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Călin Georgescu a avut o 
întâlnire specială cu 
membrii Asociației 
„Pământul Strămoșesc”, în 
care a discutat despre 
reîntoarcerea la origini, 
credință și armonie în 
comunitate. Acesta este un 
potențial candidat la 
președinția României și a 
prezentat proiectul său de 
țară în fața auditului 

 
Un potențial candidat la preșe-

dinția României, Călin Georgescu a 
prezentat, în fața membrilor Asocia-
ției „Pământul Strămoșesc” din Iași, 
proiectul său de țară. Ideologia prin-
cipală pentru o Românie prosperă, în 
viziunea lui Călin Georgescu, este 
cea a întoarcerii către origini, către 
meșteșuguri, agricultură și religie. 
Acesta crede că România ar putea 
să se susțină singură în criza ener-
getică și monetară actuală, dar pen-
tru asta nu ar trebui să se mai vândă 
resursele țării. 

Călin Georgescu, potențial 
candidat la președinția 
României, prezintă 
proiectul său de țară 
În fața membrilor din „Pământul 

Strămoșesc”, Călin Georgescu a ple-
dat pentru o Românie armonioasă, 
în care agricultura, dragostea de pa-
trie, suveranitatea omului și armonia 
între oameni primează. Acesta sus-
ține că salvarea României este chiar 
poporul român. 

„Este absolut relevant mesajul 
pe care l-a dat domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza, când a spus: «Dacă pute-
rile nu ne dau unirea, suntem siliți să 
ne-o dăm singuri». La fel și în cazul 
nostru, suntem, în acest moment, la 
cheremul puterilor străine. Soluția 
este simplă, se găsește doar în inte-
riorul țării noastre. În puterea și dra-
gostea de pământ, de limbă, de lege, 
de credință a fiilor ei. Este imposibil 
altfel. Dacă nu înțelegem că ne 
putem gospodări, hrăni și întreține 
singuri, făcând din diplomație un 
steag al eleganței și al nobleței, în-
seamnă că nu am înțeles nimic din 

istoria jertfelnică a poporului 
român”, a declarat Călin Georgescu. 

Călin Georgescu,  
despre o țară prosperă 
Printre punctele importante ale 

discursului lui Călin Georgescu au 
fost metodele prin care România 
poate redeveni o țară prosperă. Cel 
mai important aspect al acestui 
scop ar fi folosirea resurselor natu-
rale pe care țara le are, fără a mai 
exporta sau importa.  

De asemenea, religia are un loc 
important, conform membrilor din 
„Pământul Strămoșesc”. Aceștia 
susțin că un popor poate fi cu ade-
vărat armonios doar prin curățirea 
sufletului și iubirea de aproape. De 
asemenea, din prisma iubirii față de 
Dumnezeu, sufletul poate face mi-
nunea cea mai de preț, ca trupul să 
nu mai fie îmbolnăvit. 

„Când sufletul este bolnav, de 
fapt, de aici pleacă boala. Doctorii 
nu iau în calcul acest lucru. Ei iau 
exact ce sistemul i-a îndoctrinat, în 
orice facultate din lumea asta. Me-

dicina știe doar 3 aspecte, bisturiul, 
injecția și pilula, pe care ți-o dau cu 
un automatism debordant. Aceeași 
pilulă pentru fiecare, cu toate că 
suntem diferiți și avem istorii dife-
rite. Ne unește un singur lucru, Iisus 
Hristos. Dar, astăzi, el nu ne unește, 
căci oamenii din zilele astea cred în 
Satana”, menționează, în cadrul con-
ferinței, Călin Georgescu. 

Dr. Călin Georgescu este mem-
bru fondator al Asociației „Pământul 
Strămoșesc”, expert al Organizației 
Națiunilor Unite în dezvoltare dura-
bilă, doctor în știința solului și mem-
bru al Clubului de la Roma 
Internațional. A fost prezent într-o 
conferință specială, la Iași, sâmbătă, 
24 septembrie 2022, la Casa de Cul-
tură „Mihai Ursachi”, în cadrul căreia 
a abordat principalele teme ale cărții 
pe care o semnează, „«Cumpăna Ro-
mâniei». Hrană, Apă, Energie”, apă-
rută în 2016. Liderul a fost propus ca 
viitor premier al țării și este un po-
tențial candidat la președinția Ro-
mâniei. 

Andreea ANDREI

Călin Georgescu, potențial candidat la 
președinția României, prezent la Iași!  
A transmis proiectul său de țară 
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Sorin Enghel a fost unul dintre cei mai apre-
ciați parașutiști din lumea aviatică din România. 
Acesta a avut o carieră de succes, cu mii de ore 
de zbor. De asemenea, comandantul Aeroclubului 
din Iași a fost instructor de parașutism. Ultimele 
clipe din viața ieșeanului au fost tragice. Până la 
momentul actual, se cunosc puține detalii, dar 
motivul pentru care s-a petrecut accidentul este 
faptul că parașuta lui Sorin Enghel s-a încâlcit 
după ce ar fi atins-o pe cea a unui alt coleg. 

Ultimele clipe din viața lui Sorin Enghel 
Comandantul Aeroclubului „Alexandru Matei” 

din Iași a sfârșit într-un tragic accident petrecut 
în Polonia. Acesta ar fi făcut parte dintr-un grup 
de 9 parașutiști de diferite naționalități. 

Ieșeanul ar fi sărit într-o formație de patru 
persoane. Parașuta lui Sorin Enghel s-ar fi încâlcit 
după ce s-a atins de cea a unui coleg din Polonia. 
Ambii au căzut pe teren, fără ca parașuta să fie 
deschisă, ajungând de urgență la spital. Din nefe-
ricire, Sorin Enghel a murit pe loc, resuscitarea 
fiind fără rezultat. 

„Concluziile preliminare arată că, în acea zi, 
nouă persoane au sărit din avion. Din motive ne-
cunoscute momentan, două au căzut pe teren. În 
urma rănilor, unul dintre bărbați a murit pe loc, 

deși a fost resuscitat. Al doilea bărbat a fost 
transportat cu elicopterul LPR la spitalul din Łódź. 
Ceilalți săritori au aterizat în siguranță. Polițiștii 
aflați sub supravegherea procurorilor și a Comi-
siei de Investigare a Accidentelor Aeriene la fața 
locului desfășoară activități care vor permite sta-
bilirea împrejurărilor acestui eveniment”, declară 
pentru Polsat News Asistent Superintendent de 
Poliție Izabela Gajewska, Sediul Poliției Orașului 
din Piotrków Trybunalski, Polonia. 

Pentru moment nu se știe de ce s-au încălcit 
parașutele, dar s-a comunicat faptul că cei doi au 
ajuns la sol înfășurați în materialul acestora. Băr-
batul de origine poloneză trăiește, dar se află în 
stare gravă la spital. Ceilalți parașutiști prezenți 
la fața locului au privit îngroziți, fără a putea in-
terveni în vreun fel. Aceștia au plâns, privind cum 
medicii nu reușesc să îl readucă la viață. 

Durere în sufletele celor care îl 
cunoșteau pe Sorin Enghel 
La clubul Aeronautic „Alexandru Matei” din 

Iași, colegii au aprins simbolic lumânări în amin-
tirea colegului lor. Aceștia nu au organizat mo-
mentan niciun fel de activitate comemorativă, 
fiind încă șocați de vestea morții lui Sorin Enghel. 

George Rotaru, președintele clubului Aeronau-

tic din România, a menționat faptul că Sorin En-
ghel ar fi trebuit să stabilească un nou record eu-
ropean în Polonia, dar nu comentează cele 
întâmplate, lăsând acest aspect autorităților de 
resort. 

„Colegul și prietenul nostru, Sorin Constantin 
E., s-a stins din viață într-un tragic accident de 
parașutism, în Polonia, unde se antrena pentru a 
pune voalura tricoloră într-o formație care inten-
ționa să stabilească un nou record european. Co-
mandant al Aeroclubului Teritorial Iași, instructor 
de parașutism cu toate calificările și o experiență 
de peste 3.600 de salturi, coordonatorul Lotului 
Național de Parașutism – lucru relativ pe cupola, 
unul dintre membrii fondatori ai formației demon-
strative Blue Wings, a fost mereu un model de 
profesionalism pentru toți cei din jur. 

Orice comentariu este de prisos, sunt cerce-
tări în desfășurare realizate de instituțiile abili-
tate”, transmite George Rotaru. 

Colegii de breaslă au transmis mesaje de con-
doleanțe, lăudând întreaga activitate a lui Sorin 
Enghel, unul dintre cei mai experimentați parașu-
tiști din România. Vestea a fost un șoc pentru cei 
care îl cunoșteau. Parașutiștii ce au privit nepu-
tincioși ultimele clipe din viața ieșeanului au plâns 
când acesta nu a răspuns resuscitărilor. 

Andreea ANDREI

Misterul din spatele morții celui mai 
experimentat parașutist din Iași! Ultimele 
clipe din viața lui Sorin Enghel au fost 
îngrozitoare și nimeni nu a putut interveni
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Manelistul Florin 
Salam a concertat la 
Iași la finele 
săptămânii trecute. 
În fața a mii de 
oameni, Salam a 
ținut să precizeze că 
ar vrea să se mute la 
Iași, dacă primarul i-
ar da o casă 

 
Florin Salam, cunoscutul 

manelist, a concertat la fi-
nalul săptămânii trecute la 
Iași, pe scena Tiki Nights. În 
fața a mii de oameni, Salam 
a ținut să spună că Iașul este 
cel mai frumos oraș din Ro-
mânia și că s-ar muta aici, 
dacă primarul i-ar oferi o 
casă. „Eu am umblat prin 
toată țara. Iașul este cel mai 
frumos oraș, să-i spuneți 
să-mi dea o casă, mă mut 

aici”, a spus Florin Salam pe 
scena Tiki Nights. Mulțimea 
a lăudat inițiativa lui Florin 
Salam. 

La Iași, maneliștii au 
parte de surprize 
Vara aceasta, artistul 

Bogdan de la Ploiești a fost 
ridicat de mascați și de po-
lițiști chiar de pe scena unde 
concerta. Mii de oameni au 
fost martorii scenei des-
prinse parcă din filmele de 
acțiune, iar internetul a fost 
sufocat de imaginile din tim-
pul acțiunii. În timp ce unii 
internauți credeau că totul a 
fost o acțiune reală a Poli-
ției, alții au spus că totul a 
fost regizat. Adevărul este 
că întreaga scenă a fost 
pusă la cale de echipa Tiki, 
pentru ca seara să fie un 
spectacol total. Practic, a 

fost o farsă, iar fanii artistu-
lui au putut răsufla ușurați: 
polițiștii nu erau reali! Bog-
dan DLP este unul dintre ar-
tiștii care adună mii de 
oameni la concert, atunci 
când este invitat la Tiki 
Beach, în Iași. Precizăm fap-
tul că uniformele polițiștilor 
nu au fost reale, fiind parte 
din recuzită. 

Amintiri frumoase 
pentru Bogdan DLP 
În mediul online a circu-

lat un filmuleț în care artistul 
povestește cum a reușit ca 
după un concert susținut la 
unul dintre cluburile ieșene 
să ajungă într-o cameră de 
hotel cu 8 domnișoare. Bog-
dan DLP a relatat cum după 
spectacol a fost așteptat de 
mai multe domnișoare dor-
nice să îl cunoască și să se 

fotografieze cu el. Manelistul 
le-ar fi spus tinerelor, mai în 
glumă, mai în serios, să îl 
însoțească la camera din 
hotelul în care era cazat. 

Fane înfocate, la Iași 
Nu multe tinere au stat 

pe gânduri, iar 11 dintre ele, 
după spusele lui Bogdan 
DLP, ar fi acceptat să îl înso-
țească. „Cântam în Iași, iar 
când am ieșit afară m-am 
urcat în dubă, era jale de oa-
meni, pentru că eu sunt mai 
pe caterincă. Le-am spus: 
«haideți să vă dau și eu 
ceva». S-au urcat 11 fete în 
dubă, dar 3 au coborât pe 
drum. Cu 8 m-am dus în ca-
mera de hotel. Au rămas câ-
teva ore, după care s-a 
terminat petrecerea”, a spus 
Bogdan DLP. 

Bogdan DLP a 
adunat mii de 
oameni la  
concertele din Iași 
Artistul nu a intrat în 

prea multe detalii în legătură 
cu ce s-a întâmplat în ca-
mera de hotel, dar a lăsat să 
se înțeleagă că a fost o 
noapte de neuitat. Trebuie 
precizat că Bogdan DLP a 
concertat de mai multe ori la 
un club din Iași, iar de fie-
care dată a reușit să adune 
mii de fani. Bogdan DLP, pe 
numele său real Bogdan Ma-
rian Aldea, este unul dintre 
cei mai îndrăgiți artiști ai 
momentului. Acesta a reușit, 
într-o perioadă relativ scurtă 
de timp, să lanseze melodii 
care au devenit extrem de 
populare. 

Lucian SAVA

Manelistul Florin Salam vrea să se 
mute la Iași: „Să-i spuneți primarului 
să-mi dea și mie o casă aici, e  
cel mai frumos oraș din România”



Un bărbat din satul Pârcovaci, 
orașul Hârlău, județul Iași, va trebui 
să stea departe de casă, timp de 
șase luni, cel puțin. Împotriva sa a 
fost emis un ordin de protecție, cea 
care a făcut demersul fiind chiar 
sora sa.  

Ultima oară, individul s-a dez-
brăcat în fața celor două femei, în-
cercând să le intimideze. Din cauza 
tensiunilor constante, sora acestuia 
a cerut oamenilor legii să emită un 
ordin de protecție care, ulterior, a 
fost aprobat. 

Femeia a cerut ordinul de pro-
tecție împotriva fratelui cu care lo-
cuia în aceeași casă, întrucât, ori de 
câte ori consuma băuturi alcoolice, 
acesta se transforma într-un mare 
scandalagiu, înjurând-o, dar nu 
numai. 

„Din probele administrate re-
zultă, fără urmă de dubiu, că în ca-
drul familiei care face obiectul 
prezentului dosar există o atmosferă 
tensionată determinată de compor-
tamentul pârâtului. Astfel, cum re-
zultă din considerentele mai sus 
expuse, instanța stabilește că, pe 
fondul acestui conflict şi al consu-
mului excesiv de băuturi alcoolice, 
pârâtul a adresat ameninţări cu 
moartea reclamantei, sora sa, acest 
lucru întâmplându-se chiar în faţa 
organelor de poliţie. A produs multi-
ple scandaluri la locuinţa comună, 
dezbrăcându-se în pielea goală şi 
arătând semne obscene, toate aces-
tea fiind pe fondul unui consum ex-
cesiv de băuturi alcoolice. Totodată, 
analizând declaraţia sub jurământ a 
martorului audiat în dosar, corobo-
rată cu actele sosite de la Poliţie, in-
stanţa reţine că reclamantei îi este 
foarte frică de comportamentul pâ-
râtului, acesta proferând dese ame-
ninţări cu moartea la adresa 

acesteia şi a mamei sale”, precizau 
anchetatorii. 

Soț bătăuș, pedepsit de 
judecători 
Un soț bătăuș a fost pedepsit de 

magistraţii din cadrul Judecătoriei 
Iaşi. Individul s-a ales cu o condam-
nare de 2 ani de închisoare, cu sus-
pendare, după ce a fost găsit vinovat 
de infracțiuni ce țin de violența în fa-
milie. Acesta nu are antecedente pe-
nale și a arătat că regretă 
întâmplarea. Femeia ar fi avut ordin 
de protecție împotriva lui, însă nu i-
a fost de folos. 

Ieșeanul violent ar fi mers la ea 
acasă, în mod repetat, ca să o bată 
și să o amenințe. Astfel, judecătorii 
ieșeni l-au condamnat recent pe 
bărbat la 2 ani de închisoare, cu sus-
pendare, pentru infracțiuni de vio-
lență în familie, nerespectarea 
măsurilor dispuse în ordinul de pro-
tecţie și amenințare. Acesta și-a re-
cunoscut faptele, dar nu a mai avut 
probleme cu legea, fapt ce i-a con-
vins pe magistrații Judecătoriei Iași 
că pedeapsa cu suspendare este su-
ficientă. Trebuie menționat că 
această condamnare nu este defini-
tivă, putând fi contestată. 

Andreea TIMOFTE
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ANUNȚ 
Subscrisa EUROBUSINESS LRJ SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, Str. Zori-

lor, nr. 11, jud. Iaşi, în calitate de administrator judiciar al societăţii debi-
toare IPER TRANS SRL, astfel desemnat de instanţa Tribunalului Iași 
Secția a II a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 
3098/99/2022 (nr. format vechi 115/2022), prin Sentința nr. 517/14.09.2022, 
vă informăm că împotriva debitoarei mai sus menţionate, J22/1718/2008, 
CUI: 23983813, cu sediul în Iași, str. Păcurari, nr. 95, Bl. 474, Sc. C, et. 2, 
ap. 7, jud. Iași, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asu-
pra averii debitorului este: 28.10.2022. În temeiul art. 114 din Legea privind 
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până 
la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe 
care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 17.11.2022. Depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar 
se face în 7 zile de la publicarea Tabelului preliminar în Buletinul Proce-
durilor de Insolvenţă. Termenul pentru definitivarea tabelului de creanțe 
este 12.12.2022.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea 
loc in data de 22.11.2022, ora 10:00,la sediul Administratorului judiciar, si-
tuat în mun. Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, jud. Iaşi,având ca ordine de zi: alegerea 
comitetului creditorilor și al preşedintelui acestuia,desemnarea/confir-
marea Administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia.

O ieșeancă a cerut ordin de protecție împotriva 
fratelui! Individul și-a terorizat și mama



În cadrul evenimentului a avut 
loc prezentarea volumelor „Iron 
John – Redobândirea masculinității 
și cele 8 etape ale devenirii” de Ro-
bert Bly, și „Misterele femeii: simbo-
luri și ritualuri de inițiere de-a lungul 
timpurilor”, volum scris de Mary Es-
ther Harding, apărut la Editura He-
rald, București.  

Alexandru Rafila, la 
deschiderea oficială a 
noului an academic, la UMF 
Iași: „Ne dorim ca studenții 
noștri să poată să învețe 
așa cum o fac cei din 
Uniunea Europeană!” 
Ministrul Sănătății, Alexandru 

Rafila, a declarat, cu prilejul Cere-
moniei de deschidere a anului uni-
versitar 2022-2023, la Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Grigore T. 
Popa” din Iași, că oricât de impor-
tante sunt investițiile în domeniul 
sănătății, trebuie dublate de cele în 
resursa umană, în studenții și în ti-
nerii medici care trebuie să învețe 
așa cum o fac și cei din Uniunea Eu-
ropeană.  

„Universitatea de Medicină și 
Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași 
are o istorie lungă, de aproape 143 
de ani, în curând. Chiar mă gândeam, 
la începutul acestei ceremonii, când 
s-a cântat Imnul de Stat al României, 
că Facultatea de Medicină a fost înfi-
ințată, prin decret, la 1879, iar lucrul 
acesta cred că este foarte impor-
tant, din punct de vedere simbolic, 
pentru că învățământul medical ie-
șean a debutat într-o zi aniversară, 
în care se sărbătorește și Marea 
Unire. Cred că de data aceasta avem 
o conjunctură favorabilă pentru dez-
voltarea învățământului medical, nu 
numai a celui ieșean, și pentru pre-
gătirea profesională a corpului me-
dical din România. Este pentru 
prima dată, după foarte mulți ani, 
când există o astfel de conlucrare 
între Ministerul Sănătății și Ministe-
rul Educației, pe de o parte, și orga-
nizația celor 6 Universități de 
Medicină din România, așa-numitul 
G6, în dezvoltarea politicii de resurse 
umane în România. Cred că în urmă-

torii 5-10 ani o să avem o problemă 
foarte serioasă în ceea ce privește 
resursele umane din sănătate și tre-
buie să găsim o rezolvare. Să nu 
uităm că orice fel de investiții în să-
nătate trebuie dublate de o resursă 
umană calificată. Până la urmă, ceea 
ce ne dorim pentru studenții noștri, 
pentru tinerii medici care tocmai au 
terminat universitatea și se pregă-
tesc în specialitate, după ce au tre-
cut prin examenul de rezidențiat, 
este să poată să învețe așa cum o 
fac studenții și tinerii medici din Uni-
unea Europeană”, a declarat Alexan-
dru Rafila, ministrul Sănătății.  

Sorin Cîmpeanu: „Educația 
stă la baza tuturor 
lucrurilor, nici măcar 
sănătate nu poate fi fără o 
educație solidă” 
Sorin Cîmpeanu, ministrul Edu-

cației, a precizat că este pentru 
prima dată în istoria învățământului 
medical românesc când între mediul 
universitar, Ministerul  Educației și 
Ministerul Sănătății există o colabo-
rare atât de strânsă.  

„Apreciez în mod deosebit 
echipa pe care domnul ministru Ale-
xandru Rafila o face împreună cu 

mediul universitar și cu Ministerul 
Educației. Aș vrea să vă confirm fap-
tul că rareori, din câte cunosc, a 
existat o astfel de cooperare între 
Ministerul Educației și Ministerul Să-
nătății în interesul învățământului 
medical, iar aceasta este o oportu-
nitate alături de faptul că, știm cu 
toții, suntem în perioada de finali-
zare a proiectelor «România Edu-
cată», care constituie o șansă 
pentru susținerea acelor universități 
care, precum UMF Iași, încurajează 
învățământul de excelență. Educația 

stă la baza tuturor lucrurilor, nici 
măcar sănătate nu poate fi fără o 
educație solidă. De altfel, nu poate 
exista nici prosperitate, nici securi-
tate fără o educație de calitate, 
motiv pentru care fiecare debut de 
an universitar este un moment im-
portant și emoționant, nu numai 
pentru tinerii boboci, ci și pentru noi, 
cadrele didactice”, a precizat Sorin 
Cîmpeanu, ministrul Educației, cu 
prilejul deschiderii oficiale a noului 
an academic la UMF Iași.  

Codruța ȘOROAGĂ
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Alexandru Rafila și Sorin Cîmpeanu, 
invitați la deschiderea oficială a 
noului an academic, la UMF Iași!
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Profesorul universitar Dimitrie 
Alexa, unul dintre fondatorii Facultă-
ții de Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologia Informației (ETTI), s-a 
stins din viață. Universitatea Teh-
nică (TUIASI) „Gheorghe Asachi” din 
Iași anunță moartea domnului prof. 
univ. dr. ing. emerit Dimitrie Alexa, 
pedagog și dascăl de excepție, per-
sonalitate marcantă a electronicii de 
putere din Iași și din România. Fău-
ritor de școală, profesorul a făcut 
parte dintr-un grup excepțional de 
dascăli care au pus bazele Facultății 
daae Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologia Informației, facultate pe 
care a și condus-o în perioada 1992-
2000.  

Veste tristă, durere și 
tristețe, în mediul academic 
din orașul Iași. A murit una 
dintre marile figuri ale 
învățământului  
În acest context trist, In Memo-

riam, conducerea ETTI a ținut să 
transmită: „Ni-l vom aminti întot-
deauna pe domnul prof. emerit dr. 
ing. Dimitrie Alexa ca fiind omul veș-
nic îndrăgostit de facultate, de oa-
menii acestui loc, de știință și un 
împătimit al jocului de șah. A fost 
omul cu «O» mare, care ne-a învățat 
ce înseamnă dăruirea, pasiunea, 
umorul, generozitatea și iubirea 
aproapelui”, se arată în text. De ase-
menea, este evidențiat că: „Profeso-
rul Alexa a fost un educator motivant 
și inspirat, metodic și dedicat, cu-
noscut printre studenții săi ca un 
profesor ce le releva profunzimea 
științei microundelor. El a avut o de-
osebită plăcere să interacționeze cu 
studenții, cadrele didactice univer-
sitare și profesioniștii tineri. A coor-
donat mai mult de 20 de doctoranzi, 
majoritatea dintre ei urmând o ca-
rieră de succes în domeniul științei”.  

S-a născut pe 5 noiembrie 1938, 
la Cernăuți, în Bucovina de atunci. În 
1955 a absolvit Liceul  „Costache Ne-
gruzzi” din Iași și s-a înscris la Facul-
tatea de Electrotehnică, secția 
Electromecanică, din cadrul Institu-
tului Politehnic din Iași, pe care a ab-

solvit-o în 1960. După absolvire, a lu-
crat la IPROMET Galați, din 1963 la 
IRE Iași, iar din 1968 la Centrul de 
Cercetări Tehnice al Academiei Ro-
mâne, Filiala Iași. 

În același an, se înscrie la docto-
rat sub îndrumarea prof. univ. dr. 
ing. Vasile Prisacaru, în cadrul Insti-
tutului Politehnic Iași, iar din 1970 
este titularizat pe post de asistent 
universitar la Facultatea de Con-
strucții, urmând ca în 1973 să fie pro-
movat ca șef de lucrări. În 1975 
obține titlul de doctor inginer cu teza 
„Contribuții teoretice și experimen-
tale privind utilizarea rațională a 
energiei electrice la acționările ma-
șinilor de lucru cu viteză variabilă”. 

În anul 1990 a devenit profesor 
titular în cadrul Facultății de Electro-
nică și Telecomunicații și a fost 
atestat conducător de doctorat. Din 
anul 1976 și-a desfășurat activitatea 
didactică în cadrul Catedrei de Elec-
tronică a Facultății de Electroteh-
nică din Iași, în calitate de șef de 
lucrări și apoi, din luna septembrie 
1981, în calitate de conferențiar. În 
cadrul Catedrei de Electronică a ex-
celat în activitatea didactică, pre-
dând cursurile de „Tehnica 
microundelor” și de ”Electronică in-
dustrială”. În anul 1990 a devenit pro-
fesor titular în cadrul Facultății de 
Electronică și Telecomunicații și a 
fost atestat drept conducător de 
doctorat. Activitatea științifică a 
profesorului Dimitrie Alexa s-a con-
cretizat în peste 200 de realizări ști-
ințifice, constând din 6 cărți, 4 fiind 
tipărite la Editura Tehnică, Bucu-
rești, 55 de articole de specialitate 
în reviste din străinătate, 59 de lu-
crări științifice în volumele aferente 
unor conferințe internaționale de 
specialitate, 48 de articole de spe-
cialitate în reviste din țară, 26 de lu-
crări științifice în volumele aferente 
unor conferințe naționale, 4 brevete 
de invenții și 45 de contracte de cer-
cetare. 

Excelența cercetării pe care a 
efectuat-o a fost încununată de pre-
mii și distincții conferite de autori-
tăți științifice din țară și străinătate: 
Premiul  „Aurel Vlaicu” al Academiei 

Române pe anul 1989 pentru  „Grupul 
de lucrări în domeniul electronicii de 
putere”, Premiul  „Constantin Bu-
deanu” al Academiei Române pe anul 
2006 pentru un alt grup de lucrări, 
Premiul „Opera Omnia”, în aprilie 
2006, acordat de către Consiliul Naţ-
ional al Cercetării Ştiinţifice din În-
văţământul Superior (CNCSIS) 
pentru domeniul „Ştiinţe Ingine-
reşti”. Prof. univ. dr. ing. emerit Di-
mitrie Alexa a fost membru 
corespondent al Academiei de Ştii-
nţe Tehnice din România din iulie 
2006 și membru al Academiei de Ști-
ințe din New York din octombrie 
1994, fiind și Senior Member IEEE din 
iulie 1995. 

Profesorul Dimitrie Alexa a 
contribuit activ la 
înființarea Secției de 
Electronică Aplicată din 
cadrul Facultății de 
Electrotehnică 
Împreună cu un grup de cadre 

didactice de excepție, emblematic 
pentru facultate, profesorul Dimitrie 
Alexa a contribuit activ la înființarea 
Secției de Electronică Aplicată din 
cadrul Facultății de Electrotehnică, 
apoi, în 1990, la înființarea Facultății 
de Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologia Informației, implicându-
se și în aspectele administrative ale 
facultății. A fost directorul Departa-
mentului de Electronică Aplicată în 
perioada 1990-1992, decanul Facul-
tății de Electronică și Telecomunica-
ții în perioada 1992-2000, iar prin 

aceste funcții de mare responsabi-
litate și-a asumat sarcini deloc co-
mode în perioada post-comunistă. 
Pedagog și dascăl de excepție, pro-
fesorul Dimitrie Alexa va rămâne o 
personalitate marcantă a electroni-
cii de putere din Iași, un profesionist 
iscusit și un model desăvârșit, în di-
verse aspecte ale vieții, pentru cei 
care au avut șansa de a-i fi discipoli. 
Toată viața a dăruit bucurii celor din 
jur, începând de la soția domniei 
sale, Mărioara, nepoții și numeroșii 
fini, oamenii din facultate și nu 
numai, dragostea și dorința de a fi 
drept, omenos și bun pentru semenii 
săi fiind bine-cunoscute. „Domnul 
profesor Dimitrie Alexa ne va însoți 
mereu prin spiritul său, așa cum l-
am cunoscut cu toții: un intelectual 
de prestigiu, calm și prietenos, cu o 
inteligență fină și înțelepciune de-
osebită, făcându-ne să fim mândri 
că am beneficiat de prezența și aju-
torul unei asemenea personalități. 
Prin plecarea la cele veșnice a dom-
nului profesor, școala românească 
de Inginerie Electronică a pierdut 
unul din marii săi slujitori, un mentor 
și un părinte științific remarcabil. Va 
rămâne un creator de școală, un 
model de profesor, atât pentru stu-
denți, cât și pentru colegi. Suntem 
convinși că amintirea sa frumoasă 
va rămâne în sufletul colegilor și stu-
denților săi”, au conchis, trist, cei de 
la ETTI. Veste tristă, durere și tri-
stețe în mediul academic din orașul 
Iași, după ce a murit una dintre ma-
rile figuri ale învățământului ieșean.  

Valentin HUȚANU

Veste tristă, durere și tristețe, în mediul 
academic din orașul Iași. A murit una 
dintre marile figuri ale învățământului 
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Deschiderea stagiunii 
2022-2023, la Teatrul 
Național din Iași, se va face 
cu premiera spectacolului 
„1984” de George Orwell, 
în regia lui Claudiu Goga. 
Prima reprezentație este 
programată pe 9 octombrie 
2022, ora 19:00, în Sala 
Mare a Naționalului ieșean. 
Următoarele reprezentații 
vor avea loc pe 17 și 18 
octombrie. Bilete, la 
Agenția Teatrală (tel.0232 
255999), www.entertix.ro, 
www.myticket.ro. „O mie 
nouă sute optzeci și patru”, 
scris și „1984”, este un 
roman politic, creat de 
George Orwell, în 1948, și 
tipărit în 1949. Acțiunea 
romanului are loc într-un 
viitor distopic și prezintă o 
parte din viața 
intelectualului Winston 
Smith sub opresiunea 
guvernului totalitar al 
Oceaniei  

 
Deschiderea stagiunii 2022-

2023, la Teatrul Național din Iași, se 

va face cu premiera spectacolului 
„1984” de George Orwell, în regia lui 
Claudiu Goga. Prima reprezentație 
este programată pe 9 octombrie, ora 
19:00, în Sala Mare a Naționalului ie-
șean. Următoarele reprezentații vor 
avea loc pe 17 și 18 octombrie. Bilete, 
la Agenția Teatrală (tel.0232 255999), 
www.entertix.ro, www.myticket.ro. 
Scenografia – Ștefan Caragiu, video 
design – Andrei Cozlac. Distribuția 
(în ordinea autorului): Cosmin 
Maxim, Adi Carauleanu, Petronela 
Grigorescu, Ionuț Cornilă, Călin Chi-
rilă, Horia Veriveș, Ada Lupu și Con-
stantin Pușcașu.  

Premieră de excepție, la 
deschiderea stagiunii la 
Teatrul Național din Iași 
„O mie nouă sute optzeci și 

patru”, scris și „1984”, este un roman 
politic, creat de George Orwell, în 
1948, și tipărit în 1949. Acțiunea ro-
manului are loc într-un viitor disto-
pic și prezintă o parte din viața 
intelectualului Winston Smith sub 
opresiunea guvernului totalitar al 
Oceaniei. „O mie nouă sute optzeci și 
patru” a imprimat foarte mulți ter-
meni și idei în cultura contempo-
rană, mai ales în limba engleză, de 
exemplu Fratele cel Mare, dubla gân-

dire, poliția gândirii, Soceng. „Fratele 
cel Mare stă cu ochii pe tine” este un 
simbol al controlului excesiv, iar ad-
jectivul orwellian este folosit pentru 
a descrie acțiunile și organizațiile 
Oceaniei. Principala figură a roma-
nului, Big Brother (în română: „Fra-
tele cel Mare”), a devenit o metaforă 
a regimului polițienesc și totalitar, 
precum și a reducerii libertăților. În 
2005, publicația „Time” a clasat 
„1984” în lista celor mai bune romane 
și nuvele englezești din 1923 până în 
acel an. În listă se găsește și celălat 
roman faimos al lui George Orwell, 
„Ferma animalelor”.   

O nouă premieră, pe scena 
Naționalului din Iași, 
coproducția  
„MickiewiczEminescu” 
Mai departe, o altă premieră pe 

scena Naționalului din Iași va fi co-
producția  „MickiewiczEminescu”. 
Aceasta va avea loc pe 29 septem-
brie 2022, ora 19:00, în Sala Teatru la 
Cub. În această toamnă, Teatrul 
„Stefan Żeromski” din Kielce, Polo-
nia, împreună cu Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri” Iași au inițiat un 
proiect comun, intitulat  „Podul Ro-
mantic Mickiewicz – Eminescu”. În 
cadrul acestui proiect, cele două in-

stituții teatrale au realizat coproduc-
ția  „#mickiewiczeminescu”, un 
spectacol în limbile română și polo-
neză, având la bază poezia lui Adam 
Mickiewicz și Mihai Eminescu. Spec-
tacolul va avea premiera la Iași, în 
această săptămână, și la Kielce, în 
noiembrie. Accesul publicului la cele 
patru reprezentații de la Teatru la 
Cub este gratuit. 

Următoarele reprezentații vor 
avea loc pe 2, 3 și 4 octombrie, ora 
19:00, Teatru la Cub. Regie – Tanja 
Miletić Oručević, Radu Ghilaș, cos-
tume – Kornelia Dzikowska, video 
design – Andrei Cozlac, muzică ori-
ginală – Odry Bârcă, coregrafie – 
Oana Sandu. Din distribuție: Huber 
Fiebig, Dumitru Georgescu, Radu 
Homiceanu, Livia Iorga, Lukasz Pru-
chniewicz, Oana Sandu, Zuzanna 
Wierzbińska și Aneta Wirzinkiewicz. 
Proiectul are ca obiectiv populariza-
rea operei lirice a celor doi mari 
poeți romantici pe scenele de teatru 
din România și Polonia. Coorganiza-
tori: Institutul Adam Mickiewicz, 
Teatrul „Stefan Żeromski” din Kielce 
și Teatrul Național Iași. Astfel, pre-
mieră de excepție, la deschiderea 
stagiunii la Teatrul Național din Iași. 

 
Valentin HUȚANU 

valentin.huțanu@bzi.ro 

În lucru! Premieră de excepție, la deschiderea 
stagiunii la Teatrul Național din Iași
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Astăzi, 26 septembrie 2022, 
începând cu ora 11:00, este 
programată ceremonia oficială a 
deschiderii anului la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”. Momentul va 
avea loc în Aula Magna „Mihai 
Eminescu”. După această festivitate 
se vor desfășura ceremoniile de 
deschidere organizate de cele 15 
facultăți ale instituției. De asemenea, 
pe parcursul a trei zile (24-26 
septembrie), „bobocii” sunt 
întâmpinați, la standurile amenajate 
în fața universității, de colegi mai 
mari, asociații studențești, angajați 
ai UAIC și reprezentanți ai 
instituțiilor de cultură și companiilor 
din Iași  

 
Luni, 26 septembrie 2022, începând cu ora 

11:00, este programată ceremonia oficială a des-
chiderii anului la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” (UAIC) din Iași. Momentul va avea loc în Aula 
Magna „Mihai Eminescu”. După această festivitate 
se vor desfășura ceremoniile de deschidere orga-

nizate de cele 15 facultăți ale instituției. De ase-
menea, pe parcursul a trei zile (24-26 septembrie), 
„bobocii” sunt întâmpinați, la standurile amena-
jate în fața universității, de colegi mai mari, aso-
ciații studențești, angajați ai UAIC și reprezentanți 
ai instituțiilor de cultură și companiilor din Iași.  

Astăzi, 26 septembrie 2022, începând 
cu ora 11:00, are loc deschiderea 
oficială a noului an academic la 
Universitatea „Cuza” din Iași  
Pe de altă parte, Universitatea „Cuza” din Iași 

a organizat și a XI-a ediție a evenimentului „Bun 
venit la UAIC”, dedicat informării și orientării stu-
denților din anul I. Pe parcursul a trei zile, „bobocii” 
sunt întâmpinați, la standurile amenajate în fața 
universității, de colegi mai mari, asociații studen-
țești, angajați ai UAIC și reprezentanți ai institu-
țiilor de cultură și companiilor din Iași. La standul 
”Informații despre Studenție”, din zona centrală 
de informare, personalul și voluntarii universității 
oferă detalii despre burse, cazare, biblioteci etc. 
Studenții primesc pachetul de bun-venit care 
conține informațiile esențiale de orientare în stu-
denție: ghidul studentului, harta campusului, ma-
teriale despre serviciile universității, despre 

oportunitățile de angajare etc. Pe parcursul eve-
nimentului sunt organizate și vizite ghidate la Mu-
zeul Universității și la Centrul de Învățare al UAIC, 
tururi ale orașului, workshop-uri susținute de spe-
cialiști din cadrul Serviciului pentru Studenți, 
Orientare în Carieră și Inserție Profesională și 
Alumni din cadrul UAIC, dar și activități sportive 
cu premii și alte surprize.  

„Bobocii” sunt așteptați să își cunoască 
mentorii și colegii din ani mai mari de 
la care vor afla tot ce au nevoie pentru 
începutul vieții de student 
Una dintre activitățile esențiale ale evenimen-

tului a avut loc atunci când „bobocii” au fost aș-
teptați să își cunoască mentorii și colegii din ani 
mai mari de la care vor afla tot ce au nevoie pen-
tru începutul vieții de student. La eveniment au 
participat și asociațiile studențești care oferă 
studenților din anul I informații utile despre im-
portanța implicării în activitatea unei organizații 
studențești, având loc întâlniri cu membrii aso-
ciațiilor și diverse activități interactive. Astfel, as-
tăzi, 26 septembrie 2022, începând cu ora 11:00, 
are loc deschiderea oficială a noului an academic 
la Universitatea ”Cuza” din Iași. 

Valentin HUȚANU

Astăzi, 26 septembrie 2022, începând 
cu ora 11:00, are loc deschiderea 
oficială a noului an academic la 
Universitatea „Cuza” din Iași
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Doctorul Dragoș Nemescu, până de curând di-
rector medical la Spitalul Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Elena Doamna” Iași, după ce a demi-
sionat a întocmit un raport exploziv legat de si-
tuația unității medicale, sub conducerea 
managerului Bogdan Martinescu. În ultima pe-
rioadă, maternitatea se află într-un scandal con-
tinuu, deoarece nu pot fi asigurate nici măcar 
materialele sanitare de bază. Chiar și Martinescu, 
care ține cu dinții de funcția de conducere, e din 
ce în ce mai confuz în ultima perioadă. Nu știe ce 
să facă, să demisioneze sau să se bucure în con-
tinuare de leafa lunară de aproape 25.000 de lei, 
adică 5.000 de euro. Revenind la raport, medicul 
Dragoș Nemescu a transmis Consiliului Județean 
Iași, în subordinea căruia se află maternitatea, o 
listă cu toate deficiențele din spital. Concluzia ca-
drului medical este sumbră, ar trebui construită 
o nouă maternitate. Raportul va fi dezbătut în ple-
nul ședinței ordinare de Consiliu Județean, din 
data de 26.09.2022. La un moment dat, materni-
tatea a fost implicată în alt scandal, după ce doc-
torița Doina Iancu a vrut să cumpere tăcerea unei 
paciente nemulțumite de serviciile medicale 

Raportul care detonează Maternitatea 
„Elena Doamna” din Iași  
scoate la iveală toată mizeria 
Documentul pus la dispoziție Consiliului Ju-

dețean arată că maternitatea nu poate funcționa 
la parametri optimi pentru că este organizată în 
sistem pavilionar, iar fluxul pacienților este în-
greunat. Mai mult, clădirea se află într-o stare 
avansată de degradare și face obiectul unei cereri 
de retrocedare datată în urmă cu aproximativ 15 
ani. Nici contractatul cu Casa de Asigurări de Să-
nătate (CAS) nu este realizat, fiind vorba de un 
procent de maximum 60 la sută. Asta înseamnă 
că s-au adunat datorii importante către furnizorii 
de medicamente și consumabile. Distribuitorii nici 
măcar nu mai răspund solicitărilor spitalului. În 
sistemul de achiziții publice, autoritatea contrac-
tantă este catalogată ca rău-platnic. Din cauza in-
formatizării precare, nu se cunosc nici măcar 
costurile reale cu fiecare pacient, iar secțiile nu 
beneficiază de un buget stabilit. În tot acest con-
text, activitatea maternității este paralizată. 
„Adresabilitatea spitalului este redusă. Activitatea 
medicală a scăzut semnificativ, începând cu anul 
2019, ajungând la o rată de ocupare a patului de 
37 la sută în primele 6 luni ale anului 2022 (21 la 
sută ginecologie, 40 la sută obstetrică, 58 la sută 
neonatologie). Cazurile rezolvate au un grad de 
complexitate mediu și redus, fiind mari consuma-

toare de resurse. În medie, se înregistrează 75 de 
nașteri pe lună (interval 42-93 de nașteri), valoare 
relativ constantă din 2019 și până în prezent. Se 
înregistrează o medie lunară de 50 de internări la 
ginecologie (interval 23-80 de internări), începând 
cu 2021. Astfel, este ceva obișnuit ca în zile de 
weekend, în gărzile mici, să nu existe nicio naș-
tere și nicio activitate în întreg spitalul. Există de-
ficit de personal medical superior în cadrul secției 
de neonatologie, compartiment ATI și laborator 
analize medicale. Astfel, gărzile sunt acoperite cu 
dificultate, medicii depășesc durata maximă de 
lucru pe lună. În gărzile mici, în weekend, labora-
torul nu funcționează timp de peste 24 de ore, 
astfel că internarea pacientelor este refuzată și, 
practic, nu există activitate. Nu există șef de sec-
ție neonatologie de peste 2 ani”, se arată în raport. 

Raportul de la Maternitatea  
„Elena Doamna”: „Personalul  
este slab motivat” 
Același raportă că, la Maternitatea „Elena 

Doamna”, sunt medici care nu au efectuat inter-
venții chirurgicale în ultimii 5 ani. „Personalul me-
dical este slab motivat, obișnuit cu o activitate 
medicală minimă de profesionalizat. Există me-
dici care nu au mai efectuat de peste 5 ani o in-
tervenție chirurgicală sau care, în decurs de luni, 
au sub 10 internări. Personalul centrului de plani-
ficare familială nu are activitate de peste doi ani, 
prezentând în cabinete fișe de observație cu o ve-
chime de 12 ani. Nu există activitate de cercetare”, 
mai spune medicul Nemescu în raport. Nu în ulti-
mul rând, echipamentele medicale folosite au un 
grad avansat de uzură, iar costurile de întreținere 
sunt mari. „Există serioase probleme la nivelul in-
strumentarului chirurgical: în majoritate, acesta 

este vechi, degradate (valve, pense), nu există su-
ficiente truse pentru sterilizare instrumentar, ast-
fel că se utilizează preponderent sterilizare 
individuală în folie, cu riscuri pentru pacient. Echi-
pamentele noi sunt minim utilizate (un singur 
medic utilizează ecograful nou) sau nu pot fi uti-
lizate (aparatul mobil de radiologie digital nu a 
făcut nicio investigație, până în prezent, din cauza 
imposibilității utilizării acestuia în actuala loca-
ție)”, sunt alte concluzii consemnate. De precizat 
că spitalul, cu o capacitate de 128 de paturi, riscă 
să nu mai primească acreditarea de la Autoritatea 
Națională de Management al Calității în Sănătate 
(ANMCS). Pe perioada scandalului au fost mențio-
nate mai multe nume pentru funcția de manager 
al maternității, dar Gabriel Martinescu nu a mai 
fost înlocuit. 

Medicul Dragoș Nemescu a propus  
o soluție: secție exterioară  
pentru Maternitatea „Cuza Vodă” 
Pentru rezolvarea problemelor menționate, 

fostul director medical a arătat că autoritățile tre-
buie să ia în calcul construirea unui nou spital, în 
proximitatea viitorului Spital Regional de Urgență. 
„Deoarece dezvoltarea unui nou spital necesită 
fonduri și un număr semnificativ de ani, soluția 
actuală este transformarea Spitalului Clinic de 
Obstetrică și Ginecologie «Elena Doamna» în sec-
ție exterioară a Spitalului Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie «Cuza Vodă», cu preluarea activității 
de obstetrică și neonatologie din Pavilionul I”, este 
soluția medicului. Apelat telefonic, managerul Ga-
briel Martinescu nu a răspuns pentru a comenta 
raportul fostului director medical. 

Continuarea pe www.BZI.ro 
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Raportul care detonează Maternitatea „Elena 
Doamna” din Iași! Sunt chirurgi ce nu mai 
operează de 5 ani: „Este ceva obișnuit să nu existe 
nicio naștere și nicio activitate în întreg spitalul” 
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Valul de pensionări din magistra-
tură lovește din plin justiția ieșeană. 
Nu mai puțin de trei nume impor-
tante vor pleca în următoarele săp-
tămâni, după ce președintele 
României a semnat deja decretul de 
eliberare din funcție a procurorului 
Carmina Pascal, fost șef al Parche-
tului de pe lângă Tribunalul Iași. Ur-
mează Florin Daniel Cășuneanu, fost 
procuror general al Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Iași, și Mi-
haela Pascalu, actualul șef al Secției 
Judiciare din cadrul acestei struc-
turi din cadrul Ministerului Public. În 
același timp, de la Tribunalul Iași va 
pleca judecătoarea Elena Petronela 
Timofte, un magistrat cu o carieră 
îndelungată la această instanță. În 
cursul zilei de ieri, reporterii BZI au 
reușit să vorbească cu o parte dintre 
cei care pleacă din sistem după 25 
ani de vechime.  

Carmina Pascal, o poveste 
de succes în magistratură 
Carmina Pascal a debutat în ma-

gistratură la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Săveni, județul Boto-
șani. Ulterior, s-a transferat pentru 
o scurtă perioadă de timp la Parche-
tul de pe lângă Judecătoria Boto-
șani. Din iulie 1998 până în aprilie 
2000, a activat la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Huși. Din mai 
2000 și până în octombrie 2005, a 
activat la Parchetul de pe lângă Ju-
decătoria Iași, după care s-a tran-
sferat pe un post de procuror la 
Parchetul Județean. Pe data de 21 
ianuarie 2010, a fost numită pe fun-
cția de procuror șef, secția de Urmă-
rire Penală a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Iași. În octombrie 2011, a 
devenit prim-procuror al Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Iași, funcție 
pe care a ocupat-o până pe 15 iulie 
2018, după care s-a transferat pe o 
funcție de inspector la Inspecția Ju-
diciară, poziție de pe care a ieșit la 
pensie. Procurorul Carmina Pascal a 
explicat cum se simte la final de ca-
rieră. „Am făcut douăzeci și cinci de 
ani de carieră în luna mai, am ieșit la 

pensie în august, am împlinit vechi-
mea, am și depășit. Au fost douăzeci 
și cinci de ani foarte frumoși, asta vă 
pot spune sigur. Îmi aduc aminte 
foarte multe, toate au fost impor-
tante, toate cazurile mi-au adus o 
satisfacție, satisfacția că am obținut 
o condamnare definitivă pentru ci-
neva, că am reușit să ajut o per-
soană vătămată să-și vadă dosarul 
dus la bun sfârșit”, a spus Carmina 
Pascal, cu referire la întrebările 
adresate de jurnalist, privind activi-
tatea de procuror.  

Carmina Pascal:  
„Mi-au plăcut cei trei  
ani de la Inspecții” 
Primul caz instrumentat de Car-

mina Pascal a fost un dosar de furt, 
la Botoșani. Ultimul, înainte de a 
ajunge la Inspecția Judiciară, a fost 
un dosar de evaziune fiscală. „Primul 
caz a fost la Botoșani, acolo am în-
ceput să lucrez, eram stagiară și era 
un furt dintr-o locuință, iar ultimul a 
fost un dosar de evaziune fiscală. 
Până la inspecții, am făcut tot ce 
face un procuror, anchete, instanță, 
toată munca, am făcut absolut orice, 
tot. La inspecții am făcut ce trebuia 
să facă mulți după ce adună ani de 
vechime”, și-a amintit procurorul. În 
ceea ce privește regretele, Carmina 
Pascal susține că a realizat cam tot 
ce și-a propus. „Mi-a părut rău, mi-a 
părut rău după colegii de la Bucu-
rești foarte rău, după muncă, mi-au 
plăcut cei trei ani de la Inspecții, a 
fost altceva decât munca de procu-
ratură. Nu am regrete legate de pro-
fesie, am făcut tot ce mi-am propus, 
nu mi-aș fi dorit nimic altceva”, a de-
clarat Carmina Pascal. 

Florin Cășuneanu:  
„Un complex de factori  
m-au determinat să iau 
această decizie” 
Tot de la data de 1 octombrie 

2022 va pleca din sistem și Florin 
Daniel Cășuneanu, procuror militar 
în cadrul Parchetului Militar de pe 

lângă Tribunalul Militar Iași. După ce 
a fost procuror general al Parchetu-
lui de pe lângă Curtea de Apel Iași, 
până în anul 2018, Florin Cășuneanu 
s-a înscris chiar pentru competiția 
de procuror general al României, ul-
terior pentru funcția de procuror-șef 
al Secției Parchetelor Militare din ca-
drul Parchetului General. „Da, am 
cerut pensionare, dar mai sunt niște 
etape până acolo. La data de 1 oc-
tombrie va trebui să se întâmple, să 
vedem când se întoarce și președin-
tele ca să semneze decretul, mai 
este puțin. Toți cei care au ieșit la 
pensie au făcut-o din același motiv, 
anume că au atins vechimea, situa-
ția este așa cum este, relativ incertă, 
dar nu acesta a fost motivul deter-
minant, la un moment dat se ajunge 
la o suprasaturație și, în condițiile în 
care legea permite ca după 25 de ani 
de magistratură să ieșim la pensie, 
de ce nu”, a declarat Florin Cășu-
neanu. „Plec cu foarte multă nostal-
gie și regret, pentru că este o 
profesie pe care am iubit-o și o iu-
besc. Sunt suficienți douăzeci și 
cinci de ani, pentru că, așa cum am 
spus, se ajunge la o suprasaturație 
și lipsa unor satisfacții, un complex 
de factori m-au determinat să iau 
această decizie”, a explicat Cășu-
neanu. Ultimul dosar important în 
care a lucrat, înainte de a ajunge șef 
al procurorilor ieșeni, a fost dosarul 
privind corupția de la Rutieră, din 
anul 2009. „Prima arestare dispusă 

de mine a fost pentru un viol, iar ul-
tima propunere a fost într-un dosar 
foarte celebru, unul dintre cele mai 
celebre, cu Rutiera”, a completat 
acesta. Planurile pentru prima zi de 
pensionare sunt deja făcute. „Prima 
mea zi de pensie va fi ușoară, voi 
merge cu fiica mea la facultate, la 
Oxford, să o conduc în al doilea an 
universitar, apoi, sigur, va fi greu. 
Am satisfacții, dar vin și trec, nostal-
gia rămâne și este una profundă 
după această carieră”, a conchis 
nostalgic Florin Cășuneanu.  

Mihaela Pascaru s-a 
numărat printre procurorii 
cu merite deosebite 
În perioada în care a lucrat la 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, 
Mihaela Pascaru s-a aflat pe lista 
celor mai buni procurori din țară. În 
anul 2010, fostul procuror general al 
României a trecut-o pe lista cu pro-
curorii care aveau cele mai bune 
merite profesionale. Aceasta va ieși 
la pensie tot de pe data de 1 octom-
brie 2022. În cazul acesteia, mutarea 
este oarecum surprinzătoare, pen-
tru că, la începutul acestei veri, a 
fost desemnată procuror șef secție 
judiciară în cadrul Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Iași. Delegarea 
a fost aprobată de Consiliul Superior 
al Magistraturii (CSM) pentru o pe-
rioadă de șase luni.  

Continuarea pe www.BZI.ro 
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Nume grele din magistratura ieșeană 
pleacă acasă după 25 de ani de 
carieră! Care sunt sentimentele 
magistraților la ieșirea din funcție
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Deși operația efectuată în Turcia a fost un 
succes, medicii nu au putut înlătura întreaga tu-
moare, deoarece ar fi riscat să-i afecteze creierul 
copilului. De aceea, acum, băiețelul are nevoie de 
17.200 de euro pentru a putea continua să meargă 
o dată la trei luni la controale efectuate în cadrul 
Emsey Hospital, Turcia. Mateo provine dintr-o fa-
milie modestă, care cu greu face față cheltuielilor 
cotidiene și nu-și mai poate permite și costurile 
acestor controale medicale.  

Mateo are nevoie de 17.200 de euro 
pentru a învinge boala care 
l-a chinuit în ultimii 3 ani! 
Mateo Ciocoiu era un băiețel plin de viață, 

toate acestea până în decembrie 2019, când a fost 
diagnosticat cu o tumoare cerebrală. Ultimii 3 ani 
au fost un coșmar atât pentru băiețel, care era ex-
trem de speriat de schimbările din viața sa, cât și 
pentru părinții săi. Vestea acestei boli de care su-
ferea Mateo a căzut ca un trăsnet asupra întregii 
familii.  

„Mă numesc Mateo, am 7 anișori, sunt din Mi-
roslovești, județul Iași, și am fost diagnosticat cu 
o boală cruntă care mă sperie foarte tare. De mic, 
de la câțiva anișori, mi s-a făcut o bubița, mai mare 
ca o aluniță, în partea stângă a capului, lângă tâm-
plă. Ani de zile am trăit cu această bubiță fără să 
simt nimic. În luna decembrie 2019, mi-a fost 
foarte rău la grădiniță, pur și simplu am căzut din 
picioare. Doamna s-a speriat și i-a chemat pe pă-
rinții mei care m-au dus la mai multe analize. Mi s-

a făcut un control ORL, apoi un CT și un EKG, toate, 
în final, ducând la acest diagnostic: proces expan-
siv intracranian sau tumoare cerebrală. Am fost 
internat imediat, deoarece creierul meu era foarte 
inflamat. Dar, în România, din păcate, nu au reușit 
să mă opereze!”, a precizat Mateo Ciocoiu. 

Mateo Ciocoiu are nevoie  
de ajutor pentru a putea  
continua controalele în Turcia 
Deși părinții lui Mateo știau că nu-și pot per-

mite o operație în străinătate, au luat totuși legă-
tura cu medicii de la Emsey Hospital. După ce au 
evaluat dosarul medical al băiețelului, doctorii 
turci au ajuns la concluzia că tumoarea este ope-
rabilă, șansele de reușită fiind destul de mari. Da-
torită unor donații, Mateo a reușit să fie operat, 
iar intervenția chirurgicală a fost un succes. Din 
păcate, medicii nu au putut înlătura întreaga tu-
moare, iar pe creierul băiețelului a mai rămas un 
mic punctuleț care poate evolua în orice moment 
și îl poate face pe Mateo să treacă din nou prin su-
ferința de care nici nu mai vrea să-și amintească. 
Tocmai pentru a împiedica acest lucru, părinții îl 
duc periodic la controale în Turcia, la medicul la 
care a fost operat și, astfel, situația sa este ținută 
sub control. Controalele periodice, costul drumu-
rilor și al cazării în Turcia se ridică la 4.000 de 
euro, sumă de care părinții lui Mateo trebuie să 
facă rost la fiecare 3 luni. De asemenea, băiețelul 
trebuie să mai urmeze și o serie de tratamente 
postoperatorii care sunt și ele destul de costisi-

toare. Familia lui Mateo este îngenuncheată de 
datorii și nu-și mai poate permite cheltuielile ge-
nerate de aceste tratamente.  

Persoanele care doresc să-l ajute pe Mateo 
Ciocoiu să învingă această boală grea odată pen-
tru totdeauna pot dona în conturile bancare de 
mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank, BRD, 
CEC BANK și Banca Transilvania. 

Denumire: Asociația Speranță pentru Româ-
nia; CUI: 41026636.  

BCR 
IN LEI: RO16RNCB0015163548220001 
IN EURO: RO59RNCB0015163548220003 
IN USD: RO29RNCB0015163548220058 
COD SWIFT: RNCBROBU 
BRD 
LEI: RO34BRDE020SV83172010200 
EUR: RO17BRDE020SV83172350200 
COD SWIFT: BRDEROBU 
Banca Transilvania 
IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601 
IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601 
GBP: RO95BTRLGBPCRT0502381601 
COD SWIFT: BTRLRO22 
RAIFFEISEN BANK 
LEI: RO79RZBR0000060021092494 
EUR: RO83RZBR0000060021092519 
COD SWIFT: RZBRROBU 
ING Bank 
IN LEI: RO61INGB0000999909241779 
IN EURO: RO84INGB0000999909241850 
COD SWIFT: INGBROBU 

Codruța ȘOROAGĂ

La doar 7 anișori, Mateo Ciocoiu se luptă cu o 
boală cruntă: „Mi-a fost foarte rău la  
grădiniță, pur și simplu am căzut din picioare!”



Noapte de foc printre escortele din 
Iași. O tânără a fost violată de un fost 
proxenet, chiar sub ochii colegei de 
cameră. Ulterior, a cerut ajutorul 
polițiștilor, iar acum violatorul este 
arestat 

 
Un fost proxenet a fost arestat, zilele trecute, 

după ce a violat și a sechestrat o tânără. Vasilică 
Pașcu are 37 de ani, iar despre el se poate spune 
că este un infractor cu un CV bogat. Polițiștii din 
Iași îl cunosc de mult, pentru că nu a stat departe 
de problemele cu legea. A fost anchetat pentru 
proxenetism, lovire, tâlhărie, iar exemplele pot 
continua. 

 Joi, pe 22 septembrie, bărbatul a ajuns din 
nou pe mâna polițiștilor. Motivul? A violat o tânără, 
a sechestrat-o pe aceasta și pe o colegă de-ale 
ei, iar din apartamentul în care cele două se aflau 
a luat bani și un telefon mobil. Tinerele care au 
trecut printr-o noapte de foc se cunoșteau de 
ceva vreme cu Pașcu. Acestea se ocupă cu prac-
ticarea prostituției, iar cum bărbatul este un fost 
proxenet, lucrurile se leagă. Astfel, în noaptea de 
14 spre 15 septembrie, Pașcu a mers în aparta-

mentul în care cele două tinere ar fi practicat 
prostituția. Ulterior, a violat-o pe una dintre ele de 
față cu colega acesteia.  

A plecat cu banii și cu  
telefonul uneia dintre tinere 
Cele două tinere au cerut ajutorul polițiștilor. 

„La data de 22 septembrie a.c., polițiștii din cadrul 
Biroului de Investigații Criminale Iași au condus la 
cercetări și au reținut pentru 24 de ore un bărbat 
bănuit de comiterea infracțiunilor de lipsire de li-
bertate în mod ilegal, viol și tâlhărie calificată. Din 
investigațiile efectuate până în prezent, s-a con-
statat faptul că, în noaptea de 14 spre 15 septem-
brie a.c., acesta ar fi lipsit de libertate două tinere, 
într-un apartament din municipiul Iași. De aseme-
nea, ar fi sustras bani și un telefon mobil și ar fi 
violat-o pe una dintre ele”, a precizat Anca Vîjiac, 
purtătorul de cuvânt al IPJ Iași. 

Fostul proxenet a fost arestat 
preventiv pentru 30 de zile 
Ulterior, individul a ajuns după gratii. „La data 

de 23 septembrie a.c., bărbatul reținut a fost pre-

zentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, in-
stanță care a dispus arestarea preventivă a aces-
tuia pentru 30 de zile. Cercetările sunt 
continuate”, au mai precizat reprezentanții In-
spectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași. Acum, 
Vasilică Pașcu se află în spatele gratiilor, însă ar 
putea ieși oricând din arest, dacă tinerele își vor 
retrage plângerile. Anul trecut, Vasilică Pașcu a 
fost ridicat de mascați în urma unor percheziții-
fulger. El a fost anchetat atunci pentru proxene-
tism. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu fostul 
proxenet. 

Lucian SAVA
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Noapte de foc printre escortele Iașului! O tânără 
a fost violată de un fost proxenet sub ochii 
colegei de cameră. Domnișoarele au fost 
sechestrate într-un apartament din zona centrală
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Nr.482439-5; nr.480388-8; nr.211393-10; nr.212644-5; nr.487461-11/ 
22.09.2022 

 
ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR MOBILE 

 
In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va 
facem cunoscut ca in ziua de 06, luna octombrie, anul 2022 , ora 10, in 

Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde la licitatie, urmatoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorilor: 

 
1. Dosar de executare nr.3961 Anunț privind vanzarea bunurilor mobile 

Nr. 482439-5 din 22.09.2022 SEB-INFORM SRL, prima licitatie: 
 
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare nr.3961 

– licitatia I; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv TVA 
(lei); Cota TVA/ neimpozabil/scutit* 

Autoturism marca Toyota model Aurisculoare Maro, Caroserie: Berlina, 
5 usi, 5locuri, An fabricatie: 2014, Rulaj: 139762 KM,Combustibil: Diesel, 
Putere: 66 KW 0 CP, cutie viteze: manualaCap. cilindrica: 1364 cmc, Serie 
sasiu:SB1KN3JEX0E033990, Nr inmatriculare: IS-14-EJU , Clasa emisii: 
Euro 3, - stare uzura: zgârieturi, mici lovituri semne; A.J.F.P. Iasi; 20.889; 
19% 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin,cam. 107, telefon 0232/ 213332, 
int.2110 sau 2236– inspector Rusu Andreea. Dovada platii taxei de 
participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatie - utilizand 
numarul de evidenta a platii: 82230012200000000000144; 

 
2.Dosar de executare nr.731 Anunț privind vanzarea bunurilor mobile 

Nr. 480388-8 din 22.09.2022 KRAFT AMBIENT SRL, prima licitatie: 
 
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare nr.731 

–  licitatia I; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul;Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv TVA 
(lei); Cota TVA/ neimpozabil/scutit* 

Autoturism M1 ; marca Ford - model Transit 115 T350 ;culoare -alb, An 
fabricatie: 2005,Combustibil: motorina; Serie sasiu: WF0XXTTFH5U44004, 
Serie motor: 5044004, cap.cilindrica: 2402 cmc; km parcursi 360.000 km; 
stare actuala: nesatisfacatoare, motor defect; nu funcționează; nr. 
inmatriculare: IS-22-KRF.; A.J.F.P. Iasi; 6.821; 19% 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin,cam. 107, telefon 0232/ 
213332,int.2110 sau 2236– inspector Leonte Livia. Dovada platii taxei de 
participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatie - utilizand 
numarul de evidenta a platii: 82230012200000000000145; 

 
3. Dosar de executare nr.9393 Anunț privind vanzarea bunurilor 

mobile Nr. 211393-10 din 22.09.2022 SNOBERTY SRL , licitatia a doua: 
 

Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare nr.9393 
–  licitatia aIIa; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv 
TVA (lei); Cota TVA/ neimpozabil/scutit 

1. Generator de abur profesional STIROVAP223. stare uzura: In stare de 
functionare. semne particulare: Nu sunt.; 2.625  

2. Manechin croitorie barbatesc 4M3. stare uzura: In stare de 
functionare, semneparticulare: Nu sunt.; 750  

3. Manechin femei reglabil cu brat si burta4M1B. stare uzura: In stare 
de functionare. semne particulare: Nu sunt.; 750 

4. Masa de calcat profesionala SIROVAP603AS. stare uzura: In stare de 
functionare. semne particulare: Nu sunt.; 4.050 

5. Masina de croit cu disc rotund RSD-70.stare uzura: stare de 

functionare semneparticulare: Nu sunt.; 375 
6. Masina de cust cu functii multiple BROTHERF480. stare uzura: in 

stare de functionare. semne particulare: Nu sunt.; 7.050 
7. Masina de cusut cu brat pt. cusut circularJACK JK 62682 stare uzura: 

in stare defunctionare semne particulare: Nu sunt; 2.625 
8. Masina de cusut liniara 1AC JACK A4,stare uzura: in stare de 

functionare semneparticulare: nu sunt.; 1.500 
9. Masina de cusut liniara 1AC si dublutransport JACK JK6 stare uzura: 

in stare defunctionare semne particulare: nu sunt; 2.250 
10. Masina de cusut pt.cusuturi de acoperireMERRYLOCK 3040D. stare 

uzura: In starefunctionare. semne particulare: nu sunt.; 750 
11. Masina de incheiat si surfilat 2ACE 4 FIRE CUSUT LANT JACK C. stare 

uzura: in stare de functionare. semne particulare: nu sunt.; 1.875 
12. Masina de incheiat si surfilat 2ACE 4 FIREJACK JK E4-4 stare uzura: 

in stare defunctionare semne particulare: nu sunt.; 1.500 
13. Masina electronica de cusut NASTURI SICHEIETE JACK 7K-1903. 

stare uzura: Instare de functionare. semne particulare: Nusunt.; 7.425 
14. Masina electronica de cusut butoniereBROTHER- HE 800B-3. stare 

uzura: In starede functionare. semne particulare: Nu sunt.; 12.225 
15. Presa de termocolat termo presa 1200x500 stare uzura: In stare de 

functionare. semneparticulare: Nu sunt.; 6.300 
16.Statie de lucru pc dual core cu licenta WIN10PRO x64; stare uzura:in 

stare de funcționare; semne particulare: nu sunt.; 1.500; A.J.F.P. Iasi; 19% 
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei 

Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin,cam. 108, telefon 0232/ 
213332,int.2111 sau 2113– inspector Smera Mihai. Dovada platii taxei de 
participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatie - utilizand 
numarul de evidenta a platii: 82230012200000000000149; 

 
4. Dosar de executare nr.3190 Anunț privind vanzarea bunurilor mobile 
Nr. 212644-5 din 22.09.2022  RAI FASHION DESIGN SRL, prima licitatie: 

Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare nr.3190 
–  licitatia I; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv TVA 
(lei); Cota TVA/ neimpozabil/scutit 

Masina de brodat BROTHER – PR670E;  stare uzura:Este in stare de 
functionare. Semne particulare: Nu sunt.; A.J.F.P. Iasi; 20.300; 19% 

Masina de cusut BROTHER. stare uzura: Instare de functionare. semne 
particulare: Nusunt.; A.J.F.P. Iasi; 5.900; 19% 

Masina de cusut BROTHER. stare uzura: instare de functionare semne 
particulare: Nu sunt.; A.J.F.P. Iasi; 5.900; 19% 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin,cam. 108, telefon 0232/ 
213332,int.2111 sau 2113– inspector Smera Mihai. Dovada platii taxei de 
participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatie - utilizand 
numarul de evidenta a platii: 82230012200000000000147 

 
5. Dosar de executare nr.1238 Anunț privind vanzarea bunurilor 

mobile Nr. 487461-11 din 22.09.2022 FORMIDABIL SRL, licitatia a doua: 
 
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare nr.1238 

–  licitatia aIIa; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv 
TVA (lei); Cota TVA/ neimpozabil/scutit* 

Autoturism marca Ford model FORD FOCUS DA3 HXDA1W culoare 
Negru, Caroserie:Break, 5 locuri, An fabricatie: 2005,Combustibil: Benzina, 
Putere: 85 KW,Capacitate cilindrica: 1596 CMC, Serie sasiu: 
WF0WXXGCDW5M79602, Serie motor:5M79602, Nr inmatriculare: IS06SNZ, 
Cutieviteze: Manuala, rugina aripi, rugina praguri,spoiler spate deteriorat. 
stare uzura: uzuraavansata semne particulare: vopsita cuspray negru; 
A.J.F.P. Iasi; 2.925; 19% 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin,cam. 108, telefon 0232/ 
213332,int.2111 sau 2113– inspector Grigoras Monica. Dovada platii taxei de 
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Nr. 13037 din 19.09.2022 
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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.

participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatie - utilizand 
numarul de evidenta a platii: 82230012200000000000148 

 
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa insti-

inteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pen-
tru vanzare. 

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la 
termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa 
prezinte oferte de cumparare. 

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte 
de data licitatiei, urmatoarele documente: 

a)  oferta de cumparare; 
b)  dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub 

forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Iaşi, cod de identificare fiscala 4540909, deschis la Tre-
zorerie Municipiul Iasi, utilizind numărul de evidenta a platii indicat  pe 
fiecare debitor . 

c)  împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; 

d)  pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de 
inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; 

e)  pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in 
limba romana; 

f)  pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; 
g)  pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pa-

saport; 
h)  declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica 

faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul. 
Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale spe-

ciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimo-
niului national sau altele asemenea. 

Alte informații de interes pentru cumparator, după caz: Bunurile mobile 
se afla în custodia debitorilor. 

 
Data afisarii: 26.09.2022 
Conducatorul organului de executare,                                         Irina BUTU 
 
Document care contine date cu caracter personal protejate de preve-

derile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr.de înregistrare 13103/20.09.2022 
ANUNT 

 
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.



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.

PUBLICITATE Luni, 26 septembrie <6
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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. 

 

PIERDERI 

Petrina Dana Cristina PFA pierdut 
acte respectiv certificat de 
înregistrare și certificat 
constatator, identificate astfel: CUI 
46203941, număr de ordine la 
registrul comerțului F22/691/2022 
din 27.05.2022. Se declară nule. 

 

MEDIU 

SC DELENI WIND ENERGY SRL 
anunţă publicul interesat că în 
urma analizei de către APM Iasi a 
proiectului de PUZ - Construire 
capacitate energetică Deleni1", 
propus a fi realizat în extravilan 
com. Deleni, jud. Iași, a consultării 
membrilor Comitetului Special 
Constituit, APM Iasi decide ca 
planul mai sus menționat  are 
efecte semnificative asupra 
mediului,  necesită evaluare de 
mediu cu evaluare adecvată. 
Decizia motivată a etapei de 
încadrare a proiectului de PUZ - 
Construire capacitate energetică 
Deleni1", propus a fi realizat în 
extravilan com. Deleni, jud. Iași, 
poate fi consultată la adresa de 
internet http://apmis.anpm.ro, 
secțiunea Reglementări. Publicul 
poate face propuneri de 
reconsiderare a acestei decizii în 
termen de 10 zile de la data 
apariţiei anunțului,  în scris, la 
A.P.M. Iași, Calea Chișinăului nr. 
43. 

SC ALI LAZĂR SRL anunță 
depunerea cererii pentru emiterea 
Autorizației de mediu pentru 
activitatea CAEN 0322 (rev. 1: 
0502) – Acvacultura în ape dulci, 
desfășurată la punctul de lucru 
IAZ PISCICOL BUTEA II situat pe 
râul Dăicița, b.h. Siret, com. Butea, 
jud. Iași. Documentația tehnică 
poate fi consultată la sediul 
titularului din loc. Butea, str. 
Poienii nr. 15, com. Butea, jud. 
Iași, sau la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului din mun. Iași, 
Calea Chișinăului nr. 43. 
Eventualele observații ale 
publicului referitoare la activitatea 
și amplasamentul acesteia se vor 
transmite la sediul APM 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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Divorț cu strigături, într-o instituție 
importantă! S-a lăsat ca în  
filmul cu Reghe și Prodanca 
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu 

o informație din viața personală a unui mare șef 
din târg, dintr-o instituție importantă. Babele vor 
lăsa cititorii să ghicească personajele implicate. 
Ei bine, acest șef trece printr-o perioadă dificilă, 
mariajul fiind cam pe ducă. Ce s-a întâmplat? Băr-
batul ăsta a ținut legătura mult timp cu o colegă 
mai veche din tinerețe. Femeia asta s-a măritat, 
tot tacâmul, dar a mai ținut legătura cu șeful ăsta, 
așa, prietenește. Dar, între timp, s-a petrecut o 
tragedie, a rămas văduvă. Șeful de instituție i-a 

oferit ajutorul de care a putut fi capabil, dar nu și-
au dat seama că au luat-o prea în serios. Numai 
că nevasta șefului a aflat și a mers închis o pe-
rioadă, până când bărbatul și-a făcut curaj și i-a 
cerut divorțul. Femeia îndurerată, ca o floare la 
maturitate, a luat-o razna la propriu și s-a dus 
glonț la domiciliul rivalei să-i ceară socoteală, să 
o inspecteze, nu putea risca să rămână cu copiii 
și o grămadă de angarale. Și pentru că nu a găsit 
înțelegere din partea văduvei, s-a apucat să-i az-
vârle cu bolovani în geamuri de a trezit un întreg 
cartier rezidențial. Nimeni nu s-a așteptat la ie-
șirea profei, care are și ea o poziție importantă 
printr-o instituție din târg. Clar, pentru cei doi soți 
îi așteaptă o toamnă în care se numără datoriile 
și se împart toate frustrările de o viață. Rămâne 
de văzut și ce final vor vinde cele două personaje, 
se anunță o poveste cu audiență mare. Clar, dra-
goste cu forța nu se poate... 

Împăratul aleargă ca la prima tinerețe 
Rubrica continuă rubrica cu una despre Mișu, 

împăratul ăla care abia a ieșit din pârnaie, cunos-
cut ca mare cartofor prin târg, dar și prin capi-
tală. Zilele trecute, Mișu a fost observat prin târg, 
deși nimeni nu știe pe unde mai locuiește, pentru 
că și vila aia de neam prost e scoasă la vânzare. 
Ei bine, Mișu era la volanul unui bolid cu numere 

de Constanța ,în timp ce-i dădea tare prin centrul 
orașului. Era proaspăt vopsit, ca să nu se vadă la 
vârsta lui că are o grămadă de fire albe. A trecut 
în viteză pe lângă mai multe săli de păcănele, nu 
se știe dacă s-a oprit să mai dea o mână. Cert 
este că are ceva interese prin târg, pentru că, alt-
fel, ar fi rămas pe la bucale să mai combine ceva. 
Dar babele vor mai săpa, în perioada următoare, 
să afle ce coace împăratul, pentru că-l mănâncă 
palma rău... 

Un proxenet combină la primărie 
La final de rubrică, babele bârfitoare mai 

spun câte ceva și de primăria asta, de unde toți 
vor să mănânce o autorizație, orice, numai să 
iasă. Unul dintre ei este și Soficeanu, un combi-
nator de fete trimise la produs prin străinătate, 
care a fost turnat, până la urmă, și condamnat. 
Dar aste este o poveste veche. Între timp, Sofi-
ceanu s-a reprofilat. Nu se știe prin ce combina-
ții a ajuns să intermedieze diverse operațiuni 
imobiliare. Mai pe înțelesul tuturor, promite 
clienților că poate să facă rost de diverse acte 
pentru blocuri, case, orice. Babele nu știu dacă 
e vrăjeală și ia banii de pe fraieri, până acum nu 
s-a auzit de vreo reclamație. Babele se vor inte-
resa de acest personaj și vor reveni în edițiile vii-
toare ale rubricii. 

Bursa bârfelor

La nivelul județului Iași, cazurile 
de furt și spargerile s-au înmulți în 
ultima perioadă. Agenții din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
(IPJ) Iași au fost sesizați recent cu 
privire la furturile ce s-au petrecut 
tot mai des. Aceștia au făcut per-
cheziții și rețineri. În plus, oamenii 
legii au identificat și indivizi care au 
încălcat legea, tâlhărind alte per-
soane. 

Condamnat la  
închisoare pentru furt 
Un individ din Bârlad a fost con-

damnat de judecătorii ieșeni la un an 
de închisoare cu executare, după ce 
a sustras un bun, mai exact un tele-
fon mobil, ce nu îi aparținea.  

„În ziua de 14.07.2017, în timp ce 
se afla la locul de muncă, o persoană 
i-a sustras telefonul mobil şi suma 
de 200 de lei. 

În timpul programului de lucru, 
persoana vătămată şi-a lăsat lucru-
rile personale pe un raft, în depozitul 
cu materiale, unde nu au acces 
decât angajaţii societăţii, iar în jurul 

orei 18:15 a constatat că i-au fost 
sustrase telefonul mobil, marca 
Huawei, model P9 2017, şi suma de 
200 de lei din portofel. 

Imediat, persoana vătămată a vi-
zionat imaginile surprinse de came-
rele de supraveghere video 
amplasate în depozit şi a observat 
un necunoscut care a intrat în depo-
zit şi i-a sustras bunurile. 

Acesta, fiind contactat de per-
soana vătămată pe reţeaua de so-
cializare Facebook, a recunoscut că 
i-a sustras telefonul şi banii şi, ulte-
rior, în cursul lunii iunie 2018, s-a 
prezentat la locul de muncă al vătă-
matului, unde a discutat cu acesta în 
vederea unei împăcării, şi i-a achitat 
suma de 300 de lei. Cu ocazia audie-
rii, inculpatul a recunoscut comite-
rea faptei, declarând că, în data de 
14.07.2017, a intrat în depozit, de 
unde a sustras un telefon mobil, însă 
a precizat că nu îşi aminteşte de o 
sumă bani. De asemenea, inculpatul 
a recunoscut că a fost contactat de 
persoana vătămată şi a discutat cu 
aceasta în vederea unei împăcări şi 
că i-a dat suma de 250 de lei, însă nu 

a avut posibilitatea să achite toată 
paguba. 

Inculpatul a declarat că a vândut 
telefonul sustras unei persoane ne-
cunoscute, contra sumei de 350 de 
lei”, susțineau magistrații. 

Acum, individul va fi privat de li-
bertate, cel puțin pentru un an de 
zile. „Pedeapsa de 1 an de închisoare 
se va executa în regim de detenţie, 
potrivit art. 60 C. pen. Instanţa va da 
eficienţă preved. art. 67 alin. (1) Cod 
penal, anume pedeapsa comple-
mentară a interzicerii exercitării 
unor drepturi, ce poate fi aplicată 
dacă pedeapsa principală stabilită 
este închisoarea sau amenda, iar in-

stanţa constată că, faţă de natura şi 
gravitatea infracţiunii, împrejurările 
cauzei şi persoana infractorului, 
această pedeapsă este necesară”, 
menționau magistrații. Tot recent, 
un bărbat din Iași a fost condamnat 
definitiv pentru tâlhărie calificată 
după ce a fost acuzat că a vrut să ia, 
împreună cu băiatul său minor, mai 
multe bunuri dintr-un magazin. Fiind 
surprins la locul faptei, acesta ar fi 
agresat două persoane ca să poată 
scăpa din mâinile lor. Alin Cristian 
Mistreanu a fost, astfel, condamnat 
la 2 ani de închisoare. 
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A băgat mâna în buzunarul altcuiva  
și a fost condamnat la închisoare!


