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Coadă infernală la Vama Albița!
„Stați acolo, nu vreau să vă mai văd!”

Luni, 3 octombrie 2022, s-a
format o coadă infernală la
Vama Albița. Conducătorii
auto stau de aproximativ
30 de ore pentru a trece
frontiera spre Moldova. La
Vama Albița sunt deschise,
momentan, doar două
benzi din cele patru
disponibile, astfel
formându-se cozi
kilometrice. Lipsa
personalului vamal este
una dintre cauzele pentru
care se formează aceste
cozi
Șoferii sunt revoltați, deoarece
stau de peste 30 de ore pentru a
trece frontiera și acuză faptul că vameșii ar avea un comportament sfidător. Lipsa operatorilor vamali a

fost și este în continuare o problemă
greu de rezolvat.

Coadă infernală
la Vama Albița!
Luni, 3 octombrie 2022, s-a format o coadă de zeci de kilometri la
Vama Albița. Frontiera spre Moldova
a fost complet blocată ore bune.
Dintre cele patru benzi disponibile,
vameșii lucrează doar pe două, din
cauza lipsei personalului. De asemenea, șoferii se plâng și de comportamentul
operatorilor
vamali.
„Vameșul a zis: «Stați la mașini că
m-am săturat de voi, nu vreau să vă
mai văd!». Aceasta este expresia
unui angajat al statului român, plătit
din contribuțiile oamenilor. Era șef
de tură, din ce am înțeles. Spre ieșirea din Moldova, am mai stat și eu
câte 12 ore, dar nu în halul ăsta. Culmea este că ieri, duminică dimi-

neață, nu erau multe mașini. Nu au
lucrat ieri nici ziua, nici noaptea,
acum s-a făcut coadă din cauza
asta. Este bătaie de joc pe banii
noștri. Avem marfă perisabilă, nu
ajungem la timp din cauza lor”, declară Relu B. În imaginile trimise de
șoferii din Vama Albița se observă
cozile interminabile și sutele de TIRuri care așteaptă să treacă frontiera.

Conducătorii auto stau
la frontieră de
aproximativ 30 de ore
Aceștia stau la cozi infernale de
aproximativ 30 de ore. Sunt patru
semafoare cu patru benzi, dar funcționează doar două. S-au format
cozi kilometrice, iar sute de TIR-uri
așteaptă cu marfă perisabilă ce trebuie livrată la timpul stabilit. „Noi
stăm de 30 de ore la coadă. Stau ne-

mișcat la semaforul de înainte de a
intra la control de 7 ore. Șeful de tură
de la Poliția de Frontieră a spus că
sunt reguli pe care le vrea el și să
stăm. Nu vor să lucreze, nimeni nu
ne ia în seamă, nu știu din ce cauză.
Sunt patru benzi și patru semafoare,
dar stau numai doi vameși. La banda
1 și banda 2 se lucrează, în schimb
benzile 3 și 4 stau blocate de 7 ore”,
spune Vladimir G. Deși pe site-ul Poliției de Frontieră timpul de așteptare arată că este între 30-59 de
minute, această situație este total
diferită în realitate. Șoferii sunt revoltați, situații asemănătoare întâmplându-se adesea în această vamă.
Ultimul eveniment în care s-a format
o coadă infernală la Vama Albița a
fost în data de 22 septembrie 2022,
când șoferii auto au stat zeci de ore
în așteptarea trecerii frontierei.
Ana-Maria TURCU
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Firma afaceristului Titel Sinescu va construi sediul
Parchetului din zona Copou! Investiția de 12 milioane
de euro va fi derulată pe o perioadă de 3 ani
Sediul Parchetelor din Iași
va fi mutat în zona Copou.
Recent, Compania
Națională de Investiții a
semnat contractul pentru
realizarea lucrărilor.
Execuția va dura 3 ani.
Investiția are o valoare de
12 milioane de euro. De
lucrări se va ocupa
societatea Iasicon SA,
controlată de afaceristul
Titel Sinescu

Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Iași va fi mutat pe strada Codrescu din municipiul Iași. Recent,
Compania Națională de Investiții a
semnat contractul pentru realizarea
lucrărilor, după finalizarea licitației.
Astfel, contractul, în valoare de
59.026.355 de lei, fără TVA, a fost încheiat cu societatea Iasicon SA,
controlată de afaceristul Titel Si-

nescu, asociată cu firmele Cubicon
Invest SRL și Inkshape SRL. „Necesitatea realizării unui nou sediu pentru Unitățile de Parchet din
municipiul Iași derivă din analiza deficiențelor cronice acumulate de-a
lungul timpului din funcționarea instituției în spațiul imobilului din
strada Vasile Conta, nr. 28. Astfel, insuficiența spațiilor de birouri, a spațiilor de depozitare a arhivelor, a
funcțiunilor specifice unui sediu de
Parchet modern sau a dotărilor tehnice specifice clădirilor contemporane (încălzire și climatizare
corespunzătoare, rețele de curenți
slabi, instalații de detecție și semnalizare incendiu, stingere cu gaz inert
la arhive și săli de servere, locuri de
parcare suficiente și protejate corespunzător etc.) creează, în mod
frecvent, probleme care pot împieta
asupra desfășurării actului de justiție. La aceste deficiențe se adaugă
prezența unei colonii de porumbei

care a rezultat în acumularea unor
cantități enorme de excremente în
curtea interioară a imobilului, generând mirosuri pestilențiale în timpul
verii, instalația sanitară care, în
cazul ploilor puternice, refulează în
subsol, respectiv în zona arhivelor,
precum și colmatarea spațiilor de
circulație cu dosare sau obiecte de
inventar casate, în condițiile în care
dimensionarea căilor de evacuare
era oricum deficitară”, se arată în
studiul de fezabilitate a proiectului.
Contractul prevede și realizarea serviciilor de proiectare care vor dura 4
luni.

Sediul Parchetelor din Iași
va fi compus din mai multe
tronsoane cu 3 etaje
Amplasamentul este identificat
pe strada Codrescu, nr. 6, zona Sărărie – Copou, ocupat acum de o parcare. Suprafața disponibilă este de
5.925 de metri pătrați. În trecut, pe
teren se aflau ruinele fostelor grajduri regale. Construcția va avea un
regim de înălțime S+P+3E și va fi formată din 4 tronsoane. „În perioada
1993-1995, imobilul în care funcțio-

nează în prezent cele 3 Unități de
Parchet a fost extins prin realizarea
unui corp nou, cu regim de înălțime
S+P+3E+M, în limita terenului disponibil, însă, în momentul de față, instituțiile se confruntă cu aceeași
lipsă de spații pentru birouri și funcțiunile conexe. Având în vedere
creșterea numărului de cauze instrumentate de Unitățile de Parchet
de-a lungul perioadei, a fost necesară realizarea unor improvizații
funcționale și constructive, materializate prin desființarea unor toalete
în scopul amenajării unor spații de
birouri. Personalul economic, administrativ și tehnic își desfășoară activitatea în birouri improvizate în
subsolul sau la mansarda clădirii,
fiind total neadecvate din cauza insuficienței luminii naturale, a ventilației și a dimensiunilor foarte mici”,
se mai arată în oportunitatea investiției. Firma afaceristului Titel Sinescu, implicat în mai multe
scandaluri, va construi sediul Parchetului din zona Copou, dar rămâne
de văzut dacă va fi respectat graficul de lucrări
Ciprian BOARU
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Sicrie de lux pentru ieșeni! Perne
speciale și design modern în lumea de
dincolo? Cât costă o asemenea aroganță

Amintim că, încă din pandemie, veniturile
celor care se ocupă de înmormântări au crescut.
În municipiul Iași, prețul unui sicriu poate ajunge
și la 12.000 de lei, dacă este unul de lux. Fie că
este vorba de locul în care persoana decedată se
odihnește veșnic, fie de transport, întregul eveniment poate fi dus într-o zonă luxuriantă „Petru
Drăgan”, „Eden Mir” sau „Daniel și Anca” se numără
printre firmele de top la care apelează ieșenii în
momentele grele. Cele mai noi servicii pe care firmele le mediatizează sunt cele de tanatopraxia şi
consiliere după dogmele creştine în alegerea locului de veci. Firmele se mai ocupă şi de aranjamente florale, întocmirea actelor, organizarea
meselor de pomenire, asistenţă funerară mobilă
pentru zonele rurale şi, nu în ultimul rând, comercializarea articolelor funerare.

Sicrie de lux pentru ieșeni
Ieșenii care își doresc ca persoanele dragi,
trecute în lumea de dincolo, să aibă parte de o înmormântare specială trebuie să știe că oferta
este variată. Cea mai mare firmă de pompe funerare din judeţul Iaşi este Servicii Funerare SRL, cu
48 de angajaţi. Firma, cu sediul pe Eternitatea,
deţine brandul „Daniel şi Anca“ şi este patronată

de Anca Alice Nistor. Poziţia a doua în top este adjudecată de SC Ana-Irina SRL de pe Smârdan,
firmă înfiinţată în urmă cu 22 de ani, administrată
de ieşeanca Maria Gorongea. A treia clasată este
SC Pompe Funebre Drăgan Petru SRL, cu sediul
pe Nicolae Iorga, înființată acum 26 de ani de
Petru Drăgan. Aici, doar sicriul poate ajunge
12.000 de lei, fiind dotat cu pernă din mătase și
garnituri calitative. În plus, design-ul modern și
inscripțiile sunt incluse în preț. „În momentul de
față, cel mai scump sicriu de la noi costă 12.000
de lei.
Există clienți care îl preferă, dar nu se întâmplă constant. Cel mai adesea sunt achiziționate
cele care variază între 1.500 și 2.500 de lei. În
urmă cu 26 de ani, am început totul. O astfel de
afacere nu moare, dacă este gestionată corect și
oamenii se gândesc la alți oameni”, a declarat
Petru Drăgan.Și restul accesoriilor pot fi costisitoare, asemenea serviciilor. Coroanele pot fi personalizate cu mesaje speciale, ieșite din tipar.
„Pompe Funebre Drăgan oferă servicii funerare complete: sicrie și accesorii, transport intern
și internațional cu mașini funerare, cosmetizare
și îmbălsămare, servicii complete privind ritualul
înmormântării, indiferent de religie. Transportul
funerar îl asigurăm cu mașini speciale, dotate cu

toate cele necesare unei înmormântări. Pe ultimul
drum, suntem discreți și eficienți”, se arată în descrierea afacerii.

Produse și servicii accesibile tuturor
Firma de pompe funebre „Eden Mir” vine din
urmă pe piața înmormântărilor. „La noi, cel mai
scump scriu este undeva la 8.000 de lei. Am început afacerea cu sora mea, mai avem până să ajungem în top, sunt alte firme mai mari, însă oferim
majoritatea serviciilor. Activitatea în domeniul funerar ne-a oferit o experiență bogată și ne-a unit
ca familie”, a declarat Gabriela Unguru. Precizăm
că firmele enumerate anterior oferă pachete speciale pentru toate buzunarele, intitulate „Luxury”,
„Premium”, „Special”, „Vip” sau „Economic”. Amintim că de câțiva ani încoace și serviciile de îmbălsămare s-au dezvoltat la Iași. Spre exemplu,
tanatopraxia este o îmbălsămare modernă care
constă, printre altele, în rehidratarea tegumentelor, relaxarea fizionomiei feţei prin înlăturarea
semnelor de suferinţă dinaintea morţii, cosmetică
şi reconstrucţie, în caz de accidente. Pe site-urile
firmelor, la acest serviciu se precizează faptul că
tehnica de tanatopraxie, prin rezultatele obţinute,
redă persoanei decedate o imagine vie.
Andreea TIMOFTE
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Veste bună pentru ieșenii care doresc să obțină
permisul auto! Examinatori din mai multe județe
vor fi detașați la Iași pentru proba practică!

Ieșenii care doresc să
obțină permisul auto vor
avea din nou șansa de a fi
examinați, în această
toamnă, de polițiștii din
alte județe. În acest sens,
Bogdan Cojocaru, prefectul
județului Iași, a precizat că
s-au făcut solicitări către
Serviciile Publice
Comunitare Regim
Permise Conducere și
Înmatriculare din mai
multe județe, care au o
activitate ceva mai redusă.
Acești examinatori îi vor
ajuta pe polițiștii ieșeni să
examineze mai mulți
cursanți, diminuând, astfel,
timpul mare de așteptare
În prezent, ieșenii așteaptă circa
3-4 luni pentru a susține proba practică a examenului auto. Astfel, dintrun singur dosar, ieșenii au doar două
șanse de a susține traseul. În acest
moment, s-a ajuns cu programarea
pentru susținerea traseului la începutul lunii februarie 2023.

Bogdan Cojocaru: „Încercăm
să facem tot posibilul
pentru ca timpul de
așteptare să scadă!”
O serie de examinatori din alte
județe vor veni la Iași, în perioada următoare, pentru a-i ajuta pe polițiștii
ieșeni să examineze cât mai mulți
candidați. Bogdan Cojocaru, prefectul județului Iași, a precizat că s-au
făcut solicitări către prefecturile din
mai multe județe, iar în prezent se
așteaptă un răspuns din partea
acestora.
„Am făcut solicitări către mai
mulți colegi de-ai noștri care nu au
programul atât de încărcat și așteptăm confirmări de la fiecare. Încercăm să validăm toate solicitările
făcute. Am trimis și către Mureș,
către mai multe județe, în momentul
în care o să avem confirmări, o să
anunțăm oficial. Încercăm să facem
tot posibilul pentru ca timpul de așteptare să scadă. Din moment ce resursa umană este cea pe care o
avem, iar solicitările sunt foarte
multe, trebuie să găsim o soluție.
Sunt mai multe elemente care duc la
această situație, creșterea foarte
mare a numărului de persoane care

se adresează, resursele umane pe
care le are acest serviciu la dispoziție și care sunt aceleași ca în anii din
urmă, când județul nostru avea un
alt număr de locuitori. Încercăm să
găsim soluții pentru această problemă, de aceea și facem această
comunicare cu celelalte prefecturi,
în județele în care și ei și-au arătat
disponibilitatea, ținând cont că au o
activitate mai redusă față de ceea
ce se întâmplă la nivelul județului
Iași”, a declarat Bogdan Cojocaru,
prefectul județului Iași.

Ieșenii care doresc să
obțină permisul auto
așteptă luni de zile
până la proba practică
Pentru a reduce timpul mare de
așteptare dintre susținerea probei
teoretice și a celei practice, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare
a Vehiculelor (SPCRPCIV) Iași, condus de Ștefan Grecu, a solicitat ajutorul colegilor de la București.
În această vară, în weekendurile
16-17 iulie 2022 și 6-7 august 2022,
două delegații de examinatori de la
București i-au ajutat pe polițiștii ie-

șeni să examineze cât mai multe
persoane. Examinatorii de la București s-au dovedit ceva mai indulgenți decât cei ieșeni, un procent
mai mare de candidați reușind, astfel, să obțină permisul auto.
„Fiecare examinator din București a luat cam 12 dosare de om. Din
ce știu, sâmbătă, 17 iulie, un singur
candidat a picat cu cei de la București. Au mers pe bulevard și i-au
pus doar să meargă cu spatele, nu
prea i-au pus să fac parcări. La Iași,
te pun să mergi pe străduțele dintre
blocuri, este mai dificil. S-a luat
foarte ușor. Ar fi în regulă dacă ar fi
o medie între modul în care examinează cei din București și cei din
Iași. Ar fi mult mai bine pentru toată
lumea”, au spus surse din rândul instructorilor auto.
Deși examinatorii ieșeni au fost
ajutați timp de 2 weekenduri, în iulie
și august, de către o echipă de la București, timpii de așteptare sunt încă
extrem de mari. Astfel, ieșenii care
doresc să obțină permisul auto și
abia au promovat sala au fost programați pentru a da examenul practic la începutul luni februarie 2023,
peste 4 luni.
Codruța ȘOROAGĂ

SOCIAL

Marți, 4 octombrie

6

Trei vieți salvate, după ce la Spitalul Clinic de
Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi a avut loc cea
de-a opta intervenție de prelevare organe!

Ficatul prelevat a ajuns la un pacient în vârstă de 55 de ani, care depindea de un transplant hepatic, iar
rinichii au salvat viețile altor 2 pacienți, în vârstă de 48 de ani, respectiv de 53 de ani. Transplanturile
renale au fost realizate cu succes la
Centrul de Transplant Renal de la
Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași.

La Spitalul Clinic de
Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu”
Iaşi a avut loc cea de-a
opta intervenție de
prelevare organe
La Spitalul Clinic de Urgenţă
„Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi a avut loc cea
de-a opta intervenție de prelevare
organe din acest an. Organele au
fost prelevate de la o pacientă, în
vârstă de 65 de ani, aflată în moarte
cerebrală, după ce familia sa și-a dat
acordul în vederea realizării procedurii.
Echipa ATI şi de coordonare a
spitalului din Iaşi, formată din dr.
Ecaterina Olaru şi dr. Anca Rotaru,
alături de coordonatorul regional de
transplant, dr. Raluca Neagu Movilă,
au făcut posibilă această intervenție.
Ficatul prelevat a fost transportat în condiţii de rapiditate şi siguranţă la Centrul de Transplant Hepatic
Institutul Clinic Fundeni, cu ajutorul
colegilor de la Serviciul de Ambulanţă Iaşi. Organul a ajuns la un pacient, în vârstă de 55 de ani, care
depindea de un transplant hepatic.
Femeia în vârstă de 65 de ani a

salvat, după moarte, alți doi pacienţi,
în vârstă de 48 de ani, respectiv de
53 de ani. Aceștia au șansa la o viață
normală datorită transplanturilor renale realizate cu succes la Centrul
de Transplant Renal de la Spitalul
Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași.
„Solidaritatea şi dragostea faţă
de semeni, tăria de a lua decizii
foarte grele, munca responsabilă şi
efortul colectiv fac diferenţa dintre
viaţă şi moarte. Suntem profund recunoscători faţă de toţi cei care reuşesc să aducă speranţa pentru
viaţă: donatorii, familiile acestora și
echipele medicale.
Pentru ca acest «lanț al vieții»
să fie posibil, a fost nevoie de acceptul familiilor celor decedați. Transmitem
sincere
condoleanţe,
mulţumiri şi profund respect familiilor donatorilor care au găsit puterea
de a transforma propria durere în
speranţă pentru alții.
Respect şi recunoştinţă pentru
munca tuturor echipelor medicale
implicate în această luptă pentru
viaţă!”,
au
transmis
reprezentanții Agenției Naționale de
Transplant.

Drama unei familii
din Botoșani a
salvat alte 5 vieți!
În luna august 2022, drama unei
familii din Botoșani a salvat cinci
vieți. Un băiat, în vârstă de 14 ani, din
Botoșani a ajuns în stare critică la
Iași, după ce a suferit o ruptură a
unui vas de la nivelul creierului şi nu

a mai putut fi salvat de către medici.
Familia băiatului a fost de acord
cu prelevarea de organe, iar acestea
au ajuns la 5 pacienți aflați în stare
gravă.
„La faţa locului am găsit un pacient minor, în stop cardio-respirator. Au fost începute imediat
manevrele de resuscitare cardiopulmonară, care au durat câteva
zeci de minute. S-a reuşit restabilirea pulsului, iar, ulterior, copilul a
fost transportat la Pediatrie”, au
transmis medicii botoșăneni, înainte
de transferul către Iaşi.
Părinţii copilului au primit, după
doar câteva ore, vestea că nu mai
există nicio șansă pentru fiul lor, iar
după o discuţie cu medicii au decis
să schimbe viaţa altor familii. Astfel,
băiatul ajuns la Spitalul de Neurochi-

rurgie „Nicolae Oblu” din Iaşi, a fost
dus pe masa de operaţii, începânduse prelevarea.
„A fost o prelevare de la un donator de 14 ani, de la care s-au putut
preleva doar ficatul, rinichii şi corneea. Ficatul a fost transplantat unui
primitor de 29 de ani. Corneele urmează să fie transplantate, iar la rinichi procedura este în curs de
desfăşurare”, declara, în luna august
a anului 2022, doctorul Raluca
Neagu-Movilă, coordonatorul Centrului Regional de Transplant de la
Iaşi.
Cea de-a opta intervenţie de
prelevare organe de la Spitalul Clinic
de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi va
oferi unui număr de trei pacienți
șansa la o viață normală.
Codruța ȘOROAGĂ
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Teroarea din satul Pocreaca, tolerată de polițiștii
ieșeni! Doi adolescenți au atacat cu spray-uri
lacrimogene și bolovani: „De două luni de zile
suntem terorizați atât eu, cât și copiii!”

Doi adolescenți au atacat
cu spray-uri lacrimogene și
bolovani o familie din satul
Pocreaca, comuna Schitu
Duca. Gavril Catană are
grijă singur de cei 6 copii,
în vârstă de 3, 5, 7, 13, 15
și 17 ani, după ce soția sa,
Iuliana Catană, a încetat
din viață. Mama celor 6
copii a fost răpusă de
cancer în luna mai a anului
2022. De parcă situația lor
nu ar fi destul de grea,
familia trece de două luni
prin clipe de teroare
Gavril Catană susține că de circa
două luni este amenințat de doi localnici, Alexandru A. și Andrei O.
Aceștia recurg la diverse metode
pentru a-i speria copiii și au ajuns
până în punctul în care l-au atacat cu
un spray lacrimogen. Bărbatul susține că aceștia caută răzbunare,
după ce, în luna august, au fost implicați într-un accident cu motociclete pe care el l-a sesizat poliției.

Doi adolescenți au atacat
cu spray-uri lacrimogene
și bolovani o familie
din satul Pocreaca
Gavril Catană și cei 6 copii ai săi
sunt terorizați de doi tineri din satul
Pocreaca: Alexandru A. și Andrei O.
Aceștia profită de absența tatălui
pentru a-i amenința și speria pe cei
mici, aruncând cu bolovani în ei. Mai
mult, în cursul zilei de 29 septembrie, Alexandru A. l-a atacat pe Gavril
Catană cu un spray lacrimogen,
motiv pentru care bărbatul a depus
o plângere penală.
„Joi, 29 septembrie, în jurul orei
17:00, Alexandru A. mi-a dat cu spray
paralizant, erau și martori. Am apelat la 112, dar am primit același răspuns, să mă prezint la postul de
poliție. Ieri, am fost la secția din
Schitu Duca și aveam o plângere
scrisă de acasă, dar șeful de post nu
a ținut cont de aceasta. Mi-a luat declarație doar legat de spray-ul paralizant, nu a ținut cont de
amenințările pe care mi le făcuse
Alexandru A. În aceeași zi, Alexandru
A. și Andrei O. au oprit căruța în fața
casei, știau că nu sunt, copiii se

jucau în curte, iar ei i-au amenințat
și au aruncat cu pietre. Am sunat a
doua zi la poliție și am primit
amendă prin poștă, în valoare de
2.000 de lei, pentru că am apelat numărul de urgență, dar nu s-au gândit
să vină să facă cercetări, să vorbească cu mine sau cu fata mea cea
mare. Nu-i interesează pe ei. Poliția
de la Schitu Duca mi-a spus să declar doar incidentul cu spray-ul, leam spus că de două luni de zile
suntem terorizați, atât eu, cât și copiii, îi înjură, îi fac în toate felurile”, a
declarat Gavril Catană.

Gavril Catană: „Eu am
vrut doar să le fac bine,
că aveau mâinile rupte!”
Gavril Catană susține că cei doi
adolescenți se răzbună pe el și pe
copii, deoarece i-a reclamat la poliție, după ce au fost implicați într-un
accident rutier. Alexandru A. și Andrei O. ar fi condus două motociclete, deși nu dețin permis de
conducere. Odată produs incidentul,
aceștia ar fi vrut să pară că, de fapt,
s-au accidentat cu bicicletele.
„Ei se răzbună pe mine pe motiv

că, în luna august, am sunat la poliție
și i-am reclamat că au făcut accident. M-au determinat să nu depun
plângere legat de accidentul în care
au fost implicați. Ei conduceau 2
motociclete, dar nu aveau acte la ele
și nici permis de conducere. Eu am
vrut doar să le fac bine, că aveau
mâinile rupte, iar Alexandru A. era
lovit la picioare. Prietenii lor au vrut
să susțină că s-au accident cu bicicletele”, a adăugat Gavril Catană.
Purtătorul de cuvânt al IPJ Iași,
Anca Vîjiac, a transmis că se continuă cercetările pentru a fi luate măsurile legale.
„În urma sesizării făcute de bărbat, polițiștii au întocmit un dosar
penal în care efectuează cercetări
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de lovire sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru luarea măsurilor legale”, a precizat Anca Vîjiac,
purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.
Gavril Catană a ajuns la limita
disperării, neștiind ce să mai facă în
cazul celor doi adolescenți care l-au
atacat cu spray-uri lacrimogene și
care îi amenință permanent copiii.
Codruța ȘOROAGĂ
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Mare pelerinaj catolic în România, reluat
după pandemia de COVID-19 de Dieceza
de Iași, la sanctuarul marian de la Cacica

Dieceza de Iași anunță că
un mare pelerinaj catolic
din România va fi reluat,
după pandemia de COVID19, la sanctuarul marian de
la Cacica.
Aşadar, sâmbătă, 8
octombrie 2022, toate
persoanele consacrate
sunt invitate să participe.
Sanctuarul de la Cacica
este un loc de rugăciune şi
meditaţie, sfinţit prin
prezenţa icoanei
miraculoase a Preacuratei
Fecioare Maria, copie a
icoanei „Madona Neagră”
de la Częstochowa,
Polonia, care a fost adusă
la Cacica, în anul 1809
Invitaţie la pelerinajul persoanelor consacrate din Dieceza de Iaşi, la
sanctuarul marian de la Cacica.
Sâmbătă, 8 octombrie 2022, toate
persoanele consacrate sunt invitate
să participe. Sanctuarul de la Cacica
este un loc de rugăciune şi meditaţie, sfinţit prin prezenţa icoanei
miraculoase a Preacuratei Fecioare

Maria, copie a icoanei „Madona Neagră” de la Częstochowa, Polonia,
care a fost adusă la Cacica, în anul
1809. „Dragi persoane consacrate,
după o perioadă de pauză motivată
din cauza COVID-19, anul acesta reluăm pelerinajul la sanctuarul Marian
de la Cacica. Aşadar, sâmbătă, 8 octombrie 2022, toate persoanele consacrate din Dieceza de Iaşi sunt
invitate să participe la acest pelerinaj, cu ocazia hramului secundar,
«Regina Sfântului Rozariu», al bazilicii din Cacica”, anunță Pr. Alexandru Olaru, OFMConv., secretar al
Comisiei Diecezane pentru Viaţa
Consacrată – Dieceza de Iași.

Mare pelerinaj catolic
în România, reluat după
pandemia de COVID-19
de Dieceza de Iași,
la sanctuarul marian
de la Cacica
În acest an, în contextul acestei
sărbători, există oportunitatea de a
participa şi la comemorarea celor
230 de ani de prezenţă a polonilor la
Cacica. „Împreună, persoane consacrate, laici, preoţi şi episcopi, să ne
adunăm în jurul Maicii Domnului care

este Mama noastră cerească, dar şi
modelul de viaţă creştină. Programul
va fi următorul: 9:30 – sosirea, 10:00
– Sfântul Rozariu la grota din spatele
bisericii, 11:00 – Sfânta Liturghie prezidată de PS Petru Gherghel, 13:00 –
prânzul la conventul fraţilor franciscani, 14:45 – adoraţie euharistică,
15:30 – încheierea. Persoanele consacrate sunt rugate să confirme
participarea la pelerinaj, până în
data de 4 octombrie 2022, la responsabilii zonali. Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag, în număr cât mai
mare!”, a mai completat Pr. Alexandru Olaru, OFMConv., secretar al Comisiei Diecezane pentru Viaţa
Consacrată.

Sanctuarul se găseşte
în frumoasa regiune
bucovineană, la 19
kilometri de Gura
Humorului şi la 36 de
kilometri de Suceava
Sanctuarul de la Cacica este un
loc de rugăciune şi meditaţie, sfinţit
prin prezenţa icoanei miraculoase a
Preacuratei Fecioare Maria, copie a
icoanei „Madona Neagră” de la Częstochowa, Polonia, care a fost adusă

la Cacica, în anul 1809. Sanctuarul se
găseşte în frumoasa regiune bucovineană, la 19 kilometri de Gura Humorului şi la 36 de kilometri de
Suceava. Bazilica se află în centrul
localităţii, care este înconjurată de
dealuri acoperite cu păduri, pajişti,
delectând prin această imagine privirea oricărui trecător. Actuala biserică a fost construită între anii 1903
şi 1904, în stil neogotic, în crucieră,
din piatră cioplită şi cărămidă roşie
presată, urmând un proiect din Polonia. Biserica a fost consacrată în
ziua de 16 octombrie 1904, de către
arhiepiscopii de Lvov, Józef Bilczewski şi Józef Weber. Cu această
ocazie, s-a stabilit celebrarea oficială a hramului şi a pelerinajului în
cinstea Adormirii Maicii Domnului
din ziua de 15 august. Pe 15 august
1996, biserica a fost declarată sanctuar diecezan, în anul 1997 a fost declarată sanctuar naţional, iar, în
2000, Papa Ioan Paul al II-lea a acordat bisericii titlul de „basilica minor”.
Așadar, mare pelerinaj catolic în România, reluat după pandemia de
COVID-19 de Dieceza de Iași, la sanctuarul marian de la Cacica.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Un spectaculos târg al recoltei de toamnă,
cu numeroși producători, la Iași! Vor fi
expuse spre vânzare zeci și zeci de produse

Un spectaculos târg al recoltei de
toamnă, cu numeroși producători, la
Iași! Vor fi expuse spre vânzare zeci
și zeci de produse. Universitatea de
Științele Vieții din Iași organizează
„Zilele Recoltei” – o expoziție de
produse cu vânzare, în perioada 8-9
octombrie 2022. Peste 50 de
producători importanți de legume,
fructe, preparate alimentare
tradiționale și crame celebre se vor
reuni cu cele mai bune produse la
veritabila sărbătoare a toamnei. Toți
ieșenii sunt așteptați împreună cu
cei mici, deoarece vor fi organizate
ateliere pentru copii
Spectaculos târg, cu vânzare, intitulat „Zilele
Recoltei”, desfășurat pe 8 și 9 octombrie 2022, la
Iași. Universitatea de Științele Vieții (USV Iași) „Ion
Ionescu de la Brad” din Iași organizează evenimentul ce cuprinde o expoziție de produse cu
vânzare. Peste 50 de producători importanți de
legume, fructe, preparate alimentare tradiționale
și crame celebre se vor reuni cu cele mai bune
produse la veritabila sărbătoare a toamnei. Toți

ieșenii sunt așteptați împreună cu cei mici, deoarece vor fi organizate ateliere pentru copii care
vor cuprinde activități de modelare și „face painting”. De asemenea, aceștia își vor putea face propriul suc de struguri, organizatorii având în plan
și realizarea de ateliere pentru obținerea de must
sau de sculpturi în dovleci.

Spectaculos târg al recoltei de
toamnă, cu numeroși producători,
la Iași! Vor fi expuse spre
vânzare zeci și zeci de produse
Este unul dintre cele mai interesante, atractive și interactive momente programate în
această toamnă la Iași. „La această sărbătoare a
roadelor pământului vor fi amenajate peste 50 de
standuri pe care vor fi expuse legume și fructe de
sezon provenite din livezile și culturile locale, dar
și preparate alimentare tradiționale realizate de
producători din regiunea Moldovei. Vor fi prezenți
producători de miere, plante aromatice și condimentare, ciuperci, producători și procesatori din
carne de pui, porc, vită și pește, producători și
procesatori de lapte. Pe lângă ardei, vinete, gogoșari, morcovi sau alte rădăcinoase, vizitatorii
standurilor de la «Zilele Recoltei» la USV Iași vor
avea la dispoziție un sortiment variat de fructe de

sezon, de la mere sau pere, la prune și struguri, o
parte dintre ele fiind produse de studenții noștri”,
a transmis prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector
al USV Iași.

Oferta include dulcețuri, siropuri
și sucuri naturale, dar și o gamă
completă de murături tradiționale
Pentru ieșenii care preferă conservele preparate de gospodinele de la țară, oferta include dulcețuri, siropuri și sucuri naturale, zacuscă, dar și
o gamă completă de murături tradiționale. Fermierii vor fi prezenți cu brânzeturi din lapte de
oaie, vacă, bivoliță și capră, produse după rețete
consacrate, dar și unele specialități. „«Zilele Recoltei», o veritabilă sărbătoare a toamnei, va fi un
eveniment ce va oferi tuturor celor interesați, fermieri și vizitatori, ocazia de a se întâlni. În plus,
subliniem rolul nostru, al USV Iași, de a se implica
activ în comunitate, cu accent deosebit pe foștii
absolvenți”, a mai spus prof. univ. dr. Vasile Stoleru. Mai precizăm că intrarea la eveniment va fi
liberă, iar parcarea asigurată. Așadar, un spectaculos târg al recoltei de toamnă, cu numeroși producători, la Iași, unde vor fi expuse spre vânzare
zeci și zeci de produse.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Bătăușul de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”
Iași face amenințări grave pe rețelele sociale!
„20 de cuțite bag în tine și mă duc la pușcărie!“

Bătăușul de la Colegiul
Tehnic „Gheorghe Asachi”
Iași trece de la lovirea unor
elevi la amenințări foarte
grave la adresa unui tânăr
din Miroslava. Denis
Zaharia, practicant de arte
marțiale, s-a luat la bătaie
vineri, 30 septembrie 2022,
cu alți colegi chiar în
curtea școlii
În curtea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași a avut loc un conflict între elevi. În pauza de la ora
9:50, s-au luat la bătaie mai mulți
băieți. După acest incident, unii dintre cei implicați au avut nevoie de îngrijiri medicale. Conflictul nu a
încetat, iar bătăușul principal pare
că nu și-a învățat lecția. Elevul ce a
bătut cu sălbăticie alți băieți care se
aflau în curtea școlii continuă cu
amenințările.

Bătăușul de la Colegiul
Tehnic „Gheorghe Asachi”
Iași aduce amenințări grave
pe rețelele de socializare
După bătaia din curtea Colegiului
Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași,
Denis Zaharia, unul dintre bătăuși, a
făcut un live pe pagina de Instagram
în care își amenință rivalul, repetând
numele unui anume Codrin din Miroslava.
„Ascultați-mă puțin. Iau taxiul și
vă arăt, la ora 15:00, când ieșiți de la
liceu, ce înseamnă toată șmecheria.
Codrin din Miroslava, te iau și 20 de
cuțite bag în tine! Și mă duc la pușcărie, ca să știi!”, amenință Denis Zaharia, într-un live făcut pe pagina lui
de Instagram.
Băiatul care a pornit conflictul și
a lovit mai mulți elevi din curtea școlii este practicant de arte marțiale la
un club sportiv din Iași. Despre individul ce face legea în liceu se spune
că hărțuiește și jefuiește alți copii

cuminți care nu au nicio legătură cu
el. Pe rețelele de socializare, se observă adesea postări de la diversele
concursuri și campionate la care a
participat. Însă acest sport de contact nu-l practică doar la antrenamente și campionate, ajungând
să-și bată colegii în curtea școlii și
să-i amenințe în plină stradă. După
conflictul avut, acesta a fost dat
afară de la clubul unde practica
sporturi de contact.

Denis Zaharia face
legea în liceu
Bătaia care a avut loc în curtea
Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”
din Iași între mai mulți elevi, vineri,
30 septembrie 2022, a fost imortalizată de colegii ce stăteau pe margine. Motivul pentru care aceștia
s-au luat la bătaie este încă necunoscut. Colegii nu au încercat să
oprească conflictul dintre băieți.
Conducerea unității școlare a

luat legătura imediat cu Secția 2 Poliție, cu diriginții claselor, dar și cu
părinții acestora.
„La nivelul școlii, au început demersurile de verificare pentru a se
stabili exact circumstanțele în care
s-a produs acest accident și pentru
a se identifica măsurile ce se vor lua,
în conformitate cu regulamentele
școlare”, au declarat reprezentanții
ISJ Iași. Mai mult de atât, elevii vor
fi consiliați psihologic și informați cu
privire la violența în școli care, în niciun caz, nu este promovată. Tinerii
ce au fost implicați în conflict vor fi
sancționați conform regulamentului
școlii. „Inspectoratul Școlar Județean Iași consiliază conducerea unității școlare și monitorizează modul
în care se desfășoară verificările și
în care se vor aplica măsurile ce se
impun în acest caz”. Astfel, bătăușul
de la Colegiul Tehnic „Gheorghe
Asachi” Iași, Denis Zaharia, riscă
sancțiuni drastice.
Denisa PINTILIE
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Paranghelie pentru votanții de vârsta a treia din
Aroneanu, organizată de Benone Moruzi!
Petrecerea a fost sponsorizată de Dragoș Samoilă

Benone Moruzi a sărbătorit
pe 1 octombrie „Ziua
Internațională a
Persoanelor Vârstnice“ și a
organizat o paranghelie
pentru votanții de vârsta a
treia din Aroneanu.
Evenimentul a avut loc la
restaurantul Liria Events și
a fost sponsorizat de
Dragoș Samoilă, cel care
deține bodega de pe malul
lacului Aroneanu. Omul de
afaceri a fost nevoit să
susțină din banii lui
petrecerea organizată în
scop electoral de unul
dintre cei mai slabi primari
din județul Iași. Soții
Samoilă au deja contracte
de peste 1 milion de euro
cu mai multe primării din
județul Iași
„Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice“ se sărbătorește încă
din 1 octombrie 1991. Având în vedere
circumstanțele, primarul comunei
Aroneanu, Benone Moruzi, a decis să
profite de idee și să organizeze o pa-

ranghelie electorală cu mâncare,
băutură și joc de hore tocmai în restaurantul prietenilor lui cei mai buni,
soții Anca și Dragoș Samoilă. Așa
cum era de așteptat, totul a fost
sponsorizat de Dragoș Samoilă, un
abonat la contractele cu primăriile
din județul Iași.

Benone Moruzi își ține
alegătorii aproape:
Paranghelie pentru
votanții de vârsta
a treia din Aroneanu!
Primarul comunei Aroneanu, Benone Moruzi, a sărbătorit pe 1 octombrie „Ziua Internațională a
Persoanelor Vârstnice“. Evenimentul
a mascat, de fapt, o chermeză electorală în care primarul a petrecut împreună cu acoliții și susținătorii lui
financiari.
Paranghelia în care ar fi trebuit
să fie sărbătorite persoanele cu vârsta peste 65 de ani a avut loc în localul de lux deținut de familia
Samoilă pe malul lacului Aroneanu.
În cadrul restaurantului Liria
Events, persoanele din Centrul de
zi/Unitatea de Îngrijire la Domiciliu
Vârstnici „Sf. Pantelimon“ au primit

mâncare, băutură și au beneficiat de
un program artistic. Toți cei prezenți
la eveniment au dansat, au cântat și
au mâncat tort în cinstea marii sărbători ce i-a adunat sub același acoperiș. Totul a fost comandat de
nimeni altul decât de primarul comunei Aroneanu, Benone Moruzi, împreună cu soții Samoilă. Bătrânii au
fost aranjați la mese, puși să bată
din palme, să danseze în hore cu
zâmbetul pe buze, să mimeze voia
bună și extazul participării la eveniment.
Aroneanu este cea mai slab dezvoltată comună din zona metropolitană din Iași, dar acest lucru nu îl
împiedică pe primarul Benone Moruzi să organizeze petreceri inutile
pentru a îi convinge pe cei mai slabi
să îl voteze și în mandatul următor.

Soții Samoilă sponsorizează
chefurile lui Benone Moruzi
Anca și Dragoș Samoilă, cunoscuți deja pentru contractele de consultanță pe care le oferă cam tuturor
primăriilor din județul Iași, au sponsorizat „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice“ în comuna
Aroneanu. Cei doi granzi ai contrac-

telor de consultanță cooperează de
minune cu primarul comunei Aroneanu, Benone Moruzi. La cererea
acestuia, au organizat evenimentul
dedicat celor mai în vârstă chiar în
localul de lux pe care îl dețin.
Firma Pro Consulting Expert,
deținută de soții Samoilă, a prins
deja un pot de peste 1 milion de euro
pentru anul 2022. Aceștia trăiesc de
pe spatele primăriilor din proiecte
dezvoltate prin Programul Național
de Investitții „Anghel Saligny“ (PNI) și
prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De exemplu, într-o singură zi, firma lui Dragoș
Samoilă a încheiat două contracte
cu două primării diferite, în valoare
de 70.000 de lei. În comuna Mogoșești-Siret a prins un contract de
6.000 de euro pentru o consultanță
privind reabilitarea dispensarului din
localitate și altul de 11.200 de euro
pentru servicii de proiectare și inginerie – faza studiului de fezabilitate
pentru același dispensar.
Paranghelia pentru votanții de
vârsta a treia din Aroneanu, sponsorizată de familia Samoilă, a fost doar
un motiv în plus de colaborare cu
bunul lor prieten, Benone Moruzi.
Adnana GAFTON
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O firmă din Iași a vândut cauciucuri „Hankook” care s-au
uzat în 6.000 de kilometri! Clientul: „Vreau banii înapoi
de la Torom, erau contrafăcute, cu etichetă în coreeană”

Un client din județul Mureș a apelat
la serviciile firmei ieșene Torom
Internațional SRL. A cumpărat 4
anvelope de vară pentru un
autoturism marca BMW. După 6.000
de kilometri, acestea au cedat.
Reprezentanții „Hankook” au
expertizat anvelopele și au transmis
că nu au fost respectate condițiile de
acordare a garanției. Clientul susține
că sunt contrafăcute și că au sosit
prin curier, cu etichetă în coreeană
Situație neplăcută pentru un client din județul
Mureș, care a apelat la serviciile societății Torom
Internațional SRL din Iași, un furnizor de anvelope
și accesorii pentru mașini. În luna martie 2021, a
comandat un set de 4 anvelope de vară pentru un
autoturism marca BMW 530 Diesel, a achitat aproximativ 2.000 de lei, iar, la câteva zile, comanda a
ajuns la domiciliul său. Recent, și-a dat seama că
anvelopele sunt foarte uzate. „Am comandat un
set de cauciucuri «Hankook». Am achitat 1.900 de
lei, plus transport, vreo 70 de lei. Am mers în jur
de 6.000-8.000 de kilometri, dar nu mi-am dat
seama. Cauciucurile erau duse de tot pe banda de
rulare, din 10 milimetri mai sunt 3.
Nu există nicio explicație, dar mi-au spus să
le trimit la expertiză. Nu vreau să-mi înlocuiască
cauciucurile, pentru că se poate repeta, doresc
să-mi înapoieze banii. Am avut cauciucuri de
iarnă cu care am mers din 2016 și nu au fost probleme”, a declarat Rareș Rusu, clientul firmei
Torom Internațional. În cazul în care se circulă pe

drumurile publice cu cauciucuri foarte uzate, polițiștii pot aplica amenzi usturătoare.

O firmă din Iași a vândut cauciucuri
„Hankook” care s-au uzat rapid.
S-a făcut expertiză
Când a constatat uzura excesivă, Rareș Rusu
a corespondat cu reprezentanții firmei Torom Internațional. Apoi, setul de cauciucuri a fost trimis
la Iași pentru expertiză. „Ne pare rău să aflăm că
aveți probleme cu anvelopele și suntem conștienți de neajunsurile pe care vi le-au cauzat. Anvelopele au fost expertizate reprezentantul
«Hankook». Iată răspunsul lui: «Dorim să vă informăm despre reclamația dumneavoastră în garanție și să vă aducem la cunoștință rezultatul.
Am verificat/inspectat anvelopa și nu au fost găsite erori de producție, materiale incorecte sau
manoperă. Pe baza acestei concluzii, nu vă putem
oferi nicio formă de compensare. Anvelopele prezintă uzură pronunțată pe o parte a benzii de rulare, fiind cauzată, în mod evident, de probleme la
geometria roților vehiculului. Prin urmare,
această reclamație nu este acoperită de garanție»”, se arată în răspunsul Torom de la finalul lunii
septembrie 2022. În replică, bărbatul nemulțumit
a precizat pentru BZI că anvelopele erau contrafăcute. „Dacă era o problemă legată de geometria
roților, se uzau pe interior sau pe exterior, nu pe
toată banda de rulare. Când am ales anvelopele,
am optat pentru indicele de viteză W, dar mi-au
spus că au set mai bun, cu indice de viteză Y, și că
ajunge și mai repede. Plus că erau mai ieftine. Am
ales varianta a doua, fără să știu că sunt contra-

făcute. Cauciucurile au venit cu etichetă în coreeană”, a mai spus Rareș Rusu. Clientul a precizat că va apela la Protecția Consumatorilor, în
speranța că va recupera prejudiciul.

Firma din Iași vinde de 1,5
milioane de euro: „Extraordinar,
am să-l dau în judecată”
În 2021, cifra de faceri a societății Torom Internațional SRL a fost de 7,9 milioane de lei,
aproape 1,5 milioane de euro, cu un profit de
107.204 lei, datorii de 3 milioane de lei și un număr
de 6 angajați. Firma este controlată de afacerista
Tatiana Boureanu. Contactată telefonic, aceasta
a precizat că-l va acționa în instanță pe reclamant. „Are problema cu mașina. Astea sunt luate
de la dealer. Este rău intenționat. Extraordinar,
am să-l dau în judecată. Am respectat toate procedurile. Am să vorbesc la «Hankook» să-l dea în
judecată. Poliția o să-l mănânce”, a transmis patroana Torom Internațional. Pe site-ul societății,
clienții sunt asigurați că anvelopele sunt noi.
„Având o vastă experiență în acest domeniu,
putem oferi clienților noștri o gamă variată de anvelope noi, anvelope de vară noi, anvelope de
iarnă, anvelope pentru toate anotimpurile sau all
season, pentru orice autoturism, autoutilitară,
SUV (4 x 4), camion, remorcă și, în mod sigur, pentru orice buzunar”, se arată în descrierea afacerii
pornite în urmă cu 20 de ani. O firmă din Iași a
vândut cauciucuri „Hankook” care s-au uzat în
6.000 de kilometri. Rămâne de văzut la ce concluzii vor ajunge comisarii de la Protecția Consumatorilor.
Ciprian BOARU
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El este piromanul din Nicolina! A dat foc,
fără niciun motiv, unei bijuterii pe două
roți. La rândul lor, oamenii legii l-au „ars”

Caz ciudat la Iași. Un
bărbat a dat foc, fără
niciun motiv, unei
motociclete. Polițiștii au
intrat pe fir și l-au
identificat în scurt timp, iar
acum acesta se află în
spatele gratiilor
Un individ a fost arestat preventiv zilele trecute, după ce dat foc
unei motociclete. Ceea ce părea un
fel de reglare de conturi s-a dovedit
a fi, de fapt, o întâmplare de neînțeles. Pe 29 septembrie, Ion Olaru se
afla în zona Nicolina, lângă peco Mol.
A observat o motocicletă parcată
lângă Grădinița Longavit și, fără niciun motiv, i-a dat foc. Incendiul s-a
manifestat violent, iar motocicleta a
fost distrusă în totalitate. Proprieta-

rul s-a ales cu o pagubă de câteva
mii de euro. Pe fir au intrat polițiștii
ieșeni care, într-un timp record, l-au
identificat pe autor. Acesta se numește Ion Olaru și este din Iași. Bărbatul nu se cunoștea cu proprietarul
motocicletei și se pare că nu a avut
o explicație în fața anchetatorilor.
Oamenii legii au vrut să îi dea o lecție
piromanului de ocazie, așa că l-au
reținut pentru 24 de ore.

Ion Olaru, piromanul din
Nicolina, a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile
Și judecătorii ieșeni au considerat că Ion Olaru poate fi un pericol
public, de aceea l-au arestat preventiv pentru 30 de zile. „Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași
au identificat un bărbat din munici-

piul Iași, bănuit de comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Din cercetări
a rezultat faptul că, la data de 29
septembrie a.c., ar fi incendiat o motocicletă parcată în fața unui imobil
din municipiul Iași. Pe parcursul cercetărilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, cu sprijinul
celor din cadrul Secției nr. 6 Poliție
Iași și al luptătorilor S.A.S. Iași, au
efectuat o percheziție domiciliară,
fiind ridicate mijloace materiale de
probă. În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 1 octombrie a.c., bărbatul a fost reținut și
introdus în Arestul IPJ. Iași. Ulterior,
acesta a fost prezentat Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, instanța dispunând
arestarea sa preventivă pentru 30 de

zile. Cercetările continuă”, au precizat reprezentanții inspectoratului de
Poliție Județean (IPJ) Iași.

Riscă să stea ani grei
în spatele gratiilor
Dacă va fi găsit vinovat, Ion Olaru
ar putea ajunge în spatele gratiilor
pentru o perioadă mai lungă de timp.
Trebuie precizat faptul că acesta
mai este cercetat într-un dosar
penal pentru că a condus un autovehicul pe drumurile publice, fiind sub
influența băuturilor alcoolice. Acest
nou dosar îl duce mai aproape de
pușcărie pe individul devenit piroman peste noapte. Rămâne de văzut
ce vor decide magistrații în ceea ce
îl privește pe Ion Olaru, piromanul
din Nicolina.
Lucian SAVA

PUBLICITATE
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi, Str. Zorilor nr.11,
Jud.Iaşi,în calitate de lichidator judiciar al debitoarei RAGRO TOTAL S.R.L., desemnat prin Încheierea nr. 23/F/27.10.2021, pronunţată de Tribunalul Vaslui–Secția
Civilă, în dosarul nr.1932/89/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în
data de 10.10.2022, ora 13:00 licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următoatrelor active mobile:
Bunuri mobile; UM; Cant.; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA)
Dacia Logan nefuncțională
buc
1
5.149,80
Cărucior sh H&B Technik
buc
1
832,50
Header sh New Holland type 24v
buc
1
9.360,00
Bibliotecă Horsens 3 rafturi
buc
1
45,00
Bibliotecă Horsens 5 rafturi
buc
1
28,80
Birou Gentofe
buc
1
161,10
Butoi soluție Ad Blue
buc
1
16,20
Calculator Intel 15
buc
1
107,10
Imprimantă
buc
1
29,70
Jaluzele verticale
buc
1
105,30
Router B311-221
buc
1
46,80
Prețurile nu includ TVA. În cazul în care la data fixată pentru licitaţia din
10.10.2022, nu se va reuși valorificarea tuturor activelor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de 17.10.2022,
24.10.2022, respectiv 31.10.2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la
data de 09.10.2022, 16.10.2022, 23.10.2022, respectiv 30.10.2022, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.91, alin.1, din Legea
nr.85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, ga-

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi, Str.Zorilor nr.11,
Jud.Iaşi,în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare AGROCOMPLEX GLOBAL S.R.L., desemnat prin Încheierea nr.22/F/27.10.2021, pronunţată de Tribunalul
Vaslui–Secția Civilă, în dosarul nr.1931/89/2021, în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data de 10.10.2022, ora 13:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare,
pentru valorificarea următoatrelor active mobile, proprietatea debitoarei:
Dacia Logan
6.205,60
Dacia Logan
6.221,60
Volkswagen Transporter
5.785,60
Obiecte de inventar
36,00
Aparat de sudura
14,40
Aspirator
31,20
Birou
48,00
Birou
95,20
Birou neos
48,00
Casetiera 3 sertare
16,80
Coltar
140,00
Etajera inalta lata
28,00
Laptop
92,00
Masa consiliu
8,80
Motopompa Ruris MP50
8,80
Polizor(flex)
14,40
Polizor (flex)
36,00
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din 10.10.2022, nu se va reuși valorificarea tuturor
activelor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi
condiţii, în data de 17.10.2022, 24.10.2022, respectiv 31.10.2022, ora 13:00, la sediul
lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce
urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data de 09.10.2022, 16.10.2022, 23.10.2022, respectiv
30.10.2022, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu preve-
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ranţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 05.08.2022. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de
pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în ședința
Adunării Creditorilor din data de 05.08.2022. Înscrierea la licitaţie se face cu cel
mult 1(una) zi lucrătoare, ora 16:00, înainte de data licitaţiei prin depunerea tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de
participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei
nr: RO78 BTRL RONCRT0452191301, deschis la Banca Transilvania. Garanţia de
participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit
pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea activelor se va programa în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la data programării vizitei,
cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar
în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activelor mobile este o condiție obligatorie pentru participarea
la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activelor
mobile supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis
la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro, la tel.
0733.683.702, 0724.683.705, mail:vanzari@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.
derile art.91, alin.1, din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice
sarcini, precum ipoteci, aranţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice
fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie
publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat
în cadrul Adunării Creditorilor din data de 04.08.2022. Pasul de licitaţie stabilit
este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 04.08.2022. Înscrierea
la licitaţie se face cu cel mult una zi lucrătoare, ora 16:00, înainte de data licitaţiei
prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare
al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul
de pornire a licitației, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul
de lichidare al debitoarei nr: RO39BTRLRONCRT0452340801, deschis la Banca
Transilvania. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data
plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar
se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare,
până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea activelor se va programa în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
la data programării vizitei, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care
acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei
care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activelor mobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea activelor mobile supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este
de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar
nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro, la tel. 0733.683.702, 0724.332.099, mail: vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.
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Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării
țin și verific evidența contabilă la SC,
ONG, PFA.
Ofer consultanță în probleme
economice și reprezentare cu ocazia
oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490.019

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele: 0232.210.728;
0745.643.908; 0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:
dr. Constantin Liviu Panainte (doctor in
stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela- PsihologPsihoterapeut

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:

• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate
precum și atestări profesionale în
domeniul financiar-contabil,
prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii
de fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare și
extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; *
Misiuni de administrare și arbitraje lichidări societăți; * Auditare
societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară,
drept comercial parte economică; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntară societăți; * Comunicare și
relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și
informatică de gestiune. Relații la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

ANGAJEAZĂ Asistent Manager

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

ANUNȚURI
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare
pc / limba engleză, EUROPA
TRADE SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italia
nă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
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spedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole
din textile, fără studii și
experiență precizate, CONFECȚII
INTEGRATE MOLDOVA SRL IASI.
Relații la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro,
STR.BUCIUM NR.34.
Confecționer asamblor articole
din textile, 8 clase, experiență 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Relații la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA. Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.

Casier, studii liceale, 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.

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

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

<8

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, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR
SRL. Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
SA. Relații la: 0232/231950;
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0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Ospătar, fără studii și experiență
precizate, FULGER MIRALEX SRL.
Relații la: 0749215034, ALEEA
DECEBAL NR.2, BL.B7, SC.A,
ETJ.4, AP.17.
Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Relații la:
0734062819; remusbatiment2014
@gmail.com, COM.GRAJDURI
VALEA SATULUI NR.130.
Manipulant marfă, studii medii,
fără experiență precizată,
TEXTILA SA. Relații la:
0744453064;
marketing@textilais.ro.
Muncitor necalificat în industria
confecțiilor, studii generale fără
experiență precizată, KATTY
FASHION SRL. Relații la:

0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.
Operator fabricarea și prelucrarea
polimerilor, studii medii; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Recepționer de hotel, studii
liceale, absolvent, persoană peste
45 ani, grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații la:
0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Psiholog în specialitatea
psihologia muncii și
organizațională, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Recepționer de hotel, studii medii,
fără experiență precizata, limba
engleză, HOTEL TERRA IASI SRL.
Relații la:0754087783;
0764271180; 0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Programator, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com
Personal citire contoare, minim 8
clase, fără experiență precizată,
MSC OPERATIONAL SA. Relații la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.

NOTIFICĂRI
Pentru următoarelor societăţi
comerciale din jud.Iaşi, dizolvate
conform Legii nr.31/1990, a fost
numit lichidator, cu sediul
profesional în Iaşi, bl.Chimiei, nr.
2, bl.C1, parter, sp.com 3, jud.Iaşi,
tel 0745258193. 1. DUPLEXURI
PARTAC S.R.L., ORC:
J22/2043/2021, CUI: 44462699,
2. TRADE CAR COMPONENTS
IASI S.R.L., ORC: J22/1003/2022,
CUI 42812453. Creditorii acestor
societăţi comerciale se pot înscrie
la masa credală prin adresarea
unei cererii către lichidator, până
la data de 14.10.2022.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele RUSU ADRIAN, emis de
Universitatea de Medicină și
Farmacie Grigore T. Popa Iași,
Facultatea de Farmacie. Se
declară nul.
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Scene de groază la Iași! Un adolescent a fost atacat pe
stradă cu un cutter de un bărbat. A vrut să-i taie gâtul

Scene incredibile la Iași.
Un adolescent a trecut
milimetric pe lângă moarte
după ce a fost atacat cu un
cutter. Agresorul l-a tăiat
în zona gâtului, vrând,
astfel, să-i dea o lecție

medical care, după ce i-a acordat
adolescentului primul ajutor, l-a
transportat la o unitate medicală
pentru îngrijiri.

Scene de groază la Iași. Un adolescent a fost la un pas de moarte
după ce a fost atacat. Totul avea să
se petreacă în comuna ieșeană Mogoșești-Siret. Acolo, Ionel Purghel a
intrat într-un conflict un adolescent,
în vârstă de 17 ani, a cărui identitate
o vom proteja. După un schimb de
replici, Ionel Purghel l-a lovit cu o
piatră în cap, apoi a pus mâna pe un
cutter, cu intenția de a-i tăia gâtul.
Martorii au sunat imediat la numărul
unic de urgențe 112 și au cerut ajutor.
La fața locului a ajuns un echipaj

Pe fir au intrat polițiștii. Aceștia
l-au reținut pe individ pentru 24 de
ore, iar magistrații din cadrul Tribunalului Iași au decis ca Ionel Purghel,
în vârstă de 54 de ani, să fie arestat
preventiv pentru tentativă la omor.
„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Iași în dosarul de urmărire penală, dispune arestarea
preventivă a inculpatului Purghel
Ionel cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor pe o
durată de 30 de zile, de la data de

A fost arestat preventiv
după ce a încercat să-i
taie gâtul unui adolescent

Bursa bârfelor

01.10.2022, până la data de
30.10.2022, inclusiv”, se arată în decizia magistraților.

Un atac similar a avut
loc cu câteva zile înainte
Un atac similar a avut loc cu doar
câteva zile înainte ca Purghel să comită fapta. Scenele incredibile s-au
petrecut în zona Dancu, acolo unde
Florin Alin Gîlcă s-a gândit să-i dea o
lecție dușmanului său. Doar o minune a făcut ca victima, Alinu D., să
nu se stingă. Mai mult mort decât
viu, a ajuns pe mâinile medicilor,
însă are nevoie de 28-30 de zile de
îngrijiri medicale. Polițiștii din Iași au
intrat pe fir și l-au depistat pe agresor. După ce a fost audiat, oamenii
legii l-au reținut pentru 24 de ore, iar
pe data de 28 septembrie a fost prezentat în fața judecătorilor.

găsit nimic în neregulă și se crede că ar fi inventat totul. De ce? Apăi umblă o vorbă că un alvocat
l-ar fi sfătuit pe trafecant să spună că a fost
bătut ca să tragă de timp și să se facă niște manevre. Apăi babele nu știu dacă o fi așa sau nu,
dar asta se aude. Apropo, cică alvocatul ar fi luat
o sumă mărișoară să intre în dosar. Mai povestim
despre asta în edițiile viitoare...

La șpriț s-a lăudat cum merge
treaba cu autorizațiile pentru el
Îl știți pe ăla bătut de mascați?
Cică alvocatul a spus așa
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu o
povestioară de prin Târg. Recent, unul care a fost
arestat pentru trafic de droage de alea acre a zis
că a fost bătut de mascați. Cică medicii nu au

În continuarea rubricuței de azi, babele vă
mai spun câteva vorbe despre Fane Rânjală, ăla
de are Oimeaut cum urci Copoul. Apăi cică încearcă să se mai extindă și să mai deschidă bodeci prin Târg. Umblă o vorbă care spune că
problemele legate de autorizații și altele nu
există pentru el. A spus la un șpriț că a rezolvat
imediat cu cineva din bremărie atunci când a

Arestat preventiv
pentru 30 de zile
Magistrații ieșeni au decis ca
Florin Alin Gîlcă să fie arestat preventiv timp de 30 de zile pentru tentativă de omor. „Admite propunerea
de luare a măsurii arestării preventive, măsură formulată de Parchetul
de pe lângă Tribunalul Iași, cu privire
la inculpatul Gîlcă Florin Alin şi, în
consecință, dispune arestarea preventivă a inculpatului Gîlcă FlorinAlin, în prezent deținut în C.R.A.P.
Iaşi, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor (persoană vătămată Duca Alinu) pentru
o perioadă de 30 de zile”, au decis judecătorii ieșeni. Rămâne de văzut ce
se va întâmpla cu atacatorul după
scenele de groază.
Lucian SAVA

deschis magazinul de covrigi de pe Ștefan. A
spus că la fel face și acum. Sunt niște băieți cu
ochi colorați care ar putea face niște verificări,
dar se pare că nu sunt interesați...

Ce nu face doamna ca să
intre în grațiile managerului
La final de rubricuță, babele vă mai spun câteva chestiuni de prin lumea medicală. Există o
doamnă pe nume Cretinuța Piariac care este
șăfă pe la îngrijiri. Doamna asta tot încearcă să
intre în grațiile domnului manager Tilofte. Gurile
rele spun că ar face și niște postări pe Facebook
în care îl etichetează pe domnul Bănuț, dar că
acesta nu le-ar accepta... Ei, poveste complicată, dar ce nu face omul să aibă un pic de
spate... Babele zic că personalul nu ar trebui săși bată capul prea mult cu Tilofte că nu mai face
mulți purici în funcțiunea aia...

