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În iunie 2023, Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie Iași va avea vizita 
ANMCS pentru verificarea calității 
sistemului medical. Unitatea este în 
pericol să nu primească acreditare 
din pricina multiplelor lipsuri ce 
împiedică o activitate medicală 
normală 

 
Managerul Radu Crișan-Dabija a fost prezent 

la ședința de Consiliu Județean din 26 septembrie 
2022, unde a atras atenția asupra aspectelor 
grave ce împiedică spitalul să funcționeze „nor-
mal”. Unitatea medicală este în pericol să nu pri-
mească acreditare din partea Autorității 
Naționale de Management al Calității în Sănătate 
(ANMCS). Cel mai grav aspect ar fi starea în care 
se află cele patru clădiri ale spitalului, dar și faptul 
că acestea sunt îndepărtate una de cealaltă.  

Spitalul de Pneumoftiziologie este în 
pericol să nu primească acreditare 
În cadrul ședinței ordinare de Consiliu Jude-

țean s-au prezentat motivele pentru care Spitalul 
Clinic de Pneumoftiziologie Iași ar putea să nu pri-
mească acreditarea din partea ANMCS. 

Managerul Radu Crișan-Dabija a susținut un 
discurs pentru a motiva proiectele prin care se 
cer fonduri pentru spital. 

„Spitalul de Pneumoftiziologie nu a avut sufi-
cientă «reclamă». Marea majoritate nu cunoaște 

situația Spitalului de Pneumoftiziologie pentru că 
nu s-a vorbit, nu s-a știut despre el. S-a discutat 
doar atunci când am avut nevoie să internăm o 
cunoștință, o rudă, un prieten. Este un spital com-
pus din 4 clădiri aflate la 10 km una de cealaltă. 
Managementul administrativ al acestui spital este 
un calvar, cel puțin din acest punct de vedere. Cea 
mai nouă clădire a spitalului a fost dată în folo-
sință în 1974, cu minime renovări, având risc seis-
mic 2. Nu putem face nimic acolo, deoarece 
trebuie reabilitat din punct de vedere seismic.” a 
declarat dr. Radu Crișan Dabija. 

Acesta a atras atenția asupra stării accen-
tuate de degradare a secției Pașcanu care nu a 
fost renovată niciodată. În schimb, este singurul 
spital ce are o capelă în interior, considerată mo-
nument istoric, motiv pentru care este și mai di-
ficil demersul spre renovare. De asemenea, 
clădirea secției 3 Campus Tudor Vladimirescu 
este într-un litigiu, deoarece terenul este intabu-
lat de Universitatea Tehnică, clădirea fiind a altei 
entități, motive pentru care nu se poate reabilita. 
Imobilul din Clunet este dat în folosință din 1914 și 
nu a fost reabilitat niciodată, cu toate că este fo-
losit în prezent. 

Ce se poate face până la vizita ANMCS 
În speranța că se poate atinge pragul minim 

de 51 la sută standard de calitate și 100 la sută 
standard de siguranță a pacientului, s-au înaintat 
mai multe proiecte în urma cărora să se facă re-

parații capitale asupra celor 4 clădiri ale spitalu-
lui. 

„Lucrările curente sunt pentru reparații zugră-
veală, vopsitorie la pereţi şi tavane, înlocuirea par-
doselii puternic degradate cu covor PVC eterogen 
tip tarket, înlocuirea corpurilor de iluminat şi a la-
voarelor pentru 3 saloane situate la parterul clă-
dirii Secţiei a II-a Paşcanu şi 3 saloane din cadrul 
Secţiei a IV-a Dr. Clunet, totalizând o suprafaţă 
utilă de cca. 210 mp, inclusiv înlocuirea tâmplăriei 
existente din aluminiu, ce este degradată la cele 
3 saloane ale Secţiei a IV-a Dr. Clunet. Spitalul Cli-
nic de Pneumoftiziologie Iaşi intenționează să 
contracteze, în cursul anului curent, lucrări de re-
paraţii în valoare totală de 202 mii de lei şi, de ase-
menea, să recepţioneze lucrările de reparaţii 
curente care se pot executa în anul 2022, în va-
loare de 75 de mii de lei din totalul de 202 mii de 
lei”, se arată în Hotărârea Consiliului Județean Iași 
din 26 septembrie 2022. 

Managerul a atras atenția asupra celor 10 ki-
lometri dintre fiecare clădire a spitalului, a sta-
diului de degradare accentuat și a imposibilității 
renovărilor ce ar putea aduce un circuit epidemio-
logic în cadrul fiecărei clădiri. Cu toate că multe 
aspecte împiedică o reabilitare generală, se do-
rește reabilitarea corpurilor spitalului, astfel încât 
să fie posibilă obținerea avizelor ANMCS. În stadiul 
actual, Spitalul de Pneumoftiziologie este în peri-
col să nu primească acreditare. 

Andreea ANDREI

Spitalul de Pneumoftiziologie Iași este în 
pericol să nu primească acreditare! Radu 
Crișan-Dabija: „Cea mai nouă clădire a 
spitalului a fost dată în folosință în 1974”
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Unul dintre proiectele votate 
luni, 26 septembrie 2022, de consi-
lierii județeni ieșeni a fost cel privind 
„aprobarea valorii cotizaţiei judetului 
Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, în cali-
tate de membru fondator al Asocia-
ției de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST pe anul 2022“. La acest 
proiect de hotărâre s-a venit cu 
amendamentul ca banii să fie dați de 
abia după ce reprezentanții Euro-
nest vor face publice veniturile pe 
care aceștia le încasează. Mai mult, 
vicepreședintele CJ Iași, Marius 
Dangă, a solicitat Euronest publica-
rea pe site-ul oficial a organigramei, 
a declarațiilor de avere și interese, 
precum și a statutului de funcții. 

Alina Popa cere zeci de mii 
de euro, din nou, de la 
Consiliul Județean Iași 
Vicepreședintele Marius Dangă 

consideră că toate asociațiile care 
primesc bani de la CJ Iași ar trebui 
să prezinte modul în care se cheltuie 
sumele, iar cei care fac parte din 
respectivele asociații să-și facă pu-
blice veniturile. 

„Ar fi o regulă bună pentru toate 
asociațiile. Ar fi o discuție, la nivel de 
comisie, despre cum se cheltuie 
banii bugetului. Am văzut că se dau 

pentru chirie și sunt bani mulți“, 
spune Marius Dangă,  

Directorul Asociației de Dezvol-
tare Intercomunitară Euronest, Alina 
Popa, a precizat, în cadrul ședinței 
ordinare de CJ, că a depus raportul 
de activitate și că, dacă asociația va 
decide că trebuie făcute publice ve-
niturile, atunci se va conforma. 

„Raportul de activitate a fost 
transmis. Este, de altfel, afișat și pe 
site, la materialele suport. Evident 
că îl vom publica și pe pagina aso-
ciației. În legătură cu declarațiile de 
avere nu avem nicio problemă, 
dar, din câte cunosc, Codul Adminis-
trativ nu prevede această obligație 
în sarcina personalului contractual 
și nu cred că suntem singurii care nu 
fac acest lucru“, afirmă Alina Popa. 

Unul dintre lacheii lui Maricel 
Popa, consilierul județean Manola-
che Mircea, a sărit în ajutorul Alinei 
Popa, susținând că nu există un 
temei legal pentru a se solicita de-
clarația de avere. 

„Unde e lege, nu e tocmeală! 
Codul Administrativ nu prevede așa 
ceva, nu cred că ar trebui să îi obli-
găm noi. Dacă legea nu spune asta, 
ce vreți să faceți? Să modificați o 
lege? Din păcate, nu este posibil. Nu 
puteți printr-o Hotărâre de Consiliu 
să obligați Euronest să își facă pu-

blice veniturile!“, a spus Mircea Ma-
nolache, unul dintre oamenii de în-
credere a lui Maricel Popa. 

Alina Popa, părtașa lui 
Maricel Popa la golăniile  
de la Spitalul mobil  
de la Lețcani 
Alina Popa, directorul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Euro-
nest, și senatorul Maricel Popa, care, 
în 2020, era președintele CJ Iași, au 
făcut parte dintr-un mare scandal 
legat de Spitalul mobil de la Lețcani. 

Atunci, cei doi au fost direct im-
plicați într-una dintre cele mai scan-
daloase achiziții publice din județul 
Iași. Licitația pentru achiziția de la 
Spitalul mobil de la Lețcani, pentru 
tratarea bolnavilor de COVID-19, nu a 
fost una legală, fapt demonstrat și 
de instanța care a arătat că proce-
dura a fost desfășurată ilegal, iar Eu-
ronest a fost obligată să achite și o 
amendă de 60.000 de lei. 

În urma licitației, contractul a 
fost atribuit turcilor de la SDI Global 
LLC, după un simulacru de licitație. 
Euronest a contestat în instanță 
amenda, însă asociația condusă de 
Alina Popa a pierdut procesul de la 
Tribunalul Iași intentat de Curtea de 
Conturi. Decizia poate fi contestată 

la Curtea de Apel Iași de către Euro-
nest. Potrivit raportului Curții de 
Conturi, licitația desfășurată de Eu-
ronest a fost plină de nereguli. Ast-
fel, nu a fost constituită garanția de 
bună execuție în cuantumul de 1 la 
sută din valoarea contractului de 
furnizare, fără TVA, şi în termenul 
prevăzut prin clauzele contractuale. 
Euronest nu a elaborat o strategie a 
achiziției publice a spitalului și a mo-
dului de gestionare ulterioară pune-
rii în funcțiune. De asemenea, nu au 
fost prezentate înscrisuri prin care 
să se susțină modul în care s-a pro-
cedat la identificarea riscurilor alo-
cării și utilizării resurselor 
financiare, nici un plan de măsuri 
pentru diminuarea acestora, în con-
diţiile în care alocarea resurselor fi-
nanciare nu s-a realizat în baza unui 
contract de finanțare cu prezenta-
rea detaliată a obligațiilor ce revin 
asociației. 

Mai mult, comisia de evaluare a 
licitației a fost constituită ilegal, 
echipamentele au întârziat aproape 
trei luni, iar unitatea medicală nu a 
fost funcțională vreme îndelungată. 

Pentru toate aceste nereguli, cei 
doi nu au răspuns în fața legii, în 
schimb, acum, Alina Popa cere zeci 
de mii de euro de la CJ Iași. 

Adnana Gafton

Ce ascunde Alina Popa? Cere zeci de mii de 
euro de la Consiliul Județean Iași, dar nu 
vrea să-și facă publică declarația de avere
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Consiliul Județean Iași a discu-
tat despre situația delicată în care 
se află Spitalul „Elena Doamna”. Pe 
lângă problemele vechi ce țin de ad-
ministrarea terenului și a clădirilor, 
Dragoș Nemescu, în calitate de di-
rector medical pentru o perioadă 
scurtă, a semnalat o multitudine de 
probleme. Acesta a demisionat ime-
diat după ce a susținut concursul, 
sub motivul faptului că situația este 
foarte gravă în cadrul maternității și 
nu ar vedea cum ar putea aduce uni-
tatea într-un scenariu decent. Scan-
dalul a pornit de la ideea eronată că 
se va desființa spitalul. 

Rezultatele raportului prin 
care s-a arătat situația 
foarte gravă din Spitalul 
„Elena Doamna” 
Pentru că a fost întrebat de ce 

refuză postul de director medical al 
Spitalului de Obstetrică și Ginecolo-
gie „Elena Doamna”, dr. Dragoș Ne-
mescu a înfăptuit un raport detaliat 
prin care a semnalat toate neregulile 
descoperite. Consiliul Județean Iași 
a dezbătut, în ședința ordinară din 
26 septembrie 2022, situația dificilă 
în care se află unitatea medicală. 

„Dragoș Nemescu, la momentul 
în care a făcut acel raport, era direc-
tor medical. De asta am și spus 
domnului Urcaciu că pare că nu e 
președintele Consiliului de Adminis-
trație. Nu a semnat niciodată con-
tractul de management rezultat în 
urma concursului, tocmai asta ve-
nise să mă informeze, că, deși a 
câștigat concursul, va refuza să 
semneze contractul, pentru că si-
tuația este foarte gravă acolo. El nu 
își închipuie cum ar putea să aducă 
spitalul pe linia de plutire. I-am spus 
că și managerul, și Consiliul de Ad-
ministrație susțin că totul este roz, 
astfel i-am cerut o informare”, a de-
clarat vicepreședintele Consiliului 
Județean Iași, Marius Dangă. 

Lorin Urcaciu, șeful Consiliului 
de Administrație, și prof. dr. Răzvan 
Socolov susțin că raportul prin care 

sunt dezvăluite mai multe nereguli 
este eronat și că, de fapt, spitalul ar 
avea mult mai puține probleme. 

„Acum că domnul Socolov, care 
e parte interesată, este angajat 
acolo are și un concurs de șef de 
secție, evident că are o problemă cu 
chestiunea aceasta, dar nu e pro-
blema mea. Sunt chestiuni de con-
testat, pot fi contestate, nu e nicio 
problemă, dar, dacă măcar jumătate 
din lucrurile prezentate acolo sunt 
adevărate, e greu. Oricând ceva nu e 
în regulă, trebuie să spui și să încerci 
să rezolvi. Nu putem zâmbi sau 
spune că totul e bine și, mai departe, 
când explodează, să nu știi de ce”, 
completează Marius Dangă. 

Litigiu legat de terenul și 
clădirile instituției 
Pe lângă raportul negativ, unita-

tea medicală are probleme foarte 
vechi cu terenul și clădirile în care își 
desfășoară activitatea. 

În cadrul ședinței ordinare de 
Consiliu Județean s-a demonstrat 
faptul că mulți dintre consilieri nu 
cunosc detalii legate de acest as-
pect. Membrii PSD din consiliu ar fi 
înțeles că se dorește închiderea spi-

talului, nicidecum găsirea unei solu-
ții prin care acesta să intre în legali-
tate. 

„Ce pot spune sigur este că acti-
vitatea medicală va continua, facem 
toate eforturile pentru asta. Ne 
dorim să ajungem la o soluție prin 
care să putem îmbunătăți calitatea 
serviciilor. Astăzi este fără tăgadă 
faptul că nu putem face absolut 
nicio investiție. Nu trebuie doar dat 
cu var, trebuie consolidări, clădiri 
noi, lucruri pe care nu le putem face. 
Faptul că, între timp, există și che-
stiuni manageriale, e adevărat, le 
vom trata pe fiecare în parte. Ideea 
principală este să încercăm să creș-
tem calitatea serviciilor medicale. 
Este evident pentru toată lumea că 
va rămâne un spațiu în zona medi-
cală”, menționează Marius Dangă, vi-
cepreședintele Consiliului Județean 
Iași. 

Executivul Consiliului Județean 
Iași a fost acuzat că dorește să des-
ființeze acest spital și să îl trans-
forme într-o anexă a Spitalului Clinic 
de Obstetrică și Ginecologie „Cuza 
Vodă”.  

„Este o Hotărâre de Consiliu Ju-
dețean prin care să facem un studiu 
de fezabilitate pentru un centru pen-

tru tratarea problemelor de infertili-
tate în incinta Spitalului «Elena 
Doamna». Toată lumea a fost de 
acord cu acest proiect, tocmai pen-
tru a da personalului un alt sens în 
zona acestor tipuri de boli care, din 
păcate, au o incidență foarte mare, 
mai ales în rândul tinerilor. Ar com-
pensa cumva că se suprapune cu 
Spitalul «Cuza Vodă» pe aceleași ti-
puri de servicii. Noi am pus bani în 
buget, dar am constatat că nu se 
poate. Când se cere extras de carte 
funciară, trebuie să demonstrez pro-
prietatea asupra terenului sau să 
prezint un titlu, dar, astăzi, nu avem 
niciun fel de titlu. Atunci credem că 
aceasta este urgența, să reușim să 
ajungem în legalitate”, completează 
Marius Dangă. 

Spitalul de Obstetrică și Gineco-
logie „Elena Doamna” este într-o si-
tuație foarte gravă din mai multe 
puncte de vedere. Cea mai acută 
speță ar fi cea legată de lipsa pro-
prietății asupra terenului și clădiri-
lor, dar concurează serios și 
problemele sesizate ce țin de activi-
tatea medicală deficitară. Cireașa 
de pe colivă este demisia manage-
rului Gabriel Martinescu. 

Andreea ANDREI

Dr. Gabriel Martinescu a demisionat din 
funcția de manager al Spitalului „Elena 
Doamna”! Scandal la CJ pe tema maternității! 
Sorin Dangă: „Situația este foarte gravă”
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Zilele trecute, pe 
Bulevardul Țuțora din Iași, 
conducătorul auto al unui 
autoturism marca 
Mercedes a trecut glonț pe 
culoarea roșie a 
semaforului. Mai mult, 
șoferul Mercedesului nu a 
acordat prioritate 
pietonului care se pregătea 
să treacă prin locul indicat. 
Pentru această faptă riscă 
o amendă substanțială, dar 
și suspendarea dreptului 
de a mai conduce pe o 
perioadă îndelungată 

 
Imaginile au fost surprinse de o 

cameră de bord a unui participant la 
trafic. Conducătorul auto al mașinii 
marca Mercedes riscă repercusiuni 
grave. Astfel de incidente se întâm-
plă aproape zilnic în Iași. Șoferul gră-
bit nu a acordat prioritate, trecând 

pe roșu, deși pietonul era pe cale să 
traverseze regulamentar.  

Șoferul Mercedesului a 
trecut pe roșu, riscând să 
calce pietonul care se 
pregătea să traverseze!  
Joi, 22 septembrie 2022, pe Bu-

levardul Țuțora din Iași, a avut loc un 
incident care putea să se trans-
forme într-o tragedie. Șoferul, care 
conducea o mașină marca Merce-
des, cu numere de înmatriculare de 
Iași, a trecut pe roșu, deși acesta 
avea timp să frâneze și să stea la se-
mafor ca toți ceilalți participanți la 
trafic. Pietonul ce avea verde urma 
să traverseze, dar pe șofer nu l-a in-
teresat, trecând fără îi să acorde 
prioritate. Conducătorul auto a avut 
noroc, deoarece pietonul a fost vigi-
lent și s-a asigurat, așadar tragedia 
a fost la un pas să se întâmple.  

„Polițiștii rutieri ieșeni s-au sesi-
zat din oficiu cu privire la imaginile 

apărute în spațiul public și efec-
tuează verificări în vederea stabilirii 
situației de fapt și luării măsurilor le-
gale care se impun”, declară repre-
zentanții Inspectoratului Județean 
de Poliție (IPJ) Iași.  

Din ce în ce mai mulți șoferi din 
Iași încalcă regulile de circulație, 
deși sunt conștienți de repercusiu-
nile grave care ar putea urma.  

Alți doi șoferi au respectat 
„efectul de turmă”, trecând 
unul după celălalt pe 
culoarea roșie!  
Un alt incident grav s-a petrecut 

în trafic în urmă cu puțin timp. În di-
mineața zilei de 17 septembrie 2022, 
la ora 08:35, o situație similară a 
avut loc în zona gării din Iași. Șoferii 
mașinilor marca BMW și Passat s-au 
luat la întrecere și nu au mai ținut 
cont că semaforul era indica culoa-
rea roșie. Probabil cei doi au confun-
dat semafoarele, derutându-se unul 

pe celălalt. Chiar și așa, aceștia nu 
au nicio scuză plauzibilă pentru ceea 
ce au făcut. Pentru această faptă in-
divizii riscă amenzi substanțiale, dar 
și suspendarea dreptului de a mai 
conduce pe o perioadă îndelungată. 
Polițiștii ieșeni s-au sesizat din ofi-
ciu și au început o anchetă pentru a 
lua măsurile legale care se impun.  

Astfel de incidente au loc mai 
mereu în Iași, fiind realizate mai ales 
de șoferii de BMW care, după cum se 
știe, nu au o reputație bună. Desigur, 
la nivelul țării există o revoltă împo-
triva conducătorilor auto ai acestei 
mărci, purtând un loc simbolic în ini-
mile colegilor din trafic.  

Șoferul Mercedesului a trecut 
glonț pe culoarea roșie a semaforu-
lui, fiind la un pas să calce pietonul 
care urma să traverseze regulamen-
tar. Acesta riscă suspendarea per-
misului pe o perioadă îndelungată, 
dar și o amendă pe măsura faptei 
sale.   

Ana-Maria TURCU

Șoferul Mercedesului a trecut glonț 
pe culoarea roșie a semaforului!  
A fost la un pas să calce pietonul 
care se pregătea să traverseze



La nivelul municipiului Iași, reprezentanți ai unităților preșcolare, prin 
intermediul Consiliilor de Administrație, au decis ca taxa de hrană să fie ma-
jorată. Spre exemplu, în una din grădinițele ieșene, costul mesei într-o zi de 
grădiniță a crescut deja de la doisprezece lei la șaisprezece. În contextul 
acesta, în cazul unei familii cu doi copii și un venit lunar de patru mii de lei, 
suma de opt sute treizeci și doi de lei ar fi alocată doar acestor taxe. Cât vor 
plăti, în viitorul apropiat, părinții acestor micuți, dacă situația nu se va 
schimba? Amintim că pe lângă cheltuielile cu masa, articolele vestimentare, 
de igienă și rechizitele sunt asigurate tot de părinți. 

Părinții micuților ieșeni vor plăti mai mult 
Reprezentanții unităților preșcolare deja au început să mărească taxele 

pe care părinții le plătesc lunar ca ai lor copii să meargă la grădiniță.  
Deși, la stat, costul unei mese zilnice pentru un copil ce merge la grădi-

niță se apropie de douăzeci de lei.  
Concret, în cazul unei familii cu doi copii și un venit lunar de patru mii 

de lei, suma de opt sute treizeci și doi de lei ar fi alocată doar acestor taxe, 
fără a mai pune la calcul și celelalte cheltuieli care sunt obligatoriu suportate 
de părinți.  

Deși această taxă lunară se stabilește și se aprobă în cadrul Consiliului 
de Administrație al unității de învățământ din care fac parte și reprezentanții, 
astfel de decizii se iau și fără ca aceștia să fie întrebați. 

Într-o unitate de învățământ din municipiul Iași, zona Alexandru cel Bun, 
costul mesei zilnice a crescut de la doisprezece lei la șaisprezece lei. Se 
pare că, doar în cazul în care părinții se revoltă, reprezentanții se vor întoarce 
la tarifele vechi. 

„Taxa de hrană se stabilește și se aprobă în cadrul Consiliului de Admi-
nistrație al unității de învățământ din care fac parte și reprezentanții părin-
ților”, a declarat Antonina Bliorț, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 
Școlar Județean Iași. 

Șantierele din școli și grădinițe încă nu sunt gata 
În paralel, din punct de vedere administrativ, la unele unități de învățământ din 

oraș, șantierele nu sunt finalizate încă, unii elevi fiind nevoiți să meargă la alte școli 
sau grădinițe ori să învețe lângă acestea. Municipalitatea își propune să constru-
iască bazine de înot la grădinițele din oraș. Primele trei unități de învățământ care 
vor beneficia de astfel de facilități pentru preșcolari sunt Grădinița PP 14, strada 
Canta, nr. 30, Grădinița PP 18, strada Decebal, nr. 10, și Grădinița PP 21 și strada Plă-
ieșilor, nr. 18. Licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construire a pri-
melor trei bazine de acest fel are o prevedere financiară de 8.437.631,38 de lei și a 
atras trei oferte care sunt, în prezent, în evaluare. Valoarea totală a investiției în 
fiecare bazin, inclusiv în dotări, este estimată la 3.216.456,53 de lei. 

Andreea TIMOFTE
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Părinții micuților ieșeni ce merg la 
grădiniță vor trebui să plătească 
mai mult pentru masa acestora! 
Ce spun reprezentanții oficiali
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Prima tranșă de vaccinuri antigripale 
a ajuns la Iași. Dozele pentru 
vaccinările efectuate în spitale au 
fost deja distribuite de către Direcția 
de Sănătate Publică Iași, urmând să 
fie împărțite și medicilor de familie 
în perioada 1-5 octombrie 

 
Vaccinul antigripal este cea mai eficientă me-

todă de profilaxie împotriva infecției cu virusul 
gripal. După efectuare, acesta activează sistemul 
imun și induce producția de anticorpi specifici 
care oferă protecție sezonieră împotriva bolii. 

Prima tranșă de vaccinuri antigripale a 
fost distribuită în spitalele din Iași!  
Prima tranșă de vaccinuri antigripale a ajuns 

la Iași, urmând ca în cursul zilei de marți, 27 sep-
tembrie, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași 
să mai recepționeze o serie. Dozele pentru vacci-
narea personalului medical au fost deja distribuite 
în spitale, urmând să fie împărțite și medicilor de 
familie în perioada 1-5 octombrie. Pentru sezonul 
2022-2023, DSP Iași a solicitat de la Ministerul Să-
nătății 87.563 de  doze de vaccin antigripal, cu 
aproximativ 10.000 mai puține decât în anul 2021. 

În cadrul campaniei de vaccinare gratuită vor 
fi imunizați, cu prioritate, cei cu vârsta de peste 
65 de ani, cu boli cronice, în special boli respira-
torii și cardiovasculare, boli metabolice, copiii și 
bătrânii instituționalizați, personalul medical, pre-
cum și gravidele, conform recomandărilor Orga-
nizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Centrului 
European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). 
Campania se va derula prin cabinetele medicilor 
de familie și în unitățile sanitare cu paturi.  

Pentru campania de vaccinare antigripală din 
sezonul 2021-2022, la Iași, au fost solicitate 
115.000 de doze ce au fost direcționate către uni-
tățile sanitare, cu aproape 10.000 mai mult decât 
pentru sezonul 2022-2023. 

Vaccinarea antigripală, cea  
mai eficientă metodă de  
a ne proteja de gripă! 
Vaccinarea antigripală este modalitatea cea 

mai la îndemână de prevenție a gripei, alături de 
metodele nespecifice, precum igiena corespun-
zătoare, evitarea aglomerațiilor și a contactului 
cu persoanele bolnave.  

Gripa este o boală infecțioasă respiratorie se-
zonieră care se manifestă variat. Astfel, bolnavul 

poate prezenta simptome minore de la febră, ri-
noree, tuse, până la afectare pulmonară impor-
tantă care se poate complica, iar în cazuri rare se 
poate finaliza chiar cu decesul persoanei infec-
tate. Gripa este cauzată de viruși care infectează 
nasul, gâtul și plămânii. Aceasta este frecvent 
confundată cu răceala, deoarece au simptome 
comune, așa cum sunt durerile în gât, scurgerile 
nazale și tusea. Cu toate acestea, pacienții tre-
buie să știe că gripa prezintă simptome mai se-
vere, cum ar fi durerile de cap și febra, 
transpirațiile și frisoanele, care pot fi însoțite de 
dureri musculare și vărsături. Este o boală extrem 
de contagioasă, iar, în mod normal, se 
răspândește prin tusea și strănutul unei persoane 
infectate. De asemenea, vă puteți infecta prin 
simpla atingere a unui bolnav. Adulții sunt conta-
gioși cu 1-2 zile înainte de a avea simptome spe-
cifice gripei și până la 7 zile după ce se 
îmbolnăvesc. Aceasta înseamnă că puteți răs-
pândi virusul gripal înainte de a ști că sunteți in-
fectat.  

Prima tranșă de vaccinuri antigripale a ajuns 
în spitalele din Iași, urmând ca în perioada 1-5 oc-
tombrie vaccinul să ajungă și la medicii de familie.  

 
Codruța ȘOROAGĂ

Prima tranșă de vaccinuri 
antigripale a ajuns la Iași!
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În 10 zile, cu un Prolog „show-
case” Teatrul „Luceafărul” pe 30 sep-
tembrie, invitați din 18 țări, precum 
Austria, Canada, Belgia, Egipt, Elve-
ția, Franța, Germania, India, Italia, 
Marea Britanie, Mexic, Polonia, Re-
publica Moldova, România, Spania, 
Ucraina, Ungaria și SUA, vor fi impli-
cați în 150 de evenimente găzduite 
de 20 de spații din oraș. Aceasta 
este harta statistică a ediției a XV-a 
a Festivalului Internațional de Teatru 
pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI). În 
exclusivitate națională, spectacolul 
„Maidan Inferno – Mister stradal” vine 
la Iași de la Dnipro (Ucraina), de la 
Teatrul Academic de Dramă și Co-
medie care l-a coprodus cu Cie Col-
lapse Lyon.  

La finalul acestei 
săptămâni, la Iași, 
demarează un valoros 
festival internațional  
de teatru  
Acest spectacol s-a repetat din 

septembrie 2021 până la sfârșitul 
lunii februarie 2022, când a început 
războiul. Textul e scris de Neda Nez-
hdana și se încheie cu replica „liber-
tatea sau moartea”. Expresia e 
asociată cu Revoluția Franceză, dar, 

în contextul agresiunii Rusiei împo-
triva Ucrainei, exprimă convingerea 
unei generații ce luptă curajos pen-
tru democrație și independență. 
„Maidan Inferno” se joacă pe 1 oc-
tombrie, de la ora 19. A da ocazia ar-
tiștilor ucraineni să îl urmărească e, 
pe lângă actul estetic în sine, unul de 
solidaritate pentru cei care continuă 
să-și facă profesiunea chiar și sub 
asediul armelor. Spectacolul va fi 
urmat de o discuție între spectatori 
și artiști pentru a le arăta că nu sunt 
uitați, că vrem ca teatrul să fie, în 
continuare, un semn al vieții în nor-
malitate. 

„O scrisoare pierdută în 
concert” reprezintă 
viziunea Adei Milea în 
privința piesei pe care o 
știm încă de la școală 
„Caragiale necanonic” e o sec-

țiune a programului care se concen-
trează asupra aducerii în atenție a 
celor 170 de ani trecuți de la naște-
rea lui I.L. Caragiale. „O scrisoare 
pierdută în concert” reprezintă viziu-
nea Adei Milea în privința piesei pe 
care o știm încă de la școală. A lu-
crat-o scenic alături de echipa de la 
Teatrul Național Cluj-Napoca și se va 

juca în data de 8 octombrie, ora 19. 
O expoziție de benzi desenate, re-
prezentând translarea grafică a pie-
sei de Mihai I. Grăjdeanu, va putea fi 
văzută în Foaierul Teatrului „Lucea-
fărul” pe toată durata Festivalului. 
Două ateliere – „Umorul lui Caragiale 
în benzi desenate” – îi vor iniția pe 
curioși în secretele acestei forme de 
expresie artistică și îi vor apropia de 
opera dramaturgului. „O noapte fur-
tunoasă” e o montare care, în primă-
vară, a adus poliția la sediul 
independenților timișoreni, dar și o 
amendă pentru tulburarea liniștii pu-
blice. Să vedem ce li se va întâmpla 
la Iași! 

Compania 
„Cabezaenespiral” va 
susține o serie de 
reprezentații cu „Ploaia de 
vise” și „Ziua păpușilor”, 
aducând în FITPTI elemente 
ale culturii sud-americane  
Țara cea mai îndepărtată de 

unde vin două spectacole anul 
acesta este Mexic. Compania „Cabe-
zaenespiral” va susține o serie de re-
prezentații cu „Ploaia de vise” și 
„Ziua păpușilor”, aducând în FITPTI 

elemente ale culturii sud-ameri-
cane. „«Teatru VR» va fi prezentat 
de Teatrul Basca din Timișoara (Tur-
nul.#Următorul nivel) într-o cafenea, 
asociind arta teatrală și noile tehno-
logii cu socializarea citadină. New 
media și aplicațiile de socializare 
dețin prim-planul și în «#acedesigu-
ranta@tiktok», un spectacol realizat 
de Bobi Pricop, coprodus de Teatrul 
Național «Marin Sorescu» Craiova, 
Teatrul «Andrei Mureșanu» Sfântu 
Gheorghe, Teatrul de Stat Constanța 
și Teatrul de Nord Satu Mare.” preci-
zează Oltița Cîntec, teatrolog, cura-
torul FITPTI și directorul artistic al 
Teatrului „Luceafărul”. Pentru copii 
sau adulți cu diferite dizabilități, pro-
gramul include spectacolul „Închide 
ochii și ai să vezi mai bine”, într-un 
format accesibilizat acestor catego-
rii către care FITPTI se deschide. 
Toate spectacolele din străinătate 
reunite în agenda FITPTI sunt în ex-
clusivitate în România, acum, la 
FITPTI, iar cele din România sunt 
susținute, în premieră, în oraș, toc-
mai pentru a da evenimentului aura 
de sărbătoare pe care o merită. 

 
Valentin HUȚANU 

valentin.huțanu@bzi.ro 

La finalul acestei săptămâni, la Iași, demarează 
un valoros festival internațional de teatru
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Universitatea de Științele Vieții „Ion 
Ionescu de la Brad” din Iași va primi 
vizita unui grup de lucru de la Banca 
Mondială pentru o consultare 
împreună cu membri ai corpului 
academic, studenți, fermieri și alți 
factori relevanți din sectorul 
agroalimentar, vineri, 30 septembrie 
2022, în vederea actualizării 
Diagnosticului Sistematic de Țară 
pentru România  

 
Universitatea de Științele Vieții (USV Iași) „Ion 

Ionescu de la Brad” din Iași, consultată de Banca 
Mondială pentru stabilirea noului diagnostic de 
țară pentru România. Instituția va primi vizita unui 
grup de lucru de la Banca Mondială pentru o con-
sultare împreună cu membri ai corpului academic, 
studenți, fermieri și alți factori relevanți din sec-
torul agroalimentar, vineri, 30 septembrie 2022.  

Vizita unui grup de lucru de la Banca 
Mondială, la Universitatea de Științele 
Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași  
Grupul Banca Mondială (GBM) elaborează, în 

prezent, una dintre cele mai importante analize la 
nivel de țară, diagnosticul sistematic de țară. 
Aceasta este realizată de către GBM o dată la 
câțiva ani, în pregătirea următoarei strategii de 
parteneriat de țară dintre GBM și România. Rolul 
diagnosticului este de a identifica provocările și 
oportunitățile cheie în atingerea obiectivelor de 
dezvoltare a României, precum și o serie de arii 
prioritare de dezvoltare durabilă. Prima astfel de 
analiză pentru țara noastră a fost realizată de 
către GBM în 2018, noul diagnostic de țară pentru 
România urmând a fi publicat în 2023.  

În acest context, Grupul Banca Mondială de-
rulează o serie de consultări în România, în di-
verse orașe, cu participanți ai sectorului public și 
privat, ai mediului academic și ai societăților ci-
vile.  

Din punctele incluse pe agenda 
evenimentului menționăm cuvintele 
de deschidere din partea USV Iași și a 
managerului de țară al Băncii 
Mondiale, Anna Akhalkatsi aaaaa 
Astfel, la Iași, în parteneriat cu USV, se va des-

fășura consultarea corpului profesoral, studenți-
lor și fermierilor pe data de 30 septembrie, vineri, 
începând cu ora 10:00, în Sala de Conferințe si-
tuată la etajul I, în Clădirea TPPA. Din punctele in-
cluse pe agenda evenimentului menționăm 
cuvintele de deschidere din partea USV Iași și a 
managerului de țară al Băncii Mondiale, Anna Ak-
halkatsi, prezentarea analizei preliminare a diag-
nosticului de către experții Băncii Mondiale și 
discuțiile cu participanții. Așadar, un grup de 
lucru de la Banca Mondială, în vizită la Universita-
tea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din 
Iași.  

Valentin HUȚANU 
valentin.huțanu@bzi.ro

Vizita unui grup de lucru de la 
Banca Mondială, la 
Universitatea de Științele Vieții 
„Ion Ionescu de la Brad” din Iași
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Gheorghe Andrei a învățat meșteșugul lutului 
la vârsta de 14 ani și și-a dedicat întreaga viață 
acestei meserii. Deși de 2 ani nu mai face oale de 
lut, bărbatul își aduce aminte cu nostalgie de pe-
rioada în care produsele ce-i ieșeau de mâini erau 
la mare căutare. Acum, acest meșteșug s-a pier-
dut, generațiile actuale neputând să deprindă teh-
nica prelucrării lutului.  

Gheorghe Andrei: „Am fost primul olar 
din comună, dar și ultimul!” 
Gheorghe Andrei, originar din satul Poiana, 

comuna Deleni, este ultimul meșteșugar al cera-
micii negre de origine dacică. Bărbatul a învățat 
acest meșteșug, la vârsta de 14 ani, de la frații săi 
mai mari și și-a dedicat întreaga viață modelării 
lutului.  

„Acum nu mai lucrez. Am avut atelierul aici, în 
curte. Mai este roata, dar nu mai am putere să lu-
crez la ea. Am învățat să fac oale când eram copil, 
am fost mai mulți frați, toți olari. Am învățat meș-
teșugul unul de la altul. De vreo doi ani n-am mai 
făcut oale. Am avut roata pusă și aici, afară. Ve-
neau vizitatorii, chiar și din țări străine, mergeau 
la primăriei și apoi îi aduceau. Aveam și lut, încă 
mai lucram atunci și făceam oale ca să vadă și 
dânșii. Nu prea aud, sunt bolnav, vai de capul meu. 
Mă dor și picioarele, că eu în picioare lucram, nu 
puteam să fac oale de jos. Ce să-i facem, asta a 
fost viața mea”, a precizat Gheorghe Andrei. Ghe-
orghe Andrei spune cu regret că este singurul olar 

din comună, iar generațiile tinere n-au mai fost 
interesante sau nu au mai reușit să deprindă 
acest meșteșug.  

„Am învățat și pe alții, dar nu au urmat drumul 
ăsta. Rar au prins meșteșugul, prea rar, nu mai 
este nimeni în sat să mai facă. Am avut un vecin, 
la 2-3 case mai sus, tot la fel lucra și el, Nica Toa-
der îl chema, dar a murit. Am fost primul olar din 
comună, dar și ultimul. Am lucrat, nu jucărie. 
Multe din oale sunt la Casa Muzeelor, am avut și la 
Palatul Culturii, ani de zile am mers la Târgul Cu-
cuteni, dar nu mai pot. Făceam păhăruțe, ceșcuțe 
mititele, dacă ați vedea la Iași, la muzeu, câte 
sunt, e comedie”, a declarat Tezaurul Uman Viu 
din comuna Deleni. 

Gheorghe și Eugenia Andrei și-au 
crescut copiii din meșteșugul lutului!   
Gheorghe și Eugenia Andrei și-au crescut cei 

patru copii din banii obținuți de pe oalele pe care 
le vindeau la piață. Eugenia, soția lui Gheorghe 
Andrei, a dezvăluit pentru reporterii BZI tehnica 
prin care lutul prindea viață și se transforma în 
oale de diverse forme și dimensiuni, care, acum 
zeci de ani, erau la mare căutare.  

„Hornul este o groapă pietruită în pământ. Oa-
lele astea se așază în horn, iar peste se pun un fel 
de hârburi. După aceasta, se astupă hornul, iar 
dedesubt se dă foc. Oalele se fac roșii ca focul, 
atunci se pune balegă de vacă împrejur, iar după 
asta le astupăm cu pământ și rămân negre. Am 

mai păstrat doar două, nici nu are cine să mai 
facă. În hornul nostru încap 600 de bucăți, mai 
este un horn și la biserica din sat, în care încap 
120 de oale. Soțul, toată viața, doar oale a făcut. 
Am crescut 4 copii, nu ne-a dat nimeni un leu, i-
am purtat și la școli. Toți au locuri de muncă, n-
am așteptat ajutor de la stat, ca acum. Asta ne-a 
fost meseria, așa ne-am crescut copiii. Le vin-
deam la piață, la Hârlău și la Bălcescu. Gheorghe 
mergea duminica la Bălcescu, iar eu mergeam pe 
jos la Hârlău, că nu aveam bani de autobuz, era 15 
lei. Le duceam cu căruța, aveam unde să le lăsăm, 
plăteam, iar dimineața le căram la piață. Dacă nu 
le vindeam pe toate, le duceam înapoi. Dar pe 
atunci se căutau, mai ales la Moșii de Vară și de 
Iarnă, se dădeau de pomană”, a precizat Eugenia 
Andrei.  

Pentru ca oalele să fie rezistente, lutul nu tre-
buie să conțină impurități. De asemenea, ca 
forma vaselor de lut să fie simetrică, acestea tre-
buie întoarse în permanență, ca să nu se strâmbe.  

„Lutul îl aduceam de pe Dealul Poienii. Dar nu 
tot e bun, sunt zone în care pământul are firicele, 
rădăcini, dar nu trebuie să aibă, că, dacă nu-l alegi 
bine, iese spartă, muncești degeaba. Modelele de 
pe oale le făceam cu un pai înmuiat în var. Eu ale-
geam lutul, căram apă și îl înmuiam, le întorceam 
când erau la uscat, ca să nu se strâmbe. E o me-
serie frumoasă, dar a fost multă muncă, să nu mai 
învețe neam de neamul meu asta”, a declarat Eu-
genia, soția lui Gheorghe Andrei.  

Codruța ȘOROAGĂ 

Așa arată un Tezaur Uman Viu! Gheorghe Andrei 
a făcut din pământ artă: „A fost multă muncă, 
să nu mai învețe asta neam de neamul meu!”
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Datorită implicării și dorinței de 
a face mai mult și mai bine, de a 
schimba viitorul entității școlare din 
Hârlău, dascălul a reușit să îndepli-
nească o serie de obiective adminis-
trative, dar nu numai, ce au făcut ca 
la liceul să fie foarte apreciat. Colec-
tivul l-a ajutat pe Aurel Neicu să răz-
bească și, asemenea „domnului 
Trandafir”, să ajute tinerii ce au ne-
voie de educație indiferent de re-
forme, legi sau vremuri.  

„Domnul Trandafir”  
există la Hârlău 
Aurel Neicu este un apreciat 

profesor de matematică, fost direc-
tor la Colegiul Naţional „Ştefan cel 
Mare” din oraşul Hârlău, Iași. Bărba-
tul, în vârstă 67 de ani, a venit din 
Arad în urmă cu 42 de ani, dedi-
cându-se instituției, respectiv ora-
șului de care s-a îndrăgostit.  

„Am absolvit Liceul «Ion Sava» 
din Arad, apoi Facultatea de Mate-
matică la Cluj, după care, prin repar-
tiție guvernamentală, am ajuns la 
Hârlău. Așa era atunci.  

Inițial, am spus că nu stau mai 
mult de trei ani, cât era contractul… 
Mi s-a oferit locuință, după care am 
intrat într-un colectiv foarte bine 
pregătit profesional și metodologic, 
erau oameni care aveau experiență 
în spate, fuseseră inspectori… și cel 
mai important lucru a fost că fix 
atunci s-a început un lucru bun pen-
tru tineri, profesorii ne invitau la ore, 
ne arătau cum se ține o lecție și a 
contat foarte mult.  

Aveam 25 de ani când am venit 
la Hârlău, m-am adaptat destul de 
repede, mi-am luat definitivatul și nu 
am mai plecat. 

Apoi, mergând mai departe, în 
1987 am intrat director adjunct, în 
1988 am intrat director prim, am stat 
până în 1998, iar după Revoluție am 
încercat să schimb puțin școala, am 
știut că avem un colectiv care tre-
buie valorificat”, a declarat Aurel 
Neicu. 

Dedicat şi cu experiența nece-
sară, directorul a făcut şi o radiogra-
fie ce ţine de realitățile şi 
provocările educației românești, ne-
cesitatea unor reforme reale, rolul 
profesorului. „Am o mare satisfacție 
că am încercat să fie ceva mai mult. 
Am organizat împreună cu colegii de 
matematică concursul «Micii mate-
maticieni», foarte cunoscut, care a 
fost, la un moment dat, și concurs 
național.  

Eu am considerat că a fost și 
este un joc al reformelor, pentru că 
ne-am așteptat la cu totul și cu totul 
altceva după Revoluție, dar, după 
mine, nu s-a realizat. Inclusiv aceste 
evaluări dese, nu le văd eficiența. În 
plus, mișcările cadrelor didactice 
care, dacă au dat concurs într-o 
școală, acolo rămân.  

Aș încerca să dau mai multă va-
loare catedrelor, profesorilor, să fie 
plătiți după cum muncesc și să aibă 
mai multă libertate de acțiune. Pro-
gramele școlare să fie cu adevărat 
adaptate, pentru că școala trebuie 
să pregătească copii pentru socie-
tate, aici trebuie lucrat mai mult. De-
geaba faci cu ei matematică la nivel 
înalt, dacă, după ce termină școala 
s-a terminat, nu se face o pregătire 
a copilului pentru viață, cum să ac-
ționeze în societate, cum să se com-
porte. Există o mare lipsă de 
educație a elevilor. Se lucrează 
foarte mult pe examenele naționale, 
mergem și îi pregătim, dar asta e 
doar pentru vârfuri, cu ceilalți ce 
facem? Trebuie să-i atragem pe toți 
cu ceva”, a adăugat profesorul.  

Realizările și provocările 
unui director longeviv 
Aurel Neicu, împreună cu colegii 

de la catedră, a reușit să pună ba-
zele unei adevărate instituții în care 
sute de copii să învețe frumos. În pe-
rioada în care a fost director, profe-
sorul a reușit să transforme liceul, 
care înainte era unul industrial, în 
unul teoretic.  

„I-am pus denumirea «Ștefan cel 
Mare», alături de colegii mei, pentru 
că reușisem să citesc mai multe lu-
cruri despre școala noastră și am 
aflat că prima școală laică din Mol-
dova a fost la Hârlău. Prin secolul al 
IX-lea a funcționat o școală de bă-
ieți, «Ștefan cel Mare», și așa am 
decis să aibă acest nume. 

Am reușit atunci să înființăm și 
clasa a V-a ca să creăm o continui-
tate și, bineînțeles, colectivul voia să 
iasă din anonimat, era o școală din 
nordul județului, multă lume nici nu 
știa de ea, copiii veneau din Pârco-
vaci, copii simpli, cu bun simț, de la 
țară, se realiza mult mai ușor empa-
tia”, menționa cadrul didactic.  

Legat de provocările prin care a 
trecut, fiind în postura de director, 
Aurel Neicu a povestit o întâmplare 
care la marcat.  

„În ’89, se practica brigada de la 
Inspectoratul Școlar. A fost un mo-
ment greu și tensionat, pentru că au 
venit cu ideea că absolut nimic și ni-
meni nu e bun în școală, nu le plăcea 
nimic. Totul era nemulțumitor, inclu-
siv realizările mele ca director. Un 
localnic din consiliu a propus atunci 
să fiu mutat din altă școală, pentru 
că nu eram bine pregătit politic, spu-
nând, în discuția mea cu un secretar, 
de stat că era important să fie liceu 
teoretic, nu doar industrial, ca rezul-
tatele să fie mai bune. 

Am mers și am spus că nu mi se 
pare normal să fiu mutat, nu mă aș-
teptam să vină Revoluția, în rest nu 
am avut momente dificile, pentru că 
am susținut ideile colegilor și am 
avut parte de un colectiv minunat”, 
povestea profesorul .  

Elevii de ieri față  
de elevii de astăzi 
Dovedind că are o mentalitate 

deschisă, echilibrată şi că mereu s-a 
racordat la realitățile societăţii, das-
călul consideră că menirea să este 
aceea de a forma oameni, de a-i pre-
găti pe viitori adulţi pentru viaţa reală, 
astfel încât să se integreze şi să facă 
faţă cât mai bine în societate sau la 
locul de muncă. „Înainte de 1989 era 
clar, exista tendința ca elevul să fie li-
niștit. După Revoluție, li se părea că 
au dreptul să facă orice. În timp, lu-
crurile s-au schimbat, au început să 
privească școala altfel, căutând să 
obțină rezultate și să se pregătească 
pentru viitor. Nu toți vor să devină in-
gineri sau medici, dar toți caută o 
școală adaptată condițiilor lor. Au de-
venit mai liniștiți, dar încă nu am reu-
șit să aducem copilul zâmbind la 
școală, doar după pandemie au venit 
așa. Se mulțumesc cu puțin la învă-
țătură. Spre exemplu, pun accent pe 
română, matematică și apoi minimul.  

Continuarea pe www.BZI.ro 
Andreea TIMOFTE

O viață de poveste, printre mii și mii de 
elevi. Aurel Neicu a fost 30 de ani 
directorul unei școli din Iași: „Soția îmi 
spunea că m-am căsătorit cu școala”
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Asociația Euronest, înființată în 
2008 de consiliile județene Iași, 
Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și 
Vaslui pentru dezvoltarea regiunii 
Nord-Est, își desfășoară activitatea 
într-un nou sediu, începând cu luna 
trecută. Euronest avea birourile în 
Casa Pătrată, unde funcționează 
Consiliul Județean Iași și Prefectura 
Iași, ultima instituție fiind proprie-
tara clădirii. La începutul anului 
2021, Prefectura a limitat spațiul pus 
la dispoziție asociației, motiv pentru 
care Euronest a ajuns să funcțio-
neze într-un apartament din zona 
Copou. Recent, din cauza spațiului 
insuficient, directoarea Euronest, 
Alina Popa, a mutat activitatea într-
o vilă din cartierul Tătărași, pe 
strada Călărași, nr. 27. Proprietatea 
este formată dintr-o clădire cu su-
prafața de 168 de metri pătrați și 
teren de 908 metri pătrați. Pe clădire 
deja a fost pusă și sigla asociației. 
Reporterii BZI au aflat că proprieta-
tea din Tătărași este deținută de 
Ioana Lupu (45 de ani), fosta soție a 
lui Bogdan Gheorghiu, patronul clu-
bului Fratelli, acum căsătorită cu 
Marius Lupu (47 de ani). Contactată 
telefonic, Alina Popa a precizat că nu 

o cunoaște pe proprietară și că a 
ajuns să închirieze proprietatea prin 
intermediul unei agenții imobiliare. 
„Am verificat zeci de anunțuri timp 
de 2 luni. Nu mă cunosc personal, 
am vorbit cu un domn (Marius Lupu 
– n.r.). Nu pot să vă spun cât e chi-
ria”, a declarat Alina Popa. Chiria lu-
nară este de aproximativ 1.000 de 
euro 

Fosta nevastă a patronului 
de la clubul Fratelli a 
cumpărat proprietatea cu 
155.000 de euro 
Imobilul unde funcționează Aso-

ciația Euronest a fost achiziționat de 
Ioan Lupu în cursul anului 2017. A 
plătit nu mai puțin de 155.000 de 
euro către societatea Vital Medical 
Center Memory SRL, care adminis-
trează Memory Hospital, o unitate 
medicală destinată pacienților diag-
nosticați cu demență, înființată în 
comuna Valea Lupului, județul Iași. 
Afacerea este controlată de Mihaela 
Dora Donciu și a înregistrat o cifră 
de afaceri de 2 milioane de euro și 
un număr de 62 de angajați. Repor-
terii BZI au încercat să obțină un 
punct de vedere din partea Ioanei 

Lupu, dar nu a putut fi contactată. În 
schimb, a fost găsit actualul soț. „De 
unde știți? Nu pot să vă spun durata 
contractului. Noi am dat anunț, des-
pre asta e vorba. Nu pot să spun mai 
multe”, a spus Marius Lupu. De pre-
cizat că Asociația de Dezvoltare In-
tercomunitară Euronest a fost 
implicată în scandalul de la începutul 
anului 2020, când a fost achiziționat 
Spitalul mobil de la Lețcani, cu largul 
concurs al lui Maricel Popa, preșe-
dintele Consiliului Județean de 
atunci, în contextul pandemiei. Spi-
talul a funcționat o scurtă perioadă 
și a fost închis din cauza deficiențe-
lor. Unitatea mobilă a costat 13,4 mi-
lioane de euro. Iașul a alocat suma 
de 10,7 milioane de euro, iar Consiliul 
Județean Neamț a plătit diferența. 
La un moment dat, actuala condu-
cere a Consiliului Județean Iași în-
cerca să recupereze prejudiciul. 

Soții Lupu, proiect imobiliar 
în pădurea Ciric 
Soții Lupu sunt implicați în mai 

multe societăți comerciale. De 
exemplu, cei doi dețin societatea 
Acolada Design ce oferă clienților 
servicii de arhitectură, design inte-

rior și peisagistică. Firma a fost înfi-
ințată în 2019, iar în 2020 a înregis-
trat o cifră de afaceri de 236.174 de 
lei, cu un număr de 3 angajați. Marius 
Lupu controlează alte două socie-
tăți, Inkark Trading SRL și Inkark Re-
tail, ce oferă accesorii și 
consumabile pentru imprimante. 
Lista continuă cu societatea Desig-
nul Tău SRL, unde soții Lupu dețin 
pachetul majoritar de părți sociale, 
iar lista poate continua. Cei doi afa-
ceriști sunt implicați și într-un pro-
iect imobiliar. În luna februarie 2022, 
s-au prezentat la Primăria Iași cu un 
proiect pentru amenajarea unui 
complex format dintr-o sală de fes-
tivități și evenimente, alimentație 
publică și unități de cazare. Acest 
proiect ar urma să fie edificat pe o 
suprafață de 11.973 de metri pătrați, 
situată în zona Ciric. Deocamdată, 
proiectul nu a fost avizat. „Aștept, nu 
am primit niciun răspuns de la pri-
mărie. Nu-mi bat capul, acum totul 
este blocat”, a mai spus Marius Lupu 
pentru BZI. Fosta nevastă a patronu-
lui de la clubul Fratelli încasează bani 
publici de la Euronest și are ambiții 
mari pe plan profesional.  

Ciprian BOARU

Fosta nevastă a patronului de la 
clubul Fratelli încasează bani publici 
de la Euronest! Vila de 155.000  
de euro a fost închiriată asociației



O femeie din Iași a fost găsită 
moartă în fântâna din curtea casei 
sale, în zona Tudor Neculai. 
Descoperirea șocantă a fost făcută 
după ce nimeni nu a mai văzut-o pe 
femeie  

 
Una dintre cele mai impunătoare vile din zona 

Tudor Neculai, înconjurată de criminaliști. O fe-
meie, în vârstă de 63 de ani, a fost găsită moartă 
în fântâna din curtea casei în care locuia. Vecinii 
femeii au precizat că aceasta nu ar mai fi răspuns 
la telefon de 2-3 zile, iar familia sa a început să o 
caute ieri dimineață. „Din ce am înțeles, nu a răs-
puns la telefon vreo 2-3 zile. A fost găsită în fân-
tână. Nu se știa dacă este acolo, au venit 
pompierii și au intrat. Capacul de la fântâna din 
curte era dat într-o parte, de asta s-a bănuit că ar 
fi acolo...”, a spus un vecin. Pompierii ieșeni au ex-
tras-o din fântână, însă medicii prezenți la fața lo-
cului nu au putut decât să declare decesul. 
Femeia se numea Maria U., iar indiciile de până 
acum indică o sinucidere. Polițiștii ieșeni au des-
chis, în acest caz, un dosar penal sub aspectul co-
miterii infracțiunii de ucidere din culpă și fac 
verificări pentru stabilirea întregii situații. De ase-

menea, s-a dispus efectuarea necropsiei pentru 
stabilirea cauzei decesului. 

Sinuciderea, păcatul capital 
Chiar dacă sinuciderea e considerată un păcat 

capital, din punct de vedere religios, există multe 
cazuri la Iași. Se înregistrează o incidență cres-
cută a suicidului, a problemelor cauzate de con-
sumul de alcool, anxiolitice și antidepresive, 
precum și de violența domestică. Femeile sunt de 
două ori mai predispuse la depresie decât bărba-
ții, iar 1 din 7 persoane are un risc crescut pentru 
această afecțiune. Principalele motive ale depre-
siei sunt așteptările nerealiste de la viață și din 
partea familie, autoanaliza excesivă asupra vieții 
personale, precum și presiunea socială de a fi îm-
preună cu rudele și prietenii. Câteva măsuri ce 
sunt la îndemâna oricui pot salva viața unui om 
ajuns în pragul disperării. 

O discuție cu un psiholog poate  
salva viața unei persoane 
În ultima perioadă, tentativele de suicid s-au 

înmulțit la Iași. Acestea sunt caracterizate prin 
gravitate extremă și utilizarea toxicelor folosite în 

gospodărie, adesea insecticid sau substanțe de 
curățat, corozive și caustice, având loc pe fondul 
condițiilor socio-economice precare și a conflic-
telor casnice. „Recomandăm o atenție sporită din 
partea familiei pentru cei care trec printr-o pe-
rioadă dificilă, precum și apelarea de urgență la 
psiholog sau psihiatru pentru a preveni actele ex-
treme. În cazurile de intoxicație, primele măsuri 
de eliminare a substanțelor toxice constă în pro-
vocarea vărsăturii și prezentarea de urgență la 
spital”, au precizat medicii ieșeni. Rămâne de 
văzut ce s-a întâmplat cu femeia găsită moartă în 
curtea uneia dintre cele mai impunătoare vile din 
zona Tudor Neculai. 

Lucian SAVA
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Una dintre cele mai impunătoare vile din 
zona Tudor Neculai, înconjurată de 
criminaliști. O femeie a fost găsită 
moartă: „Capacul era dat într-o parte” 
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ANUNȚ 
Subscrisa EuroBusiness LRJ SPRL în calitate de lichidator judiciar al 

debitoarei JUZ CONSTRUCT S.R.L, astfel desemnat conform Sentința Civilă 
nr. 415/2022 pronuntata în dosarul nr. 2363/99/2022 (nr.vechi: 82/2022), no-
tificăm deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei JUZ CON-
STRUCT S.R.L. Cod de identificare fiscală 39815662; sediul social: Municipiul 
Iaşi, Strada ALBINEŢ, Nr. 47, Judet Iaşi,  Număr de ordine în registrul come-
rţului: J22/2310/2018. Termen depunere cereri creante: 25.07.2022. Termen 
pentru întocmirea tabelului preliminar al creantelor: 15.08.2022. Creditorii 
pot depune declaratiile de creanta in dublu exemplar la dosarul aflat pe rolul 
Tribunalului Iasi. Contestatiile la tabel vor fi depuse la Tribunal in termen 
de 7 zile de la publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului 
preliminar. Termenul de soluționare a eventualelor contestații și definiti-
varea  tabelului de creanțe este 30.09.2022. Termen pentru prima sedinta 
a adunarii creditorilor: 19.08.2022, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar.

ANUNȚ 
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul social în Iaşi, str. Zorilor 

nr. 11, înregistrată în Registrul Societaţilor Profesionale sub nr. RFO II 
0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670, în calitate de adminis-
trator judiciar al debitoarei JUZ CONSTRUCT S.R.L, astfel desemnat prin 
Hotărâre intermediară  415/2022  09.06.2022 pronuntata de Tribunalul IAŞI 
, secţia II CIVILĂ-FALIMENT, în dosarul nr. 1168/99/2022 (29/2022), în con-
formitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
ANUNŢĂ 

Organizarea unei selecţii de oferte privind contractarea serviciilor unui 
evaluator, membru ANEVAR în vederea evaluării patrimoniului debitoarei 
JUZ CONSTRUCT SRL - in observatie, în conformitate cu Standardele lnter-
naţionale în vigoare. 

Scopul evaluării îl constituie determinarea valorii de piaţă şi a valorii 
de lichidare a bunurilor mobile si imobile din patrimoniul societătii debi-
toare. Conditii de participare : 

- ofertantii interesati trebuie sa detina legitimatie ANEVAR valabila pen-
tru anul 2022; 

- oferta financiară se va depune până la data de 30.09.2022, ora 12,00 
la la sediul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ SPRL din laşi, str. Zo-
rilor, nr.11 cu mentiunea OFERTA EVALUARE PATRIMONIU JUZ CONSTRUCT 
SRL. 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel 
mai mic oferit. Ofertele primite vor fi supuse atentiei Comitetului Credito-
rilor debitoarei JUZ CONSTRUCT SRL – în observatie Desemnarea ofertan-
tului câştigător al selectiei de oferte va fi făcută în conformitate cu decizia 
Comitetului Creditorilor. Termenul de predare al Raportului de Evaluare 
este de 14 zile de la data înştiintării scrise privind desemnarea câştigăto-
rului. Plata se va face din contul beneficiarului serviciilor.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zori-

lor, nr.11, Jud. Iași, în calitate de lichidator judiciar al S.C. ”METALKID 2008” 
S.R.L, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei și de insolvență, coroborat cu prevederile Co-
dului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii și Regulamentului de 
vânzare aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 09.08.2022, 
vinde prin licitaţie publică cu strigare în data de 10.10.2022, ora 15:00, ur-
mătoarele bunuri mobile: 

 
Denumirea; Cant.; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără  TVA) 
Volkswagen Passat                                         1                           283,00 
Mașină pt tăiat-Complexul Turiceni           1                           2.170,00 
Alimentator bară                                              6                          5.417,00 
Prețurile nu includ TVA. 
În cazul în care la licitaţia din 10.10.2022, nu se va reuși valorificarea 

tuturor bunurilor mobile, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii pe 
24.10.2022, 07.11.2022, respectiv 21.11.2022, ora 15:00, la sediul lichidatorului 
judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează 
a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă do-
vada acestui fapt până la 09.10.2022, 23.10.2022, 06.11.2022, respectiv 
20.11.2022, ora 12 :00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu 
prevederile art.91, aln.(1), din Legea nr.85/2014, bunurile înstrăinate de ad-
ministratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt do-
bândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau 
drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, inclusiv măsurile 
asiguratorii instituite în cursul procesului penal. Pasul de supraofertare 
stabilit este de 5% din prețul de început al fiecarei licitaţii, fără TVA, con-
form Regulamentului de vânzare aprobat în ședința Adunării Creditorilor 

din data de 09.08.2022. Înscrierea la licitaţie se face cu cel mult 1(una) zi 
lucrătoare, ora 16:00, înainte de data licitaţiei, prin depunerea tuturor do-
cumentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia 
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de început al fie-
cărei licitații, pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă în lei, la 
cursul BNR din data plății, în contul de lichidare al debitoarei, 
nr.:RO08BACX0000000243036001, deschis la UNICREDIT BANK–suc. Iași, 
prin ordin de plată sau foaie de vărsământ bancar. În cazul câştigării lici-
taţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitan-
tului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la 
termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezen-
tarea bunurilor mobile se poate face doar în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea 
se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul  ofertanţilor care  vor achi-
ziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi 
la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Re-
prezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare dis-
ponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea 
bunurilor mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la li-
citații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la li-
citaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea 
bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul 
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei 
şi care poate fi achiziţionat on–line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii 
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind con-
diţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini 
este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr. 
RO93BUCU1031215949892RON deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de pe www.lrj.ro, la tel.:0733.683.702, 0733.683.703, 
mail:vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, maria.dascalu@lrj.ro.



BIO-PAN 
CENTRU MEDICAL 

Str. V. Alecsandri, Nr. 9 
Programari la telefoanele: 0232.210.728; 

0745.643.908; 0726.655.750 
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:  
dr. Constantin Liviu Panainte (doctor in 
stiinte medicale) 

* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela- Psiholog- 
Psihoterapeut 

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion 
Contract cu CAS 

Se acorda consulatii si la domiciliu. 

CABINET INDIVIDUAL  
DE LIBERA PRACTICA „PSIHOLOGIE CLINICA” 

- CAUIA FLORENTINA 
COPII- ADULTI - SERVICII PSIHOLOGICE 

POST CRIZA COVID SUPPORT DE REINTE-
GRARE SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA. 

Telefon: 0732.806.569 

INGRIJIRI MEDICALE  
LA DOMICILIU:  

• Kinetoterapie 
• Perfuzii 
• sonda urinara 
• sonda nasogastrica 
• pansamente 
• tratamentul durerii. 
• Policlinica CFR;  

Telefon: 0753.313.034;  
0758.063.500

SERVICII MEDICALE

Expert contabil cu bogată experiența 
în domeniul contabilității și salarizării 
țin și verific evidența contabilă la SC, 
ONG, PFA.  

Ofer consultanță în probleme 
economice și reprezentare cu ocazia 
oricăror controale.  

Prețuri rezonabile. 
www.contaexpertis.ro, email: 
expertcontabil.iasi@yahoo.com, 
tel. 0766.490.019
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ANGAJEAZĂ Asistent Manager 
Candidatul ideal:  
• Absolvent cu studii superioare (licenta/ 

masterat), preferabil în domeniul juridic 
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, 

EXCEL 
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu 
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor 
și locului de muncă 

• Capacitatea de a se concentra pe realizarea 
mai multor sarcini în același timp 

• Capacitate de a respecta termene limită  
• Preluarea inițiativei 
• Atenție la detalii 
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi  
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate  

Descrierea jobului:  

• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat  
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice  

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor 
de contact din societate  

• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, 
în conformitate cu cerințele zilnice  

• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la com-
partimentele corespunzătoare, îndosariere și 
arhivarea corespondenței și a mesajelor pri-
mite din partea partenerilor, clienților și a 
celorlalți angajați  

• Redactarea corespondenței de afaceri 
necesară desfășurării activității zilnice  

• Asigurarea transmiterii documentelor prin 
poștă, fax, e-mail  

• Actualizarea bazei de date documente  
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.  
• Elaborarea și redactarea documentelor și 

situațiilor cerute de management  
• Asigurarea suportului administrativ pentru 

toate departamentele firmei  
 

ANGAJEAZĂ 
CONTABIL cu/fără experiență:  
Candidatul ideal:  
Absolvent al unei instituții de învățământ supe-

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

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

ponsabilă, dornică de a învăța  

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

Descrierea jobului:  
Inregistrare documente în programul de conta-

bilitate 
Diverse verificări și raportări 
Beneficii:  
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;  
Pachet salarial motivant 
 

ANGAJEAZĂ 
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE 

INGINERI cu/fără experiență:  
 CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE 
 INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII  
 INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI  
 INFORMATICĂ APLICATĂ  
MUNCITORI CALIFICAȚI:  
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,  
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI 

BETONIȘTI 
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență 

(8/10 clase; cu/fără diplomă de bacalaureat) cu 
posibilitatea calificării în meseriile specifice dome-
niului construcții și instalații. 

CV-urile pot fi transmise prin e-mail la 
adresa: office@das.ro sau se pot depune la  

sediul societatii din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87  
Relații la telefon: 0232 262800 

Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161

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

Vând la prețuri mici arbori și 
arbuști ornamentali 
aclimatizați: TUIA, MAGNOLII, 
MESTECENI, PINI, IENUPERI, 
CATALPA, TEI, STEJAR, arbuști 
de gard viu etc. Plantele sunt 
crescute în câmp deschis. 
Telefon: 0762. 061. 555.  

8000 mp sau parcelat 500/700 
mp cu vedere la lac Ezareni, str. 
Joldea Vodă, la 1 km de 
Expomobila. Proprietar unic. 
0757. 101371 sau 0232. 230016.  

VÅND PINI (pin negru, pin 
silvestru) 1,5 - 2,5 metri 
înălțime. TUIA, magnolie, 
mesteceni, tei, etc. Detalii la 
0762. 061555.  

 

Teren blocuri - Moara de Foc / 
Octav Bancilă, 4446mp, 74m 
deschidere, PUZ locuințe 
colective / birouri, PUG - L3M, 
înălțime - nelimitat, lângă 
viitorul magazin Lidl. 0758. 
250396.  

MIERE DE ALBINE (Polifloră) 
Naturală 100% (ECO). Preț: 20 
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau 
0754. 607385. În Iași transportul 
se asigură gratuit indiferent de 
cantitate. Se emite și factură.  

 

VÂNZĂRI IMOBILIARE  

Vând apartament în zona Podul 
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 
60000. Relații la telefon: 
0772026329.  

Vând garsonieră în zona 
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5. 
Preț 25000 euro, ușor negociabil. 
Relații la telefon: 0742663997, 
0771661039.  

Proprietar direct, vând parcelă 
teren în Valea Adânca-35 euro/mp 
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.  

Proprietar direct, vând parcelă 
teren în Valea Adânca-35 euro/mp 
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.  

BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate 
utilitățile, de 521mp respectiv 
835mp. Tel: 0765. 855565.  

Proprietar vând apartament cu 1 
cameră în complex rezidențial nou 
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 
vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 2 
camere în complex rezidențial 
nou - construcție 2014, zona Sf. 
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări: 
gresie, faianță, parchet, CT 
proprie. Prețuri de la 1200 
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 3 
camere în complex rezidențial 
nou - construcție 2014, zona Sf. 
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări: 
gresie, faianță, parchet, CT 
proprie. Prețuri de la 1200 
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 4 
camere în complex rezidențial 
nou - construcție 2014, zona Sf. 
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări: 
gresie, faianță, parchet, CT 
proprie. Prețuri de la 1300 
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.  

De vânzare 2000 mp in sat 
Pietrăria, comuna Bârnova, cu 
toate utilitățile (curent, apă, 
gaz, canalizare), amplasat in 
centrul satului. Detalii la tel. 
0747. 982. 597.  

Vând apartament 2 SD, etaj 
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745. 
034543.  

Apartament cu 2 camere de lux, 
stil rustic-austriac, et. 2, 
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea 
Tudor Neculai, pret: 55. 000 
euro, negociabil. Detalii la: 
0751. 589. 488.  

Teren blocuri - Moara de Foc / 
Octav Bancilă 4446mp, 74m 
deschidere, PUZ locuințe 
colective / birouri, PUG - L3M, 
înălțime - nelimitat, lângă viitorul 
magazin Lidl. 0758. 250396.  

Apartament cu 1 CAMERĂ 
complex rezidențial 2015. 
Apartament bloc nou, construcție 
2015, structură pe cadre de beton, 
decomandat, compartimentat 
pentru a eficientiza cât mai bine 
suprafață utilă de 37 mp. 
Complexul este amplasat într-o 
zona liniștită, beneficiază de un 
cadru intim și de o priveliște 
deosebită. Preț promoțional: 
37900 euro. Pentru mai multe 
detalii: 0746. 785621.  

Spațiu comercial de vânzare cu 
comision 0%, Tătărași str. Ciric 
36-42. 65mp cu toate utilitățile, 
cu vitrină mare (15ml) pretabil 
pentru diferite activități. FD21027 
Tel: 0746. 222244.  

De vânzare spațiu de birou 
amenajat, compartimentat în 2 
încăperi, 2 aparate de aer 
condiționat, contorizare separată 
curent electric 50000Euro. FD769 
Tel: 0746. 222244.  

Apartament nou, 2 camere, 53 
mp. Construcție 2016, structură 
pe cadre, Fidelia Residence este 
situat în zona Tătărași (alimentara 
Flux). Dotări: gresie, faianță, 
parchet, centrală termică de 
apartament, obiecte sanitare în 
baie, uși de lemn interior, ușă 
metalică la intrare. FD20415. 
Detalii la: 0746. 222244.  

CARTIER VIȘOIANU - 
APARTAMENTE DE LUX. 
Ansamblul Rezidențial Vișoianu - 
apartamente cu 1, 2 sau 3 camere 
decomandate; suprafețe cuprinse 
între 30-80 mp; baia și bucătăria 
complet utilată. Facilități: 
racordare la utilități, dotări 
interioare de lux: uși, gresie, 
faianță, centrală termică, internet, 
tv, telefon, locuri de parcare 
incluse în preț. Detalii la: 0743. 
700400.  

Vând casă în comuna Ruginoasa, 
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, 

aproape de centru, din bolțari - 96 
mp, an construcție 1994, 
finalizată la cheie. Anexe - 3 
camere în suprafață de 106 mp, 
beci, 2 compartimente, fântână, 
livadă pruni, vita de vie+teren în 
total 1760 mp. Relații la telefon: 
0741. 485024.  

VÅND CASĂ P+1, integral 
cărămidă pe 800 mp, intabulată, 
certificat energetic, liberă de 
sarcini. Locuința are 196 mp 
locuibili. Este situată în satul 
PĂUN - la 150 m de strada 
principală. Pe timp de iarnă 
accesul este facil. Relații la tel. 
0762. 780991.  

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, confort 1 mărit, 60 
mp, bloc beton din anul 1986, etaj 
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală, 
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 
3 straturi, garaj și boxă, Dancu, 
str. Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 
000 euro, negociabil. Telefoane: 
0332. 108872 și 0755. 848685.  

Persoană fizică vând garsonieră 
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V 
bloc izolat termic, cameră video, 
interfon, gresie, faianță, parchet, 
geam termopan, ușă metalică. 
Preț negociabil. Tel. 0767. 
983165.  

Magnolia Residence îți oferă 
prețuri promoționale pentru 
apartamentele cu 2 camere, 
finisate 100%, cu rate la 
dezvoltator. Acum apartament cu 
2 camere de 52 mp la doar 43. 
000 euro. Profită de ofertă! Relații 
la telefon: 0755. 122000.  

Proprietar vând apartament cu 1 
cameră în complex rezidențial nou 
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr, 
vizavi de Palas. Dotări: gresie, 
faianță, parchet, CT proprie. 
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel: 
0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 2 
camere în complex rezidențial 
nou - construcție 2014, zona Sf. 
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări: 
gresie, faianță, parchet, CT 
proprie. Prețuri de la 1200 
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.  

Proprietar vând apartament cu 3 
camere în complex rezidențial 
nou - construcție 2014, zona Sf. 
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări: 
gresie, faianță, parchet, CT 
proprie. Prețuri de la 1200 
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.  

Vând teren 1200 mp intravilan sat 
Rediu Aldei, com. Aroneanu, 
intabulat, utilități, zona păduri 
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp. 
Relații la: 0734. 162016.  

 

ÎNCHIRIERI  

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

Concesionez pe 10 ani, 
apartament cu 2 camere, 
decomandat în zona 
Complexului Comercial Ciurchi-
Iași. Facilități: centrală, frigider, 
aragaz, mașină de spălat, TV în 
fiecare cameră, mobilă nouă și 
recondiționată, uși noi moderne, 
parter. Actele prin notariat. 
Telefon: 0729921577.  

Ofer spre închiriere spații 
pentru birouri și depozit 
situate în Iași, str. C. A. 
Rosetti, nr. 12-14 și str. A. 
Panu. Relații la telefon 0758. 
046. 130 și 0740. 993. 747.  

Închiriez cameră în apartament 
de 3 camere, liberă de la data de 
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna 
utilități incluse. 0743. 953. 040.  

Ofer spre închiriere 
apartament cu două camere, 
complet mobilat și utilat, 
Centru, strada Lăpușneanu. 
Chiria: 300 euro pe 
lună+garanție. Tel 0743. 134. 
260.  

 

Persoană juridică, caut spre 
închiriere spațiu comercial cu 
suprafața între 60-100 mp la 
stradă, pentru destinație 
FARMACIE. Telefon: 0730. 
108211 sau 0736. 302354.  

Închiriez o cameră într-un 
apartament de 3 camere, zona 
Dacia. Preț: 100 euro+garanție 
cu toate utilitățile incluse. 
Detalii la telefon: 0743. 953. 
040.  

Oferim spre inchiriere două 
apartamente noi, zona Bucium, 
pentru locuință sau birouri, 
parțial mobilate, parter, aprox. 
85 mp fiecare, cu gradină în 
față, zonă rezidențială. Tel. 
0745. 096992.  

ÎNCHIRIEZ 
BULDOEXCAVATOARE, 
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ 
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.  

Societate comercială oferă 
spre închiriere spațiu pentru 
activități de birouri/servicii/ 
producție în suprafața de 208 
mp situat în Iași, str. 
Clopotari, nr. 11, bloc 628, 
parter. Relații la adresa e-mail: 
gastrostaris@yahoo.com.  

Închiriere terenuri, hale, birouri - 
Dedeman Socola, Piața Dacia, 
DN28, Gelsor, Comat, Toyota 
0758. 250406.  

 

LOCURI DE MUNCĂ 
Agent de securitate, 8 clase, fără 
experiență precizată, AKYLE 
SECURITY SRL. Relații la: 
0722501355; 0763198299; 
resurseumane@akylesecurity.ro, 
Bucuresti. 

Agent de securitate, studii medii 
fără experiență precizată, STEFAN 
SECUTITY SRL. Relații la: 
0733676402; 
stefansecurity@gmail.com, 
SOS.NATIONALA NR.24. 
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Agent de turism, studii superioare 
în domeniu / cunoștințe operare 
pc / limba engleză, EUROPA 
TRADE SRL. Relații la: 
europatravel2003@yahoo.com, 
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4. 

Agent servicii clienți, studii 
superioare, limba 
germană/spaniolă/franceză/italian
ă, olandeză avansat, HCL 
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL. 
Relații la: 0758098600; 
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat 
Nr.1, Etj.2 Si 5. 

Ambalator manual, fără studii și 
experiență precizate, AKU 
LOGISTIC SRL. Relații la: 
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A. 

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

Analist, studii superioare, 
experiență 1 an, limba engleza 
avansat, HCL TEHNOLOGIES 
ROMANIA SRL, Relații la: 
0758098600; 
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat 
Nr.1, Etj.2 Si 5. 

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

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

Asistent social, studii superioare, 
fără experiență precizată, 
FUNDATIA PAPADIA. Relații la: 
0758059079; 
papadia@gmail.com,  

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

Cameristă hotel, fără studii și 
experiență precizate, HOTEL 
TERRA IASI SRL. Relații la: 
0754087783; 0764271180; 
0744881603; 
hotelterra@yahoo.com. 

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

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

Conducător auto transport rutier 
de mărfuri, studii medii, posesor 
cod 95 cu taho card, HTR 
SPEDITION SRL. Relații la: 
0372653801; office@htr-
spedition.ro, Calea Chisinaului 
Nr.2A. 

Confecționer, studii 
medii/generale cu experiență 3 
ani, KATTY FASHION SRL. Relații 
la: 0752139210 
manager.kf@katty-fashion.ro, 
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57. 

Confecționer asamblor articole din 
textile, fără studii și experiență 
precizate, CONFECȚII INTEGRATE 
MOLDOVA SRL IASI. Relații la: 
0232/415793; 0232/415792; 
tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM 
NR.34. 

Confecționer asamblor articole din 
textile, 8 clase, experiență 2 ani, 
MAXWELL TEXTILES SRL. Relații 
la: 0771623993; 
gabi.grecu@yahoo.com, Calea 
Chisinaului Nr.43, In Incinta 
Tehnoton. 

Confecționer ansamblor articole 
din textile, fără studii precizate, 
experiență min 5 ani, RUL 
FASHION WORLD SRL. Relații la: 
738821068; 
entinaduliche@yahoo.com, 
p.papavasileiov20@gmail.com. 

Confecționer prelucrător în 
industria textilă, studii medii, fără 
experiența precizată, LEAR 
CORPORATION ROMANIA SRL. 
Relații la: 0372/620416; 
ofocea@lear.com; 
vnechifor@lear.com, Com.Letcani 
Nr.1113. 

Consilier juridic, studii superioare, 
cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională nivel 
mediu, FISCONTEXPERT 
CONSULT SRL, Relații la: 
0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Consilier juridic, studii superioare 
promoția 2021, limba engleză 
mediu/avansat, operare pc, 
FORUMUL INVESTITORILOR MICI 
SI MIJLOCII. Relații la: 
0232/224227; 
resurseumane@spingrouphr.ro, B-
Dul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1. 

Consilier juridic, studii superioare, 
abs.promoția 2021, limba engleză 
mediu, operare pc, SPIN GROUP & 
HR SRL.Relații la: 0232/224227; 
resurseumane@spingrouphr.ro, B-
Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

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

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

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

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

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

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

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

Controlor calitate în confecții, 
studii medii/generale cu 
experiență 3 ani, KATTY FASHION 
SRL. Relații la: 0752139210 
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA 
CHISINAULUI NR.57. 

Croitor, fără studii și experiență 
precizate, ECO CLEANING LINE 
SRL. Relații la: 0751335630; 
ecocleaningline@yahoo.com, 
SOS.PACURARI NR.14, BL.557, 
PARTER. 

Curier, fără studii și experiență 
precizate, PREMIUM DELIVERY 
CONCEPT SRL. Relații la: 
0743774969 
cosmingaina.pdc@gmail.com, 
IASI, STR. CIRESICA, NR.6. 

Curier, școală generală, fără 
experiență precizată. SMART 
PROCENT SRL. Relații la: 
0744868055; 
smart.procent1@gmail.com, 
Str.Pacurari Nr.156. 

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

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

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

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

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

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

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

0332/411853; 0735606866; 
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA 
CHISINAULUI NR.29. 

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

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

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

Expert contabil, studii superioare, 
limba engleză avansat, programe 
gestiune contabilă, 
FISCONTEXPERT CONSULT SRL. 
Relații la: 0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Expert legislația muncii, absolvent 
curs expert legislația muncii, 
limba engleză, operare pc, SPIN 
GROUP & HR SRL. Relații la: 
0232/224227; 
resurseumane@spingrouphr.ro, B-
Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Facturist, studii medii, absolvent 
promoția 2021, DARIF CLEAR SRL. 
Relații la: 0722614719; 
darifgrup@yahoo.com. 

Femeie de serviciu, 8 clase, fără 
experiență precizată, ALFA CLEAR 
SRL. Relații la: 0722346878; 
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati 
Nr.4-6. 

Femeie de servicu, fără studii și 
experiență precizate, 
CONSULTMED SRL. Relații la: 
andrei@consultmed.ro, 
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4, 
AP.2. 

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

Fierar betonist, fără studii 
precizate, cu experiență, INBIT 
SRL. Relații la: 0232/276286; 
0743246248, STR.SOROGARI 
NR.24. 

Fierar betonist, studii medii, cu 
experiență, PRIMA CONSTRUCT 
AG SRL. Relații la: 0232/262622; 
0755084856; 
contact@primaconstruct.ro, 
STR.TABACULUI NR.30. 

Fierar betonist, studii superioare, 
cu experiență, PRIMA 
CONSTRUCT SRL. Relații la: 
0232/262622; 0232/214328; 
contact@primaconstruct.ro, 
STR.TABACULUI NR.30. 

Fierar betonist, fără studii și 
experiență precizate, SPIROCA 
SA. Relații la: 0232/231950; 
0232/233620; office@spiroca.ro, 
SOS.TOMESTI KM.1. 
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Fochist, fără studii și experiență 
precizate, CONFECTII INTEGRATE 
MOLDOVA SRL IASI. Relații la: 
0232/415793; 0232/415792; 
tpopa@cimiasi.ro. 

Inginer CCIA, studii superioare, cu 
experiență, PRIMA CONSTRUCT 
AG SRL. Relații la: 0232/262622; 
0755084856; 
contact@primaconstruct.ro, 
STR.TABACULUI NR.30. 

Inginer CCIA, studii superioare, 
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații 
la: 0232/262622; 0232/214328; 
contact@primaconstruct.ro, 
STR.TABACULUI NR.30. 

Inginer confecții tricotaje, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, KATTY FASHION SRL,. 
Relații la: 0752139210 hr@katty-
fashion.ro, IASI, CALEA 
CHISINAULUI NR.57. 

Inginer constructii ccia, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 0232/262800; 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Inginer energetician, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 0232/262800; 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Inginer instalații, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 0232/262800; 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Inginer mecanic, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 0232/262800; 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără 
experiență precizată, ALFA CLEAR 
SRL. Relații la: 0722346878; 
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati 
Nr.4-6. 

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

Instalator rețele termice, studii 
tehnice, experiență 3 ani, CASA 
AUTO SRL. Relații la: 0232/933; 
delia.cazamir@testergrup.ro, 
SOS.PACURARI NR.177. 

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

Lăcătuș, studii medii, cu 
experiență, PRIMA CONSTRUCT 
SRL.Relații la: 
0232/262622;0232/214328; 
contact@primaconstruct.ro, 
STR.TABACULUI NR.30. 

Lăcătuș confecții metalice, școală 
profesională/curs calificare, fără 
experiență precizată, DAS SRL. 
Relații la: 0232/230637; 

0232/262800; office@das-
instalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87. 

Lăcătuș mecanic, studii medi; cu 
experiență min. 3 ani, 
GREENFIBER INTERNATIONAL 
SA. Relații la: 0332/411852; 
0332/411853; 0735606866; 
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea 
Chisinaului Nr.29. 

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

Lucrător gestionar, școală 
profesională, fără experiență 
precizată, PETRO SRL. Relații la: 
0766973294; 
catamistreanu@gmail.com. 

Lăcătuș mecanic, cururi de 
specialitate, fără experiență 
precizate, TERMO-SERVICE SA. 
Relații la: 0232/212230; 
contact@tsiasi.ro, ALEEA 
GRADINARI NR.8. 

Lucrator pentru salubrizare, fără 
studii și experiență precizate, SC 
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații 
la: 0759137189; 
office@sabcont.ro. 

Macaragiu pentru macarale, 
școală profesională atestat iscir, 
fără experiență precizată, DAS 
SRL. Relații la: 0232/230637; 
0232/262800; office@das-
instalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87. 

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

Magaziner, studii medii/generale 
cu experiență 1 an, KATTY 
FASHION SRL. Relații la: 
0752139210 hr@katty-fashion.ro, 
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57. 

Maistru în industriile textile, 
pielărie, studii medii/ generale cu 
experiență 3 ani, KATTY FASHION 
SRL. Relații la: 0752139210 
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA 
CHISINAULUI, NR.57. 

Manager marketing, studii 
superioare, absolvent 
2021/peroana peste 45 ani, OLD 
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii 
la:0766738979; 
contact@techwash.ro. 

Manager proiect, studii 
superioare, experienta 1 an, limba 
germana, franceza, limba engleza 
avansat, HCL TEHNOLOGIES 
ROMANIA SRL. Relații la: 
0758098600; 
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat 
Nr.1, Etj.2 Si 5. 

Lucrător comercial, școală 
generală fără experiență 
precizată, PETRO SRL. Relații la: 
0766973294; 
catamistreanu@gmail.com. 

Manipulant marfă, fără studii și 
experiență precizate, NATIONAL 
PAINTS FACTORIES COMPANY 
SA. Relații la: 0742257376; 
alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM.MIROSLAVA. 

Manipulant marfă, studii medii, cu 
experiență, SYMCO&STAR SRL. 
Rela]ii la: 0741229759, Sos. 
Nicolina. 

Mașinist benzi transportoare, 
cursuri de specialitate, experiență 
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații 
la: 0232/212230; 
contact@tsiasi.ro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

NOTIFICĂRI 
Lichidatorul judiciar, SOLVENS 
SPRL, notifică tuturor creditorilor 
debitoarei SC DNS METAL TUB  
SRL cu sediul social în sat Lunca 

Cetățuii, com. Ciurea, cămin 
Moldoforest, et. 1, ap. 40, jud. 
Iasi, CIF: 40988659,  
J22/1570/2020, că prin Sentința 
civilă nr. 522/2022/15.09.2022, 
pronunţată de Tribunalul Iași, în 
dosarul nr. 2082/99/2022, s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate de faliment împotriva  
debitoarei şi s-a desemnat 
lichidatorul judiciar.  - Termenul 
limită pentru înregistrarea 
creanţelor asupra averii debitoarei 
este  31.10.2022.  În temeiul art. 
114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 
privind procedura insolvenţei, 
nedepunerea cererii de admitere a 
creanţei până la termenul 
menţionat atrage, în ceea ce 
priveşte creanţa/creanţele pe care 
le deţineţi împotriva debitorului, 
decăderea din dreptul de a fi 
înscris în tabelul creditorilor şi 
pierderea calităţii de creditor 
îndreptăţit să participe la 
procedură. - Termenul de 
verificare a creanțelor, întocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului 
preliminar este 10.11.2022. - 
Termenul de formulare a 
contestațiilor la tabelul preliminar 
este de 7 zile de la data publicării 
în Buletinul procedurilor de 
insolvență a tabelului preliminar. - 
Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv este  la data de 
05.12.2022. - Termenul pentru 
continuarea procedurii este la 
data de 19.01.2023. Adunarea 
creditorilor: - Se notifică faptul că 
prima Adunare a creditorilor va 
avea loc la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din mun. 
Iași, str. Armeană, nr. 11, jud. Iași; 
Data: 15.11.2022, Ora: 10.00. - 
Ordinea de zi: 1. Alegerea 
Comitetului creditorilor şi 
desemnarea preşedintelui 
acestuia;  2. Confirmarea 
lichidatorului judiciar şi stabilirea 
remunerației acestuia. Relaţii 
suplimentare la tel/fax: 
0232/433.533, email:  
solvens.iasi@gmail.com şi mobil: 
0744/609310.  

 

MEDIU 

SC ELADA COMPANY S.R.L. 
anunță depunerea cererii pentru 
emiterea Autorizației de mediu 
pentru activitățile CAEN 0163 
(Rev. 1: 0141) - Activităţi după 
recoltare - include servicii pentru 
mecanizarea, chimizarea 
agriculturii şi protecţie 
fitosanitară; CAEN 0161 (Rev. 1: 
0141) - Activităţi auxiliare pentru 
producţia vegetală; CAEN 4675 
(Rev. 1: 5155) - Comerţ cu 
ridicata al produselor chimice, 
desfășurate la punctul de lucru 
Unitate agrotehnică din sat 
Ipatele, comuna Ipatele jud. Iași, 
intravilan extins, nr. cad. 64800. 
Documentația tehnică poate fi 
consultată la sediul titularului din 
sat Ipatele, comuna Ipatele, 
judeţul Iaşi, 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.   
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Cuplu nou în lumea afacerilor? 
Doamna se pare că și-a găsit alesul.  
La petreceri, împreună 
Iaca, babele s-au gândit să înceapă rubrica de 

azi cu o povestioară scurtă de prin lumea afaceri-
lor. Cică Necolbeta Briscu, aia cu cuptorul din mol-
dova, s-ar fi cuplat cu un somelier de prin zonă. 
De ce spun babele asta? Păi este destul de simplu. 
Cică pe la evenimente Necolbeta este nelipsită de 
lângă domnul respectiv, iar prin lumea facerilor se 

spune că ar forma un cuplu. Acum nu știu babele 
ce să spună că la mijloc sunt niște căsnicii, dar 
știți voi cum este... Cu dragostea nu prea te pui... 
Deh, să fie într-un ceas bun, dacă zvonul pe care 
vi l-am relatat mai sus o fi adevărat...  

Cine-s femeile chemate la apel.  
De fiecare dată, aceleași 
În continuarea rubricuței de azi, babele s-au 

gândit să vă mai spună câte ceva despre exce-
lența sa Arăgăzel Pompa. Recent, Pompa s-a 
gândit să vorbească public despre importanța 
femeilor în viața politică. A adunat câteva dudi 
de prin giudeț și le-a asigurat de toată susține-
rea. Acum, fără urmă de misoginism, lucrurile 
sunt exagerate. De ce spunem asta? Păi să vă ex-
plicăm. Majoritatea doamnelor invitate la aduna-
rea cu Gabrela de zilele trecute de la Iași nu au 
nicio funcție și nu se ocupă cu nimic în viața de 
zi cu zi. Profesia lor este de membru de partid și 
atât. Sunt un fel de muze de-ale lui Pompa care 
vin la apel și aspiră la o carieră glorioasă în puli-
tică, deși unele sunt de mult trecute de prima ti-
nerețe. Ce vor babele să spună? Vor să spună că 

Pompa nu face decât să pozeze într-un salvator 
al puliticii, dar, propriu-zis, nu face nimic.   

Se aude zăngănit de cătușe pentru 
Ancuța din comuna cu Movile 
Zilele trecute, băbuţele noastre, în căutare de 

un must bun prin judeţ, s-au aciutat la comuna 
cu Movile, unde tartora la tot ce mişcă, angajări, 
contracte cu oameni de afaceri de succes (cu 
maximum 2 angajaţi), este Ancuța, secretaura in-
vincibilă care, printre altele, a fost și advocată. 
Am primit asigurări de la băbuţele bârfitoare că 
au recuperat cu grijă cd-urile cu înregistrări din 
premărie şi foişor, unde Ancuța taie și spânzură. 
Tocmai de aceea, băbuțele o sfătuiesc pe Ancuța 
să se pregătească mai repede de chermeză cu 
Petrini şi Stefanie, nu de alta, dar am aflat că în 
lucru sunt nişte dosare penăloase care o vizează. 
În toată daravela ar fi implicat și Flavinius, cel 
fără de cadastru, dar și fostul jupân Plumbuitu 
care a semnat tot ce mişcă. Ne-au promis bă-
buţele că vor reveni și cu înregistrările audio din 
şedinţele Ancuței cu cealaltă fostă advocată, 
doar aşa, ca să nu se simtă singură şi nevinovată.

Bursa bârfelor

Mihai Ciorpăcuț a plecat la muncă, la 
mănăstire, în vatra Dornei. După ce a 
fost concediat, a pornit spre Iași, dar 
nu a mai ajuns. Familia îl caută cu 
disperare, deoarece acesta nu are 
acte, bani sau telefon 

 
Bărbatul în vârstă de 52 de ani, din comuna 

Vlădeni, județul Iași, a plecat la muncă, la mănăs-
tire, în Botoș, Vatra Dornei, împreună cu alți doi 
bărbați. Aceștia au lucrat o perioadă acolo, însă, 
după aceea, li s-a comunicat că nu mai este ne-
voie de serviciile lor. În data de 16 septembrie, a 
pornit spre Iași, dar nu a mai ajuns. Familia îl caută 
cu disperare, a depus sesizare și la Poliție, dar, din 
nefericire, nu s-a găsit nicio informație despre 
Mihai Ciorpăcuț. 

A plecat la muncă, la mănăstire, și a 
dispărut fără urmă 
Familia îl caută cu disperare pe Mihai Ciorpă-

cuț care ar fi dispărut de 10 zile, fără urmă. Băr-
batul ar fi plecat să muncească la Mănăstirea 
„Petru și Pavel” din Botoș, Vatra Dornei, și când a 
înțeles că nu mai are de muncă a pornit spre Iași, 
dar nu a mai ajuns. 

„A plecat din sat cu cineva. Au lucrat îm-
preună, așa au spus. În ziua aceea, i-ar fi dat pe 
colegi afară din cameră pentru că dorea să se 
culce. Ei au ieșit și l-au lăsat singur. Sunt oameni 
de încredere, ajută la nevoie. A plecat fără bani, 
fără buletin și nu are telefon. În dimineața de 16 

septembrie (n.r. – 2022), pe la 6:20, a mers la un 
călugăr de acolo și a cerut o pereche de pantaloni, 
el având bagajul în cameră. Atunci a spus că va 
găsi o secție de poliție să îl ducă acasă”, declară, 
în lacrimi, Roxana Ciorpăcuț, fiica bărbatului dis-
părut. 

Dispariție stranie, fără niciun indiciu 
Mihai Ciorpăcuț nu este cunoscut ca având 

boli psihice sau pierderi de memorie. În schimb, 
familia ar crede că acesta s-a speriat când și-a 
dat seama că a rămas singur în camera de la mă-
năstire, motiv pentru care ar fi plecat pe geam. 

„Nu îl știm cu pierderi de memorie, dar ne gân-
dim că s-a speriat, fiind singur în cameră, și de 
aceea a plecat pe geam. Are obrazul de pe partea 
stângă umflat și merge șchiop pentru că s-a înțe-

pat în ceva. Am făcut sesizare la Poliția Vlădeni pe 
18 septembrie (n.r. – 2022) și la Poliția Ciocănești 
în data de 21 septembrie (n.r. – 2022). Chiar și De-
partamentul de Salvamont din zonă îl caută”, 
completează Roxana, fiica bărbatului. 

Mihai Ciorpăcuț a fost văzut pentru ultima 
dată pe 16 septembrie 2022 la Mănăstirea „Petru 
și Pavel” din Botoș, Vatra Dornei. Acesta merge 
șchiop și are obrazul stâng umflat. Bărbatul nu are 
acte de identitate asupra sa, bagaje sau telefon. 
Pentru că a plecat inopinat, lucrurile personale au 
rămas în camera în care s-a odihnit. 

Persoanele care au informații ce ar putea 
duce la găsirea lui sunt rugate să apeleze fiica, 
Roxana Ciorpăcuț, la numărul de telefon 
0742778962 sau să se adreseze celei mai apro-
piate secții de poliție din zonă. 

Andreea ANDREI

A plecat la muncă, la mănăstire, și a 
dispărut! Familia îl caută cu disperare! 


