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Gest de binefacere din partea primarului! Își donează
salariul, timp de 3 luni, pentru a ajuta oamenii nevoiași

Primarul comunei Bârnova, Mihai
Bălan, își donează salariul, timp de 3
luni de zile. Întrucât sărbătorile de
iarnă se apropie cu pași repezi și
plata facturilor este cel mai mare
chin într-o familie nevoiașă, primarul
consideră că un mic ajutor este binevenit. Zeci de familii din comuna
Bârnova vor beneficia de un ajutor în
valoare de câteva sute de lei
Pe raza comunei Bârnova există peste 30 de
familii cu o situație financiară precară. Pe parcursul celor 3 luni în care Mihai Bălan își va dona salariul, mai multe familii cu copii sau bătrâni vor
beneficia de câte 200 de lei. Toți copii din comună
vor primi pachete oferite de primărie. Cu ocazia
sărbătorilor de iarnă, orice gest pentru a ajuta
aproapele este unul nobil. Prima donație va avea
loc în următoarele zile, întrucât Mihai Bălan încasează salariul în fiecare lună, pe data de 7.

Mihai Bălan își donează salariul,
timp de 3 luni,
pentru a ajuta oamenii nevoiași
Primarul comunei Bârnova, Mihai Bălan, a
anunțat pe o rețea de socializare că în următoarele 3 luni de zile își va dona salariul. Suma pe care
acesta o câștigă în fiecare lună este de 6.400 de
lei. Toți banii vor fi dirijați în ajutorul câtorva familii din comună.
„Pentru că viața a devenit din ce în ce mai grea
în urma scumpirilor repetate, atât a alimentelor
de bază, cât și a facturilor la utilități, am decis să
îmi donez salariul în lunile de iarnă. Astfel, din salariul meu net, de aproximativ 6.400 de lei, pot și

vreau să ajut 30 de familii din Bârnova, cu câte
două sute de lei pe lună, ca sprijin pentru plata
utilităților. Fac asta din toată inima și fără niciun
interes, cu gândul la bătrânii noștri și la persoanele cu probleme medicale. Vreau să-i ajut să
treacă peste o perioadă mai dificilă“, precizează
Mihai Bălan, primarul comunei Bârnova.
Edilul susține că, în perioada sărbătorilor de
iarnă, toți copii din comună vor beneficia de pachete cu dulciuri și fructe. Mihai Bălan va propune
și altor persoane din primărie sau celor ce dețin
diferite afaceri pe raza comunei să doneze, în funcție de posibilități, pentru a ajuta familiile nevoiașe din comună.

Tot mai multe proiecte
de dezvoltare pentru comuna Bârnova
Mihai Bălan, primarul comunei Bârnova, a
menționat faptul că toată viața s-a ghidat după o
vorbă din popor: „De unde dai, Dumnezeu îți dă
mai mult“. Ghidat de acest principiu, primarul consideră că doar cu sprijin reciproc poate evolua o
comunitate.
Un proiect de dezvoltare ce vizează extinderea rețelei de apă și canalizare a fost adoptat pentru localitățile din comuna Bârnova. Satul Vișan
va beneficia de apă curentă, investiția fiind de
peste 1 milion de euro. Investiția ApaVital ar urma
să fie inclusă în bugetul din anul 2023. Primăria
Bârnova a reușită să semneze un contract cu o
firmă care urmează să realizeze un proiect tehnic
pentru extinderea rețelei, documentația fiind finalizată.
Deși lucrurile nu sunt mereu roz în comuna
Bârnova, se pare că, în preajma sărbătorilor, spiritul actelor de binefacere i-a cuprins pe toți cei

ce lucrează în cadrul unității administrative.
În vara anului 2022, în urma unei ședințe extraordinare, membrii Consiliului Local au avut câteva divergențe. Membrii USR erau acuzați că
perturbă ședințele în mod intenționat. Aceștia ar
fi încercat prin mai multe metode să împiedice
votul unui proiect de construire a unei creșe în comuna Bârnova, județul Iași. Cel care ar fi susținut
scandalul și ar fi continuat injuriile în mediul online este Radu Tiron, consilier local USR.
Mihai Bălan speră ca gestul lui de a dona salariul, timp de 3 luni, să fie adoptat și de alți primari din județul Iași.
Adnana GAFTON
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A apărut o nouă metodă de înșelăciune!
Ce idee ingenioasă a găsit Marian Ion pentru
a-și umple buzunarele din banii victimelor
Marian Ion este un bărbat care
publică diferite anunțuri pe site-uri
specializate și grupuri de pe rețelele
de socializare, destinate închirierilor
și vânzărilor, în care susține că închiriază apartamente în zonele de interes ale județului Iași, iar ulterior
mută discuția pe o adresă de e-mail,
unde spune că este în afara țării și
că vine în Iași doar pentru închiriere.
Acesta solicită banii, sub o formă
necunoscută de oameni.

O nouă metodă
de înșelăciune, prin
intermediul închirierilor
Marian Ion este un individ care
publică diferite anunțuri pe site-uri
și grupuri destinate închirierilor și
vânzărilor, în care susține că închiriază un apartament în zona centrală
a Iașului. Acesta își face publică doar
adresa de e-mail, discută cu oamenii
și le cere bani sub o formă necunoscută de ieșeni. Mai mult decât atât,
când i se solicită închirierea, acesta
susține că nu este în țară și că va
veni doar dacă cineva îi garantează
că va închiria apartamentul.
„Bună ziua. Înainte să plec la
drum, vreau să mă asigur că nu o să
dați banii pe altă chirie și vreau să
văd că îi aveți puși pe numele dumneavoastră, la Western Union. Aș
vrea ca o persoană apropiată dumneavoastră să meargă la orice bancă
sau schimb valutar ce are Western
Union și să facă un transfer de 3.750

de lei pe numele dumneavoastră, în
Germania. După ce ajung, vedeți locuința, facem contractul, iar apoi
mergem împreună la Western Union
și schimbăm numele destinatarului
cu numele meu, iar eu voi lua acei
bani la întoarcerea mea”, se arată în
e-mail-ul trimis de către Marian Ion
unei persoane interesate de închirierea apartamentului.
Cu toate că încearcă să continue
povestea sa, prin care să pară cât se
poate de corect, oamenii trebuie să
fie extrem de atenți la astfel de solicitări, deoarece aceasta este o nouă
metodă de a trage țepe celor care
sunt interesați de o chirie.

„Pentru a trimite bani prin Western Union nu este nevoie de cont
sau adresă. Banii se trimit de la persoană la persoană, este ca un fel de
mandat poștal. După ce transferul
este făcut, vreau să-mi trimiteți o
poză cu foaia de transfer, să mă
conving că sunteți hotărât și că aveți
interes să veniți la întâlnire. Pentru
a trimite bani în altă țară unei persoane pe care dumneavoastră o cunoașteți nu este nevoie ca persoana
respectivă să fie deja acolo. Se presupune că urmează să călătorească
și nu dorește să plece cu banii în buzunar. Transferul trebuie să arate
așa: o persoană apropiata să fie expeditor, numele dumneavoastră să
fie destinatar, iar țara de destinație
să fie Germania, Stuttgart”, adaugă
Marian Ion în e-mail.

Tudorel Rașcov:
„Închiriază ceea ce nu are!”
Un bărbat din Iași a fost interesat de anunțul pe care l-a postat
acest individ pe un site, ajungând să
discute direct cu Marian Ion pe
adresa de e-mail publicată. Acesta
i-a comunicat că este interesat de
oferta de închiriere a apartamentului din Bulevardul Independenței.
„Închiriază ceea nu are, nu
există. Vorbește doar prin e-mail, te
pune să faci transfer de bani, dintr-

un cont în altul, pentru a-i demonstra lui că deții bani pentru chiria
apartamentului”, mărturisește Tudorel Rașcov.
Din fericire, acesta și-a dat
seama repede că este vorba de o
țeapă și nu a ajuns să fie păgubit cu
3.750 de lei, însă trage un semnal de
alarmă ieșenilor care ar putea să
cadă în plasa acestui escroc. Individul vorbește foarte amabil cu potențialele victime, făcându-le să creadă
că nu există nicio fraudă.
„Nu am dat bani. M-am prins repede, dar am continuat jocul lui”,
adaugă bărbatul care a dorit să închirieze.
O altă ieșeancă, ce era în căutare
de chirie, a dat tot peste unul dintre
anunțurile făcute de către acest individ și a rămas păgubită de o sumă
mare de bani. Aceasta destăinuie
faptul că, la prima vedere, mesajul
trimis de Marian Ion nu reprezenta
un pericol, făcând ca totul să pară
sigur.
„Căutam chirie și am dat peste
anunțul publicat pe OLX. Am văzut
că nu are număr, ci doar un e-mail.
Am decis să-i scriu și am discutat cu
dumnealui. Mi-a spus același lucru,
dar nu mi-am dat seama că poate fi
o fraudă”, susține Crina, cu privire la
noua metodă de înșelăciune.
Cosmina PUIU
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Dezastru într-o comună ieșeană: Lucrările pentru alimentarea
cu apă și canalizare au transformat drumurile în mlaștini
Lucrările pentru alimentarea cu
apă și canalizare dintr-o localitate
ieșeană au transformat străzile neasfaltate în mlaștini. Primăria dă
vina pe firma care se ocupă de lucrări, iar administratorul acesteia
consideră că este vina administrației locale, întrucât, dacă erau străzile asfaltate, nu mai era noroi.
Întregul sat este într-o situație grea,
iar singura speranță a locuitorilor
pentru a se putea deplasa fără să se
împotmolească în noroi este înghețul.

Dezastru într-o comună
ieșeană: „Am plecat de
acasă cu papuci de schimb,
i-am lăsat la o vecină”
Satul Osoi din comun Comarna
are drumuri ca în epoca de piatră. În
urma lucrărilor pentru apă și canalizare, drumurile au fost puternic
afectate, iar situația, în loc să se
îmbunătățească sau să fie măcar ca
în stadiul anterior, s-a înrăutățit.
În comună, întreaga nemulțumire a oamenilor este îndreptată
spre primar, care nu ar fi luat măsurile necesare, astfel încât să evite
apariția unor drumuri impracticabile.
„Este pur și simplu un dezastru.
Pe străzi nu se poate merge, șanțurile lipsesc cu desăvârșire, apa stă
pe mijlocul drumului, ca în lacuri. Autoritățile trebuie sa facă ceva”,
spune Vlad Melinte, fostul primar al
comunei Comarna.
Când plouă, drumurile se transformă în adevărate mlaștini, iar cetățenii încearcă să se deplaseze
cum pot, fiindu-le rușine de noroiul
pe care îl cară după ei atunci când
se murdăresc.
„Străzile sunt răscolite, e nenorocire! Am lăsat cizmele de cauciuc
la o vecină și am luat altele. E jale”,
mărturisește o femeie din sat.
De când au început lucrările,
drumurile sunt impracticabile, iar
fiecare se descurcă cum poate pentru a nu rămâne blocat în noroi. În
cazul copiilor care trebuie să
meargă la școală, situația este și mai
grea. Părinții le iau papuci de schimb
sau îi cară în spate, iar atunci când
plouă tare, nici nu îi mai duc la ore.
„Nu vreți să știți cum ne descurcăm. Luăm cizme de gumă, în cel

mai rău caz stăm acasă. Pe copii îi
ducem la școală ori în brațe, ori îi
lăsăm acasă, dacă nu avem cum să
ieșim. Dacă plouă, stăm acasă, nu
putem face altceva”, zice o altă persoană din Osoi.
Întreaga situație pare a crea probleme destul de serioase, mai ales
pentru elevi și bătrâni.
„Drumurile sunt impracticabile.
Cum ajunge un copil la școală? Nu
este normal ca în secolul acesta să
umblăm cu papuci de schimb în
plasă. Ne rugăm să vină înghețul ca
să putem circula. Un bătrân a căzut
în noroi, a venit murdar acasă. Mama
mea e bătrână, trebuie să meargă la
medic. A picat în șanț, pur și simplu
a căzut pe drum”, declară un sătean.

Drumuri impracticabile în
Osoi. Responsabilii aruncă
vina de la unul la altul
Lucrările pentru apă și canalizare au creat o situație greu de suportat pentru cetățenii din Osoi,
comuna Comarna.
Lucrările din zonă sunt parte a
„Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Iași, în perioada 20142020”, fiind derulat de către ApaVital, din fonduri europene. În Osoi,
firma care se ocupă de executarea
lucrărilor este Daroconstruct și îi
aparține lui Giani Canschi, cunoscut
pentru contractele câștigate în alte
comune.
În cazul acestor lucrări, firma nu
a lăsat o impresie prea bună. Întrebat despre întreaga situație, Giani
Canschi nu pare a fi la curent cu
ceea execută firma lui.
„Nu cunosc situația. Noi avem
contract cu regia de apă. Ceea ce e
prins în proiect, aia se execută. Este
normal ca atunci când se execută lucrări de construcții să existe un oarecare disconfort. Cei care execută
lucrările cunosc mai în detaliu...
șeful de șantier, inginerul. Oamenii
înoată în noroi pentru că nu au drumuri! Când o să aibă drumuri, nu o
să mai meargă în noroi!”, spune Giani
Canschi.
Pare că toată vina cade în capul
primarului, care nu se consideră responsabil de situația creată, deși cetățenii se plâng de lipsa de
implicare. „Nu am să înțeleg niciodată sistemul acesta de lucru: se

pune o țeavă, se sapă, se revine, iar
se sapă, se pune o altă țeavă. Noi am
predat amplasamentul, nu avem ce
face... Vorbim, purtăm discuții, dar
singurul responsabil este constructorul! Noi am făcut adresă, inclusiv
la ApaVital și la constructor. Inconvenientul este mare, iar lucrările
sunt de anvergură”, declară primarul
comunei Comarna, Constantin Grădinaru.
Deși părțile implicate aruncă
vina de la una la cealaltă, oamenii
sunt cei care au de suferit.
„Ne dorim să fim o «țară civilizată». După lucrări, așa a rămas
totul. Nu ai o porțiune pe care să poți
călca, pilonii sunt înclinați și susținuți de cablurile de electricitate. Mai
rău decât acum nu a fost vreodată
de când stau aici”, menționează o
altă localnică, după ce s-a iscat dezastru într-o comună ieșeană.

ApaVital
dă vina pe constructor
Reprezentanții ApaVital spun că,
după finalizarea lucrărilor, constructorul are obligația de a repara drumurile, dar acest lucru nu se poate
realiza imediat. „În ceea ce privește
situația sesizată, ApaVital regretă
disconfortul creat de aceste lucrări,
care au drept scop final dezvoltarea
infrastructurii de apă și apă uzată în
localități ale județului Iași. Am transmis nemulțumirile formulate către
firma care execută lucrările, cu rugămintea de a lua toate măsurile necesare pentru rezolvarea acestor
probleme. După finalizarea lucrării,
firma de construcții are obligația de
a aduce amplasamentul la stadiul
inițial, operațiune care se desfășoară în timp, etapizat”, declară reprezentanții ApaVital.
Gabriela CORBU
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Fiul unui primar din PNL a dat lovitura printre primăriile din Iași:
Firma lui Rareș Hugianu câștigă contract după contract
De la înființare și până în prezent, societatea condusă de Rareș
Hugianu și-a rotunjit profiturile de la
an la an. Dacă la înființare, Beta R.G.
Trust S.R.L. a înregistrat un profit de
doar 3.000 de lei, fără a avea vreun
angajat, în 2021, cifrele au explodat,
ajungând la un profit de peste
600.000 de lei. Rareș Hugianu este
fiul primarului din comuna ieșeană
Stolniceni-Prăjescu, Costel Hugianu.
Anul acesta, Beta R.G. Trust S.R.L.
are acceptate 44 de oferte pe platforma Sistemului de Achiziții Publice
(SEAP), cu o valoare de aproape 2
milioane de lei, fără TVA.

Firma lui Rareș Hugianu
câștigă contracte
pe bandă rulantă
Fiul primarului din StolniceniPrăjescu are succes printre primăriile din județul Iași. La un an de la
înființare, în 2019, acesta a câștigat,
prin platforma SEAP, 13 contracte
privind serviciile de cadastru. Mai
exact, în conturile societății Beta
R.G. Trust S.R.L. au intrat peste 23
de milioane de lei, fără TVA, doar

pentru serviciile de cadastru prestate.
În acel an, societatea lui Rareș
Hugianu a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 300.000 de lei și un
profit de 181.000 de lei, având un singur angajat. Anul 2020 vine cu 30 de
contracte din partea primăriilor din
județ, cu o valoare totală de 1,3 milioane de lei, fără TVA. Firma-vedetă
pe serviciile de cadastru și-a rotunjit
în acel an cifrele, astfel înregistrând
un profit de 508.000 de lei și o cifră
de afaceri de peste 820.000 de lei,
cu doar 5 angajați.
Anul 2021 i-a adus fiului primarului liberal 38 de contracte pentru
serviciile de cadastru pe care le
prestează, cu o valoare de peste 2
milioane de lei, fără TVA, înregistrând o cifră de afaceri substanțială,
de peste 1,2 milioane de lei, dar și un
profit de peste 600.000 de lei.
Rareș Hugianu este un preferat
al primăriilor din județ, majoritatea
având primari din PNL. Anul acesta,
Beta R.G. Trust S.R.L. a semnat până
în prezent 44 de contracte, urmând
să presteze servicii de cadastru, cu

o valoare de peste 1 milion de lei,
fără TVA. Inclusiv tatăl său, Costel
Hugianu, edilul comunei StolniceniPrăjescu, are un favorit pentru prestarea serviciilor privind studiile de
fezabilitate, unde Dragoș Ciopote,
administratorul societății Geo Myke
S.R.L., câștigă contracte pe bandă
rulantă.

Primăria comunei
Mironeasa, abonată la
serviciile prestate de
Beta R.G. Trust S.R.L.
Încă din anul 2019, Primăria comunei Mironeasa a acceptat ofertele
lui Rareș Hugianu, ce constau în ridicări topografice și intabulări, cu o
valoare de 38.100 de lei, fără TVA.
Ofertele au fost acceptate de edilul
comunei, Elena Curcudel, imediat de
la depunerea lor pe platforma SEAP.
În 2020, Beta R.G. Trust S.R.L. a mai
semnat 5 contracte cu primăria comunei Mironeasa, în valoare de
peste 300.000 de lei, fără TVA. Societatea condusă de Rareș Hugianu
a prestat atunci tot servicii de cadastru, mai exact, ridicări topografice, studii de teren și intabulări.
În fiecare an, societatea condusă de fiul primarului din Stolniceni-Prăjescu este abonată la
bugetul primăriei conduse de primarul Elena Curcubel.
În anul 2021 au fost două contracte pentru Beta R.G. Trust S.R.L.,
cu o valoare de peste 157.000 de lei,
fără TVA, ofertele fiind acceptate de
către primărie imediat de la depunerea lor pe SEAP. Anul acesta, edilul
comunei a mai acceptat trei oferte
din partea firmei favoritului Rareș
Hugianu, cu o valoare de aproape

300.000 de lei, fără TVA.

Edilul comunei
Mironeasa „parcă“
a reziliat contractul!
Primarul comunei Mironeasa,
Elena Curcubel, a declarat pentru reporterii BZI că anul acesta „parcă“ a
reziliat contractele cu Beta R.G.
Trust S.R.L., susținând că societatea
condusă de Rareș Hugianu nu mai
are angajați.
„Nu mai avem, am reziliat contractul! I-au plecat salariații cu care
lucra. Nu mi-a făcut nicio lucrare!
Parcă primisem rezilierea contractului de la oficiul de cadastru. Nu
știu sigur să vă spun, nu sunt în localitate“, a transmis Elena Curcubel,
edilul comunei Mironeasa. Întrebată
dacă știe că Rareș Hugianu este fiul
edilului Costel Hugianu, din comuna
Stolniceni-Prăjescu, aceasta a susținut că nu cunoaște acest aspect și
nici nu o interesează.
„Nu știu că este fiul primarului
din Stolniceni-Prăjescu. Noi suntem
vreo 55, nu ne cunoaștem cu toții!
Nu știam că e băiatul lui. Nu contează că e băiatul nu știu cui!“, a susținut Elena Curcubel.
Reporterii BZI au încercat să ia
legătura și cu administratorul societății Beta R.G. Trust S.R.L., Rareș Hugianu, însă acesta nu a răspuns
apelurilor telefonice.
Firma lui Rareș Hugianu semnează contracte pe bandă rulantă cu
primăriile liberale. De la înființare și
până în anul 2021, cifrele de afaceri
au urcat cu peste 1,2 milioane de lei,
în doar 4 ani, iar profiturile societății
au ajuns la peste 600.000 de lei.
Alexandra MAISNER
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Paul Gabriel Tănase suferă de o formă agresivă de cancer!
Bărbatul este disperat, deoarece nu a strâns
banii pentru operația programată pe 12 decembrie 2022
Paul Gabriel Tănase are 49 de
ani, este divorțat, nu are copii și a lucrat ca pompier civil în cadrul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi“ din Iași.
Acesta iubește tare mult munca și
viața, dar cruntul diagnostic îi stă în
cale, fiindcă nu dispune de suma necesară operației.
„Luna viitoare fac 49 de ani. Sunt
divorțat, din păcate, nu am copii și
am lucrat ca pompier civil la Biblioteca Județeana «Gh. Asachi» din
Iași. Mi-a plăcut tare mult să lucrez,
însă de un an sunt în concediu medical, din cauza acestei boli. Îmi doresc să mă fac bine, însă totul va
costa peste 13.000 de euro, deoarece numai o zi de spitalizare costă
în jur de 1.300 de euro”, declară Paul
Gabriel Tănase pentru reporterii BZI.

Ieșeanul suferă de
o formă agresivă de cancer,
însă luptă pentru viața lui
Paul Gabriel Tănase iubește să
lucreze și să-și câștige propria existență, însă, de un an de zile, boala
nemiloasă cu care se confruntă reprezintă un impediment pentru
acesta, dar nu se lasă doborât, oricât de greu ar fi.
„Acum un an a fost momentul în
care am descoperit că sufăr de
boala cu care mă lupt. Din acea clipă
am fost decis să lupt și să înving”,
mărturisește Paul, cu ochii plini de
lacrimi.
Paul a iubit sportul foarte mult și
a fost junior în cadrul echipei de la
Poli Iași. Acesta este o persoană
foarte iubită, deoarece corectitudinea și onestitatea l-au descris cel
mai bine în toți anii de viață, iar managerul general de la Politehnica
Iași, Florin Briaur, s-a oferit să-i fie
sprijin bărbatului, însă acesta mai
are nevoie și de alt ajutor, din cauza
costurilor uriașe necesare operației
și recuperării post operatorii.

A trecut prin niște
momente groaznice!
Paul Gabriel Tănase: „Sper
că voi avea o viață normală”
Bărbatul a fost supus la două intervenții chirurgicale și 20 de ședințe de chimioterapie. Dar, cu toate

acestea, Paul Gabriel Tănase mai are
nevoie de intervenția chirurgicală,
care poate fi efectuată la un spital
din București, pentru a reuși să ducă
o viață normală.
„La un an de zile de chimioterapie sunt bine. Mă alimentez, mă
plimb, dar ședințele sunt destul de
neplăcute. Sunt pacienți care nu rezistă la chimioterapie, dar după 20
de ședințe de chimio sunt bine. S-a
ivit posibilitatea unei operații de îndepărtare a metastazelor hepatice
și de închidere la colon, adică să
scap de punga de colostomă, pe
care o port de la operație”, spune
Paul, cu sufletul sfâșiat de durere.
Paul Gabriel Tănase își dorește
să depășească aceste momente
cumplite, însă costurile sunt peste
puterile lui.
„Operația costă peste 13.000 de
euro, dar mă gândesc că voi reuși să
o fac și corpul va răspunde pozitiv la
această intervenție. Sper că voi avea
o viață normală”, adaugă acesta.
Până acum, Paul a reușit să mai
strângă bani de la diferiți oameni,
prieteni, rude și cunoștințe, însă mai
are încă un pas de trecut, adică să
mai adune ceilalți bănuți, pentru a
ajunge la spitalul din București, unde
îl va opera un doctor din Germania,
pe data de 12 decembrie 2022.
„O parte din sumă am strâns-o
cu ajutorul oamenilor, a prietenilor,
a rudelor și a cunoștințelor. Acum
mai pot spune că mai am încă un
pas”, relatează plin de optimism Paul
Gabriel Tănase, bărbatul care suferă
de o formă agresivă de cancer.
Paul Gabriel Tănase nu mai
poate lupta singur, pentru că suferă

de o formă agresivă de cancer, iar
BZI inițiază o campanie de strângere
de fonduri pentru a-l ajuta în lupta cu
viața. Cei care doresc să îl sprijine o
pot face cu orice sumă de bani, în
conturile:
RO15BRDE240SV2528077240 –

Paul Gabriel Tănase, monedă RON,
RO76BRDE240SV11617102400 – Paul
Gabriel Tănase, monedă EURO sau
pe
contul
de
revolut
RO72BREL0005515953060100 – Paul
Gabriel Tănase.
Cosmina PUIU
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A fost înregistrat primul caz de gripă în Iași!
Pacientul nu a avut nevoie de spitalizare!
În perioada 14 noiembrie 2022 –
20 noiembrie 2022 au fost efectuate
189 de internări în rândul pacienților
cu infecții respiratorii, reprezentând
2,74 la sută din numărul total de cazuri. Trebuie precizat că cei mai
afectați de infecțiile virale ale căilor
respiratorii superioare și de pneumonii sunt copiii și adolescenții cu
vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani.

Primul caz de gripă în Iași!
Tot mai mulți ieșeni se confruntă
în această perioadă cu infecții respiratorii acute, numărul de îmbolnăviri fiind în creștere de la o
săptămână la alta. În perioada
14.11.2022 – 20.11.2022, pe cuprinsul
județului Iași au fost înregistrate
6.896 de cazuri de infecții respiratorii acute, cu 19,42 la sută mai multe
față de săptămâna anterioară. Dintre acestea, 5.579 sunt infecții virale

ale căilor respiratorii superioare, iar
1.316 sunt pneumonii. A fost înregistrat și un prim caz de gripă.
„Conform datelor oferite de
Compartimentul de Supraveghere

Epidemiologică și Control Boli
Transmisibile din cadrul Direcției de
Sănătate Publică Iași, în săptămâna
14.11.2022 – 20.11.2022 s-au înregistrat 6.896 de cazuri de infecții respiratorii acute. 5.579 sunt infecții
virale ale căilor respiratorii superioare, 1.316 sunt pneumonii. Există
și un caz de gripă la grupa de vârstă
50-64. Astfel, potrivit raportărilor, în
săptămâna menționată s-au înregistrat cu 19,42 la sută mai multe cazuri
față de săptămâna 07.11.2022 –
13.11.2022. Din analiza stratificată pe
grupe de vârstă reiese că incidența
cea mai mare pentru IACRS și pneumonii este la grupa de vârstă 5-14
ani. În intervalul de timp menționat
nu s-a înregistrat niciun deces ca urmare a infecțiilor respiratorii acute”,
au transmis reprezentanții DSP Iași.

Infecțiile respiratorii
îi bagă pe ieșeni în spital!
A crescut și numărul de internări
în rândul pacienților cu infecții respiratorii. Astfel, în perioada
14.11.2022 – 20.11.2022 au fost internate cu 19 mai multe persoane decât
în săptămâna anterioară.
„În săptămâna 14.11.2022 –
20.11.2022 au fost raportate 189 de
internări, cu 19 mai multe față de
săptămâna anterioară, reprezentând 2,74 la sută din numărul total de
cazuri. S-au înregistrat 97 de internări la pacienți cu IACRS (infecții virale ale căilor respiratorii
superioare) și 92 de internări la persoane cu pneumonii”, au adăugat reprezentanții DSP Iași.

Pentru limitarea extinderii infecțiilor virale, Direcția de Sănătate Publică Iași recomandă evitarea
aglomerărilor umane și a contactului
cu persoanele bolnave, folosirea batistei de unică folosință, păstrarea
unei igiene corporale riguroase, întotdeauna cu spălarea mâinilor, mai
ales după suflarea nasului și venirea
în contact cu persoane bolnave, respectarea unui regim sănătos de
viață – alimentație bogată în legume
și fructe, adaptarea unei ținute vestimentare adecvate sezonului, menținerea la domiciliu a copiilor bolnavi
pentru evitarea transmiterii bolii în
comunitate, evitarea automedicației
și prezentarea la medicul de familie
în cazul apariției unor simptome
compatibile cu gripa.
Vaccinarea antigripală este cea
mai eficientă metodă de protecție
împotriva gripei.
„Referitor la campania de vaccinare antigripală, conform ultimelor
date centralizate, de la începutul
lunii octombrie și până pe 23 noiembrie 2022 s-au vaccinat 62.392 de
persoane din județul Iași, cu 3.545
mai multe față de săptămâna anterioară. Pentru sezonul rece 20222023, DSP Iași a catagrafiat 87.573
de persoane considerate cu risc ridicat de îmbolnăvire și care doresc
să se vaccineze antigripal. Reamintim că 77.645 de doze de vaccin antigripal au fost repartizate până în
prezent Direcției de Sănătate Publică Iaşi”, au transmis reprezentații
DSP.
Codruța ȘOROAGĂ
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Dinți ficși într-o singură zi, fără niciun fel de riscuri!
Dr. Dragoș Daniel Acatrinei: „După o experiență de 10 ani
în domeniu, pot spune că această intervenție este de succes!”
Tehnologia revoluționară fast &
fixed a fost creată de compania germană Bredent, ce are o experiență
de 40 de ani în conceperea și realizarea de produse și tehnici inovative
în stomatologie. Tehnologia fast &
fixed este o metodă de tratament,
care oferă soluții rapide. Acest sistem de implanturi se adresează pacienților care își doresc schimbări
majore din punct de vedere funcțional și estetic. Astfel, pot apela la lucrări dentare fixe, sprijinite pe un
număr minim de 4 sau 6 implanturi,
pacienții cu edentație totală (cei
care și-au pierdut toți dinții) sau
care sunt în pragul acestei situații
clinice.

Ce pacienți pot opta pentru
dinți ficși într-o singură zi
Această metodă de tratament
vizează cu precădere pacienții cu
vârste cuprinse între 40 și 80 de ani,
care suferă de următoarele afecțiuni: au dinții afectați de boala paradontală; și-au pierdut toți dinții și
își doresc o lucrare fixă; au dinți irecuperabili și care nu mai pot susține
o lucrare fixă. De asemenea, pot
opta pentru un asemenea tratament
și purtătorii de proteze dentare.
„Avantajul major al folosirii sistemului fast & fixed bredent este acela
că le oferă pacienților șansa de a se
bucura, într-o singură zi, de dinți
ficși cu care să poată mânca imediat
după operație, reluându-și viața socială într-un timp scurt. Printre
avantaje se mai numără și scurtarea
considerabilă a timpului de tratament și a costurilor acestuia, efectul
de întinerire a feței și efectul de lifting. Important de menționat este și
faptul că pacientul scapă de procedurile complicate și dureroase de
adiție osoasă, evită neplăcerile cauzate de proteza mobilă și, bineînțeles, se bucură de numeroase
beneficii psihologice, acest tratament redând pacienților încrederea
și respectul de sine”, a declarat dr.
Dragoș Daniel Acatrinei.
Procedura de fast & fixed nu
este dureroasă, deși, dată fiind amploarea intervenției, poate fi asociată cu o durere mare, dar această
concepție este greșită.
„Operația de inserare a implanturilor dentare se realizează sub

anestezie locală și intravenoasă,
astfel că pacientul nu resimte absolut nicio durere. În clinica noastră,
prin intermediul tehnologiei PRGF –
Endoret, reușim să separăm plasma
din sângele pacientului, care conține
proteinele ce grăbesc procesul de
regenerare. Odată ce doza terapeutică este aplicată în zona de tratament, procesul de regenerare este
considerabil accelerat. Se asigură o
vindecare de 7 ori mai rapidă decât
în mod obișnuit, reducându-se întrun procent semnificativ riscurile inflamației, a infecțiilor și a
complicațiilor post-chirurgicale,
ceea ce duce la reușita intervenției”,
a adăugat dr. Dragoș Daniel Acatrinei.

Care sunt
etapele acestei intervenții
Pentru a beneficia de dinți ficși
într-o singură zi, pacienții trebuie
mai întâi consultați. Medicul va examina cavitatea bucală și, cu ajutorul
radiografiilor panoramice și a unui
computer tomograf dentar, se va verifica nivelul densității osoase pentru a stabili unde vor fi inserate
implanturile dentare. După ce implanturile sunt inserate, pacientului
i se atașează lucrarea provizorie
care este perfect funcțională. După
o perioadă de 8-12 luni, timp în care
implanturile dentare s-au osteo-integrat, pacientul se întoarce la clinică pentru a i se realiza lucrarea
finală.
Această metodă de tratament nu
poate fi efectuată de către orice
medic stomatolog pentru că tehnica
este diferită față de cea a implanturilor tradiționale. Aceasta trebuie
realizată de către medici cu experiență chirurgicală și mai ales protetică, sub supravegherea atentă a
unei echipe întregi. Orice mică abatere poate provoca pierderi majore,
în ceea ce privește țesuturile, dar și
costurile.
„Am realizat această operație
pentru prima dată în anul 2012. La
acel moment, deși aveam o experiență de 4 ani în implantologie, am
fost destul de sceptic în privința rezultatelor pe termen lung ale acestui
sistem cu încărcare imediată a implanturilor, adică atașarea lucrării
provizorii în decurs de 24 de ore de

la intervenție. După o experiență de
10 ani și o monitorizare atentă a pacienților în tot acest timp, pot spune
că această intervenție este de succes”, a declarat dr. Dragoș Daniel
Acatrinei.
Amplasată în inima Copoului,
într-o locație modernă, clinica stomatologică Dr. Acatrinei este dotată
cu tehnologii și echipamente de ultimă oră, care oferă maxim confort

și stare de bine pacienților. Echipa
Clinicii Dr. Acatrinei abordează toate
domeniile medicinei dentare, acoperind servicii de implantologie, ortodonție, estetică dentară, endodonție
microscopică, radiologie digitală,
dar și chirurgie dentară, fiind primul
medic stomatolog din zona Moldovei
care specializat în tratamentul dinților ficși într-o singură zi.
Codruța ȘOROAGĂ
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Maraton artistic la Iași! Evenimente speciale la
activitatea intitulată „Zilele Teatrului Național”
În perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2022,
Teatrul Național (TNI) „Vasile Alecsandri” din Iași
organizează un maraton cu unsprezece spectacole proprii și patru evenimente conexe, care săi celebreze istoria și prezentul: „Zilele Teatrului
Național Iași”. Este un eveniment amplu, care
marchează 126 de ani de la inaugurarea clădirii
Teatrului ieșean (1 decembrie 1896). O microstagiune care oferă, pe lângă cele unsprezece spectacole riguros selectate, evenimente conexe
dedicate tuturor celor interesați de artele spectacolului, precum și ocazia de a întâlni personalități marcante din lumea teatrului, oaspeți din țară
și din străinătate. La această primă ediție sunt așteptați curatori de festivaluri, jurnaliști de teatru,
critici și manageri culturali din România și din
afara țării (Marea Britanie, Ucraina, Grecia, Turcia,
Cehia, Republica Moldova, Polonia).

Maraton artistic la Iași! Evenimente
speciale la activitatea intitulată
„Zilele Teatrului Național”
Timp de cinci zile, publicul festivalului va avea
ocazia să vizioneze spectacolele de succes ale
stagiunii, apreciate atât de spectatorii ieșeni, cât
și de publicul și juriile altor evenimente teatrale
importante din țară și de peste hotare: cinci spectacole din dramaturgia clasică și contemporană
românească și șase montări ale unor piese din
dramaturgia străină, toate cele unsprezece producții bucurându-se de semnăturile unor remar-

cabili creatori de teatru. Reprezentațiile se vor
desfășura în cele patru săli de spectacole: Sala
Mare, Teatru³, Sala Studio, Uzina cu Teatru. Teme
de interes din sfera fenomenului teatral din zilele
noastre vor fi dezbătute în cadrul celor patru întâlniri cu public.

Conferința „Strategii și politici
culturale în actualul context european”
În deschiderea festivalului, pe 30 noiembrie,
în Sala Foaier, de la ora 11:00 va avea loc conferința „Strategii și politici culturale în actualul context european”, susținută de Aura Corbeanu,
profesor universitar doctor în cadrul Universității
de Arte din Târgu Mureș, vicepreședinte executiv
al Asociației Uniunii Teatrale din România (UNITER). Pe 1 decembrie, la Casa Muzeelor Iași, în Sala
de conferințe, începând cu ora 11:00, se va lansa
cartea „100 de spectacole în 100 de ani la Teatrul
Național din Chișinău”, volum îngrijit de Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. Lansarea de carte va fi
prezentată de scriitoarea Nicoleta Dabija. În cea
de-a treia zi a festivalului, pe 2 decembrie, de la
ora 11:00, în Sala Foaier se va desfășura conferința
„Teatrul ucrainean în timpul invaziei ruse”, susținută de Hanna Veselovska, profesor, critic de teatru, director al departamentului de studii teatrale
de la Institutul Național Academic de Cercetare și
Artă modernă, Kiev, Ucraina. Pe 3 decembrie, de
la ora 11:00, în Sala Foaier se va desfășura ultima

COMUNICAT DE PRESĂ
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
ANUNȚ LANSARE PROIECT: Pentru un viitor mai bun, spunem NU
abandonului școlar!
Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-0684
Școala Gimnazială Glodenii Gândului, CUI 17386110, cu sediul în localitatea Glodenii Gândului, com. Țibănești, jud. Iași, implementează începând
cu data de 26.09.2022, proiectul ,,Pentru un viitor mai bun, spunem NU
abandonului școlar!”, fiind Beneficiar al finanțării specifice SG-PNRAS, în
cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență.
Proiectul este finanțat prin Inspectoratul Școlar Județean Iași de către
Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în
cadrul Componentei 15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii – 14.
Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, care va include 3 (trei) ani școlari, respectiv între data de 26.09.2022 și data de
26.09.2025.
Bugetul proiectului este de 981.250 lei.
Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar
și reducerea părăsirii timpurii a școlii, dar şi creșterea ratei de tranziție de

conferință din cadrul „Zilelor Teatrului Național
Iași”, cu titlul „Dezvoltarea de proiecte și programe
creative – o perspectivă britanică”, susținută de
Mhora Samuel, manager de proiecte și programe
culturale, Marea Britanie. Moderator va fi Ioana
Petcu, conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”
(UNAGE) din Iași.

În anul 1896 a avut loc inaugurarea
clădirii Teatrului Naţional ieşean
La 1 decembrie 1896 a avut loc inaugurarea
clădirii Teatrului Naţional ieşean, proiectată de
celebrii arhitecţi vienezi Fellner şi Helmer, angajaţi de primarul Vasile Pogor. Noul edificiu a fost
construit pe terenul vechii primării, după ce, în
noaptea de 17 spre 18 februarie, în 1888, Teatrul
din Copou s-a năruit în urma unui incendiu.
Continuarea pe www.bzi.ro
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro

la învățământul secundar inferior — gimnazial la învățământul secundar
superior — liceu sau învățământ profesional și tehnic în randul elevilor de
la Școala Gimnazială Glodenii Gândului.
Obiective specifice:
Obiectivul 1: Prevenirea și diminuarea procentului de abandon școlar
de la 4,85% la 2,85 % la nivelul Școlii Gimnaziale Glodenii Gândului prin integrarea activă a elevilor din învățământul gimnazial, timp de 3 ani în
activități de prevenţie și intervenție.
Obiectivul 2: Creșterea ratei de absolvire a învățământului gimnazial
și creșterea ratei de promovabilitate a examenului de Evaluare Națională
în rândul elevilor de gimnaziu de la Şcoala Gimnazială Glodenii Gândului
prin activități de sprijin educaţional și material oferite elevilor aflați în
situație de risc.
Obiectivul 3: Îmbunătățirea climatului școlar şi digitalizarea procesului
educațional la nivelul Școlii Gimnaziale Glodenii Gândului prin amenajarea
a două clase inteligente pentru predare – învățare.
Obiectivul 4: Creșterea calității actului educaţional, îmbunătățirea proceselor de predare - învățare – evaluare și dezvoltarea de competențe digitale prin facilitarea accesului a 16 cadre didactice la activități de formare
autorizate în domeniul digitalizării.
Obiectivul 5: Creșterea competențelor parentale pentru un minim de
50 de părinți prin implicarea acestora pe o perioada de 3 ani în activități
de educație parentală și consiliere psihologică.
Activitățile prevăzute în proiect se vor desfășura în incinta Școlii Gimnaziale Glodenii Gândului, dar și în afara ei.
Manager proiect,
Prof. Pantilimon Mariana
Telefon: 0740291110
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DNA a săltat angajații de la Vama Iași,
într-un dosar de evaziune fiscală și corupție,
cu un prejudiciu de 12 milioane de euro!
Șeful Dănuț Bolohan nu a fost la serviciu

Mai mulți angajați de la Biroul Vamal
de Frontieră Iași au fost audiați de
DNA, în cadrul unui dosar de corupție
ce vizează un prejudiciu de aproape
12 milioane de euro. Perchezițiile de
ieri s-au desfășurat pe parcursul mai
multor ore. În jurul orei 14:00, mai
mulți funcționari au fost conduși la
audieri. Șeful biroului vamal, Dănuț
Bolohan, a lipsit de la serviciu fără să
își anunțe superiorii. Și numele său
este indicat de anchetatori în dosarul
de corupție
Forfotă mare în cursul zilei de ieri, 23.11.2022,
la Biroul Vamal de Frontieră Iași din zona CUG –
Tehnopolis, unde zeci de TIR-uri cu marfă sunt zilnic verificate de vameși. Încă de la primele ore ale
dimineții, o acțiune coordonată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași s-a concretizat în mai
multe percheziții ce au vizat și birourile instituției.
Procurorii au dispus întreruperea activității pentru tot biroul vamal. Mai mulți angajați aflați în tură
au fost ținuți de anchetatori într-unul dintre birouri. După mai multe ore de verificări, anchetatorii au ridicat acte și au condus la audieri doi
funcționari: Cristinel-Leonard Tîrnovanu, soțul

medicului ginecolog Camelia Tîrnovanu, și Cristian Timofte. „Habar nu am (despre percheziții –
n.r.), sunt la un congres. La revedere!”, a spus
soția lui Tîrnovanu, în cursul zilei de ieri, după care
a întrerupt convorbirea telefonică. Procurorii au
suspiciunea că este vorba de un prejudiciu de
aproximativ 12 milioane de euro. Mai precis, rețeaua de vameși ar fi protejat activitatea mai multor firme care aduceau haine din Turcia, pentru
care declarau la vamă o valoare mult mai mică,
pentru evitarea taxelor. În vara anului 2022, Vama
Iași a fost în centrul unui scandal, în momentul în
care s-a anunțat că vor fi scoase la concurs mai
multe posturi vacante. Până la urmă, mulți candidați au picat proba scrisă.

DNA a săltat angajații de la Vama Iași,
dar șeful biroului nu a venit la serviciu
În ziua perchezițiilor, Dănuț Bolohan, originar
din Suceava, șeful Biroului Vamal de Frontieră
Iași, nu s-a aflat la serviciu. În trecut a fost și directorul Vămii la nivel de regiune. Acesta nu a
anunțat superiorii că va lipsi de la locul de muncă.
Culmea, chiar și el este menționat în cercul persoanelor anchetate de procurorii DNA. În cursul
zilei de ieri, Dănuț Bolohan nu a putut fi contactat,
telefonul mobil fiind închis. „Nu a venit la serviciu,
nu a anunțat pe nimeni. Alte informații nu am. An-

chetatorii nu m-au întrebat nimic. În afară de comunicatele oficiale, nu știu nimic”, a transmis Marius Costache, director general la Direcția
Regională Vamală Iași.

Descinderile au fost făcute
în mai multe județe din țară
Perchezițiile DNA au fost efectuate împreună
cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Financiare, Direcția de Operațiuni Speciale, Brigada Operațiuni Speciale Iași, Direcția
Generală Antifraudă Fiscală, Autoritatea Vamală
Română, Inspectoratul de Jandarmi Iași, Brigada
Specială de Intervenție Jandarmi București și Brigada Mobilă de Jandarmi Bacău. „Ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța
competentă, se efectuează percheziții în 162 de
locații (o instituție publică), restul reprezentând
domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale situate în județele Iași, Suceava, Botoșani, Ilfov, Ialomița, Arad, Sibiu și
municipiul București”, au transmis anchetatorii în
cursul zilei de ieri. DNA a săltat angajați de la
Vama Iași, dar rămâne de văzut dacă vor fi emise
și mandate de arestare pe numele suspecților.
Procurorii vor continua perchezițiile de la Vamă în
următoarele zile.
Ciprian BOARU
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Clipe de coșmar pentru ieșeanca aflată în scaun
cu rotile! Este terorizată de un bărbat:
„Timp de 10 ani m-a șantajat cu niște poze intime!”
Ieșeanca aflată în scaun cu rotile, din
comuna Hălăucești, este terorizată
de un bărbat din București, pe care la cunoscut în 1999. Aceștia au fost
împreună foarte puțin timp, însă
suficient pentru ca bărbatul să obțină
poze indecente și să o părăsească
ulterior. Acest lucru s-a și întâmplat,
însă Ana Maria nu s-a lăsat doborâtă
și a încercat să fie optimistă, trecând
peste acest eveniment. Din păcate,
fostul ei iubit a continuat
conversațiile în care primea poze
după bunul plac, însă trecea la
șantaj, dacă lucrurile nu ieșeau așa
cum își dorea

Ana Maria Dămoc are 43 de ani și de la 16 ani
se află într-un scaun cu rotile, din cauza unui accident în care a fost implicată în copilărie. Femeia
încearcă să fie optimistă, în ciuda greutăților la
care este supusă de mic copil.
Aceasta este victima unui bărbat care o șantajează de câțiva ani buni și mărturisește cu tărie
că timp de 10 ani a acceptat să continue conversațiile cu el, din frica de a nu-i face publice pozele
pe care i le-a trimis.

Ana Maria Dămoc
se află în pragul disperării,
pentru că este terorizată de un bărbat
Ana Maria Dămoc este o ieșeancă ce avea planuri mari, însă viața i-a oferit o lecție dură și a trebuit să renunțe la visurile din copilărie. Cu toate
acestea, femeia și-a descoperit o nouă pasiune,
care i-a fost alinare în tot acest timp. Pe lângă suferința cauzată de accidentul de la vârsta de 12
ani, care a lăsat-o într-un scaun cu rotile pentru
o viață întreagă, aceasta trece prin niște momente cumplite, cauzate de un bărbat pe care l-a
cunoscut în 1999.
„Am început să vorbesc cu un băiat în 1999.
Curând, mi-a zis că mă iubește și că își dorește
să-i fiu soție. Am continuat să vorbim, până întrun punct, în care a obținut niște poze pe care și le
dorea de la mine. După mi-a zis că nu vrea o soție
handicapată, am aflat că vorbește cu altcineva și
i-am dat «block» pe moment. Din răzbunare, am
început să vorbesc și eu cu altcineva”, povestește
cu tristețe Ana Maria Dămoc.
În tot acest timp, Ștefan Adian Cadariu, băiatul
cu care a vorbit femeia, avea datele de logare și
urmărea discuțiile ei.
„M-a pus să aleg, la un moment dat, când cunoscusem pe altcineva din Brăila. L-am ales pe
acel băiat, dar obsesia lui Adi a continuat. Mă forța

să port discuții intime cu ambii și-mi cerea diferite poze”, adaugă aceasta.
De frică să nu-i fie publicate pozele, femeia a
acceptat să fie victima acestui bărbat, timp de 10
ani. Ulterior, cu ajutorul preotului din sat, a reușit
să privească altfel lucrurile și să ia măsuri în privința lui.
„De teamă că va face publice pozele, am acceptat timp de 10 ani, însă părintele mi-a dat curaj
să-l blochez și să-l dau la poliție”, destăinuie ieșeanca.
În ciuda tuturor eforturilor pe care femeia lea făcut, individul continuă să o agaseze și să-i denigreze imaginea. Ștefan Adian Cadariu face
diferite conturi pe rețeaua de socializare Facebook, cu numele ei și trimite pozele pe care le-a
obținut de la ea mai multor persoane.
„Face conturi de Facebook cu numele meu,
trimite pozele cu mine și vorbește prostii, ca și
cum aș fi eu. L-am dat la poliție și la prima sesizare i s-a dat o amendă, dar degeaba. Și-a făcut
un blog, în care mă înjosește. L-am căutat și au
început șantajările și amenințările. Spune că am
fost amanta tatălui său, dar eu nu-l cunosc”, mai
spune Ana Maria.
Ana Maria Dămoc a făcut plângere împotriva
bărbatului care o șantajează, iar reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) din Iași
susțin că cercetările continuă în vederea stabilirii
situației și aplicării măsurilor necesare.
,,La finalul anului 2021, femeia a depus o plângere la Postul de Poliție Hălăucești, prin care reclama că a fost șantajată de un bărbat, fapta
având loc în anul 2019. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luării măsurilor legale”, declară Anca Vîjiac, purtătorul de
cuvânt al IPJ Iași.

Ieșeanca trăiește niște clipe de coșmar
Ana Maria Dămoc trăiește niște clipe de coșmar, deoarece a început să caute și să investigheze. A găsit o soluție pentru a putea să meargă
din nou și să-și alunge o suferință care i-a dictat
sensul vieții de la 16 și până la 43 de ani, însă părinții ei nu sunt de acord. „Am găsit o soluție. Pot
face o operație de corectare a picioarelor și este
singura șansă pentru a-mi recăpăta mersul, însă,
părinții mei nu sunt de acord și nu pot să îi conving. Ei spun că este târziu, că deja s-a agravat.
Probabil se tem, dar nu-i înțeleg din multe privințe”, zice femeia, cu sufletul sfâșiat de durere.
Pe lângă faptul că îi este foarte grea deplasarea
într-un scaun cu rotile, este vorba și de durerea
accentuată a picioarelor, care îi macină sufletul.
Cu toate că femeia încearcă să lupte singură,
acest lucru nu-i reușește, pentru că boala de care
suferă este foarte primejdioasă, atacându-i și sistemul nervos central. Alături de ea este și preotul
din sat, care a inițiat proiectul „Stop CyberBullying”, în urma strigătului de disperare al femeii
ce, din cauza umilinței prin care a trecut, a rămas
cu traume peste care nu poate trece decât cu ajutorul unui specialist. Acesta, împreună cu Asociația Umanitară Donații Pașcani, s-a oferit să îi
găsească o mașină și să suporte costurile operației, însă acest lucru este în zadar, la acest moment, din cauza părinților ei. „Părintele Costel
Hroștea s-a oferit să găsească o mașină și să plătească tot ce trebuie pentru operație și pentru recuperare. Însă ajutorul lui este refuzat cu
reticență de către părinții mei, iar boala evoluează”, menționează femeia care este terorizată
de un bărbat.
Cosmina PUIU
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Subiecte servite la examene, cheia „succesului” la FEG!
Speranța Agapie: „Cred că o să știți, dar mai devreme
de jumătate de oră să nu ieșiți, că bate la ochi!”
Persoanele care au absolvit cursul
de infirmieri în cadrul Fundației
Ecologice Green (FEG) nu au trebuit
să depună prea mult efort pentru a
obține diploma care le facilitează
accesul către un post din orice spital
de stat sau din mediul privat.
Aceasta, deoarece prezența la
cursuri și la orele de pregătire
practică a fost facultativă, toți
cursanții obținând note peste 9. O
metodă mai puțin ortodoxă la care se
apelează pentru promovarea
examenelor este reprezentată de
subiectele servite

Știind că persoanele care au urmat cursul de
infirmier nu sunt suficient de bine pregătite pentru a susține examenul, as. med. pr. Speranța
Agapie, persoana care a predat cursul de infirmerie, s-a gândit că cea mai bună variantă ar fi să le
dea dinainte subiectele cursanților. Mai mult, controversata infirmieră, ieșită de ceva timp la pensie, și-a sfătuit elevii să nu predea foile de
examen prea devreme, deoarece membrii comisiei o să-și dea seama că au știut ce subiecte vor
avea.

Fundația lui Cristian Stanciu
fabrică infirmieri pe bandă rulantă!
FEG, fundația deținută de politicianul PSD Cristian Stanciu, oferă o gamă largă de cursuri de calificare, pregătind persoane care doresc să devină
tehnician maseur, frizer, cosmetician, ospătar,
bucătar, cameristă și infirmier. Cei care aleg să
urmeze un astfel de curs trebuie doar să achite o
taxă de școlarizare. Afacerea este una cât se
poate de profitabilă pentru Cristian Stanciu, cheltuielile fiind minime, întreg cursul fiind predat de
o singură persoană, as. med. pr. Speranța Agapie,
dar și pentru cursanți, care obțin diploma de absolvire fără să participe la orele de pregătire teoretică și practică.
La unul dintre cursuri, as. med. pr. Speranța
Agapie a ținut să le reamintească cursanților că
nu trebuie să meargă în spitale pentru a face
practică, însă le-a specificat că, în cazul în care
sunt întrebați, trebuie neapărat să spună că au
făcut toate orele de pregătire practică.
„În luna iulie începem să discutăm subiectele
pentru examen, de la proba orală și de la proba
scrisă. Până pe data de 26 iulie discutăm subiectele pentru examen, iar după 26, până în august,
când dăm examenul, ne întâlnim ca să facem o recapitulare, să parcurgem subiectele. De pe 26
iulie până pe 16 august aveți practică, dacă vreți

vă duceți, dacă nu vreți, nu vă duceți. E la alegerea voastră, dar voi trebuie să știți că ați făcut și
faceți practică. Este la alegerea voastră, dar în
mod normal este perioadă de activitate. Voi puteți
să mergeți o săptămână în concediu. Înainte de
examen, ne întâlnim o dată pentru o ultimă trecere în revistă a subiectelor”, a precizat as. med.
pr. Speranța Agapie.

Subiecte servite la
examene pentru cursanții de la FEG!
Persoanele care au urmat cursul de infirmier
în cadrul FEG, în perioada 25 februarie 2022 – 22
iulie 2022, au susținut examenul final în data de
18 august 2022. Acesta s-a desfășurat la sediul
FEG din Păcurari, cuprinzând o probă scrisă și o
probă orală. Cei 25 de cursanți au susținut examenul scris și oral într-o singură oră, au știut subiectele dinainte, totul fiind o mascaradă.
În mod normal, comisia de examen trebuia să
fie formată din cinci persoane, însă cursanții FEG
au fost însă examinați doar de două: Zare Nazaryan, medic în cadrul Clinicii Chirurgie Generală III
a Spitalului „Sf. Spiridon”, și Zaharia de la DSP Iași.
Speranța Agapie le-a spus cursanților, cu câteva
săptămâni înainte de examen, să strângă bani
pentru a cumpăra câte o „atenție” examinatorilor.
Drept urmare, aceștia au strâns câte 50 de lei de
persoană.
Fosta directoare de îngrijiri de la Spitalul „Sf.
Spiridon” le-a dat dinainte subiectele, motiv pentru care a considerat că aceștia nu au nevoie de
mai mult de 30 de minute pentru a rezolva cele 15
cerințe ale probei scrise.
„Normal, proba scrisă durează o oră, dar în jumătate de oră o să terminați. Dacă erau întrebările la prima vedere, da, vă lăsam o oră, dar, având
în vedere că am trecut prin ele, că le aveți și o să
mai treceți prin ele, o să fie floare la ureche”, a
spus Speranța Agapie.

Cristian Stanciu:
„Nu știu nimic și nu cred așa ceva!”
Speranța Agapie i-a instruit pe cursanți să nu
iasă prea repede din sala de examen, pentru a nu
da de bănuit. Fără doar și poate, aceasta nu acționează de una singură, toate ilegalitățile făcându-se cu acordul lui Cristi Stanciu.
„Trebuie să fiți atenți și să nu vă grăbiți, o să
aveți o ciornă pe care să lucrați. Chiar dacă să
zicem că o să știți și cred că o să știți, mai devreme de jumătate de oră nu o să ieșiți, că bate la
ochi. Voi o să terminați în jumătate de oră, 40 de
minute cel mult. Nu vă grăbiți să ieșiți, că v-am zis
că nu e bine”, a declarat as. med. pr. Speranța
Agapie.
Examenul a cuprins și o probă orală. Cursanții
au tras câte un subiect, însă înainte de a răspunde
la examenul oral au schimbat între ei subiectele,
fiecare alegându-l pe cel pe care îl știa mai bine.
Cursanții s-au plâns că nici nu au apucat bine să
răspundă la întrebările puse, timpul alocat fiind
extrem de scurt, membrii comisiei examinându-i
pe cei 25 în jumătate de oră. „Le știi sau facem
schimb! Nu te lasă să vorbești, nu ai văzut!”, au
precizat cursanții.
Redactorii BZI au încercat să ia legătura cu
Speranța Agapie pentru a cere o părere legat de
subiectele servite la examen, însă aceasta nu a
putut fi contactată. Întrebat de reporterii BZI dacă
știe că Speranța Agapie le-a dat subiectele dinainte cursanților, Cristian Stanciu a declarat: „Nu
știu nimic și nu cred așa ceva. Au fost trei membri
în comisie, nu putea să se întâmple așa ceva. Nu
mai inventați!”.
Cel mai probabil, DNA şi DIICOT nu vor lua măsurile care se impun, fiind mai preocupați să numere locurile de parcare, etajele şi ferestrele
clădirilor de prin oraș şi să verifice autorizațiile de
construcții, timp în care corupția de la Fundația
Ecologică Green va continua.
Codruța ȘOROAGĂ
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Medic stomatolog din Iași, pe lista victimelor
țepuite de „Bismobil Kitchen”! Pentru mobila din
bucătărie, basarabenii l-au ușurat de 7.000 de euro:
„M-au mințit că ba e din Germania, ba e din Austria”

Basarabenii de la „Bismobil
Kitchen” au mai găsit o
victimă. Medicul
stomatolog Cosimo
Caltabellottas a plătit
7.000 de euro pentru o
mobilă de bucătărie, făcută
la comandă. După aproape
4 luni de la semnarea
contractului, bucătăria din
noul apartament este în
continuare goală.
Afaceriștii au vrut să-l
ademenească cu scaune și
mese, numai să nu facă
prea mult scandal
Firma de mobilă „Bismobil Kitchen”, controlată de afaceristul basarabean Mihail Șaran, este din nou
în centrul unui scandal după ce nu a
onorat comenzile clienților. În ultimul timp, pentru firma menționată a
devenit o practică să încaseze banii
în avans și să nu mai onoreze comenzile. În plasa basarabenilor a
căzut și medicul stomatolog Cosimo
Caltabellottas, de origine italiană,
stabilit în Iași de mai bine de 9 ani.
Pe data de 28.07.2022, medicul, prin

societatea Prestige Campus Europeo SRL, a semnat un contract cu
societatea Four Partner BK SRL,
unde administrator este Andriana
Brașoveanu, partenera de afaceri a
basarabeanului. Conform contractului, corpurile de mobilă pentru bucătărie trebuiau montate până pe
data de 17.10.2022. După ce a achitat
aproximativ 7.000 de euro, medicul
stomatolog s-a trezit că firma nu a
furnizat nici măcar un corp de mobilă. În Iași a fost reclamată și firma
„Seven Hills Furniture”, din cauză că
nu au fost onorate comenzile.

Medicul stomatolog
din Iași, țepuit de
„Bismobil Kitchen”
vrea să i se facă dreptate
Cosimo Caltabellottas a precizat
pentru BZI că a fost amânat de mai
multe ori de reprezentanții firmei de
mobilă, dar tot nu a văzut nimic din
bucătăria pentru care a achitat
7.000 de euro. „Am un apartament
cumpărat în zona Aurel Vlaicu. Am
apelat la firma asta în luna iulie. Am
făcut plata integral. Am văzut că mă
tot întârzie și le-am cerut explicații.

Mi-au spus că-mi oferă o masă, un
scaun, ca să acopere întârzierile. Miau spus că îmi vor face și un discount de 300 de euro. M-au amânat
de mai multe ori. Nu mi se pare normal. Voi merge peste tot”, a precizat
Cosimo Caltabellottas. Mai multe reclamații din partea clienților au
ajuns și la Comisariatul Județean
pentru Protecția Consumatorilor
(CJPC) Iași, care au sancționat firma
cu amenzi de 1.000 de lei, pentru nerespectarea contractelor încheiate
cu clienții. Și o familie din Târgu
Mureș a fost păcălită de firma basarabenilor, înființată la Iași, după ce
termenii contractului nu au fost respectați.

Medicul stomatolog
s-a dus cu avocații
peste reprezentanții
de la „Bismobil Kitchen”
În cursul zilei de 22.11.2022, Cosimo Caltabellottas s-a deplasat la
unul dintre punctele de lucru ale firmei și a cerut rezilierea contractului,
plus înapoierea integrală a banilor.
„Am reziliat contractul, am fost împreună cu un avocat. Minciuna are

picioare scurte. M-au mințit că mobila ba e din Germania, ba e din Austria, că ei fac doar asamblarea. Nici
nu s-au apucat de mobilă. Au termen
până pe data de 26 decembrie să înapoieze banii. Dacă nu, îi voi da în judecată”, a mai spus clientul
nemulțumit. Reprezentanții firmei
„Bismobil Kitchen” au precizat pentru BZI că vor încerca să returneze
banii clientului în cel mai scurt timp
posibil. „A fost reziliat contractul.
Suntem în termen. Conform contractului, trebuie să returnăm suma
în termen de 15 zile. Nu este o sumă
așa mare, sunt 36.000 de lei”, a declarat Andriana Brașoveanu, administratorul societății. Conform
ultimelor date financiare, Bismobil
Kitchen SRL a înregistrat, în 2021, o
cifră de afaceri de 8,7 milioane de
euro, pierderi de 1,4 milioane de lei,
datorii de 5 milioane de lei și un
număr de 24 de angajați. În același
an, afaceristul Mihail Șaran a înființat în Iași nu mai puțin de 40 de societăți, printre care și Four Partner
BK SRL, cu care medicul stomatolog
a încheiat contractul pentru furnizarea mobilei.
Ciprian BOARU
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Nr.596401/21.11.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
Anul 2022 luna noiembrie ziua 21
În temeiul prevederilor art.250 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă
facem cunoscut că în ziua de 12, luna decembrie, ora 10.00, anul 2022, în
localitatea Iasi, b-dul Nicolae Iorga, nr.10C, se vor vinde la licitaţie,
următoarele bunuri imobile:
Teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp categoria de folosinţă
arabil, situat in extravilanul comunei Holboca, judetul Ias, tarlaua 99,
cu numr topografic 1399/12,1401/12 si cu numar cadastral 67293, inscris
sub A1 Cartea Funciara nr. 67293 a localitatii Holboca, judetul Iasi
evaluat la suma de 494.700 lei ( exclusiv TVA).
Pret de pornire a treia licitaţie 247.350 lei (exclusiv TVA).
Creditori
Sarcini
ANAF – A.J.F. P. Iasi ;
Ipotecă imobiliară înregistrată sub
nr.11563/24.11.2021
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, din b-dul Nicolae Iorga, nr.10C, parter,
cam.P8, telefon 0232/213332, int.5127.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la
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termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Iasi, cod de identificare fiscală 4540909,
deschis la Trezoreria Municipiului Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0232/213332, interior 5127.
Data afişării: 21.11.2022
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume
Raluca MIHAI
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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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Nr.209830-6/ 21.11.2022
ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR MOBILE
In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va
facem cunoscut ca in ziua de 08, luna decembrie, anul 2022 , ora 10, in
Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului:
1.Dosar de executare nr.3961 Anunț privind vanzarea bunurilor
mobile Nr. 209830-6 din 21.11.2022 GRAND CONSTRUCT IRIROX SRL ,
prima licitatie:
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare nr.731
;
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul;
Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv
TVA (lei);
Cota TVA/ neimpozabil/scutit*
Autoturism marca Audi model Q5 ; culoare alb (5 locuri); an fabricatie:
2009,Combustibil: benzina; Serie sasiu:WAUZZZ8R99A045429; ,
cap.cilindrica: 1984 cmc; km parcursi 174.223km; stare actuala buna;
nr.inmatriculare: IS-77-SCR.;
A.J.F.P. Iasi;
49.449 19%
Autoturism marca Volkswagen model Crafter ; culoare alb (9 locuri)
;an
fabricatie:
2009,
Combustibil:
motorina;
Serie
sasiu:WAUZZZ8R99A045429; , cap.cilindrica: 2461 cmc; km parcursi
473249 km; stare actuala buna; nr.inmatriculare: IS-78-SCR.;
A.J.F.P. Iasi;
28.186; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin,cam. 107,
telefon 0232/ 213332,int.2110 sau 2236– inspector Birsan Florina.Dovada
platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a
licitatie - utilizand numarul de evidenta a platii:
82230012200000000000174.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa

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
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instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita
pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la
termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa
prezinte oferte de cumparare.
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi
inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:
a) oferta de cumparare;
b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub
forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a
licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Iaşi, cod de identificare fiscala 4540909, deschis la
Trezorerie Municipiul Iasi, utilizind numărul de evidenta a platii indicat pe
fiecare debitor .
c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de
inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in
limba romana;
f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de
identitate/pasaport;
h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica
faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.
Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a
patrimoniului national sau altele asemenea.
Alte informații de interes pentru cumparator, după caz: Bunurile
mobile se afla în custodia debitorului.
Data afisarii: 24.11.2022

• 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.
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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.

SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.

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.

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.

Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA . Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,

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

Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italian
ă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii superioare,
experiență 1 an, limba franceză,
germană, engleză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.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.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
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office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.

MEDIU
s.C. LUXURY RC IASI SRL și SC
AUTOZOOM DEVELOPMENT
GRUP S.R.L. prin ISTRATE VIRGIL
LAURENTIU, anunță publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de emiterii a acordului
de mediu pentru proiectul
"Construire 3 locuințe colective,
parc de joacă, împrejmuire, anexe
aferente funcțiunii de locuire,
racorduri utilități organizare de
șantier ", propus a fi amplasat în
comuna Miroslava, satul
Miroslava, N.C.-92578, Jud. lași.
Informațile privind proiectul
propus, pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
lași din mun. lași, Calea
Chișinăului nr. 43, în zilele de lunijoi între orele 8:00 16:30 și vineri
între orele 8:00 - 14:00.
Observațile publicului se primesc
zilnic la sediul APM lași.

SELECȚII OFERTE
SCP Casa de Insolvență
Homoranu IPURL, CIF
RO20692097, cu sediul în loc.
Lunca Cetățuii, str. Dreptății, nr. 4,
bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud. Iași,
nr. RFO 0026, Tel/Fax
0232.590.075, în calitate de
lichidator judiciar provizoriu al
GLOBAL ECO CENTER SRL cu
sediul în Iași, str. Plopii fără Soţ nr.
23, jud. Iaşi, J22/2876/1994, CUI
6607878, conform Sentinței civile
nr. 664/27.10.2021 a Tribunalului
Iaşi în ds. nr.
8183/99/2014(548/2014), invită
elaboratorii de studii pentru
protecția mediului înscriși în
Registrul Național al Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor, să
participe la procedura de selecție
de oferte privind întocmirea unui
Bilanț de Mediu nivel II conform
Ordinului nr. 184/1997 în vederea
stabilirii obligațiilor de mediu
conform art. 10 din O.U.G.
195/2005 privind protecția
mediului, pentru amplasamentul
din jud. Iași aflat în patrimoniul
societății GLOBAL ECO CENTER
S.R.L.Amplasamentul investigat
prin Bilanț de mediu de nivel II are
suprafața totală de 1800 mp și
este situat în mun. Iași, șos. IasiCiurea, km 10, jud. Iasi, CF62092.
Pe amplasament s-au desfășurat
activitățile:5210-Depozitări
(depozitare temporara de deşeuri
periculoase si
nepericuloase);4677-Comert cu
ridicata al deşeurilor si resturilor
(fara VSU);3811-Colectarea
deşeurilor nepericuloase;3812Colectarea deşeurilor
periculoase;3832-Recuperarea
materialelor reciclabile sortate.
Ofertele de servicii se depun
electronic până la data de
05.12.2022, ora 17.00 la adresa
de e-mail: office@grigorian.ro.
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CONCESIONARE TEREN CONSTRUIRE LOCUINTE APARȚINÂND
DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI MIROSLAVA
1.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL:
denumire: UAT COMUNA MIROSLAVA
cod fiscal: 4540461
adresa: SAT MIROSLAVA STR. CONSTANTIN LANGA NR. 93, COMUNA MIROSLAVA, COD 707305, JUD. IAŞI
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND obiectul concesiunii: teren intravilan -78 loturi ( conform anexa) sat Cornești -T72, T74,T75 si intravilan
sat Ciurbesti -T78 comuna Miroslava, jud Iași pentru exploatare în scop
residential.
Redevența: este de minim: - 3,96 lei/mp/an pentru terenuri situate in T72
- 2,97 lei/mp/an pentru terenuri situate in T74
- 3,56 lei/mp/an pentru terenuri situate in T75
- 3,76 lei/mp/an pentru terenuri situate in T78
3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta
o solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al
documentaţiei de atribuire;

ANEXA 1
Nr crt.; Suprafața mp; Tarlaua; NC
1
500
T 72
77513
2
500
T 72
77501
3
500
T 72
77421
4
602
T 72
77422
5
471
T 72
77459
6
500
T 72
77480
7
500
T 72
77511
8
450
T 74
77224
9
500
T 74
77225
10 450
T 74
77236
11 385
T 74
77238
12 591
T 74
77239
13 450
T 74
77294
14 541
T 74
77226
15 643
T 74
79421
16 511
T 74
79423
17 510
T 74
79424
18 510
T 74
79426

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

510
645
713
534
572
507
511
510
510
510
510
512
622
931
551
579
586
594
523
527

T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74

79427
79429
79430
79432
79433
79435
79436
79437
79438
79439
79440
79441
79442
79448
79449
79450
79451
79454
79455
79456

Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
4. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire : costul documentaţiei este de 50 lei şi se
poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens;
5. Data limită pentru solicitare clarificări: 06.12.2022, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire:
06.12.2022, orele 16.00.
6. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 13.12.2022, orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava , comuna Miroslava, judeţul
Iasi , cod postal 707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul
interior.
7.
DATA ŞI LOCUL UNDE SE VA DESFĂŞURA ŞEDINŢA PUBLICĂ DE
DESCHIDERE A OFERTELOR: 14.12.2022 , ORELE 10.00 la sediul Primăriei
com. Miroslava, judeţul Iaşi
8. DENUMIREA, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, TELEFAX, ŞI
ADRESA DE E-MAIL A INSTANŢEI COMPETENTE ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna
nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: triasi-reg@just.ro .
9. DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE CĂTRE
INSTITUŢIILE ABILITATE, ÎN VEDEREA PUBLICĂRII: 22.11.2022.
PRIMAR,
ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII,
NIȚĂ DAN
BURCUȚĂ ELENA
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

782
563
670
693
551
504
624
621
540
540
540
545
545
717
514
512
510
510
510
534

T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74
T 74

79457
79458
79459
79463
79466
79467
79468
79469
79471
79472
79473
79475
79476
79477
79480
79481
79483
79484
79485
79470

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

510
510
500
500
500
500
498
500
500
500
500
500
581
500
500
500
525
481
512
517

T 74
T 74
T 75
T 75
T 75
T 75
T 75
T 75
T 75
T 75
T 75
T 75
T 75
T 75
T 78
T 78
T 78
T 78
T 78
T 78

79431
79425
77246
77258
77273
77276
77330
77333
77334
77343
77345
77356
77391
77346
79016
79018
79019
79026
79028
79029

SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri academice în țară și
străinătate precum și atestări profesionale în domeniul
financiar-contabil, prestăm următoarele servicii: * Analiza
economico-financiară, studii de fezabilitare planuri de afaceri;
* Expertize contabile judiciare și extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; * Misiuni de administrare și
arbitraje - lichidări societăți; * Auditare societăți, fonduri
europene; * Consultanță economico-financiară, drept
comercial parte economică; * Transformare, fuziune, dizolvare
voluntară societăți; * Comunicare și relații publice, resurse
umane; * Management, contabilitate și informatică de
gestiune. Relații la tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.
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A început cea de-a 18-a ediție a campaniei „Prietenii lui Moș Crăciun”!
Împreună cu dumneavoastră, să fim alături de cei nevoiași
Până la minunata noapte
de Crăciun 2022 au rămas
doar câteva săptămâni, iar
Cotidianul BZI, în
parteneriat cu Asociația
Culturală Europeană, a
demarat o nouă ediție a
campaniei umanitare
„Prietenii lui Moș Crăciun”.
Ajunsă la cea de-a 18-a
ediție, cea mai mare
campanie umanitară din
Iași vine în sprijinul
oamenilor necăjiți, copii,
adulți sau bătrâni, care nu
au ce pune pe masă de
sărbători. În acest sens,
publicăm numărul de cont
al Asociației Culturale
Europene, în care pot fi
depuse donațiile. Acesta
este RO43BRDE240SV364
51702400, deschis la BRD
– Sucursala Iași

Până la minunata noapte de Crăciun 2022 au rămas doar câteva săptămâni, iar Cotidianul BZI, în
parteneriat cu Asociația Culturală
Europeană, a demarat o nouă ediție
a campaniei umanitare „Prietenii lui

Moș Crăciun”. Ajunsă la cea de-a 18a ediție, cea mai mare campanie
umanitară din Iași vine în sprijinul
oamenilor necăjiți, copii, adulți sau
bătrâni, care nu au ce pune pe masă
de sărbători. Datorită dumneavoastră, oamenilor cu suflet mare, campania umanitară „Prietenii lui Moș
Crăciun” rămâne cea mai mare colectă publică din județul Iași. Rugăm
oamenii de bine din Iași să răspundă
pozitiv și în acest an și să aleagă să
vină în ajutorul celor nevoiași.

A început cea de-a 18-a
ediție a campaniei
„Prietenii lui Moș Crăciun”!
Împreună cu
dumneavoastră, să fim
alături de cei nevoiași
Dincolo de criză, pandemie,
campanii electorale sau dificultăți
financiare, ani la rând, oamenii cu
suflet mare din Iași au înțeles să
ofere din puținul lor și acelor semeni
cu care soarta nu a fost la fel de darnică. Fie că vorbim despre oameni
de afaceri, rectori, șefi de instituții,
parlamentari, profesori universitari,
aleși locali și județeni sau medici,
aceștia s-au alăturat maratonului
umanitar derulat de echipa cotidianului BZI. De la lansarea campaniei,

Bursa bârfelor

Cât costă să prinzi
o listă la pesedeul ieșean
Forfotă mare printre doritorii de posturi politice, în speranța că vor putea combina ceva și
pentru propriile buzunare. Deși alegerile sunt
abia peste 2 ani, babele au aflat că niște indivizi
se încălzesc încă de pe acum, adică fac o colectare zdravănă ca să aibă cu ce negocia. Babele
au aflat și cât costă un post politic la pesedeu,
unde foamea e mare. Ei bine, cine vrea să ajungă
pe lista consilierilor locali, adică ăia mai pârliți,
trebuie să vină cu un cadou pentru partid, de

în urmă cu 18 ani, peste 12.000 de
copii, bătrâni și familii nevoiașe au
primit un ajutor consistent cu ocazia
sărbătorilor. Campania umanitară
„Prietenii lui Moș Crăciun” a reușit an
de an să adune sute de persoane
care au ținut să pună umărul la bunăstarea unor oameni necăjiți. În
fiecare an, colecta umanitară organizată de Cotidianul BZI a fost un
proiect de succes. Acest lucru nu ar
fi fost posibil fără ajutorul dumneavoastră, al oamenilor cu bani și cu
suflet mare din județul Iași. În
preajma Sărbătorilor de Iarnă am
fost aproape de oamenii nevoiași din
județul Iași, le-am oferit alinare celor
care nu au pe nimeni și care nu mai
au vreo speranță de mai bine. Cu
toții trebuie să arătăm nu doar deschidere, ci și compasiune și înțelegere pentru cei din jurul nostru,
pentru cei cu care soarta nu a fost
atât de bună.

Campania umanitară
„Prietenii lui Moș Crăciun”,
o campanie din suflet
pentru cei de lângă noi
Timp de aproape 4 săptămâni
vom publica zilnic, în paginile cotidianului BZI și pe site-ul www.bzi.ro,
onorabila listă a prietenilor lui Moș

vreo zece mii de euroi. Asta e așa, ca să fie puși
pe liste. Dar, dacă pesedeul nu prinde scorul bun,
plătitorii își pot lua adio de la bănuți. Când vine
vorba de un post de deputat sau senator, accesul
pe listă se face cu o sumă mult mai mare, ce
ajunge la vreo 250 de mii. Dar nici aici nu sunt
garanții. Culmea, peneliștii au dat un sondaj prin
care pesediștii ar avea peste 20 la sută, dar surse
din interiorul partidoiului râd cu gura până la
urechi. Realitatea este alta, au undeva pe la 10 la
sută. Babele știu și nume noi care vor la ciolan,
dar le dau pe goarnă în edițiile viitoare, mai
aproape de sărbătorile de iarnă.

Fumăcioasa
i-a pus fusta în cap managerului
Babele continuă rubrica cu una despre Dănuța Nichi, aia care a fost șefă pe un purcoi de
bani la spitalul Piridon. Pentru că vistieria a
rămas cam goală, s-au apucat și procurorii de
scormonit pentru că managerul Dănuț Moftangiu
a făcut acolo numai buleli. Însă gurile rele spun
despre Moftangiu că nu el conduce spitalul cu
pricina, ci că Nichi are mereu ultimul cuvânt de
spus. Ca un mielușel, Moftangiu semna orice act
la sugestia doamnei. Angajații s-au cam săturat

Crăciun. Lista va rămâne deschisă
pentru oamenii de bine, care au înțeles că din puținul lor pot să le ofere
un ajutor, oricât de mic, unor copii și
bătrâni care au uitat de când nu au
mai mâncat un cozonac, o portocală
sau o bucată de carne.
Acestora li se adresează campania umanitară „Prietenii lui Moș Crăciun”, o campanie din suflet pentru
cei de lângă noi, pentru cei cu care
viața nu a fost deloc darnică. Publicăm numărul de cont al Asociației
Culturale Europene, în care pot fi depuse donațiile.Acesta este
RO43BRDE240SV36451702400,
deschis la BRD – Sucursala Iași.
Orice ieșean sau om de afaceri care
dorește să pună umărul pentru a
aduce o rază de bucurie în sufletele
unor persoane necăjite o poate face,
donând bani în contul asociației.
Vă mulțumim!

de combinațiile astea și ar fi dispuși să toarne
tot. În tot contextul ăsta, Nichi o arde cu figuri de
matroană. Cine-i calcă pragul biroului o vede pe
Nichi crăcănată și trăgând lulele din cinci în cinci
minute. Câțiva angajați au turnat-o că fumează
într-un loc interzis, dar Nichi le dă cu flit cu fiecare ocazie. Babele sunt curioase cum se va termina circul de la spital. Nu de alta, dar e pe
sănătatea pacienților.

S-au stricat apele pentru
dezvoltatorul de la marginea târgului
La final de rubrică, babele bârfitoare vin cu
una proaspătă despre Iris Bădăranu, dezvoltatorul ăla, de la marginea târgului, din Wolf Valley.
După ce s-a întins mai mult decât îi era plapuma,
Bădăranu a început să scârțăie în afaceri pentru
că nu a mai vândut nimic în zonă. Așa că a început să meargă cu cerșitul pe la afaceriștii din
târg, pentru că are nevoie de câteva meleoane
bune. Lumea s-a cam uitat strâmb la Bădăranu,
pentru că nu inspiră prea multă încredere, mai
ales că este cam negricios. Babele vor mai urmări astfel de situații, pentru că sunt mulți în situația lui, care umblă după bani din cauza
proiectelor ce sunt aproape de faliment.

