crăciun. Publicăm mereu 
toate datele pe site-ul nostru sau pe pagina de Fa-
cebook”, mai spune Gabriel Doncean, directorul 
Direcției Silvice Iași. Pe de altă parte, cei care vor 
să afle mai multe informații despre prețul lemne-
lor le pot solicita de la Direcția Silvică Iași. 

Raluca COSTIN

A crescut cererea pentru lemne. Direcția 
Silvică Iași abia mai face față solicitărilor. 
„Lemnul este mai ieftin, ca sursă de încălzire”



Bogdan a descoperit recent că 
problemele sale medicale au o rezol-
vare, însă pentru aceasta are nevoie 
de 50.000 de euro. Operația salva-
toare trebuie efectuată într-o clinică 
din Italia. Această sumă depășește 
cu mult posibilitățile sale materiale, 
de aceea tânărul este recunoscător 
pentru fiecare donație, oricât de 
mică ar fi aceasta.  

Viața unui profesor de 
matematică este de 17 ani 
pe muchie de cuțit: „În orice 
moment, se poate 
desprinde un cheag de 
sânge ce se poate deplasa 
către plămâni,  
inimă sau creier” 
Bogdan Constantin Spuză are 32 

de ani, iar împreună cu soția sa, 
Laura, are 2 copii, în vârstă de 3 și 5 
ani. Bogdan a fost victima mai mul-
tor erori medicale, problemele sale 
de sănătate debutând în ianuarie 
2005, când a fost operat de perito-
nită. La un moment dat, a fost la 
doar un pas de moarte, fiind transfe-
rat la Spitalul Județean de Urgență 
„Sfântul Spiridon” din Iași, „cu lumâ-
nare și chibrit”.  

„În ianuarie 2005, am fost operat 
de peritonită, iar dintr-o eroare me-
dicală, în februarie 2005, am fost 
operat de ocluzie intestinală, opera-
ție urmată de o altă eroare medicală, 
moment în care au început proble-
mele actuale. În martie 2005, am 
fost transferat la Iași, primind o lu-
mânare și un chibrit de la cei din Va-
slui, unde am fost operat de 
tromboflebita, extrăgându-se foarte 
multe cheaguri de sânge din vena 
ilio-femurală a piciorului stâng. Pen-
tru o perioadă a fost totul bine și fru-
mos, dar apoi au început să apară 
complicațiile, să se înfunde 100 la 
sută vena principală de la picior, ur-
mând ca sângele să circule pe alte 
vene, suprasolicitâdu-le, făcându-le 
să se dilate foarte tare. S-au format 
circuite sălbatice care provoacă 
uneori dureri insuportabile, în orice 
moment se poate desprinde un 

cheag de sânge care să se depla-
seze către plămâni, inimă sau creier, 
punându-mi viața în pericol”, a pre-
cizat Bogdan Constantin Spuză. 

Bogdan Constantin Spuză 
are nevoie de 50.000 euro 
pentru operația salvatoare 
Bogdan Constantin Spuză a fost 

la controale la cele mai bune clinici 
și spitale din întreaga țară, fiind con-
sultat de medici prestigioși din Bu-
curești, Târgu Mureș, Cluj și Iași. Cu 
toate acestea, starea sa de sănătate 
se agravează pe zi ce trece. Singura 
sa șansă la o viață normală în care 
să nu se mai teamă că ar putea muri 
în orice clipă ar fi o operație chirur-
gicală de 50.000 de euro ce poate fi 
efectuată la o clinică din Italia.  

„Majoritatea au dat din umeri și 
mi-au zis că am o bombă acolo și să 
mă bucur că sunt în viață. La ultimul 
control, în țară, de la doctor am pri-
mit replica: «Bogdane, eu, dacă aș 
avea problemele tale, nu aș avea 
unde să le rezolv în țară!». El mi-a 
recomandat o clinică din Italia. La în-
ceputul lunii septembrie, am mers la 
control la acea clinică, iar spre bu-
curia mea se poate interveni. Cu cât 
mai repede, cu atât mai bine, pentru 
că, dacă mai trece timpul, riscurile 
sunt foarte mari, de la amputarea pi-

ciorului, în cel mai bun caz, dar care 
nu este neapărat o soluție, pentru că 
venele dilatate au plecat spre celă-
lalt picior și se îndreaptă către or-
gane, și până la cele mai grave 
riscuri la care încă nu vreau să mă 
gândesc... Se poate interveni, dar 
costurile sunt în jurul sumei de 50 de 
mii de euro”, a adăugat Bogdan. 

Persoanele care doresc să-l 
ajute pe Bogdan, astfel încât să 
poată face operația salvatoare în 
Italia, pot dona în unul dintre urmă-
toarele conturi: 

RO45BTRLRONCRT00C7770602 – 

RON  
RO57BTRLEURCRT00C7770601 – 

EURO 
RO97BTRLUSDCRT00C7770601 – 

DOLAR 
TITULAR CONT SPUZA GA-

BRIELA LAURA 
RO44BRDE380SV46154013800 

RON 
LT823250061177822351 REVOLUT 

BIC REVOLT21, str. Vasile Alecsandri 
138 

TITULAR CONTURI SPUZA BOG-
DAN CONSTANTIN 

Codruța ȘOROAGĂ
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Un profesor de matematică a ajuns la spital cu 
lumânarea și chibritul în mână! Bogdan 
Constantin Spuză se poate stinge în orice moment, 
dacă nu va plăti prețul pentru propria viață!
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Se pare că taximetristul ar fi 
susținut că ar fi făcut doar curse, 
neprimind bani de pe urma activită-
ților desfășurate de victime, în timp 
ce consilierul cu apucături de proxe-
net ar fi afirmat că nu știa că una 
dintre fete nu era majoră, respectiva 
arătând mai matur. Cu toate aces-
tea, mesajele schimbate de cei doi 
insinuau cu totul altceva. Consilierul 
folosea apelative precum „copchilă” 
sau „prospătură” când venea vorba 
de minora în cauză. 

Amintim că povestea a început 
pe data de 11 noiembrie 2021, în co-
munele Țibana și Țibănești, unde 
„mascații” au descins în casele celor 
doi.  

Consilierul local PSD al comunei 
ieșene Țibana, Gheorghe Stavara-
che, alături de partenerul său, Ioan 
Papuc, ar fi racolat mai multe tinere 
pe care le-ar fi pus să se prostitueze 
pe diferite sume. Surse din cadrul 
anchetei au precizat că fetele care 
se prostituau pentru cei doi bărbați 
își vindeau trupul chiar și pentru 20 
de lei. De regulă, fetele se perindau 
dintr-o comună în alta. 

Consilierul proxenet 
racolase și o minoră  
După ce, în noiembrie 2021, 

„mascații” au descins în locuințele 
bărbaților suspectați de proxene-
tism, informații esențiale fac acest 
caz să fie pe cât de grav, pe atât de 
interesant. 

Din cercetările efectuate s-a 
stabilit că, în cursul lunii iulie 2021, 
cei doi bărbați, de 58, respectiv 66 
de ani, le-ar fi înlesnit mai multor ti-
nere practicarea prostituției, ob-
ținând foloase. 

Anul trecut, faptul că unul dintre 
bărbați, Gheorghe Stavarache, în 
vârstă de 66 de ani, este consilier 
local a șocat sătenii. Se pare că in-
dividul ar fi racolat și o minoră, neș-
tiind că nu are 18 ani, deși aceasta îi 
precizase acest detaliu deloc de ne-
glijat. În plus, conversațiile dintre el 

și cumătrul taximetrist, Ioan Papuc, 
ce îi era și prieten, dovedeau contra-
riul. 

„De asemenea, precizează că îşi 
doreşte în continuare să beneficieze 
de procedura simplificată, însă nu 
cunoştea faptul că persoana vătă-
mată este minoră. Totodată, arată 
că atunci când a cunoscut-o, îm-
preună cu cealaltă persoană vătă-
mată, i-a spus că e majoră şi că are 
peste 18 ani, respectiv 19 ani. Amân-
două i-au spus acelaşi lucru şi le-a 
crezut pe cuvânt. 

În primul rând, chiar dacă nu s-a 
prezentat cartea de identitate de 
către persoana vătămată, a existat 
o discuţie, iar punctul de vedere al 
acesteia care a declarat cu ocazia 
fiecărei audieri că a anunţat sau că 
le-a spus inculpaţilor că are aproape 
18 ani este confirmat de declaraţia 
persoanei vătămate. Pe de altă 
parte, interceptările la care se referă 
apărătorul ales al inculpatului vi-
zează şi un anumit comportament 
din punctul de vedere al limbajului 
pe care cei doi îl aveau cu raportare 
la această persoană vătămată, sin-
gura căreia i se adresau cu apelati-
vul «copchilă». De asemenea, 
persoana vătămată a declarat că nu 
avea fizionomia unei tinere majore 

şi că a întrebat-o pe aceasta ce vâr-
stă are. Mai mult, din cuprinsul con-
versaţiilor telefonice purtate între 
cei doi inculpați a rezultat că aceştia 
se refereau, în mod frecvent, la ea cu 
apelativul «copchilă», apelativ ce nu 
era folosit şi cu privire la cealaltă 
persoana vătămată, în vârstă de 19 
ani. Totodată, martorul a declarat 
faptul că inculpatul s-a referit la per-
soana vătămată ca fiind «prospă-
tură», încercând să inducă ideea că 
este foarte tânără şi atrăgătoare”, 
precizau anchetatorii. 

Cumătrul taximetrist  
nu ar fi primit bani  
Comparativ cu Gheorghe Stava-

rache, distinsul consilier care și-a 
recunoscut, în mare măsură, faptele, 
cumătrul taximetrist clandestin a 
declarat în fața instanței că el nu a 
primit niciodată bani din practicarea 
prostituției de fetele pe care le con-
ducea acasă. 

Inculpatul, având cuvântul, arată 
că a făcut doar taximetrie clandes-
tină, nu a beneficiat de foloase pa-
trimoniale de pe urma practicării 
prostituției de către persoanele vă-
tămate, ci a primit bani doar pentru 
transport. De asemenea, recunoaşte 
că mai făcea un taxi fără licenţă, dar 

în niciun caz nu a săvârşit infracţiu-
nea. Instanţa reţine şi relaţiile dintre 
inculpaţii care sunt cumătri şi prie-
teni, aceştia discutând foarte des 
despre multe aspecte, inculpatul 
Gheorghe Stavarache meţionând in-
clusiv faptul că el i-a solicitat incul-
patului să o ducă pe persoana 
vătămată minoră şi pe mama aces-
teia la domiciliu.  

„În baza dispoziţiilor art. 362 alin. 
(2) raportat la art. 208 alin. (2) din 
Codul de procedură penală, constată 
legalitatea şi temeinicia măsurii pre-
ventive a controlului judiciar, dis-
pusă prin încheierea penală din data 
de 14.07.2022, definitivă prin necon-
testare la data de 16.07.2022, pronu-
nţată în dosarul nr. 
30750/245/2021/a9, faţă de incul-
paţii Papuc Ioan, cercetat pentru co-
miterea infracțiunilor de 
proxenetism faptă prevăzută de art. 
213 alin. (1) din Cod Penal, și Stavara-
che Gheorghe, cercetat pentru co-
miterea infracțiunilor de 
proxenetism, faptă prevăzută de art. 
213 alin. (1) din Cod Penal”, precizau 
magistrații. 

Precizăm că Gheorghe Stavara-
che era cunoscut drept un om gos-
podar, la locul lui, având 9 copii. 
Totuși, aparențele pot fi înșelătoare. 

Andreea TIMOFTE

Prospătura consilierului local din Iași i-a 
venit de hac! Adolescenta care îi era 
livrată cu un taxi în fața porții  
a povestit toate fanteziile bărbatului 
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Moment cultural, inedit și emoționant, la 
Iași! În prim-plan este poetul și 
traducătorul chilian Mario Castro Navarrete

Inedit și emoționant, un moment-eveniment 
cultural la Iași! Astăzi, 23 septembrie 2022, înce-
pând cu ora 18:00, la „Cafeneaua Veche” de pe 
Strada Lăpușneanu, orașul Iași, are loc lansarea 
volumului poetului și traducătorului Mario Castro 
Navarrete, intitulat „Testimonios de un emigrante. 
Mărturii ale unui emigrant. Poemario” (Editura „Va-
siliana’98”, 2022), prezentat de poetul ieșean Liviu 
Apetroaie. Mario Castro Navarrete s-a născut în 
orașul Victoria, din Chile, pe 24 iulie 1950, și a trăit 
în orașul Concepcíon. Cu azil politic, a ajuns în Ro-
mânia, în iunie 1974, la Iași. „E un volum de regăsire 
a unui om care a plecat acum 53 ani din țara sa, 
din motive politice, și care și-a găsit liniștea la Iași. 
E un volum care merge pe două coordonate: una 
e revolta care se duce până la rostirea unei impre-
cații, iar cealaltă e reprezentată de poemele regă-
sirii. Mario a reușit să-și asume calitatea nedorită 
de emigrant, dar și ambiția de a fi un om în centrul 
social, unde a și ajuns, care nu s-a lăsat absorbit 
total de civilizația noastră, un om solid în a-și pro-
mova valorile chiliene”, arată Liviu Apetroaie, poet.   

Moment cultural, inedit și emoționant, 
la Iași! În prim-plan este poetul  
și traducătorul chilian  
Mario Castro Navarrete 
Mai departe, Liviu Apetroaie a mai scos în evi-

dență câteva dintre caracteristicile poetului. „Vo-
lumul este construit în jurul unui Eu, a unei 
Conștiințe care nu se pierde, ci se impune. Mario 

nu a fost un pasiv, ci un om activ în a-și afirma 
identitatea, cultura, civilizația, mentalitatea. Re-
fugiat, a continuat Filosofia în Iasi, a intrat în 
lumea culturală și în cea a cărților. Are traduceri 
deosebite, a scris o literatură, pe de o parte, ca o 
revoltă a unui secol XX, al marilor inflamări poli-
tico-sociale pe care le-a trăit. Analitic și sintetic 
a surprins totul. Din exterior, Mario a văzut mai 
bine amănuntul, a studiat mentalitatea și spațiul 
cultural. El cunoaște și gândește foarte bine în 
limba română. A venit de la mii bune de kilometri 
și a fost tipul care a privit cu luciditate cine sun-
tem noi. Are o poezie cu caracter social care pre-
zintă și inserții politice, regăsindu-se cu a sa 
identitate, dincolo de spațiul lui nativ. E un joc 
subtil, nu complicat, presărat cu motto-uri din 
marele Pablo Neruda”, conchide Liviu Apetroaie.  

În prim-planul producției media se vor afla 
secvențe, rememorări, mărturisiri, întâlniri, acti-
vitățile profesionale și creaționale ale acestuia! 
De la plecarea forțată (student fiind și urmărit de 
dictatorul Pinochet, din țara natală Chile, în Ar-
gentina, loc de unde a fost trimis (cu azil politic și 
fără altă opțiune, în Europa, România comunistă 
respectiv la Iași), la Facultatea de Filosofie a Uni-
versității ieșene, activitatea ca bibliotecar (de 13 
ani la Biblioteca Central Universitară ”Mihai Emi-
nescu”), pasiunea pentru poezie, Pablo Neruda, 
poet și om politic chilian, apropierea de marele 
Jorge Luis Borges la aprofundarea Limbii și lite-
raturii române, a spiritului românilor și până la 

traduceri din creațiile marilor Mihai Eminescu sau 
Nichita Stănescu. 

După patru decenii trăite în România, Mario 
Castro Navarrete se întoarce în ţara natală, loc 
unde trăiește o mare dezamăgire. Acum e stabilit 
în Suedia, dar când are ocazia revine cu mare drag 
și emoție la Iași. În acest context, vineri, 23 sep-
tembrie 2022, își va prezenta ultima sa creație li-
terară într-o prezentare a poetului Liviu Apetroaie.  

Mario Castro Navarrete este poet și 
traducător, autor a numeroase studii și 
materiale legate de literatura hispano-
americană și română 
Mario Castro Navarrete s-a născut în orașul 

Victoria, din Chile, pe 24 iulie 1950, și a trăit în ora-
șul Concepcíon. Cu azil politic, a ajuns în România, 
în iunie 1974. Își continuă studiile de Filosofie la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din 
Iași, oraș în care se va stabili. Până la evenimen-
tele din decembrie 1989, activează la Biblioteca 
Centrală Universitară (BCU) „Mihai Eminescu” din 
Iași. Din 1990 obține postul de lector la Catedra de 
Spaniolă a UAIC. Va crea un Centru Cultural Chilian 
(1993) și va fi atașat cultural al Republicii Chile la 
București (între anii 1992-1997). Mario Castro Na-
varrete este poet și traducător, autor a nume-
roase studii și materiale legate de literatura 
hispano-americană și română. 

Continuarea pe www.BZI.ro 
Valentin HUȚANU
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Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) a virat 
în conturile crescătorilor 
de vaci din Iași subvenții în 
valoare de 3 milioane de 
euro. Noi sume vor intra în 
conturi, începând cu 16 
octombrie 2022 

 
Crescătorii de bovine din Iași au 

încasat pentru anul de cerere 2021 
subvenții în valoare de 3 milioane de 
euro, o sumă mai mică față de cea 
acordată în anul precedent. Fermie-
rii vor primi, în următoarea perioadă, 
avansul din subvenții. Pentru secto-
rul zootehnic au fost plătite subven-
ții în valoare de 6,5 milioane de euro. 
De asemenea, alte 45 de milioane de 
euro au încasat fermierii din Iași 
pentru anul de cerere 2021. Cei mai 
mulți bani au fost virați în conturile 
celor care administrează terenuri 
agricole, care au primit subvențiile 

în cadrul Schemei Unice de Plată pe 
Suprafață (SAPS). Ultimele plăți au 
fost făcute cu bani din bugetul de 
stat. Fermierii din Iași au primit aju-
toarele naționale tranzitorii solici-
tate, în anul 2021, pentru sectorul 
vegetal și zootehnic. Suma totală 
plătită este de peste 2 milioane de 
euro. De asemenea, ieșenii au mai 
încasat diverse sume și pe măsurile 
10, 11 și 13 sau practici agricole co-
mune pentru climă și mediu.   

Crescătorii de bovine din 
Iași primesc subvențiile 
pentru anul 2022 
Următoarele plăți vor fi făcute 

către fermierii din Iași, începând cu 
16 octombrie 2022. APIA a stabilit 
cuantumurile pentru fiecare schemă 
în parte, fiind vorba de aceleași cu-
antumuri pe hectar. Astfel, în cadrul 
schemei de plată pe suprafață, 
SAPS, suma acordată este de 
96,2796 euro la hectar. În ceea ce 

privește plata redistributivă, pentru 
primul interval de 1-5 hectare se 
acordă 5 euro la hectar. Pentru al 
doilea interval, de la 5 la 30 de hec-
tare, se acordă 48,7184 euro la hec-
tar. În cadrul schemei „Plata pentru 
înverzire” a fost stabilit același cu-
antum ca în anul 2021, respectiv 
58,5308 euro la hectar. Fermierii ti-
neri primesc mai mulți bani anul 
acesta pentru fiecare hectar culti-
vat. Astfel, în cadrul schemei „Plata 
pentru tinerii fermieri” a fost stabi-
lită suma de 48,1398 euro la hectar, 
mai mare față de cea acordată în 
anul precedent, respectiv 40,4514 
euro.  

Se fac listele cu fermierii 
care iau subvenții  
Specialiștii APIA Iași fac listele 

cu fermierii care vor primi subven-
țiile, în această perioadă fiind finali-
zate ultimele controale în ferme. 
Doar fermierii care au fost verificați 

de inspectorii APIA și nu au nicio 
problemă de eligibilitate pot să înca-
seze subvențiile. Controalele în fer-
mele din Iași sunt aproape de final. 
Un număr de 483 de ieșeni, cu 21.828 
parcele, vor fi verificați, prin contro-
lul clasic, la fața locului, iar 482 de 
fermieri, cu 5.222 de parcele, sunt 
„norocoșii” incluși la controlul prin 
teledetecție, adică transmiterea im-
aginilor prin satelit. Atât ieșenii cu 
terenuri agricole, cât și cei care ad-
ministrează ferme zootehnice vor fi 
controlați de specialiști până la ju-
mătatea lunii octombrie 2022. Aceș-
tia sunt anunțați cu 24 de ore înainte 
de demararea controlului la fața lo-
cului. În anul 2022 au depus cereri la 
APIA peste 17.000 de fermieri care 
administrează peste 280.000 de 
hectare, o suprafață mai mare ca 
cea înregistrată anul trecut. O parte 
dintre fermierii care sunt verificați 
de APIA sunt crescători de vaci din 
Iași. 

Raluca COSTIN

Crescătorii de vaci din Iași au primit 
subvenții în valoare de 3 milioane 
de euro. Alți bani vor intra în 
conturi, începând cu 16 octombrie
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O firmă care comercializează as-
piratoare a păcălit o familie din Iași 
să cumpere produsul pentru care ar 
fi trebuit să plătească rate nu mai 
puțin de 3 ani. Produsul se numește 
„Kirby” și ar fi vorba de un aspirator 
ultramodern cu numeroase funcții. 
Mirela Saia a povestit pentru BZI că 
un vânzător ambulant, angajat al fir-
mei Mivo Solutions SRL, s-a prezen-
tat la domiciliu ca să prezinte 
produsul. Asta, după cel puțin 6 luni 
de insistențe telefonice. Femeia nici 
nu a mai realizat că prețul aspirato-
rului este exorbitant. Întâlnirea a 
avut loc la apartamentul femeii, la fi-
nalul lunii august 2022. „Am achizi-
ționat respectivul aspirator, mi s-a 
spus că pot plăti în rate. Ne-au sunat 
timp de 6 luni, nu știu de unde aveau 
numărul meu. Cel care a prezentat 
aspiratorul ne-a cerut și numărul de 
la zece prieteni, dar nu am putut să 
le dau fără acordul lor. Reprezentan-
tul firmei a venit seara târziu, dar 
ne-a luat repede cu vorba și am con-
venit să semnez cu agentul. A ținut 
toată prezentarea, deși le-am spus 
că nu suntem interesați, eu și soțul 
meu”, a povestit reclamanta. La un 

moment dat, pensionarii din Iași au 
fost păcăliți și cu tigăi marca Zepter, 
care erau, de fapt, produse contra-
făcute.  

Țeapă, la Iași, cu un 
aspirator de apartament 
care costă 2.500 de euro. 
Clienții s-au răzgândit 
Agentul de vânzări a oferit și o 

reprezentație, dar nu foarte convin-
gătoare în primă fază. După ce a pre-
sat clienții să semneze contractul pe 
motiv că vor primi și o reducere, 
înțelegerea a fost parafată. „În seara 
respectivă eram deja obosiți, nu ne-
a spus nimic despre politica de 
retur. Produsul nu era ca la prezen-
tare, după cum ne-a spus. După câ-
teva folosiri, aspiratorul era foarte 
murdar. A fost și greșeala noastră, 
când am vrut să returnăm produsul. 
Au trecut 14 zile. Am corespondat cu 
firma, dar ni s-a transmis că nu vor 
produsul înapoi, ci banii. Dacă nu ne 
conformăm, ne vor da în judecată. 
Noi am și anulat prima plată pe care 
am făcut-o prin bancă”, a mai spus 
reclamanta care a precizat că va 

apela la toate variantele legale pen-
tru a rezolva problemele cu firma ce 
vinde aspiratoare.  

Firma a vândut  
de 600.000 de euro 
Societatea Mivo Solutions SRL, 

prin care s-a realizat tranzacția cu 
aspiratorul de 2.500 de euro, a înre-
gistrat o cifră de afaceri importantă, 
în anul 2021, de 3.042.675 de lei, 
aproape 600.000 de euro, cu un pro-
fit de aproape 1 milion de lei, datorii 
de 844.651 de lei și un număr de 13 
angajați. Firma, cu sediul în Iași, este 
deținută de Mihăiță Bala, din Bucu-
rești. „Firma Kirby folosește mai 
multe firme care distribuie aceste 
produse, nu știu mai multe”, a decla-
rat contabila societății Mivo Solu-
tions SRL care distribuie produsele 
„Kirby”. „Ai obosit să-ți schimbi aspi-
ratorul la fiecare câțiva ani? Kirby 
este construit din aluminiu turnat 
pentru a dura toată viața și e, în ace-
lași timp, ușor și compact. Filtrarea 
Kirby Micron Magic HEPA prinde par-
ticulele alergene. Se transformă cu 
ușurință într-un recipient sau un as-

pirator de mână și se extinde pentru 
a permite șamponarea covoarelor și 
a mobilierului, spălarea gresiei și a 
chitului, lustruirea podelei și multe 
altele”, se arată în descrierea produ-
selor. În edițiile trecute ale BZI, a 
fost prezentat și cazul unui ieșean 
care a cumpărat un ATV de la maga-
zinul „Pure Electric”, dar care nu fun-
cționa conform parametrilor.  

Mihăiță Bala:  
„Trimiteți un mail” 
Contactat telefonic, Mihăiță Bala, 

în vârstă de 35 de ani, a solicitat în-
trebările în scris. „Vă rog să trimiteți 
un mail. Nu știu cazul de la Iași”, a 
spus afaceristul. Mihăiță Bala mai 
are calitate de asociat în firma Home 
Care Products SRL, cu sediul în Bu-
curești. Firma nu a declarat activi-
tate în cursul anului 2021. Până la 
închiderea ediției nu a fost trimis un 
răspuns lămuritor din partea socie-
tății. În cazul de la Iași, cu un aspira-
tor „Kirby” de apartament care costă 
2.500 de euro, reclamanții nu știu ce 
deznodământ va avea conflictul cu 
firma care a distribuit produsul. 

Ciprian BOARU

Țeapă, la Iași, cu un aspirator „Kirby” de 
apartament care costă 2.500 de euro! Firma  
și-a pus clienții să plătească în rate: „M-au 
sunat 6 luni, iar acum vor să ne dea în judecată”
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Între Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 și 
firma Cristiana Line există o legătură încă de pe 
data de 3 mai 2018. De-a lungul anilor, colaborarea 
a continuat, între cele două părți încheindu-se 
mai multe contracte. Din luna ianuarie a acestui 
an și până în prezent au fost parafate 28 de achi-
ziții, în valoare de peste 210.000 de lei, reprezen-
tând 35 la sută din numărul total de contracte pe 
care le-a avut grădinița în anul curent. Cristiana 
Line s-a pliat foarte bine pe nevoile instituției, 
fiind una din firmele de casă ale unității de învă-
țământ, furnizând cam tot ce este necesar.  

Tranzacții pe bandă rulantă pentru 
Cristiana Line la Grădinița cu  
Program Prelungit Nr. 4 din Iași 
Firma Cristiana Line a fost înființată în 1994, 

fiind deținută de Neculai Isachi. Firma a început 
de la zero și a avut un parcurs într-o continuă as-
censiune. Colaborarea cu instituțiile de învă-
țământ a fost benefică, fiind una dintre cele mai 
importante surse de venit ale firmei. Dacă în anul 
2000 firma lui Neculai Isachi a realizat un profit 
de doar 383 de lei, după 15 ani acesta a ajuns să 
aibă un profit net de 492.032 de lei. Anul trecut, 
Cristiana Line a raportat un profit net de 470.524 
de lei. Numărul de angajații pe care i-a avut Ne-
culai Isachi a variat între 0 și 5, în prezent decla-
rând că are 3 angajați.  

În 2017, au fost scoase la iveală nereguli legate 
de contractele directe ale firmei, obținute de la 
Direcția Creșe, acuzații care au fost negate de ad-
ministratorul firmei ce a susținut că afacerea lui 
e transparentă. Totuși, sumele încasate din achi-
ziții dovedesc contrariul. Chiar și așa firma și-a 
continuat nestingherită activitatea, Neculai Isachi 
încheind zeci de contracte cu grădinițele ieșene. 

Sumele pe care le încasează firma Cristiana 
Line de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 
sunt de ordinul miilor de lei, aceasta având încre-
dințări directe săptămânal, fără ca măcar să 
existe licitații reale.  

De la finalul lunii august și până în prezent, au 
avut loc 4 achiziții ce au cuprins fructe, legume, 
lactate și alte alimente. Firma Cristiana Line a în-
casat de pe urma acestor încredințări peste 
32.000 de lei. Banii primiți în urma tranzacțiilor cu 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 au sporit 
considerabil profitului firmei, aceasta încheind, în 
2021, contracte în valoare de peste 241.000 de lei.  

Tranzacții fără transparență: Au primit 
copiii de la grădiniță file de șalău? 
Ofertantul Cristiana Line pune la dispoziția 

grădiniței diferite pachete alimentare, fără a fi 
menționate cantitatea și specificitatea produse-

lor din achiziții. În data de 11 mai 2022, în doar 12 
minute, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 a ac-
ceptat o cumpărare directă cu suma de peste 
11.000 de lei. Întregul pachet alimentar a fost 
redus la termenul „diverse”, fără a fi specificate 
denumirile produselor și niciun detaliu despre 
acestea. 

Cu o săptămână înainte, pe data de 4 mai, a 
avut loc o încredințare asemănătoare, suma înca-
sată fiind apropiată, în valoare de 10.007 lei. De-
numirea pachetului este aceeași, „diverse”, iar 
detaliile nu există nici în acest caz. 

„Sunt alimente, conform unor referate de ne-
cesitate întocmite în urma unui meniu. Numai că 
acolo scrie alimente diverse pentru că sunt 30 de 
repere: ulei, condimente, mălai, ceai, lămâie, 
mere, pere, banane, portocale, file de șalău, piept 
de pui, tacâm de pui, ouă, țelină, pătrunjel, car-
tofi“, declară administratorul de achiziții publice 
de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4, Ovidiu 
Fotache. 

De asemenea, Grădinița cu Program Prelungit 
Nr. 4 beneficiază de la firma Cristiana Line și de 
servicii de deratizare pentru care a plătit peste 
3.500 de lei, iar produsele chimice au fost achizi-
ționate cu peste 3.600 de lei, din luna ianuarie a 
acestui an și până în prezent.  

Demn de remarcat este și faptul că, în 2021, 
Cristiana Line s-a ocupat și cu serviciile de repa-
rații la grădiniță, suma încasată fiind în valoare de 
peste 3.000 de lei. 

Există și alte grădinițe care se bucură de co-
laborarea cu acest comerciant, printre care se 
numără Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 și 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25. Tranzacțiile 
misterioase au loc și în cazul acestor colaborări, 
firma fiind beneficiarul principal al tuturor înca-
sărilor directe.  

Reprezentanții grădiniței  
recunosc indirect favorizarea  
firmei Cristiana Line 
Administratorul de achiziții publice de la Gră-

dinița cu Program Prelungit Nr. 4 Iași, Ovidiu Fo-
tache, susține că după licitația din 2018, câștigată 
de Cristiana Line, s-a ales varianta prelungirilor 
repetate ale contractelor cu această firmă pe mo-
tivul incertitudinilor cauzate de pandemie.  

„Știu că pare că ar fi vorba de o favorizare a 
acestei firme, dar aceasta a câștigat licitația, prin 
procedura simplificată în anul 2018, după care în 
2019 și 2020. După aceea, a fost situația cu pan-
demia, nu am mai deschis o altă procedură pe ali-
mente, neștiind ce să cerem. Am continuat cu 
această firmă și am făcut o prelungire pe furni-
zarea de alimente până la o clarificare a situației. 
După ce s-a încheiat procedura simplificată, am 
făcut acte adiționale de prelungire pentru o pe-
rioadă de 6 luni a contractului. În momentul 
acesta, avem procedură simplificată și introdusă 
în SEAP. Singura firmă care s-a prezentat este 
Cristiana Line. Dacă nu ar fi fost aceasta, nu am 
fi avut de unde să aducem produsele dorite“, pre-
cizează Ovidiu Fotache. Interesant este faptul că 
administratorul de achiziții publice al grădiniței a 
ales să lucreze doar cu Cristiana Line, justificarea 
sa fiind faptul că această firmă a fost singura care 
a răspuns la procedura simplificată de pe SEAP. 
Dacă grădinița ar fi ales varianta licitației publice, 
cu siguranță ar fi primit oferte de la alte firme, 
poate la prețuri mult mai mici.   

Firma Cristiana Line se bucură de popularitate 
atunci când vine vorba de achiziții directe în legă-
tură cu grădinițele, desfășurând tranzacții pe 
bandă rulantă cu acestea.  

Gabriela CORBU 
Diana LEPȘA

Achiziții orchestrate la Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 4 din Iași: Tranzacții pe bandă 
rulantă au fost servite unui comerciant ieșean
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Andi Aman și Marian 
Anușca sunt cei doi agenți 
de poliție răniți în urma 
accidentului rutier produs 
pe raza localității 
Războieni. Acum, colegii 
celor doi au deschis un 
dosar penal și fac verificări 
pentru a stabili cum s-a 
petrecut accidentul 

 
Andi Aman și Marian Anușca 

sunt cei doi polițiști implicați în ac-
cidentul rutier din Iași. Miercuri, 21 
septembrie, cei doi agenți de poliție 
se îndreptau către localitatea Balș 
pentru a soluționa un apel la 112. 
Aceștia se aflau într-o autospecială 
de poliție, marca Dacia Logan. Din 
spusele reprezentanților IPJ Iași, au-
tospeciala avea semnalele acustice 
și luminoase în funcțiune, iar acci-

dentul s-a produs din cauza unei șo-
ferițe ce nu s-a asigurat la efectua-
rea virajului la stânga. Astfel, a avut 
loc un impact violent ce i-a trimis pe 
cei doi agenți pe paturile de spital. 
Atât Aman, cât și Anușca au fost ră-
niți destul de grav, dar, din fericire, 
au scăpat cu viață. Colegii celor doi 
agenți au deschis un dosar penal și 
fac verificări pentru a se stabili ce s-
a întâmplat. 

Dosar penal deschis în urma 
accidentului rutier 
Femeia care ar fi provocat acci-

dentul este asistent medical, fiind 
prima care le-a acordat primul aju-
tor agenților. Dacă se va dovedi că 
este vinovată, va avea de dat expli-
cații în fața legii. „La data de 21 sep-
tembrie a.c., în jurul orei 15:30, pe 
raza localității Războieni, comuna 

Ion Neculce, din județul Iași, a avut 
loc un accident rutier soldat cu vic-
time omenești. Din verificările efec-
tuate la fața locului a rezultat faptul 
că între un autoturism și o autospe-
cială de poliție ce avea semnalele lu-
minoase în funcțiune a avut loc o 
coliziune. În urma accidentului rutier 
a rezultat rănirea celor doi colegi 
aflați în autospecială, aceștia fiind 
transportați la spital. Cercetările 
continuă în vederea stabilirii întregii 
situații de fapt. Polițiștii sunt din ca-
drul Secției nr. 7 Poliție Rurală Tg. 
Frumos și se deplasau la un eveni-
ment sesizat prin apel 112”, au trans-
mis reprezentanții Inspectoratului 
de Poliție Județean (IPJ) Iași. 

În ce stare se află polițiștii 
Medicii ieșeni spun că starea de 

sănătate a celor doi polițiști este una 
stabilă. „Şoferul a suferit o fractură 

de bazin, cu hematom cu sângerare 
activă. A fost internat, în final, pe se-
cţia de Ortopedie. A mers în secţia 
de Anestezie şi Terapie Intensivă 
(ATI). Celălalt rănit, pasagerul din 
dreapta faţă, este policontuzionat. 
Prezintă plagă parietal dreapta, con-
tuzie toraco-abdominală, contuzie 
genunchi stâng, contuzie mână 
dreaptă, hematom submandibular 
drept. Trebuie să mai facă o radio-
grafie de craniu, o reevaluare la se-
cţia Buco-Maxilo-Facială și consult 
la secţia plastică”, au transmis me-
dicii ieșeni. Trebuie precizat faptul 
că agenții au nevoie de sânge, așa că 
toți cei care vor să dea o mână de 
ajutor o pot face donând la Centrul 
de Transfuzii Iași. Râmâne de văzut 
cum va evolua starea de sănătate a 
agenților Andi Aman și Marian 
Anușca. 

Lucian SAVA

Ei sunt cei doi polițiști implicați 
în accidentul rutier de la Iași! 
Goneau cu autospeciala pentru 
a ajunge la o solicitare prin 112



Un bărbat de 46 de ani, asistent 
medical la Spitalul de Recuperare din 
Iași, a murit subit. Bărbatul a căzut 
din picioare în sufragerie și s-a stins 
în mâinile medicilor care încercau să 
îl salveze 

 
Tragedie la Iași. Un bărbat, în vârstă de 46 de 

ani, a murit subit după ce a căzut în sufragerie. De 
profesie asistent medical, Eduard C. s-a stins 
brusc, chiar sub privirile soției sale. Tragedia s-a 
produs miercuri după-amiază. Bărbatul se afla în 
sufragerie când a căzut secerat. Soția sa a sunat 
de îndată la 112 să ceară ajutor. La fața locului s-
a deplasat un echipaj medical, însă, din nefericire, 
nu s-a putut face altceva decât să se declare de-
cesul. Nu este clar ce a dus la moartea asistentu-
lui, însă se pare că la mijloc ar fi vorba despre 
niște probleme cardiace mai vechi. 

Dosar penal deschis de polițiști după 
moartea asistentului medical 
Pe fir au intrat și polițiștii din Iași care au des-

chis un dosar penal sub aspectul comiterii infrac-

țiunii de ucidere din culpă. „Polițiștii au fost sesi-
zați despre faptul că un bărbat, în vârstă de 46 de 
ani, a decedat în imobilul în care locuia. În cauză 
a fost deschis un dosar penal sub aspectul comi-
terii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetă-
rile continuă pentru stabilirea întregii situații de 
fapt. De asemenea, s-a dispus efectuarea ne-
cropsiei pentru stabilirea întregii situații de fapt”, 
au precizat reprezentanții Inspectoratului de Po-
liție Județean (IPJ) Iași. 

Urmează să se stabilească ce  
a provocat moartea asistentului 
Astfel, trupul neînsuflețit al asistentului me-

dical a fost transportat la Institutul de Medicină 
Legală (IML) Iași pentru necropsie. Ulterior, se vor 
stabili cauzele decesului. Zilele trecute, reporterii 
BZI au relatat povestea unui alt tânăr care a murit 
după ce a făcut embolie pulmonară la 34 de ani. 
„S-a dus în somn soțul meu, având un edem pul-
monar ce i-a provocat insuficiență cardio-respi-
ratorie acută. Simțea că ceva nu este ok, dar nu a 
vrut sa meargă la medic. Era și epileptic, nu știa 
de aceste probleme. A fost operat de apendicită 
la Spitalul «Sfântul Spiridon», anul trecut, în ia-

nuarie. A fost dus cu ambulanța la spital, dar a 
fost lăsat pe holuri toată noaptea, iar când l-au 
operat, a doua zi, mai avea puțin și dădea în peri-
tonită. El nu voia să audă de medici și spital, era 
îngrozit de mizerie, când făcea efort sau mânca 
simțea că nu se satură cu aer, nu primea destul 
oxigen. Era și puțin grăsuț, tensiunea mare. Pe 
certificatul de deces scrie «insuficiență cardio-
respiratorie acută și edem pulmonar»”, a declarat 
Andreea Nechita, soția bărbatul care s-a stins. 
Rămâne de văzut dacă există vreo legătură între 
vaccinul împotriva COVID-19 și tinerii care au 
murit de embolie pulmonară. 

Lucian SAVA
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Imagini dramatice! Un asistent 
medical de la Spitalul de 
Recuperare din Iași a murit subit în 
sufrageria sa. Avea doar 46 de ani
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C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de 

inspector exploatare trafic din cadrul Servicului Siguranța Circulației, prin 
procedura de evaluare ce cuprinde următoarele etape:  

 
-  etapa I – selecţia dosarelor înregistrate până la data de 30.09.2022 

orele 12.00, la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5; 
-  etapa a II a – test de cunoştinţe tehnice (probă eliminatorie, minim 5 

pct.) și de legislație rutieră (probă eliminatorie, minim 22 pct) pentru 
candidaţii admişi după prima etapă, susținut în data de 03.10.2022 la orele 
10.00. 

-  etapa a III a – interviul pentru candidaţii admişi după primele etape. 

Condiţiile  de participare la selecţie sunt: 
-  studii superioare; 
-  permis de conducere; 
-  fără suspendări ale permisului de conducere în ultimii 5 ani; 
-  fără antecedente penale; 
-  apt medical și psihologic. 
Criteriile de selecţie sunt:  
-  experienţă în activitate şi cunoştinţe specifice activităţii; 
-  abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale; 
-  responsabilităţi asumate, adaptabilitate, flexibilitate; 
-  corectitudine, onestitate, cinste;  
-  punctualitate, spirit de ordine şi disciplină;  
-  disponibilitate pentru lucrul în echipă; 
-  alte aptitudini: capacitatea de comunicare eficientă prin utilizarea 

unui limbaj specific, capacitate de argumentare logică, capacitate de ge-
stionare a conflictelor, echilibru emoţional; 

-  motivaţia candidatului. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str. Silvestru nr. 

5 sau la telefon 0372-148608.

După marele Oscar Wilde, o piesă 
celebră va fi pusă în scenă la Iași. 
Începând de duminică, 25 
septembrie 2022, afișul Teatrului 
pentru Copii și Tineret „Luceafărul” 
se va îmbogăți cu un nou titlu, un 
spectacol realizat de o echipă 
redutabilă de colaboratori. „Uriașul 
Egoist” de Oscar Wilde este lucrarea 
spre care s-a orientat instituția 
ieșeană, dramatizarea fiind realizată 
de Daniela Șilindean. Regizorul Radu 
Nica a făcut echipă cu scenografele 
Ioana Popescu (decor) și Cristina 
Milea (costume), coregraful Florin 
Fieroiu, compozitorul Vlaicu Golcea, 
împreună imaginând o versiune 
scenică modernă 

 
După marele Oscar Wilde, o piesă celebră va 

fi pusă în scenă la Iași. Începând de duminică, 25 
septembrie, afișul Teatrului pentru Copii și Tineret 
„Luceafărul” se va îmbogăți cu un nou titlu, un 
spectacol realizat de o echipă redutabilă de cola-
boratori. „Uriașul Egoist” de Oscar Wilde este lu-
crarea spre care s-a orientat instituția ieșeană, 
dramatizarea fiind realizată de Daniela Șilindean. 
Regizorul Radu Nica a făcut echipă cu scenogra-
fele Ioana Popescu (decor) și Cristina Milea (cos-
tume), coregraful Florin Fieroiu, compozitorul 
Vlaicu Golcea, împreună imaginând o versiune 
scenică modernă, actuală. 

Celebră piesă, după marele Oscar 
Wilde, pusă în scenă la Iași  
Creația acestuia este descrisă într-o manieră 

succintă. „Oscar Wilde a creat această poveste 

pentru cei doi fii ai săi – Cyril și Vyvyan – fiind una 
dintre cele mai cunoscute scrieri ale genului din 
literatura universală, dar și o operă clasică a lite-
raturii de limbă engleză pentru copii și adoles-
cenți.  Povestea e pe cât de simplă, pe atât de 
revelatoare pentru destinul uman: după ce uriașul 
se întoarce dintr-o vizită nu tocmai satisfăcătoare 
la prietenul său, căpcăunul din Cornwall, ia hotă-
rârea să-i gonească definitiv pe copiii ce se jucau 
în grădina sa pe care o împrejmuiește cu un zid 
înalt. Nu s-a gândit însă că zidul va ține departe 
nu doar oaspeții indezirabili, ci și soarele, primă-
vara și căldura.”, precizează Radu Nica. În distri-
buție publicul îi regăsește pe actorii Claudiu 
Gălățeanu, Alex Iuraşcu, Ioana Iordache, Aurelian 
Diaconu, George Cocoş, Ioana Corban, Camelia 
Dilbea și Beatrice Volbea.  

Radu Nica este la a doua colaborare cu Teatrul 
„Luceafărul”, după „Prințul fericit” care a fost rea-
lizat în urmă cu câteva sezoane alături de aceiași 
creatori. „Prințul fericit” face pandant cu „Uriașul 

Egoist”, ambele spectacole jucându-se în același 
decor. Ideea este a unui dublet Oscar Wilde, po-
vestea, punerea în scenă și eclerajul făcând dis-
tincția între cele două producții. Avanpremiera 
„Uriașul Egoist”  este programată duminica 
aceasta, de la ora 11:00. Premiera se va juca în 
Prologul celei de-a XV-a ediții a Festivalului Inter-
național de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași 
(FITPTI), vineri, 30 septembrie, de la ora 18:00. În 
aceeași zi, de la ora 11:00, se va juca o reprezen-
tație cu „Prințul fericit”. Tot pe 30 septembrie, va 
fi lansată cartea „Nod în cinci” de Cristina Rusiecki 
și va fi vernisată o expoziție cu același nume, 
unde, printre alte fotografii, se vor regăsi și unele 
din „Prințul fericit”. Biletele pentru cele două 
spectacole pot fi achiziționate de la casieria Tea-
trului sau de pe platforma www.bilet.ro. Așadar, 
celebră piesă, după marele Oscar Wilde, pusă în 
scenă la Iași.  

Valentin HUȚANU 
valentin.huțanu@bzi.ro

Celebră piesă, după marele 
Oscar Wilde, pusă în scenă la Iași 



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- Psiholog- 
Psihoterapeut 

* 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 REINTE-
GRARE 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

SERVICII MEDICALE

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
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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 com-
partimentele corespunzătoare, îndosariere și 
arhivarea corespondenței și a mesajelor pri-
mite 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 supe-

rior de profil 
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office 

(Word, Excel)  
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă. 
Persoană dinamică, atentă, organizată și res-

ponsabilă, dornică de a învăța  

Experiența nu este necesară, se asigură in-
struire la locul de muncă 

Descrierea jobului:  
Inregistrare documente în programul de conta-

bilitate 
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 dome-
niului 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

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.
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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 Ciurchi-
Iași. 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. 
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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/italian
ă, 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-
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, B-
Dul 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, B-
Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

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

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

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

Contabil junior, studii superioare, 
cunostințe operare pc, limba 
engleza mediu, FISCONTEXPERT 
CONSULT SRL. Relații la: 

0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Contabil senior, studii superioare, 
cunostinte operare pc, experiență 
5 ani, limba engleza mediu, 
FISCONTEXPERT CONSULT SRL, 
Relații la: 0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Controlor calitate, studii medii; cu 
experiență min.3 ani, GREENFIBER 
INTERNATIONAL SA. Relații la: 
0332/411852; 0332/411853; 
0735606866; 
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA 
CHISINAULUI NR.29. 

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. 

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

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

Electrician întreținere și reparații, 
CT PRESTATOR SRL. Relatii la: 
0745502008; 
mtcobzaru@yahoo.com. 

Electrician întreținere și reparații, 
studii medii; cu experiență min 3 
ani, GREENFIBER INTERNATIONAL 
SA. Relații la: 0332/411852; 
0332/411853; 0735606866; 

office@greenfiber.ro, IASI, CALEA 
CHISINAULUI NR.29. 

Electrician montator aparataj și 
cabluri de joasă tensiune, studii 
medii fără experiență precizată, 
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la: 
0733676402; 
stefansecurity@gmail.com, 
SOS.NATIONALA NR.24. 

Electrician montator aparataj și 
cabluri de joasa tensiune, CT 
PRESTATOR SRL. Relații la: 
0745502008; 
mtcobzaru@yahoo.com. 

Electromecanic, fără studii și 
experiență precizate, VELROM 
SRL. Relații la: 0756059677; 
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA 
CHISINAULUI NR.33. 

Expert contabil, studii superioare, 
limba engleză avansat, programe 
gestiune contabilă, 
FISCONTEXPERT CONSULT SRL. 
Relații la: 0232/224227; 
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, B-
Dul 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@das-
instalatii.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@katty-
fashion.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@das-
instalatii.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. 

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@das-
instalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87. 

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

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.com
, COM.MIROSLAVA. 

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. 

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

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

Strungar, fără studii și experiență 
precizate, RANCON SRL. Relații la: 
0232/231222; 
rancon93@yahoo.com, B-DUL 
CHIMIEI NR.14. 

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. 

Muncitor necalificat, studii 
generale/medii, fără experiență 
precizată, ARCADIA HOSPITAL 
SRL. Relații la:0740017209; 
adina.hritcu@arcadiamedical.ro. 

Muncitor necalificat, fără studii și 
experiență precizate, NATIONAL 
PAINTS FACTORIES COMPANY 
SA. Relații la: 0742257376; 
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM. MIROSLAVA. 

Ospătar, fără studii și experiență 
precizate, FULGER MIRALEX SRL. 
Relații la: 0749215034, ALEEA 
DECEBAL NR.2, BL.B7, SC.A, 
ETJ.4, AP.17. 

Muncitor necalificat, fără studii 
precizate, cu experiență, PRIMA 
CONSTRUCT AG SRL. Relații la: 
0232/262622; 0755084856; 
contact@primaconstruct.ro, 
STR.TABACULUI NR.30. 

Muncitor necalificat, fără studii 
precizate, cu experiență, PRIMA 
CONSTRUCT AG SRL. Relații la: 
0232/262622; 0232/214328; 
contact@primaconstruct.ro, 
STR.TABACULUI NR.30. 

Muncitor necalificat, fără studii și 
experiență precizate, REMUS 
BATIMENT SRL. Relații la: 
0734062819; remusbatiment2014 
@gmail.com, COM.GRAJDURI 
VALEA SATULUI NR.130. 

Manipulant marfă, studii medii, 
fără experiență precizată, TEXTILA 
SA. Relații la: 0744453064; 
marketing@textilais.ro. 

Muncitor necalificat în industria 
confecțiilor, studii generale fără 
experiență precizată, KATTY 
FASHION SRL. Relații la: 
0752139210 hr@katty-fashion.ro, 
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57. 

Operator fabricarea și prelucrarea 
polimerilor, 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. 

Operator mase plastice, 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. 

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

Psiholog în specialitatea 
psihologia muncii și 
organizațională, studii superioare, 
limba engleza, membru colegiul 
psihologilor, SPIN GROUP & HR 
SRL. Relații la: 0232/224227; 
resurseumane@spingrouphr.ro, B-
Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

 

PIERDERI 

Pierdut carnet de student și 
legitimație de student pentru 
reducere transport pe numele 
Tudor Dana , emis de 
Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, Facultatea de 
Psihologie și Știinte ale Educației. 
Se declară nule. 

 

LICITAȚII 

Subscrisa Cabinetul individual de 
insolvenţă Agafitei Diana, în 
calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei S.C. CROMA 
CORPORATION SRL cu sediul 
social în Mun. Iasi, Str. Romana, 
nr. 31, camera 2, judetul Iasi, 
număr de ordine în Registrul 
Comertului J22/281/2010, Cod 
unic înregistrare 26574970, 
desemnat prin Incheierea din data 
de 03.06.2020 pronunţată de 
Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - 
Faliment, în dosarul nr. 
2479/99/2017/a2, anunţă 
organizarea la data de 
03.10.2022, ora 11.00 la punctul 
de lucru al lichidatorului judiciar 
din Mun. Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 4, 
Bl. Peneş  Curcanu, sc. TR. IV, 
mezanin, cabinet nr.5, a licitaţiei 
publice de vânzarea  bunului mobil 
ce consta în autoturism 
nefuncțional la prețul de vânzare 
de 546 lei  fără TVA cât și bunuri 
de natura obiectelor de inventar, 
ce constau în benzi adezive la 
prețul de vânzare de 4.068,40 lei  
fără TVA. În caz de neadjudecare, 
următoarele şedinţe de licitații 
publice de vânzare, cu strigare, se 
vor desfăşura la următoarele date: 
10.10.2022 si 17.10.2022, ora 
11.00, la sediul la punctul de lucru 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 4, Bl. Peneş  
Curcanu, sc. TR. IV, mezanin, 
cabinet nr.5. Relații la telefon : 
0745.656761 
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Caracatița din imobiliare, cu tentacule 
la Bucale! Băieții din energie au lansat 
atacul, cu un spate neașteptat în târg 
Babele bârfitoare vin cu dezvăluirea bombă 

a săptămânii. Povestea este despre Laur Pleș-
caru, un individ care, aparent, a apărut din neant. 
Are un teren pe la marginea orașului, unde au 
cumpărat și niște evrei. Zicea că s-a lipit de o 
moștenire și că vrea niște blocuri. Cam atât se 
știa despre el. Babele au săpat puțin mai mult și 
au aflat o poveste tare interesantă despre Pleș-
caru. În realitate, individul se ocupă de cumpă-
rarea drepturilor succesorale, bineînțeles, pe 
bani puțini, victime sigure fiind babele și moșne-
gii. Cam așa a reușit să facă rost de suprafețe 

importante în târg, dar bine poziționate. Combi-
nația asta nu putea să o facă singur. Pleșcaru 
face parte dintr-o caracatiță cu tentacule întinse 
în toată țara. Pleșcaru este finul lui Bogdănel din 
Buzău, ăla considerat băiatul deștept din ener-
gie, cu combinații de milioane de euro, cu relații 
politică. La rândul lui, Bogdănel este finul lui 
Dănuț Popescovici, ministrul ăla de pe vremea lui 
Bombonel. Cam așa de vechi sunt relațiile. Ăștia 
au făcut bani grei și cu retrocedarea ambasade-
lor de la Bucale, acolo unde tot șmecherii înca-
sează chiriile. La final, merge și cireașa de pe 
tort. Ce legături are Pleșcaru în târg? După ce au 
scotocit cu simț de răspundere, babele au mai 
aflat că Pleșcaru a fost zărit, în urmă cu câteva 
luni, în compania unor șefi mari din târgul nostru, 
de staturi diferite. Erau în cârciuma Diesel, de pe 
malul Lacului Floreasca... Babele bănuiesc cam 
ce discuții au fost la masa aia, dar vor reveni cu 
detalii și în edițiile viitoare.  

Asistentele de la ATI,  
comportament de centuriste 
Babele bârfitoare continuă rubrica de astăzi 

cu una despre asistentele de la spitalul Don Spiri, 
unde sunt preluate o grămadă de urgențe. Ba-
bele au aflat că doamnele și domnișoarele asis-
tente din spital au o conduită de te doare mintea. 
Zici că sunt niște centuriste penale care se bu-

cură la un sac de ciment după ce iau la rând o 
parcare întreagă de tiriști. Cam asta e imaginea 
pe care o promovează asistentele. Babele țin să 
facă o precizare: sunt câteva asistente, nu toate. 
Revenind, a fost un caz, o intervenție a medicilor, 
în urma căreia pacienta a fost parcată la terapie 
intensivă, unde erau doamnele și domnișoarele. 
În timp ce pacienții respirau greu, fătucile își fă-
ceau unghiile cu o delicatețe ieșită din comun. 
La un moment dat, a apărut și o infirmieră cu altă 
ojă care te vindecă și de ciuperci. Toate au sărit 
să-și șteargă ghearele cu acetonă, dornice să în-
cerce noul produs. Cam ăsta e nivelul, mai sunt 
multe de povestit... 

Bani cu lopata, proști cu grămada 
Babele încheie rubrica cu un detaliu de prin 

grădinițele astea private, deținute de Cretian 
Șpanciu, consilierul ăla care ocupă moca spațiile 
statului. La grădinițele GEF, Șpanciu a făcut do-
tări din alea subțiri, pentru că omul e foarte zgâr-
cit, până când s-au trezit niște părinți ofticați că 
plătesc o grămadă de lovele, iar în săli nici măcar 
mobilierul nu e ca lumea. S-au dat niște răspun-
suri în coadă de pește, dar tot nu s-au luat mă-
suri. Nu se știe cum se va termina povestea asta, 
dar babele vor fi foarte atente, că mai sunt niște 
detalii ce merită să fie menționate în cel mai 
scurt timp.

Bursa bârfelor

În data de 12.03.2021, un tânăr 
din satul Scobinți a fost prins la 
volan, deși acesta nu avea permis de 
conducere. Băiatul a fost condam-
nat la închisoare cu suspendare, 
fiind urmărit penal pentru comiterea 
infracțiunii de conducere a unui ve-
hicul fără permis de conducere. 

Prins la volan fără permis 
de conducere 
În martie anul trecut, un tânăr 

din satul Scobinți a fost prins la 
volan fără a avea acest drept. Ulte-
rior, individul a fost condamnat de 
magistrații ieșenii.  

„Inculpatul a condus autoturis-
mul marca Mitsubishi cu numărul de 
înmatriculare IS-12-SIF pe drumurile 
publice, fără a poseda permis de 
conducere. 

Îl condamnă la o pedeapsă de 1 
an de închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de conducere a unui ve-
hicul fără permis de conducere. 

În baza art. 83 C. pen., dispune 
amânarea aplicării pedepsei stabi-
lite prin prezenta sentinţă penală în 

sarcina inculpatului pe durata unei 
perioade de 2 ani ce constituie ter-
men de supraveghere pentru incul-
pat, conform art. 84 alin. (1) C. pen., 
şi care va începe să curgă de la data 
rămânerii definitive a prezentei ho-
tărâri penale. 

În baza art. 85 alin. (1) C. pen., 
obligă pe inculpat ca pe durata ter-
menului de supraveghere să res-
pecte următoarele măsuri de 

supraveghere: să se prezinte la Ser-
viciul de Probaţiune Iaşi, la datele fi-
xate de acesta, să primească vizitele 
consilierului de probaţiune desem-
nat cu supravegherea sa, să anunţe, 
în prealabil, schimbarea locuinţei şi 
orice deplasare care depăşeşte 5 
zile, precum şi întoarcerea, să co-
munice schimbarea locului de 
muncă, să comunice informaţii şi 
documente de natură a permite con-

trolul mijloacelor sale de existenţă”, 
precizau magistrații ieșeni. 

Polițiștii ieșeni au dat în 
trafic de un șofer băut  
În noaptea de 20 spre 21 august 

2021, un echipaj din cadrul Secției nr. 
4 Poliție Rurală I.P.J. Iași circula cu lu-
minile stinse, fiind în patrulă. Polițiștii 
au oprit mașina pentru un control de 
rutină. Bănuitori, oamenii legii l-au 
pus să sufle în aparatul de măsurare 
a nivelului de alcool. Pe lângă faptul 
că nu ar fi avut voie să urce la volan 
cu acea cantitate de băuturi alcoolice 
consumate, aceștia i-au mai desco-
perit o problemă. „Inculpatul a con-
dus autoturismul marca Volkswagen 
Golf pe drumul judeţean DJ 280, fără 
a deține permis de conducere auto și 
având o îmbibație alcoolică de peste 
0,80 g/l alcool pur în sânge, respectiv 
2,60 g‰ alcool pur în sânge. Astfel, 
se întrunesc elementele constitutive 
ale infracțiunilor de conducere a unui 
vehicul fără permis de conducere”, au 
precizat magistrații ieșeni. 

Andreea TIMOFTE

Tânăr din Scobinți, prins la volan fără permis 
de conducere! A fost condamnat la închisoare 


