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O comună din județul Iași va avea drumuri
reabilitate cu 5,5 milioane de euro de la
Compania Națională de Investiții

Primăria comunei Cristești, județul
Iași, va beneficia de o finanțare de 5
milioane de euro pentru reabilitarea
drumurilor afectate de viiturile de
acum 3 ani. Licitația este programată
la mijlocul lunii noiembrie 2022.
Oferta cu prețul cel mai mic va fi
declarată câștigătoare de comisia de
evaluare
Compania Națională de Investiții (CNI) anunță
noi investiții în infrastructura din județul Iași. Pe
data de 14.11.2022, autoritatea contractantă va organiza o licitație pentru reabilitarea drumurilor
din comuna Cristești, care au fost afectate de viiturile din anul 2019. Valoarea estimată a investiției
este de 27.131.255 de lei, fără TVA, aproape 5,5 milioane de euro. „Rețeaua rutieră actuală a comunei se prezintă parțial asfaltată, dar cea mai mare
parte, la nivel de drum parțial pietruit colmatat cu
pământ, cuprinde o serie de podețe improprii
desfășurării traficului auto și/sau circulații pietonale, stare care influențează negativ viața și activitatea locuitorilor. Drumurile propuse spre
asfaltare asigură conectivitatea și mobilitatea populației în și dinspre Comuna Cristești. Având în

vedere că acestea nu au fost supuse modernizării
prin metode perfecționate de impermeabilizare,
a condus și va conduce la afectarea lor în urma
unor precipitații însemnate cantitativ. De asemenea, starea lor actuală afectează și celelalte drumuri din comună, care sunt asfaltate prin proiecte
derulate anterior, prin aducerea de aluviuni și resturi vegetale pe platforma acestora de pe drumurile nemodernizate (propuse prin prezentul
proiect)”, se arată în caietul de sarcini. CNI a semnat și pentru construirea unei săli de sport în comuna Plugari.

O comună din județul Iași va avea
drumuri reabilitate în termen de 1 an
Intervențiile vor fi realizate pe drumurile comunale și sătești cu o lungime totală de 13,1 kilometri. Serviciile de proiectare ar urma să fie
asigurate în termen de două luni, în timp ce execuția trebuie realizată în 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. „Datele obținute
au dus la concluzia că, pentru zona supusă prezentului studiu geotehnic, stratificaţia existentă
reprezentată de depozite sedimentare este constituită dintr-o alternanţă neuniformă de argile,
argile prăfoase, prafuri argiloase, nisipuri. Aceste

formaţiuni sunt caracterizate printr-o neuniformitate la nivelul grosimii lor, dar mai ales a suprafeţelor pe care acestea apar. S-au efectuat un
număr de 46 de foraje”, se mai arată în documentația procedurii. CNI a alocat fonduri și pentru alte
comune din județul Iași.

Mai multe drumuri din comuna
Miroslava vor fi reabilitate
Și Primăria Miroslava a organizat o procedură
pentru reabilitarea infrastructurii. Recent, a fost
semnat contractul pentru modernizarea mai multor străzi. Cea mai bună ofertă aparține firmei de
construcții Danlin XXL din județul Neamț. Autoritatea contractantă a stabilit și lista străzilor ce
vor fi supuse modernizării: sat Valea Ursului (str.
Emil Racoviță, str. Ion Creangă, str. Ionel Teodoreanu, str. Mihail Sadoveanu, str. Primăverii), sat
Valea Adâncă ( str. Iazului, str. Cornești, str. Prunilor), sat Ciurbești (str. Neculai Hîrțan), sat Cornești (str. Ciprian Porumbescu), sat Uricani
(legătura str. Eroilor cu str. Beldiman), sat Miroslava (str. Stadionului). Lungimea totală a străzilor
este de 10,6 kilometri. O comună din județul Iași
va avea drumuri reabilitate, dar rămâne de văzut
dacă va fi respectat graficul de lucrări.
Ciprian BOARU

3

EVENIMENT

Vineri, 7 octombrie

A fost implicată într-un teribil accident la Iași, dar
a scăpat ca prin minune. Acum a primit o palmă
grea și are nevoie de ajutor. Este vocea ISU-SAJ

Una dintre vocile ISU-SAJ
din Vaslui are nevoie de
ajutor. În primăvara acestui
an, angajata SAJ Vaslui a
fost implicată într-un
teribil accident rutier
petrecut la Iași. A suferit
multiple leziuni și a avut
nevoie de o lungă
recuperare. Când credea
că totul s-a terminat, a
primit o palmă grea
Mariana Roznov este angajata
Serviciului de Ambulanță Județean
Vaslui, iar din primăvara acestui an
pare că soarta i-a pregătit un alt
drum. Pe 8 mai 2022, Mariana avea
să fie implicată într-un grav accident
ce a avut loc la Iași. Se întorcea la
Vaslui după ce își vizitase fiica, studentă la Universitatea de Medicină și
Farmacie (UMF) Iași. Atunci, șoferul
unui autoturism marca Opel ar fi

pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un microbuz. Martorii au
sunat imediat la numărul unic de urgențe 112 și au cerut ajutor. La fața
locului au ajuns mai multe echipaje
medicale și polițiștii rutieri. În urma
impactului, au fost rănite cinci persoane.

După accident, a
primit o palmă grea
După o perioadă grea de recuperare, Mariana Roznov a reușit să
scape de majoritatea problemelor.
Când credea că totul s-a terminat, a
primit o palmă mai grea. Aceasta a
fost diagnosticată cu o boală gravă.
Colegii de la SAJ Vaslui au cerut ajutor în mediul online. „Poate că ați
vorbit cu Mariana sau poate că nu.
Ea este una din vocile din dispeceratul ISU-SAJ Vaslui și are nevoie de
ajutorul nostru! Toți cei care o cunoaștem știm deja că este o colegă

extraordinară, un om dedicat meseriei, o prietenă bună și o mamă
exemplară pentru fiica ei, studentă
la medicină. Ziua de 8 mai 2022 i-a
schimbat brusc cursul vieții. Întorcându-se din Iași, după o vizită la
fiica ei, microbuzul în care se afla
colega noastră Mariana Roznov a
fost lovit frontal de un alt participant
la trafic. În urma acestui accident,
colega noastră a suferit un traumatism cranio-facial și fracturi la nivelul membrelor inferioare. Au urmat
patru luni de chin, imobilizare la pat
și recuperare”, se arată în postarea
celor de la SAJ Vaslui.

Câteva mii de euro
o pot salva
Viața Marianei ar putea să se
schimbe. „Când totul părea să revină
la normal și când spera din toată
inima să se întoarcă în spatele pupitrului 112 din dispeceratul ISU-SAJ
Vaslui, un diagnostic crunt de ne-

oplazie în stadiu avansat avea să-i
pună capăt acestei speranțe. Din fericire, poate avea o șansa la viață cu
tratamentul avansat oferit de Spitalul «Sf. Constantin» din Brașov,
unde, după mai multe demersuri, în
data de 7.10.2022, este așteptată
pentru a suferi o intervenție chirurgicală ale cărei costuri se ridică la
suma de 18.000 de euro. Haideți să o
ajutăm pe Mariana! Orice sumă este
bine-venită. Nu e nevoie de un efort
prea mare din partea noastră. Dacă
reușim să ne implicăm cât mai mulți,
cu donații mici și multe, putem
strânge banii necesari”, au completat cei de la SAJ Vaslui.
Puteţi face donaţii în următoarele conturi :
MARIANA ROZNOV CONT:
RO23BTRL03801201G91758XX
MARIA-LAURA ROZNOV CONT:
RO84BTRLRONCRT0534181801
Lucian SAVA
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Informația pe care o așteaptă toți
pelerinii! Cum va fi împodobit
baldachinul: „Am pregătit delfinum”

Familia Buştei din București cumpără
anual câte un camion cu flori și vine
la Iași pentru a împodobi baldachinul
în care este așezată racla cu
moaștele Sfintei Parascheva. Acesta
este al 19-lea an de când familia
Buștei face acest gest cu ocazia
prăznuirii hramului Sfintei
Parascheva, 14 octombrie
Pentru ei, Sfânta Cuvioasă Parascheva a reușit să ofere o bucurie nemărginită, acesta fiind
motivul pentru care toţi membrii familiei Buștei
vin an de an la Iaşi ca să decoreze baldachinul
Totul a început în 2004, când Florentina Buștei
a văzut-o pe Sfânta Parascheva. Femeia era însărcinată în acel moment, iar Sfânta i s-a arătat
în vis. În acel moment, a înţeles că îi va proteja familia, iar ea a decis să-şi arate recunoştinţa şi
mulţumirea.Şi anul acesta, pentru a o cinsti pe
Sfânta Parascheva, cei din familia Buștei au decis
să facă ceva special. De aproape două decenii,
oamenii au pe mână o afacere cu flori, însă de
când vin la Sfântă, pentru ei viaţa s-a schimbat
radical.
Anul acesta au ales o serie de flori cu adevărat
speciale, în diferite culori. Astfel, baldachinul va
fi împodobit cu trei tipuri diferite de crini, crizanteme, cinci tipuri de trandafiri, delfinum și verdeață.

Baldachinul va fi împodobit din nou
Baldachinul în care este scoasă racla cu
moaștele Sfintei Parascheva este împodobit de
familia Buștei din București. Pentru a 19-a oară,
membrii familiei, alături de voluntari, vor decora

cu flori baldachinul unde va fi așezată racla cu
sfintele moaște și unde vor veni să se roage sute
de mii de pelerini din toată țara.
„Anul acesta o să aducem trei tipuri de crini și
crizanteme, cinci tipuri de trandafiri, delfinum și
ierburi verzi.Am descoperit ce înseamnă Sfânta
Parascheva, cei care nu cred nu își dau seama
despre ce e vorba. Se simte puterea divină, de
câte ori plecam de acolo, poate că eram mai fericiți, mai pregătiți pentru viață. După atâția ani, pot
spune că a devenit firesc să fie împodobit baldachinul. Îl împodobim pentru Sfântă, în primul rând,
dar, în același timp, și oamenii se bucură sau așa
îi primește Sfânta acolo. Astea e ideea, să se bucure toată lumea, inclusiv noi.
Și înainte se puneau flori la icoane, în biserici,
dar acum a devenit o tradiție frumoasă. Mereu sau oferit oameni să ne ajute să împodobim, inclusiv din Iași, Suceava, Bacău... sunt și voluntari,
florile sunt fixate pe niște bureți”, a declarat soțul
Sandu Buștei.

Așa a început totul
Florentina Buștei, în vârstă de 50 de ani, este
femeia care se ocupă personal de împodobirea
baldachinului, cu aproximativ o săptămână înainte de marea sărbătoare. În primăvara anului
2004, a avut un vis care a făcut-o să se cutremure
și să ia această decizie. Era însărcinată și a considerat acest vis ca fiind un semn divin. În fiecare
an reușește să facă cea mai specială comandă de
flori. Mii de fire de flori, de toate soiurile, sunt livrate direct din Olanda.
„Eu am fost prima dată în Iași la vârsta de 11
ani, într-o tabără. În 2004, eram însărcinată și am
avut un vis care m-a marcat. Mi s-a arătat Sfânta
Parascheva și mi-a spus să am foarte mare grijă

de copilul pe care îl voi naște. Am respectat toate
controalele și evaluările, iar pe 12 octombrie am
născut o fetiță sănătoasă, care acum împlinește
12 ani. După naștere, am avut al doilea vis. Eram
în fața Mitropoliei și nu puteam păși pentru a
ajunge la sfintele moaște. Atunci am realizat că
trebuie să fac ceva pentru că Dumnezeu mi-a dăruit trei copii sănătoși. Noi avem în București un
depozit angro de flori, o afacere de familie din
care trăim. Am sunat la Mitropolie și le-am spus
că vreau să mă ocup de împodobirea baldachinului. În octombrie 2004, am ajuns în Iași cu o mașină de flori și am reușit să facem un aranjament
impresionant pe o ploaie torențială”, povestește
Florentina Buștei.
Andreea TIMOFTE
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S-au împrumutat de bani ca să cumpere
un căruț pentru gemenii lor, iar acum
au rămas fără el! Disperați, au cerut
ajutorul poliției, dar totul a fost în zadar!
Robert și Daniela Ilie au
rămas fără căruț pentru
gemenii lor de 5 luni, după
ce acesta le-a fost furat
din scara blocului de o
adolescentă de 15 ani. Cei
doi sunt siguri că nu vor
mai putea recupera căruțul
care a costat circa 600 de
euro și pentru care mai au
de plătit rate, dar își doresc
măcar ca persoana ce a
comis fapta să fie
pedepsită

Deși au declarat furtul la Secția
nr. 5 Poliție Iași de mai bine de 2 săptămâni, Robert Ilie și soția sa, Daniela,
susțin
că
polițiștii
tergiversează cazul, ba chiar i-au
amenințat că, dacă vor continua să
fie atât de insistenți, dosarul lor va fi
lăsat la urmă. În urma unei postări
pe Facebook, Robert Ilie a descoperit cine a fost persoana care a furat
căruțul, însă nu poate lua niciun fel
de măsuri, atâta timp cât poliția nu
face nimic pentru a-l descoperi pe
făptaș.

Doi ieșeni s-au săturat să
meargă toată ziua
la poliție pentru
a li se face dreptate
Familia Ilie a rămas fără căruțul
gemenilor lor, după ce acesta le-a
fost furat de pe scara blocului. Cei
doi tineri au sesizat furtul polițiștilor
de la Secția nr. 5 Poliție Iași. Cu toate
acestea, sunt nemulțumiți, considerând că a fost nevoie de prea multe
insistențe pentru a fi luați în seamă
și pentru a primi un număr de înregistrare pentru plângerea depusă.
„Acum două săptămâni ne-a fost
furat căruțul pentru gemenii noștri
de 5 luni. M-a anunțat soția, am plecat de la muncă și am mers la Secția
5 Poliție de care aparținem ca să declar furtul. Odată ajuns, mi s-a transmis că agentul ce se ocupă de
furturi pe zona respectivă este pe
teren și ar trebui să las un număr de

telefon pentru a fi sunat. Am lăsat
numărul de telefon, dar nu am primit
niciun semn. La 3 zile distanță, a
mers soția și i s-a spus aceeași poveste, însă ei i-au luat și declarație,
urmând ca de cazul nostru să se
ocupe polițistul responsabil de zona
în care locuim. Soția a cerut numărul
de înregistrare a declarației/plângerii, dar nu a primit nimic, un polițist
spunându-i că va obține atunci când
dosarul va fi preluat. După alte câteva zile de liniște, a mers soția iarăși la secție și a vorbit cu o doamnă
polițist, care a luat-o în râs și a întrebat-o ce caută la secție, cine a chemat-o, iar legat de numărul de
înregistrare i-a spus că «nu se dă
așa ceva». A fost îndemnată să revină cu un telefon, ca să vadă cum
stă situația. Vineri, 30 septembrie, a
sunat și i s-a spus că este liber
agentul de pe zona noastră, să
meargă marți, 4 octombrie, la secție
că îl va găsi dimineață, la 7:30”, a declarat Robert Ilie.

Doi tineri aduc grave acuze
polițiștilor de la Secția nr. 5
Poliție Iași: „Incompetența
și aroganța lor fără limite
sunt inadmisibile!”
Soții Ilie consideră că polițiștii de
la Secția 5 Poliție Iași nu-și dau suficient interesul pentru a descoperi
persoana care a comis furtul. Tinerii
cred că polițiștii ar putea solicita fil-

mările de pe camerele de luat vederi
de care dispune spălătoria din apropierea blocului din care a dispărut
căruțul.
„A mers soția, marți, 4 octombrie
2022, și, ce să vezi, i s-a spus că polițistul respectiv este în concediu
toată săptămâna, nici măcar nu știa
despre ce caz este vorba, în condițiile în care, în urma postării referitoare la furtul căruțului, am aflat
cine l-a luat, cum se numește, unde
stă și câți ani are respectiva. Circa
90 la sută din munca lor am făcut-o
deja, iar incompetența și aroganța
lor fără limite sunt inadmisibile.
Lângă blocul nostru există o spălătorie cu mai multe camere de luat
vederi, poliția are dreptul să vină să
ceară imaginile. Proprietarul spălătoriei poate, după 20 de zile, să
șteargă absolut toate filmările, fără
să fie luat la rost. Și așa rămân un
cuplu de tineri căsătoriți și doi copilași de 5 luni fără căruț și cu niște
rate de plătit la el” a adăugat bărbatul.

Soții Ilie au primit un
căruț pentru gemenii lor
Cei doi tineri au făcut o postare
pe Facebook în care i-au rugat pe ieșeni să-i anunțe dacă au văzut căruțul furat. În urma acestui mesaj, un
cuplu le-a donat un alt căruț cu care
să-și poată plimba gemenii.
„Marți, la secție, am mai fost și

amenințați că, dacă vom fi așa insistenți, polițistul care va prelua cazul
se va supăra și ne va lăsa dosarul la
urmă. Căruțul sunt sigur că nu-l vom
mai recupera, însă fata respectivă,
la doar 15 ani, are foarte multe antecedente și nu a pățit nimic. Am primit un căruț de la un cuplu, în urma
postării. Nu am speranțe să-l recuperăm pe al nostru sau vreo despăgubire, ci vreau ca poliția să arate 5
la sută că îi pasă. Nici măcar nu au
venit la bloc să vadă ce s-a întâmplat. Adică ce vor, să merg să o arestez eu pe fata respectivă, să o aduc
la secție cu declarație făcută și din
victimă să devin agresor?”, a spus
Robert Ilie.
Purtătorul de cuvânt al IPJ Iași,
Anca Vîjiac, a transmis că polițiștii
Secției nr. 5 Poliție Iași au întocmit
un dosar penal pentru a fi luate măsurile legale.
„În urma sesizării, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Iași efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal
întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în vederea identificării
autorului
și
pentru
recuperarea prejudiciului”, a precizat Anca Vîjiac, purtătorul de cuvânt
al IPJ Iași.
Soții Ilie speră ca polițiștii să
identifice persoana care a furat căruțul pentru gemenii lor, într-un timp
cât mai scurt, pentru ca aceasta să
nu mai comită și alte astfel de fapte.
Codruța ȘOROAGĂ
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Nu ai cum să nu te emoționezi la povestea
acestui tânăr ieșean! Ce face pentru a se
întreține băiatul țintuit într-un scaun rulant

Petronel Arnăutu este un
tânăr ieșean al cărui vis
este să aibă un job și să fie
împlinit. Băiatul țintuit întrun scaun rulant oferă
servicii de reparat
calculatoare, având, în
același timp, și o pasiune
pentru scris poezii. Deși nu
are studii, reușește să
primească apreciere din
partea celor care apelează
la serviciile lui
Tânărul în vârstă de 29 de ani locuiește în satul Tabăra, din comuna
Bivolari. De la scris poezii și până la
reparat calculatoare, tot ce face Petronel este din pasiune și din dorința
de a-i ajuta pe ceilalți. Tânărul ambițios a reușit să învețe totul de unul
singur, iar munca lui este apreciată
de oameni atât pe partea artistică,
cât și pe partea de IT.
„Pasiunile pentru IT și poezie leam descoperit singur. Tot ce am
învățat, am învățat singur! Am fost
autodidact. Nu am studii în domeniul
IT, dar sunt pasionat”, povestește
Petronel Arnăutu.

Băiatul țintuit într-un
scaun rulant scrie poezii
și repară calculatoare
Petronel Arnăutu are 29 de ani și
de la naștere se află în imposibilitatea de a se putea deplasa fără ajutorul unui scaun rulant. Acest aspect
nu l-a oprit din a face ceea ce își dorește, ba chiar l-a ambiționat să
învețe totul de unul singur.
„Nu am putut și nu voi putea
merge niciodată”, spune Petronel
Arnăutu.
Tânărul are în spate o poveste
emoționantă, totuși acest aspect
nu-l oprește să privească cu optimism către viitor, dorindu-și o carieră în IT.
„M-am născut prematur, am stat
trei luni în incubator. E o poveste mai
delicată, dar mergem înainte. În rest,
sunt sănătos, doar că nu pot merge.
Nu depind de medicamente”, adaugă
tânărul.
Petronel locuiește împreună cu
mama lui, deoarece tatăl a decedat
în urmă cu 4 ani. Nu a reușit să
meargă la liceu, însă a profitat de
timpul avut pentru a învăța singur
tot ce știe.

„Am fost pasionat de mic de calculator. Mai târziu, când am mai
crescut și am avut conexiune la internet, am început să dedic mult
timp învățării. Și timpul mi-a permis!
Neavând activitate, m-am axat pe IT,
pe instalare Windows și alte programe suplimentare. Singur am
învățat tot”, menționează Petronel
Arnăutu.

Visul lui Petronel: „Să am
un job și să fiu împlinit”
Deși este imobilizat într-un
scaun rulant, acest aspect nu-l
oprește să viseze și să lucreze la
ceea ce-și dorește.
„Este o boală din naștere. Eu nu
știu ce înseamnă să mergi!”, zice Petronel.
Deși are pasiune pentru domenii
total opuse, IT și poezie, tânărul reușește să le îmbine pe amândouă cu
ajutorul imaginației. Ba chiar mai
mult, acesta are și un canal de YouTube unde publică poeziile scrise și
recitate chiar de el, talentul descoperindu-l înainte de adolescență.
„Am deja 5 cărți scrise, patru volume de poezii și o proză. Am scris la
mai multe edituri, dar nimeni nu mi-

a dat vreo șansă. Așa am hotărât sămi fac un canal de YouTube și să
postez acolo tot ce creez”, se destăinuie Petronel.
Pe partea de IT, oamenii apelează la el fie pentru reparații, fie
pentru sfaturi.
„Au apelat chiar și oameni din
alte colțuri ale țării pentru a cere un
sfat”, povestește Petronel.
Visul lui cel mai mare este să
aibă un job și să fie împlinit.
„Am și eu un suflet și, ca orice
om, îmi doresc să am un viitor frumos”, zice tânărul.
Tot ce face Petronel este din pasiune și din dorința de a ajuta alți oameni.
„Poeziile mele ajung la sufletele
oamenilor. Primesc diverse comentarii, felicitări. Chiar și treaba cu ITul este pentru a ajuta oameni. Până
la urmă, dacă iei un bănuț, nu înseamnă neapărat că faci treaba asta
pentru bani. În primul rând, este
vorba pasiune, în al doilea rând, ca
să câștigi un bănuț. Dacă nu faci
ceva din pasiune, e degeaba”, conchide Petronel Arnăutu, băiatul țintuit într-un scaun rulant.
Gabriela CORBU
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Viața sa nu va mai fi niciodată la
fel! Cum a ajuns un agricultor să
zboare cu elicopterul fără voia lui!

Viața unui agricultor din Gura
Bohotin, comuna Gorban, județul
Iași, nu va mai fi niciodată la fel.
Ceea ce începuse ca o zi obișnuită
de toamnă avea să se schimbe la 180
de grade, după ce Ionel Macovei, un
bărbat ce era pe câmp, la recoltat
porumbul, s-a apropiat prea mult de
combina de trierat, iar piciorul drept
i-a fost prins de utilajul agricol
Incidentul a avut loc joi, 6 octombrie 2022.
Pentru salvarea bărbatului, la locul intervenției sau deplasat mai multe echipaje ale ISU Iași: o autospecială de primă intervenție, o autospecială de
intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj
de prim ajutor calificat și unul de salvare aeriană
din cadrul USpAv.

Din cauza unei clipe de neatenție,
viața lui nu va mai fi niciodată la fel!
Ionel Macovei se afla pe câmp, la recoltat cereale, când, vrând să arunce niște porumbi în
calea combinei de trierat, s-a apropiat prea mult,
iar piciorul drept i-a fost prins în utilajul agricol.
Speriat de cele întâmplate, Cristian Lipovanu, cel
care se afla la volan, a apelat imediat numărul
unic de urgență.
„Avea niște porumbi în mână și a vrut să-i
arunce în fața combinei ca să-i toace, dar s-a

apropiat prea tare și i-a prins piciorul drept. Din
păcate, e cam urâtă treaba, la cum arăta. Sunt rezervat, a pierdut foarte mult sânge. Echipajele de
intervenție au venit foarte repede pentru a-l salva.
El este agricultor, era proprietarul terenului de pe
care se recolta porumbul. De recoltat se ocupa
Cristian Lipovanu, în vârstă de 34 de ani, care este
fermier. Ionel Macovei are 49 de ani, este căsătorit, are doi copii, un băiat și o fată”, a declarat viceprimarul comunei Gorban, Silviu Isari.

Cristian Lipovanu: „M-am speriat, nu
știam cum să sun mai repede la 112”
Joi, 6 octombrie 2022, un incident nefast a
avut loc în localitatea Gura Bohotin, comuna Gorban, unde un bărbat de 49 de ani și-a prins piciorul
drept în combina de trierat.
„La locul intervenției s-au deplasat o autospecială de primă intervenție, o autospecială de intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj
de prim ajutor calificat și, din cadrul USpAv, echipajul de salvare aeriană”, au declarat reprezentanți ISU Iași.
Tânărul de la volanul utilajului agricol susține
că s-a speriat, văzând că piciorul bărbatul a rămas
prins în combină.
„M-am speriat, nu știam cum să sun mai repede la 112, să vină cineva de la Ambulanță sau de
la SMURD. Era conștient tot timpul”, a declarat Cristian Lipovanu.

Pacientul a fost transportat la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, unde a
fost deja operat. „A fost operat de medicii de la
Chirurgie Vasculară şi Ortopedie, se aşteaptă evoluţia“, a transmis prof. univ. dr. Carmen Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD
Astfel de accidente agricole se soldează de
cele mai multe ori cu repercusiuni grave. În decembrie 2021, un bărbat din județul Neamț, în vârstă de 54 de ani, a rămas fără picioare după ce
aceste i-au fost prinse în melcul combinei. La
locul solicitării s-au deplasat de urgență trei echipaje de pompieri cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială complexă pentru
intervenție și o ambulanță SMURD TIM din cadrul
Detașamentului Piatra Neamț. „Pompierii au acționat pentru extragerea bărbatului prins într-un
heder pentru porumb. Acesta avea membrele inferioare prinse în partea din față a utilajului. Victima a fost extrasă în stare de conștiență și
predată echipajului SMURD TIM pentru acordarea
îngrijirilor medicale După stabilizarea victimei,
echipajul SMURD a transportat-o la UPU Piatra
Neamț. În urma evenimentului, persoanei i-au
fost secționate ambele membre inferioare”, au
transmis reprezentanții ISU Neamț.
Deși este posibil ca bărbatul din Gura Bohotin
să nu-și piardă piciorul, viața lui nu va mai fi niciodată la fel, incidentul de joi fiind unul care îl va
marca.
Codruța ȘOROAGĂ
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Construcție spectaculoasă, în zona
rezidențială Copou, după o investiție
de minim 3 milioane de euro. Aceasta va
avea trei etaje, un demisol și un subsol

În zona rezidențială Copou
a orașului Iași, cu o
investiție de minim 3
milioane de euro, se va
realiza o nouă construcție
spectaculoasă! Aceasta va
avea trei etaje, un demisol
și un subsol. Rectorul
Universității „Alexandru
Ioan Cuza”, prof. univ. dr.
Tudorel Toader, a demarat
procedura pentru
construirea unei parcări
supraetajate. Aceasta ar
urma să aibă o capacitate
între 500 și 1.000 de
locuri. În interiorul clădirii
va funcționa și o spălătorie
auto
În zona Copou, în baza unei investiții de minim 3 milioane de euro,
se va realiza o nouă construcție
spectaculoasă! Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), prof.
univ. dr. Tudorel Toader, a demarat
procedura pentru construirea unei
parcări supraetajate în spatele Corpului A al instituției. Parcarea ar

urma să aibă trei etaje, un demisol și
un subsol. Aceasta ar urma să aibă
o capacitate între 500 și 1.000 de locuri. La acest moment, costurile
pentru un singur loc de parcare variază între 25 și 50 de mii de euro.
Este pentru prima dată în Iași când
o unitate educațională de învățământ superior va realiza așa ceva.
Suma investită este din fondurile
proprii ale Universității „Cuza”.

Construcție spectaculoasă,
în zona rezidențială Copou,
după o investiție de minim
3 milioane de euro
Este vorba de un nou proiect ce
vizează modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii celei mai vechi universități din România. „Având în vedere numărul insuficient de locuri de
parcare, raportat la numărul mare
de solicitări, vă consultăm în legătură cu posibilitatea construirii unei
parcări supraetajate în spatele Corpului A. Actualul atelier tehnic urmează să fie amplasat la parterul
noii construcții. Construcția, cu
peste 400 de locuri de parcare, va
avea subsol, demisol, parter și 3

etaje, urmând a fi prevăzută şi cu
spălătorie auto”, a anunțat, comunitatea academică a UAIC, prof. univ.
dr. Tudorel Toader, rector. Parcarea
va deservi comunitatea educațională de la „Cuza”. Chiar în aceste zile,
autoritatea contractantă, UAIC din
Iași, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru
achiziția de „servicii de proiectare
faza PUZ CP – Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 454/09.11.2017 – Inserție funcțiuni noi – Parcare Auto
S+D+P+2E pe Strada Titu Maiorescu,
nr. 15, Bulevardul Carol I, nr. 17 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași, municipiul Iași, județul Iași.

O nouă etapă pentru
construirea parcării publice
din cartierul Alexandru cel
Bun
Primăria Iași pregătește o nouă
etapă pentru construirea parcării
publice din cartierul Alexandru cel
Bun. Recent, a fost atribuit un contract pentru realizarea unui Plan Urbanistic Zonal privind construirea
acesteia. Contractul a fost semnat
cu societatea SAM Ideas SRL, con-

trolată de arhitectul Sebastian Săvescu, vicepreședinte al Ordinului
Arhitecților din România (OAR) – Filiala Iași. Valoarea contractului este
de 54.000 de lei, fără TVA, aproape
11.000 de euro. Terenul disponibil a
fost identificat pe strada Mușatini,
nr. 57. Municipalitatea a semnat un
contract și pentru actualizarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului. „Obiectivul general al
investiției îl reprezintă realizarea
unei parcări supraetajate care să
permită crearea de locuri de parcare
prin îmbunătățirea managementului
spațiului public. De asemenea, tot ca
obiectiv general se constituie și faptul că prin realizarea unei parcări
auto supraetajate, în strada Mușatini, nr. 57, va crește gradul de satisfacție a cetățenilor municipiului Iași
și mai ales a celor din cartierul Alexandru cel Bun, prin mărirea numărului de locuri de parcare, a fluenței
traficului rutier și pietonal”, se arată
în caietul de sarcini. Așadar, o nouă
construcție spectaculoasă, în zona
rezidențială Copou, după o investiție
de minim 3 milioane de euro.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Liga Studenților Iași, atac dur la Ministerul
Educației! Tinerii solicită să fie „eliminați”
oamenii fostului ministru, Sorin Cîmpeanu

Liga Studenților Iași, atac
dur la adresa Ministerului
Educației! Tinerii îi solicită
premierului Nicolae Ciucă
să îl demită din funcția de
secretar de stat, în cadrul
Ministerului Educației, pe
Gigel Paraschiv, considerat
„mâna dreaptă” a lui Sorin
Cîmpeanu, iar ministrului
Educației, Ligia Deca, să îi
elimine din minister, în
limita posibilităților legale,
pe colaboratorii apropiați
ai lui Cîmpeanu și să
faciliteze accesul
organizației la întâlnirile ce
au loc cu asociațiile
studențești
Liga Studenților Iași (LS IAȘI),
atac dur la Ministerul Educației.
Aceasta le solicită ministrului Ligia
Deca și premierului Nicolae Ciucă să
„decîmpenizeze” Ministerul Educației. Tinerii solicită să fie demis din
funcția de secretar de stat, în cadrul
Ministerului Educației, Gigel Paraschiv, considerat „mâna dreaptă” a lui
Sorin Cîmpeanu, să fie eliminați din
minister, în limita posibilităților legale, colaboratorii apropiați ai lui
Cîmpeanu și să se faciliteze accesul
organizației la întâlnirile care au loc
cu asociațiile studențești. Sorin
Cîmpeanu și Gigel Paraschiv au blocat constant, din noiembrie 2019

până în prezent, accesul Ligii Studenților la orice consultare, la nivel
ministerial, la solicitarea unor organizații studențești docile în raport cu
decidenții.

Liga Studenților Iași, atac
dur la Ministerul Educației!
Gigel Paraschiv a fost secretar
de stat sub 12 miniștri ai educației,
fiind cel mai longeviv demnitar din
Educație. El a fost membru în conducerea școlii doctorale a Academiei Naționale de Informații a SRI și
în celebra Academie de Științe ale
Securității Naționale (ASSN), patronată de Gabriel Oprea și George
Maior, cunoscută drept un club select de persoane implicate în structurile de forță ale statului și în
politică, ce au în comun plagiatul ca
practică academică. Paraschiv a
fost constant mâna dreaptă a lui
Sorin Cîmpeanu în toate demersurile
acestuia de a-i scăpa pe marii plagiatori ai țării, cu care cei doi sunt în
diverse legături, fie prin tergiversarea procedurilor de analiză a tezelor
de doctorat, fie prin susținerea de
modificări legislative, precum includerea „dreptului” de a renunța la titlul de doctor sau proiectele de
modificare a metodologiei CNATDCU, dar și actualele proiecte de
lege ale Educației. În februarie 2020,
Liga Studenților Iași a dezvăluit cum
Gigel Paraschiv a încercat să blocheze publicarea tuturor tezelor de

doctorat pe platforma REI a Ministerului Educației, prin intermediul unei
adrese transmise universităților,
fără știrea ministrului de la vremea
aceea, Monica Anisie, pe motiv că sar încălca Regulamentul European
de Protecție a Datelor (REPD/GDPR).
Ca urmare a intervenției publice a
Ligii Studenților, Monica Anisie a forțat publicarea tuturor tezelor de
doctorat din 2016 până în prezent,
peste voința lui Paraschiv.

LS IAȘI: „Gigel Paraschiv
a încercat, evident, fără
succes, să determine
conducerea Ligii
Studenților să
abandoneze subiectul”
În aprilie 2017, Gigel Paraschiv a
fost implicat în scandalul modificării
metodologiei de studii pentru admiterea studenților etnici români, prin
care „specialiștii în securitate națională” din zona educației, asociați cu
ASSN și membri ai Partidului Social
Democrat (PSD), au fost deconspirați că fac, de fapt, jocurile Rusiei și
ale partidelor pro-ruse și antiromânești din Republica Moldova, în
special ale Partidului Democrat din
Moldova (PDM), condus de oligarhul
Vladimir Plahotniuc. Aceştia urmăreau limitarea numărului de studenţi
etnici români prin îngreunarea procedurii de admitere. La momentul
respectiv, Gigel Paraschiv a încercat,

evident, fără succes, să determine
conducerea Ligii Studenților să
abandoneze subiectul. „Sorin Cîmpeanu conduce în continuare învățământul
universitar
prin
intermediul lui Gigel Paraschiv, secretar de stat pentru învățământul
superior, care a fost, în tot acest
timp, mâna lui dreaptă. Fără înlocuirea lui cu o persoană neimplicată
politic și care nu face parte din mafiile universitare, demisia ministrului
Cîmpeanu și schimbarea lui cu Ligia
Deca nu sunt decât o mișcare de imagine a lui Klaus Iohannis care urmărește să satisfacă interesele de
partid ale PSD-PNL-UDMR în educație, folosindu-se de imaginea aparent nepătată a noului ministru.
Ministerul Educației trebuie «decîmpenizat», în primul rând, prin demiterea lui Gigel Paraschiv, eliberarea
din funcție a consilierilor aduși de
Cîmpeanu în instituție, eliminarea
monopolului pe care îl au unele organizații studențești la consultările
ce au loc regulat la minister şi transparentizarea tuturor dezbaterilor şi
consultărilor care au loc cu privire la
acte normative, inclusiv cu privire la
ordine de ministru.” a declarat Cosmin-Gabriel Glovnea, președinte al
Ligii Studenților Iași. Așadar, Liga
Studenților Iași, atac dur la Ministerul Educației! Tinerii solicită să fie
„eliminați” oamenii fostului ministru,
Sorin Cîmpeanu.
Valentin HUȚANU
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Șoc! Una dintre cele mai bune
studente de la UMF a vrut să
se sinucidă! „Am văzut-o cum
stătea cu picioarele pe geam”

Scene șocante, surprinse la Iași.
Miercuri seara, una dintre cele mai
bune studente de la Universitatea de
Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași a vrut să se sinucidă
Una dintre cele mai bune studente de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași a încercat, miercuri seara, să se sinucidă. Alarma a fost dată chiar de către mama
tinerei. Aceasta a sunat a numărul unic de urgențe 112 și a cerut ajutor. La locul solicitării, pe
strada Mușatini, s-au deplasat mai multe echipaje
de pompieri, pentru că tânăra amenința că se
aruncă de la geamul apartamentului în care locuia
împreună cu mama sa. A început o luptă contra
cronometru pentru ca tânăra să nu își facă rău.
Pompierii au reușit să o imobilizeze și a fost preluată de către medici.

Una dintre cele mai bune studente
de la UMF a încercat să se sinucidă
Tânăra a cărei identitate o vom proteja este
studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie
din Iași și are 20 de ani. De ceva vreme, se pare
că se confruntă cu o depresie. Mama tinerei le-a

spus reporterilor BZI că fiica ei trecea prin momente dificile și că a fost nevoită să renunțe pentru o perioadă la cursuri. Aceasta s-ar fi aflat sub
tratament medicamentos. Tânăra a fost preluată
de un echipaj medical și a fost transportată la spital. Aceasta va rămâne sub atenta supraveghere
a medicilor.

Mama ei a observat-o când
și-a scos picioarele pe geam
Trebuie precizat faptul că tânăra a fost observată de mama ei chiar în momentul în care își scosese picioarele pe geam. „Am văzut-o cu
picioarele pe geam. La un moment dat, a strigat
mama ei la ea și a intrat în cameră. După a închis
geamul...”, a spus un vecin de-al tinerei. Chiar
dacă sinuciderea e considerată unul dintre păcatele capitale, din punct de vedere religios, există
multe cazuri la Iași. Se înregistrează o incidență
crescută a suicidului, a problemelor cauzate de
consumul de alcool, dar și de anxiolitice și antidepresive, precum și de violența domestică. Femeile sunt de două ori mai predispuse la depresie
decât bărbații, iar 1 din 7 persoane are un risc
crescut pentru această afecțiune. Principalele
motive ale depresiei sunt așteptările nerealiste

de la viață și din partea familie, autoanaliza excesivă asupra vieții personale, precum și presiunea
socială de a fi împreună 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. „Tentativele de sinucidere din
această perioadă sunt caracterizate prin gravitate extremă și de utilizarea toxicelor folosite în
gospodărie, adesea insecticid sau substanțe de
curățat, corozive și caustice, având loc pe fondul
condițiilor socio-economice precare și a conflictelor casnice. Recomandăm o atenție sporită din
partea familiei pentru cei care trec printr-o perioadă dificilă, precum și apelarea de urgență la
psiholog sau psihiatru pentru a preveni actele extreme. În cazurile de intoxicație, primele măsuri
de eliminare a substanțelor toxice constă în provocarea vărsăturii și prezentarea de urgență la
spital”, au precizat medicii ieșeni. Din fericire, una
dintre cele mai bune studente de la UMF a fost
salvată de la suicid de către mama ei.
Lucian SAVA
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La CTP Iași amenda se negociază? „După ce leam dat 20 de lei, au zis «ne-a ieșit cafeaua!»”

La CTP Iași amenda se negociază
sau, cel puțin, așa par a sta lucrurile
după incidentul în care a fost
implicat un ieșean în această
săptămână. Bărbatul a fost nevoit să
dea o șpagă de 20 de lei pentru a nu
fi sancționat. Se pare că aceste
trucuri le aduc beneficii controlorilor
care se bucură de pe urma banilor
primiți de la călători, după cum
spune ieșeanul. Negocierea a avut
loc în afara autobuzului
Neavând de unde să-și ia bilet în timpul dimineții, un ieșean s-a confruntat cu amenințarea:
„50 de lei sau îți dăm amendă!”. S-a trezit bun de
plată de la prima ora a dimineții, iar controlorii sau bucurat de cei 20 de lei pe care îi avea omul în
acel moment.

La CTP Iași amenda se negociază:
„Mi-au cerut 50 de lei,
dar eu am avut doar 20!”
Miercuri dimineață, 5 octombrie 2022, în jurul
orei 06:20, Cătălin Ștefan se afla în autobuzul 41
și a trecut printr-o situație neplăcută. În timpul
călătoriei de la Belvedere spre CUG, s-au urcat
controlorii care, pe motiv că nu avea bilet, l-au

amenințat cu amenda de 150 de lei sau să le dea
lor 50.
Călătorul susține că amenda era oricum nejustificată, întrucât toneta de bilete era închisă și
nu avea bani mărunți pentru a scoate bilet de la
aparat. Aflat în imposibilitatea de a achiziționa
bilet, acesta s-a găsit bun de plată.
„Mi-au cerut 50 de lei, dar eu am avut doar
20!”, a declarat Cătălin Ștefan.
Se pare că aceste lipsuri la nivelul achiziționării de bilete le aduc beneficii controlorilor care
se bucură de banii primiți în plus de la călători.
„După ce le-am dat 20 de lei, au zis «ne-a ieșit cafeaua!»”

Călător coborât din autobuz
pentru a negocia amenda
Ieșeanul Cătălin Ștefan a fost coborât din autobuz la capăt CUG, unde controlorii au început
negocierea.
„Mi-au zis să le dau 50 de lei pe loc sau îmi taie
amenda”, a precizat ieșeanul.
Neavând de unde să cumpere bilet la aceea
oră, cetățeanul a fost nevoit să suporte condițiile
controlorilor. Se pare că obiceiul de a negocia
amenzile CTP nu este singular, alți ieșeni plângându-se de acest lucru pe rețelele de socializare.
În comentarii, ieșenii au amintit și problemele mijloacelor de transport legate de metodele de achi-

ziționare ale biletelor. Se pare că multe aparate
de eliberare ale biletelor nu funcționează cum trebuie, iar călătorii sunt nevoiți să meargă chiar și
câte două stații fără bilet, riscând să ia amenzi de
la controlorii care par a nu ține seama de aceste
defecțiuni tehnice. Alt ieșean a semnalat faptul
că, într-un tramvai, plata cu cardul funcționează,
însă fără a da bilet.
„Compania de Transport Public Iași va efectua
o anchetă internă, iar pentru aceasta sunt necesare toate datele necesare analizării situației prezentate.
Îi recomandăm călătorului care v-a sesizat cu
privire la cazul expus să ne transmită mesajul,
conținând toate cele necesare analizării reclamației. Avem nevoie de dată, oră, traseu, stație, mijloc de transport (număr de parc/înmatriculare),
sens de mers, descrierea situației de fapt etc.
Vom înregistra sesizarea și vom oferi un răspuns.
De asemenea, precizăm că pe traseul 41 sunt
automate de plată a biletelor în fiecare stație, iar
dispeceratul CTP Iași de la capătul de linie din Ciurea este deschis de la ora 5 la ora 22.
În plus, oferim alternative de plată online, prin
aplicația 24pay, și cu cardul contactless, direct în
mijlocul de transport”, a menționat Andreea Luca,
purtător de cuvânt al CTP Iași, cu privire la faptul
că la CTP Iași amenda se negociază.
Gabriela CORBU
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Condiții de coșmar în școlile din Iași. Viețile
copiilor, puse în pericol din cauza primarului
Condiții de coșmar în școlile din Iași.
Primăria comunei Movileni oferă
promisiuni pentru renovarea
acestora, dar nu se întâmplă nimic.
Clădirile arată ca după
bombardament, iar copiii învață în
condiții greu de imaginat. Carmen
Ancuța, secretarul general al
comunei Movileni, pasează
responsabilitatea în spinarea
firmelor ce au câștigat licitațiile.
Între timp, copiii își riscă viețile la
fiecare oră de curs

Condițiile dezastruoase din școlile din Movileni
surprind chiar și cel mai negru scenariu al unui
film de groază. Clădirile construite în anul 1950 nu
au fost renovate niciodată. Proasta conducere a
Primăriei Movileni a adus comuna în pragul eșecului. Carmen Ancuța, secretarul general al comunei, împreună cu consilierul juridic Alina Mateș
deservesc interesele proprii din biroul primăriei.
Cele două formează, în prezent, un duo inegalabil
în măsluirea licitațiilor și obținerea de contracte
pe bani publici.

Condiții de coșmar în școlile din Iași.
Carmen Ancuța, cu buzunarele pline
de bani din proiectele de reabilitare
Carmen Ancuța, secretar al comunei Movileni,
susține că nu a încasat niciun ban pentru demararea proiectelor de reabilitare a școlilor din Iași.
Mai mult decât atât, se chinuie să facă față presiunilor pe care le primește din partea firmelor cu
care a încheiat contracte. Aceasta îl acuză pe Stefan Vodă, reprezentantul firmei S.C. EMEXSTRUCT
S.R.L, că i-a cerut, în repetate rânduri, avans de
30 la sută din valoarea proiectului de reabilitare a
școlii din Potângeni și că nu a început niciun demers în realizarea lucrărilor. Inițial, cei doi au colaborat de minune, întrucât banii din proiecte au
fost împărțiți frățește.
Între timp, relația a început să scârțâie, iar
animozitățile nu au ezitat să apară. Cei doi se
acuză reciproc de incapabilitate în gestionarea situației. Mai mult decât atât, Ștefan Vodă afirmă
că din cauza secretarului general al comunei Movileni a trebuit să închidă activitatea firmei.
„Noul consilier juridic care a câștigat recent
concursul bănuiește ce este aceea legislație. Cea
care nu a reușit în niciun barou a câștigat acest
concurs, dar încurcă și mai mult lucrurile în primărie. Am sperat că va fi mai bine, dar s-a dovedit
contrariul“, declară Ștefan Vodă, reprezentant S.C.
EMEXTRUST S.R.L. Consilierul juridic al primăriei
Movileni, Alina Mateș, susține că Vodă Ștefan a
fost agresiv verbal cu ea în nenumărate rânduri.
Acesta ar fi cunoscut ca având o atitudine recal-

citrantă și este un „șmecher“ cunoscut de toată
lumea. Aceasta a precizat că banii nu sunt ai primăriei, iar Vodă Ștefan a refuzat să se apuce de
lucrare.

Condiții de coșmar în școlile din Iași.
Se învață ca în secolul trecut
Școlile din comuna Movileni arată ca după
bombardament. Din 2016 până în 2022, doi primari
ce au fost la conducerea comunei au „încercat“ să
obțină mai multe proiecte de reabilitare a școlilor,
grădinițelor și dispensarelor din cadrul comunei
Movileni care a fost amendată nu de mult de către
Garda de Mediu cu 75.000 de lei pentru mormanele de gunoaie.
Lipsa angajaților specializați și facilitarea intereselor personale au condus la o situație apocaliptică. Fostul primar al comunei Movileni, Mihai
Plumbu, a făcut demersurile pentru obținerea
proiectelor de reabilitare și consolidare a școlilor
din comună. Licitațiile au fost câștigate de tovarășii de șpriț pe care îi avea acesta pe când deținea funcția. Noul primar, Dan Constantin
Hodoroagă, și-a format o echipă pe care poate
conta indiferent de situație. Secretarul general al
comunei este nimeni alta decât Carmen Ancuța,
viceprimar este Gheorghe Holbură, iar noul consilier juridic ce a câștigat postul prin concurs este
Alina Mateș. Școala cu clasele I-VIII din satul Iepureni este o construcție veche de mai bine de 40
de ani. Încălzirea se face la sobă, apă curentă nu
există, iar copiii folosesc grupul sanitar ce se află
în afara școlii. Doi învățători, un educator și peste
40 de copii își desfășoară activitatea în condiții
grele de imaginat.
„Ne lipsește totul! Ne încălzim cu sobe cu
lemne, iar grupul sanitar este afară. Avem nevoie

de toate. Dacă ar fi să se pună în practică proiectele care ni se tot promit, ar fi mare lucru. Au fost
multe, dar undeva se împotmolesc lucrurile și nu
se întâmplă nimic“, declară Boaru Elena, învățător
la școala cu clasele I-VIII din satul Iepureni.

Lipsa de interes a primarului
pune în pericol viețile copiilor
Clădirile în care zeci de elevi împreună cu dascălii petrec o bună parte din zi stau să pice peste
ei. Acoperișurile șubrede, geamurile sparte, tâmplăria putredă, lipsa gardurilor și toaletele din
curte sunt doar câteva dintre problemele cu care
se confruntă comunitatea plătitoare de taxe. Școlile nu au garduri ce delimitează curtea de proprietatea vecinilor. Practic, copiii își petrec
pauzele în gospodăriile oamenilor.
Dispensarul din Movileni, supus, la rândul său,
fondurilor de reabilitare, este o construcție
demnă de filmele de groază. În fața acestuia s-a
început turnarea fundației unei clădiri, dar, în prezent, nimeni nu lucrează, materiale nu există, iar
de fonduri nici nu se pune problema. Groapa imensă din fața dispensarului este tratată cu indiferență de către autorități, deși în orice clipă cineva
ar putea suferi un accident înfiorător. În comuna
Movileni, singura clădire care prezintă siguranță
și are toate facilitățile necesare este sediul primăriei în care își desfășoară activitatea Dan Constantin Hodoroagă și „superba secretară“ Carmen
Ancuța. Termopane, var nou, gradină plină de flori,
dar și multe materiale de construcții depozitate
în spatele clădirii fac parte din peisajul de vis de
la Movileni. Condițiile de coșmar din școlile din Iași
sunt rezultatul ignoranței echipei din conducerea
primăriei Movileni.
Adnana GAFTON
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Un medic din Iași a încasat 6 milioane de
euro de la instituțiile statului! A avut peste
1.000 de contracte într-un singur an: „Am o
echipă care trimite în toată țara”

Peste 2.000 de contracte a
câștigat societatea Adison
Company SRL, unde apare
ca asociat și medicul Adina
Andrei. Prin cumpărări
directe, încasările au ajuns
la un nivel de 6 milioane de
euro doar în perioada
2020-2021. Au vândut de
toate: hârtie igienică,
plicuri, materiale de
curățenie
Contracte pe bandă rulantă cu
instituțiile statului pentru Adina Andrei, un medic de familie din Iași. În
perioada 2020-2021, patroana societății Adison Company SRL a încheiat
sute de contracte cu instituțiile statului, majoritatea fiind atribuite direct, fără licitație. Prin societatea
amintită, Adina Andrei furniza, în
special, materiale de curățenie. În
2021, firma doctoriței a bifat peste
1.000 de contracte încredințate direct, ceea ce s-a regăsit în cifra de
afaceri care a ajuns la cel mai mare
nivel de la înființare, adică 16,3 milioane de lei, aproximativ 3 milioane
de euro. Un nivel puțin mai scăzut a
fost identificat în 2020, când cifra de
afaceri a societății a fost de 14 milioane de lei, adică aproape 3 milioane de euro. Numai în cei doi ani,
vânzările firme au ajuns la circa 6
milioane de euro. Contractele au
fost semnate atât cu instituții din
Iași, cât și din țară. În ediția trecută,

a fost prezentat și cazul soților Stamate care au încheiat contracte similare cu instituțiile publice.

Un medic din Iași a
încasat 6 milioane
de euro din contracte
încredințate direct
Contractele cu instituțiile statului au o valoare ce începe de la câteva sute de lei și ajunge la peste
6.000 de lei. În ciuda valorilor mici,
numărul mare de contracte, de
1.355, doar în 2021, a crescut mult
afacerea. Printre autoritățile care au
apelat la serviciile societății Adison
Company SRl se numără Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, Spitalul
Clinic de Obstetrică-Ginecologie
„Elena Doamna”, Primăria Dumești,
Spitalul de Urgență pentru Copii „Sf.
Maria” Iași, Colegiul „Costache Negruzzi” Iași, Compania de Transport
Public (CTP) Iași, Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Iași, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași,
Administrația Bazinală de Apă Prut –
Bârlad, iar lista poate continua. Printre produsele vândute sunt menționate: săpun lichid, produse de
curățenie, lavete, hârtie pentru copiator, articole de unică folosință,
pachete de papetărie, saci menajeri,
soluție pentru pardoseli, hârtie igienică, bandă adezivă, plicuri etc. În
2020, Adison Company apare ca furnizor al instituțiilor într-un număr de
1.205 contracte. Conform ultimelor

date financiare, Adison Company a
înregistrat un profit de 1,6 milioane
de lei, datorii de 4,9 milioane de lei
și un număr de 41 de angajați. Societatea condusă de medicul Adina Andrei a început să crească începând
cu 2021, când a reușit să depășească
pragul vânzărilor de 3 milioane de
lei.

Adina Andrei:
„Nu mă ocup eu”
Deși deține 50 la sută din Adison
Company, Adina Andrei a precizat
pentru BZI că nu ea se ocupă personal de afacere, ci soțul acesteia. „Nu
mă ocup eu. Adaosurile mici sunt
importante, într-adevăr, în cazul
acestor contracte. Dar, cum v-am
spus, nu mă ocup eu”, a precizat
Adina Andrei, care deține societatea
Sanomed Consulting SRL (activități
cabinete medicale), cu o cifră de
afaceri de 307.126 de lei. Medicul a
explicat că nu are contacte în spitale
care să favorizeze ofertele Adison
Company SRL.
Cătălin Andrei, soțul medicului,
cel care se ocupă activ de afacerea
familiei, a subliniat că acestea sunt
încheiate după o sesiune de selecție
a ofertelor. „Aceste achiziții sunt pe
bază de oferte. Am o echipă care, în
fiecare zi, trimite în toată țara. În
baza ofertei celei mai mici este ales
câștigătorul. Tot timpul trebuie să te
adaptezi la prețurile pieței”, a spus
Cătălin Andrei.

Soții Andrei s-au lansat
în imobiliare
Adina și Cătălin Andrei încearcă
să-și extindă portofoliul cu un proiect imobiliar major. În vara anului
2021, cei doi asociați din cadrul societății Adison Company SRL au inițiat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
pentru construirea unei zone de
agrement în zona Căprița, comuna
Lețcani, județul Iași, cu acces dinspre Drumul European 35. Aici, afaceriștii au cumpărat, în 2019, un teren
în suprafață de 15.813 de metri pătrați, încadrat în zona unității agrozootehnice. La câțiva pași de teren
se află anexele fabricii Avicola, falimentată în urmă cu mai mulți ani.
Conform documentației, urmează să
fie construite o sală de sport și un
hotel cu regimul de înălțime P+4, cu
o capacitate de cazare de 40 de camere. Totodată, va fi amenajat un
vestiar, cu regimul de înălțime Parter, pentru terenurile de tenis exterioare și nu numai. Se va ține cont de
necesarul locurilor de parcare și de
respectarea unui procent generos
de spații verzi. În prima etapă, autoritățile au constatat că investiția nu
produce efecte semnificative asupra mediului. Cătălin Andrei a mai
spus pentru BZI că proiectul nu se
află într-un stadiu avansat de avizare. Un medic din Iași a încasat 6
milioane de euro de la instituțiile
statului, însă rămâne de văzut care
vor fi cifrele aferente anului 2022.
Ciprian BOARU
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Dosar de executare/Dosar penal nr. 1001/45/2012*
Nr. A__EIS 6078/03.10.2022

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi, organizează în data de 18.10.2022, ora 11.00, LICITAŢIE (I
licitaţie) pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului BARBĂLATĂ GABRIEL:
- teren arabil în suprafaţă de 950 mp, situat în intravilanul com. Gorban,
jud. Iaşi tarlaua nr. Top 28/1, parcela 273/1/17/2, neintabulat în Cartea Funciară, ce a fost dobândit prin Contractul de donaţie nr. 1197 din data de
12.12.1999 eliberat de către BNP Silion Tudorea - com. Răducăneni, jud. Iaşi,
pret de evaluare/de pornire al licitatiei 3.409 lei (cota TVA neimpozabil*);
- teren arabil în suprafaţă de 5.500 mp, situat în extravilanul com. Gorban, jud. Iaşi, tarlaua nr. Top 1, parcela 33/1/9, neintabulat în Cartea Funciară, ce a fost dobândit prin Contractul de donaţie nr. 1197 din data de
12.12.1999 eliberat de către BNP Silion Tudorea - com. Răducăneni, jud. Iaşi,
pret de evaluare/de pornire al licitatiei 19.615 lei (cota TVA neimpozabil*);
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu,
nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon
0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro,
secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iaşi Executări silite cazuri speciale.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi, organizează în data de 18.10.2022, ora 12.00, LICITAŢIE (I
licitaţie) pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului LUPEI CONSTANTIN:
- teren arabil în suprafaţă de 2.500 mp, situat în extravilanul com. Gorban, jud. Iaşi, neintabulat în Cartea Funciară, ce a fost dobândit prin Titlul
de Proprietate nr. 58671/29.09.1993, emis de către Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Asupra Terenurilor - Iaşi, pret de
evaluare/de pornire al licitatiei 8.943 lei (cota TVA neimpozabil*);
- teren arabil vii, în suprafaţă de 2.500 mp, situat în extravilanul com.
Gorban, jud. Iaşi, neintabulat în Cartea Funciară, ce a fost dobândit prin
Titlul de Proprietate nr. 58671/29.09.1993, emis de către Comisia Judeţeană
Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Asupra Terenurilor - Iaşi, pret
de evaluare/de pornire al licitatiei 8.943 lei (cota TVA neimpozabil*);
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu,
nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon
0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro,
secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iaşi Executări silite cazuri speciale.
Şef Serviciu,
Executor Fiscal,
Oana IATCO
Ciprian APOSTOL

Şef Serviciu,
Oana IATCO

Executor Fiscal,
Ciprian APOSTOL

Dosar de executare/Dosar penal nr. 2733/99/2016
Nr. A_EIS 6121/04.10.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de 25.10.2022, ora 1200, a II-a LICITAŢIE
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului STĂNESCU CEZAR:
- autoturism marca MERCEDES BENZ E 220 CDI, capacitate cilindrică
2.148 cm3, serie saşiu WDB2110061A255905, an fabricaţie 2003, având nr. de
înmatriculare IS07HGT, culoare negru, nr. km estimaţi 357.000, carburant
folosit: motorină.
Observaţii: nepornită de cca. un an, uzură conform vârstei.
Locaţie autoturism: Mun. Iaşi, Str. Aurel Vlaicu, nr. 78, Judeţ Iaşi.
Preţul de vânzare este de 10.271 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul
nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon
0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro,
secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări silite cazuri speciale.
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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.
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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.

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

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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-

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

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

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.

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, 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

<9

ANUNȚURI

Vineri, 7 octombrie

SA. Relații la: 0232/231950;
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.

Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.

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.
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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM.MIROSLAVA.

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;

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.

PIERDERI
SCP Casa de Insolventa
Homoranu IPURL, cu sediul în
Lunca Cetățuii, str. Dreptății, nr. 4,
bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud. Iași,
declară pierdut certificatul
constatator original și certificatul
de înregistrare original pentru
societatea INTER KLEIDUNG SRL
cu sediul în Iași, Stradela
Gradinari nr.2, bl. 1.4, sc.B, etaj 1,
ap.1, jud. Iași, J22/1580/2017,
CUI 37674877.
Subscrisul Cabinet Individual de
Insolvenţă Apetrei Marioara, în
calitate de lichidator, conform
Incheierii 165/PJ/2022 din
05.04.2022, în dosar
5648/245/2022, Judecatoria Iași,

având în vedere că, deși au fost
transmise notificări în vederea
predării actelor și gestiunii
asociației, nu am primit nici un
raspuns și nici nu au fost predate
gestiunea și actele solicitate, se
declară nule stampilele și actele
pentru Asociația Malteza Sfantul
Stefan Iași, asociație dizolvată,
CUI 36890350, 29152/245/2016,
cu sediul în Iași, Spinti, nr.18,
mansarda, camera 5, județul Iași.

NOTIFICĂRI
Subscrisa CII Amariei Mihaela,
prin titular, Amariei Mihaela,
desemnat lichidator judiciar prin
Hotararea Intermediara Civila
nr.546/28.09.2022 pronunţată în
dosarul 4147/99/2022 al
Tribunalului Iaşi, anunţăm
deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei a
debitoarei SC LABORATOR
TITANIZARE SRL, cu sediul in Iasi,
Str.Costache Negri nr.62, sc.B,
et.5, ap.17, Jud.Iasi. Termenul
limită pentru depunerea cererii de
admitere a creanţelor:
11.11.2022. Termenul de
intocmire a tabelului preliminar
este 21.11.2022. Termenul pentru
definitivarea tabelului de creante
este 16.12.2022. Prima Adunare a
Creditorilor se va desfăşura in
25.11.2022 ora 10, la Iaşi, Str.
Bașotă nr. 2, etaj 3, birou 1174,
jud.Iaşi, si va avea ordinea de zi:
alegerea Comitetului Creditorilor
şi desemnarea preşedintelui
acestuia; desemnarea
lichidatorului judiciar şi stabilirea
remuneraţiei acestuia, avansarea
sumelor de bani necesare
continuarii procedurii. Creditorii
interesaţi pot depune declaraţii de
creanţă în dublu exemplar la
dosarul de insolvenţă
4147/99/2022 şi la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, Str.
Bașotă nr. 2, etaj 3, birou 1174.
Informaţii suplimentare la
0744.592787

DECESE

U

VASILE COSOFRET SI
AZHAR OANA ELENA
ANUNȚĂ CU DURERE ȘI
TRISTEȚE TRECEREA ÎN
NEFIINȚĂ A DRAGEI LOR SOTIE,
MAMA SI BUNICA DANA
MARGARETA COSOFRET, UN
SUFLET MARE CARE S-A
DEDICAT FAMILIEI. DUMNEZEU SO ODIHNEASCA IN PACE !
INMORMANTAREA VA AVEA LOC
SAMBATA 8 OCTOMBRIE 2022
ORELE 11:30 LA CIMITRIRUL
SF.VASILE.

CONDOLENAȚE

U

IONELA SI VASILE POHRIB
SUNT ALATURI DE VASILE
COSOFRET IN MAREA
DURERE PRICINUITA DE
TRECEREA LA CELE VESNICE A
SOTIEI DANA MARGARETA .
ODIHNA VESNICA IN LUMINA SI
LINISTE DRAGA PRIETENA!
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Au furat de față cu angajații! Hoții
tonomatelor au ajuns după gratii
Hoții tonomatelor acționau
seara și se foloseau de o simplă șurubelniță pentru a avea acces la casetele aparatului. Înainte de a pune
mâna pe bani, indivizii își cumpărau
câte o cafea
În ianuarie 2022, un grup de șase
prieteni din Iași s-a transformat întrun grup infracțional, punând, în mod
repetat, mâna pe banii tonomatelor
de cafea din două magazine din Tătărași și Tudor.
Se pare că vinovații aveau un
plan bine stabilit, astfel încât angajații să nu îi prindă în fapt.

Au furat din magazine
Un grup de șase indivizi ieșeni sau ales cu dosar penal după ce, întrun interval de patru zile, au reușit să
spargă mai multe tonomate.
Înainte de a acționa, indivizii savurau o cafea și stabileau cine să le
distragă atenția angajaților și cine să
păzească tonomatul, astfel încât
capul grupului să aibă acces ușor la

casetele aparatelor. „Împreună cu
inculpații, a luat câte o cafea de la
tonomatul amplasat în magazin, iar
doi dintre ei au mers să facă cumpărături, apoi au plecat la domiciliu, revenind după câteva minute. Fratele
său, împreună cu iubita, a intrat în
magazin pentru a-și cumpăra dulciuri, iar împreună cu inculpații a
mers la tonomatele de cafea amplasate în interiorul magazinului. Inculpatul şi-a cumpărat o cafea,
moment în care l-a văzut pe inculpat
cum a scos o șurubelniță din geacă,
pe care a introdus-o în tonomat, în
sertarul unde se țin banii. Când l-a
văzut, l-a întrebat ce face, iar acesta
i-a spus să tacă din gură. A scos o
cutie din tonomat pe care i-a dat-o
inculpatului, iar acesta a băgat-o în
geacă, după care a plecat. Au ieşit
din magazin toţi și au mers în stația
2 Băieți, unde au numărat banii, fiind
în jur de 300 de lei, iar cutia au aruncat-o în stație. Ulterior, inculpatul a
luat tramvaiul și s-a deplasat la domiciliu”, precizau anchetatorii.Cum-

Bursa bârfelor

Cât e șpaga la Sfântă?
Pe unul l-au pus să stea în baltă
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
detalii despre combinațiile care se fac cu ocazia
Sfintei. Deși mulți cred că este un festival de baticuri și pupătoare de moaște, în spate sunt niște
băieți care își freacă mâinile de bucurie, pentru
că e loc de loz mare. Ei bine, ca în fiecare an, comercianții de blănuri, papuci și tot felul de boarfe
se chinuie să prindă un loc de la premărie, pentru
care achită o taxă, aparent modică. Deși rezervările se fac cu un an înainte, ca la Untold, lista
nu este respectată, pentru că trebuie să sară
rândul niște șmecheri. Babele au aflat că nu este
pe degeaba, mai ales pentru ăia care fac grătare
și vând butoaie cu macheală. Ăștia sunt scuturați

ulat, indivizii au furat peste 2.500 de
lei din magazinele sparte.

Condamnați la închisoare
Imediat după ce oamenii legii au
fost sesizați de doi angajați, tinerii
au fost arestați preventiv.
Recent, judecătorii i-au condamnat la șase luni de închisoare cu
suspendare, sentința nefiind definitivă. De asemenea, unul dintre ei, un
minor, elev în clasa a VI-a, a fost trimis într-un centru de educare.
Amintim că, recent, trei minori
au fost găsiți vinovați de magistrații

de vreo 500-1.000 de euroi, în funcție de mărimea afacerii, iar banii sunt colectați de un cărășel bondoc ce face treaba asta de mulți ani.
Bineînțeles, banii se împart și la ăștia mai mari
în rang. Babele au auzit că plicurile mai sunt și
dosite de cărășel, ca să aibă și el de vreo două
sitibrecuri. Rămâne de văzut cât de strângător
va fi anul ăsta. Babele voiau să închidă discuția,
dar trebuie menționat și un șefuleț din primărie,
cu chelie, cu ceva treceri pe la bărboșii în sutană.
Tot în contextul cu comercianții, cheliosul a zis
că rezolvă problemele vânzătorilor care încercau
să obțină un loc mai bun pentru tarabă. Aproape
că se jura. Primeau asigurarea, dar ăia se trezeau
cu boarfele într-o băltoacă. Se lăsa cu ceva înjurături, dar mai printre dinți. Asta se întâmpla anul
trecut. Rămâne de văzut cum va fi și anul ăsta.

Război între agenții imobiliari din târg
Rubricuța continuă cu o informație despre un
conflict ce stă să izbucnească în târg. Dar nu e
genul ăla de război care se dă pe la televizoare,
totul se pune la cale în subteran. Acest conflict
are loc, în ultima vreme, între agenții imobiliari,
fiind vizați mai ales cei flămânzi, care se scot din
foame dacă prind un contract pentru vânzarea
terenurilor. Acești amărâți, mulți la număr, și-au
găsit un naș care-i curentează de nu se văd.
După ce amărâții fac talpă și sunt gata să vândă

Judecătoriei Iași de tentativă la tâlhărie calificată, tulburarea ordinii și
liniștii publice și portul sau folosirea
fără drept a unor obiecte periculoase. Pentru cei trei s-a dispus măsura asistării zilnice pentru o
perioadă de 6 luni.
Tinerii ieșeni au făcut scandal în
Piața Unirii din municipiul Iași și au
băgat frica în trecători după ce au
tâlhărit în grup două persoane, folosindu-se de obiecte primejdioase.
Ulterior, suspecții au fugit cu autobuzul și s-au lăudat unui cunoscut
cu faptele lor „curajoase”.
Andreea TIMOFTE

și să primească comisioanele, apare Ursaru, la
volanul unui merțan, și le fură toate contractele.
Ăia rămân cu buza umflată, nu mai au nici de o
pâine. Cică îi îmbârligă pe vânzători că face o
treabă mai bună pentru că are agenție în buricul
târgului. Babele nu știu cum se va termina povestea asta, dar nu este exclus să se lase cu
chelfăneală. Mai multe despre subiect și în edițiile viitoare.

Văleu, cum i-a păcălit pe
proștii de la bănci
Babele bârfitoare încheie rubrica cu o noutate despre Dorinel Turdoase, cămătarul târgului,
ăla care se laudă că are intrare pe la judecători,
gabori, procurori. Cât a fost director la o bancă
șmecheră din târg, Turdoase a negociat o chirie
de mulți euroi pentru un sediu în buricul târgului.
Numai că, la început de an, prima chirie și-o băga
în buzunar, erau mulți bani la mijloc. Ăsta a fost
și motivul pentru care a fost zburat din combinație. Dar nu a plecat cu mâna goală. Acolo și-a
întâlnit și viitoarea nevastă, cu care avea o colaborare dubioasă. După ce a plecat din bancă, colegii, posibil invidioși, au spus despre cucoană că
era cam panaramă. Cine știe, poate s-a cumințit
de când e mare doamnă. Cert este că cei doi fac
un echipaj perfect, fiind posesori de un caracter
îndoielnic.

