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Mai multe încasări din taxe și
impozite, în 2021, la Primăria
Iași. Bugetul orașului, mai
bogat față de 2020

Mai multe taxe și impozite au fost
plătite la Primăria Iași în 2021, față de
cifrele înregistrate în 2020. Un raport
al municipalității ieșene arată că, anul
trecut, au fost înregistrate peste
190.000 de plăți, cu circa 15.000 mai
multe față de perioada din cursul
anului 2020

Primăria Iași a încasat mai multe taxe și impozite
în cursul anului 2021, față de 2020. Conform unui
raport al municipalității ieșene, la finalul lunii
decembrie 2021, în evidența fiscală erau înregistrate
621.141 de documente ale persoanelor fizice și ale
celor juridice. Dintre acestea, 291.718 roluri sunt
active.
Conform Direcției de Finanțe, sunt înregistrate
15.428 de roluri la persoane juridice și alte 276.290
de roluri la persoane fizice. Rolurile active sunt cele
care au matricole ce nasc creanțe bugetare, respectiv
obligații de plată ale contribuabililor către bugetul
local.

Peste 190.000 de plăți, anul trecut,
la municipalitate

Primăria Iași a arătat că, în 2021, au fost înregistrate
190.541 de plăți. În cursul anului 2020 au fost înregistrate

la Finanțele locale 173.044 de plăți. „Din totalul de
190.541 de roluri cu plăți făcute în anul 2021, 126.165
au fost făcute în numerar, reprezentând 66,21 la sută
din total. Alte 48.239 au fost roluri cu plăți cu cardul
prin POS, reprezentând 25,32 la sută din total. De
asemenea, 16.137 de roluri au fost efectuate online,
cifra reprezentând 8,47 la sută din total”, au transmis
cei de la Primăria Iași. În luna noiembrie 2021,
municipalitatea a modificat prețurile la taxele și
impozitele locale.

Număr uriaș de plăți de taxe,
în 2021, în municipiul Iași
Municipalitatea a arătat că cele 190.541 de plăți
au fost achitate de 174.404 contribuabili.
„Situația numărului contribuabililor care au făcut
plăți se va modifica după operarea în programul
informatic a sumelor neîncasate încă, dar care au
plecat din conturile contribuabililor până pe data
de 31 decembrie 2021, inclusiv, având în vedere că
legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării
contului plătitorilor. Referitor la încasările realizate
la principalele impozite locale de la începutul anului
și până pe 31 decembrie 2021, acestea sunt mai mari
decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului
trecut, cu excepția veniturilor din concesiuni și
închirieri. Încasările din concesiuni și închirieri sunt
mai mici deoarece, în anul 2020, s-a primit de la un

contribuabil și redevența restantă”, au mai spus cei
de la Primăria Iași.

Taxe de sute de mii de lei, plătite în
2021 la Primăria Iași
În 2021, Primăria Iași a emis 384.857 de acte
administrative fiscale. Dintre acestea, 13.622 au
fost acte administrative fiscale comunicate online.
„În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021, organul
fiscal al Municipiului Iași le-a comunicat contribuabililor
persoane fizice și persoane juridice 384.857 de acte
administrative fiscale. Dintre acestea, 121.276 de
acte au reprezentat somații și titluri executorii. Alte
85.477 de acte administrative au vizat măsuri efective
de executare. În acest caz a fost vorba despre 79.559
de persoane fizice și 5.918 persoane juridice. Au mai
fost luate în calcul 46.186 de certificate de atestare
fiscală, dintre care 34.212 pentru persoane fizice și
11.974 pentru persoane juridice”, au mai spus cei de
la Primăria Iași.
Municipalitatea a emis și 131.022 de decizii de
impunere, dintre care 118.815 pentru persoane fizice
și 12.207 pentru persoane juridice. Totodată, 896 au
reprezentat alte acte administrative, respectiv 856
de decizii de anulare accesorii, 40 de decizii de
eșalonare etc.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Primăria vrea să extindă strada Luca
Arbore, din Iași. Un afacerist care
dorește să ridice o clădire de 7 etaje
strică toate planurile. Iată cum poate
arăta zona de la intrarea din oraș!

Primăria vrea să
extindă strada Luca
Arbore, una dintre
arterele aflate la
intrarea în municipiul
Iași. Proiectul de
circulație se
interpune, însă, cu
planul unui afacerist
din Iași, care vrea să
ridice în zonă o
clădire de 7 etaje.
Municipalitatea ar
urma să negocieze cu
Marius Șandru,
proprietarul Eurotex
Company, cedarea
unei suprafețe de
teren pentru
extinderea șoselei
aflate între cartierele
Canta și Dacia

Primăria Iași a demarat un
proiect nou legat de fluidizarea
traficului din municipiu.
Autoritatea locală vrea să

extindă strada Luca Arbore,
șosea aflată la intrarea în oraș,
între zonele Canta și Dacia.
Astfel, șoferii care vin dinspre
Canta vor putea circula până
la intersecția cu strada Rampei,
după Bariera BJATM.
Șoseaua ar trebui lungită
cu câteva sute de metri, paralel
cu liniile de cale ferată ale CFR
SA, pentru a se face legătura
cu strada Rampei și mai departe,
spre Tabacului sau ieșirea spre
Moara de Foc.

Un afacerist se
interpune cu
proiectul extinderii
străzii din Iași
Municipalitatea ar avea,
însă, o problemă cu extinderea
străzii Luca Arbore. La intersecția
cu strada Rampei se află
proprietatea firmei Eurotex
Company, deținută de milionarul
Marius Șandru. Acesta
intenționează să construiască
o clădire de birouri cu 7 etaje

chiar în acea zonă. Omul de
afaceri are 3.252 de metri
pătrați și o construcție edificată,
pe acel teren urmând a apărea
un imobil cu un regim mai mare
de înălțime.
Pentru a putea extinde
strada Luca Arbore, Primăria
Iași va trebui să discute cu
afaceristul respectiv. Practic,
autoritatea locală trebuie să
ajungă la o înțelegere cu acesta,
fie în ceea ce privește un schimb
de terenuri, fie o achiziție a
suprafeței.

Primăria vrea să
schimbe traficul de
pe mai multe străzi
din Iași
Petru Movilă, city-managerul
municipiului Iași, a precizat
că municipalitatea a luat în
calcul și alte proiecte
asemănătoare în mai multe
zone din oraș.
„Interesul Primăriei Iași
este acela de a găsi o soluție

într-un dialog cu cei care pot
ajuta în a identifica alte căi de
circulație în municipiu. Sunt
situații în care, pentru modificarea
structurii unui drum, este
necesară colaborarea cu diverse
persoane fizice. Primăria Iași
are în plan și alte situații
asemănătoare în mai multe
zone din oraș. Ne dorim să
avem o cale facilă de discuție
cu cetățenii din municipiul Iași
pe orice problemă”, a menționat
Petru Movilă, city-managerul
municipiului Iași. Pe de altă
parte, în apropiere de strada
Luca Arbore, va apărea un nou
proiect imobiliar, cu blocuri
de 10 etaje.

Cu ce se ocupă
afaceristul care vrea
să construiască pe
strada Luca Arbore?
Afaceristul din Iași care
vrea să construiască în zona
Luca Arbore nu este la prima
aventură în domeniul imobiliar.

Marius Șandru a mai construit
o clădire de birouri pe șoseaua
Națională, nr. 31. Imobilul are
o suprafață utilă de 3.900 de
metri pătrați și un regim de
înălțime de S+P+9E. Firma lui
Șandru are ca principal obiect
de activitate domeniul confecțiilor.
În 2020, cifra de afaceri a
companiei a fost de 94,8 milioane
de lei, aproape 20 de milioane
de euro, cu un profit de 7,2
milioane de lei, datorii de 8,2
milioane de lei, cu un număr
de 233 de angajați.
În perioada 2014-2020,
societatea a înregistrat vânzări
de aproximativ 140 de milioane
de euro. Marius Șandru nu a
răspuns apelurilor telefonice
ale redactorilor cotidianului
BZI pentru a comenta pe
marginea intenției Primăriei
de a extinde strada din Iași, în
zona în care vrea să ridice
clădirea de 7 etaje.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Plan de parcare sustenabilă în municipiul
Iași. Cum vor fi distribuite locurile
pentru autoturisme din oraș?

O organizație locală a inițiat un plan
pentru parcare sustenabilă în
municipiul Iași. Alianța pentru
Promovarea Transportului Alternativ
a inițiat un proiect legat de
mobilitatea urbană, plan care va
ajunge pe masa municipalității.
Alianța a inițiat și o consultare
publică a cetățenilor din Iași pe
această temă.

Un nou plan pentru parcări în municipiul Iași.
Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ
(APTA) elaborează un proiect legat de conceptul de
parcare sustenabilă al municipiului Iași, proiect prin
care se urmărește crearea unor locuri de parcare,
dar și extinderea zonelor pietonale din oraș. ”Este
un plan strategic realizat cu sprijinul Cercului
Donatorilor Bruxelles, cu susținerea Primăriei Iași
și cu implicarea unei echipe multidisciplinare de
specialiști în mobilitate și planificare urbană, marketing
și legislație, care va fi implementat de administrația
locală în beneficiul locuitorilor Iașului”, au transis
cei de la APTA.

Cum va arăta noul plan de parcare
sustenabilă din Iași?

Cei care au inițiat noul plan de parcare sustenabilă
în municipiul Iași au arătat că proiectul cuprinde
mai multe categorii, respectiv șoferi, pietoni, bicicliști.
”Prin acest proiect dorim să contribuim la transformarea
Iașului într-un oraș mai incluziv, în care spațiul public
să devină mai bine organizat, ținând cont de nevoile
unei categorii cât mai ample de utilizatori: șoferi,
pietoni, bicicliști, utilizatori de scaun rulant, persoane
vârstnice sau părinți care ies la plimbare cu copiii
în cărucior”, au mai menționat reprezentanții alianței.

Municipalitatea a mai discutat cu cei de la APTA și
alte proiecte de trafic .

Mii de chestionare pentru locuitorii
municipiului Iași
Reprezentanții APTA Iași au mai precizat și că
în această etapă de elaborare a proiectului se va
trece la chestionarea locuitorilor orașului. ”Implicarea
comunității este esențială în această fază a cercetării.
Este necesar ca în decursul săptămânii ce urmează
să finalizăm acest proces și să obținem aproximativ
5.000 de chestionare completate. Datele colectate
vor fi utilizate de specialiștii în mobilitate pentru a
fundamenta o propunere sustenabilă privind parcările,
care va conține un model de cost complex, un plan
de investiții, o analiză sociologică și un plan de
marketing și implementare. Proiectul include și o
campanie de informare a publicului și a administrației
publice privind importanța și beneficiile realizării
și implementării acestei politici strategice de parcare”,
au mai transmis aceștia.

Noi locuri de parcare în municipiul Iași

În această perioadă, Primăria Iași a lansat și
primele licitații din 2022 pentru închirierea unor
locuri de parcare în municipiu. Astfel, Serviciul
Administrare Parcări din cadrul municipalității va
organiza, în 27 ianuarie 2022, patru licitații publice
pentru închirierea a 8 spații. Vor fi scoase la închiriat
câte două locuri în Șoseaua Nicolina, nr.54, în
Bulevardul Alexandru cel Bun, nr.8, dar și în Aleea
Păcurari, nr.12 și pe strada Carpați, nr.15. Pentru
licitația din Nicolina au drept de participare locatarii
din blocurile: 977A, 977B, 977C. La licitația din
Alexandru cel Bun pot participa locatarii din blocurile:
1204, 1205, 1206, D1, X10, X11. La licitația din Păcurari
pot participa locatarii din blocurile: G1, G2, T2, T3,
T5, iar la cea de pe strada Carpați pot participa cei
din blocurile: 655, 654, 661, 660. La începutul anului
2021, Primăria Iași a scos la închiriat 50 de locuri de
parcare în municipiu.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Un medic premiat de prefectul de Iași,
suspectat că a luat șpagă pentru
eliberarea unor certificate verzi antiCOVID-19 fictive! În dosar sunt vizați
patru doctori și două asistente

Doctorul de familie din
localitatea ieșeană
Ciohorăni este vizat într-un
dosar de către
reprezentanții Direcției
Generale Anticorupție. În
cauză sunt vizați în total
patru medici și două
asistente. La un moment
dat, medicul Daniela Bejan,
care activează în localitatea
Ciohorăni, a fost premiat de
fostul prefect de Iași,
Marian Grigoraș

Un medic premiat de prefectul de
Iași este bănuit că ar fi luat mită pentru
eliberarea unor certificate verzi antiCOVID-19 fictive! Astfel, polițiștii
anticorupție din cadrul Direcției Generale
Anticorupție (DGA), sub coordonarea
procurorului de caz din cadrul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Neamț, au efectuat
ieri, 12 ianuarie 2022, 25 de percheziții
la domiciliile unor persoane din județele
Iași și Neamț, suspectate de comiterea
unor infracțiuni de fals și corupție în
legătură cu obținerea în mod ilegal a

unor certificate care să ateste vaccinarea
anti-COVID-19.
„Au fost puse în executare 5 mandate
de aducere și 7 ordonanțe de ridicare
a unor obiecte, înscrisuri sau date
informatice. Cercetările în cauză vizează
aspecte de natură infracțională săvârșite
începând cu jumătatea anului 2021 și
până în prezent, de către medici și
asistenți medicali din cele două județe
care, în schimbul unor sume de bani
cu titlu de mită, au eliberat certificate
de vaccinare anti-COVID-19 unor
persoane. În unele cazuri, beneficiarii
au obținut certificatele de vaccinare
fără ca măcar să asigure prezența
fizică la cabinetele medicale sau centrele
de vaccinare”, au afirmat ieri reprezentanții
DGA.

Doctorița din Ciohorăni,
bănuită de luare de mită
Dosarul penal a fost inițiat ca urmare
a sesizării formulate la Parchetul de
pe lângă Tribunalul Neamț de către
DGA - Serviciul Județean Anticorupție
Neamț. Acțiunea a beneficiat de sprijinul
polițiștilor DGA din cadrul Serviciilor

Județene Anticorupție Iași, Neamț,
Suceava, Vaslui și Bacău, a polițiștilor
din cadrul Inspectoratului de Poliție al
Județului Neamț, precum și efective
ale Inspectoratului Județean de Jandarmi
Neamț și Brigăzilor de Operațiuni
Speciale Bacău și Suceava. „Facem
precizarea că aceasta este o etapă a
procesului penal reglementată de Codul
de procedură penală, având ca scop
crearea cadrului procesual de administrare
a probatoriului și nu poate, în nicio
situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei
de nevinovăţie”, au încheiat cei de la
DGA.
Pe de altă parte, potrivit unor surse
judiciare, din județul Iași a fost vizat
medicul de familie din localitatea
Ciohorăni, Daniela Bejan. „În dosar sunt
vizați, în total, 4 medici și două asistente.
În cauză s-ar fi dat o mită cuprinsă
între 100 și 250 de euro pentru emiterea
unui certificat verde anti-COVID-19.
De asemenea, este vorba aici despre
zeci de beneficiari care au primit astfel
de certificate fictive”, au afirmat sursele
amintite. Din câte se pare, la perchezițiile
efectuate ieri, au fost descoperite
sume considerabile de bani.

Medicul Daniela Bejan,
premiat de fostul prefect de
Iași, Marian Grigoraș
În luna noiembrie 2021, reporterii
cotidianului BZI au prezentat faptul că
prefectul de Iași de atunci, Marian
Grigoraș, a premiat-o pe doctorița
Daniela Bejan, din localitatea Ciohorăni.
Astfel, medicul de familie din comuna
Ciohorăni a fost premiat de prefectul
județului Iași, pentru numărul mare de
doze de vaccin anti-COVID-19 administrat
în doar 6 luni, de la debutul campaniei
de imunizare. Daniela Bejan a început
vaccinarea anti-COVID-19 în localitatea
Ciohorăni, cu serul Johnson & Johnson,
în luna iunie 2021. De la debutul campaniei
și până în noiembrie 2021, aceasta a
reușit să administreze peste 1.200 de
doze de vaccin, printre cele mai multe
din județul Iași. Reporterii cotidianului
BZI au încercat ieri să o contacteze
telefonic pe doctorița Daniela Bejan,
pentru a-i cere un punct de vedere
privind situația, însă fără succes.
Ciprian NEDELCU,
Andreea PĂDURESCU
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Durere fără margini! Această
femeie din Iași s-a sinucis ieri în
curtea casei sale. Fiul ei, în vârstă
de 18 ani, a găsit-o moartă. Ce a
împins-o către acest gest extrem?

Tragedie fără margini într-o familie din
Iași! O femeie, mama unui adolescent
de 18 ani, s-a sinucis ieri-dimineață.
Descoperirea macabră a fost făcută
chiar de către fiul femeii. Nu este clar de
ce a recurs la un asemenea gest, însă
apropiații spun că totul ar fi pornit de la
un divorț și de la câteva probleme
medicale. Acum, polițiștii au intrat pe
fir și au deschis un dosar penal
O femeie în vârstă de 43 de ani din Iași și-a pus
ieri capăt zilelor. Alina Vîrlan avea 43 de ani și era
din comuna ieșeană Holboca. Mama unui adolescent
care abia împlinise 18 ani, femeia pare că a ajuns la
capătul puterilor.
S-a sinucis în curtea casei în care locuia și a fost
descoperită chiar de către fiul ei. La scurt timp după
descoperirea macabră, la fața locului a ajuns un
echipaj medical, care a încercat să îi acorde femeii
primul-ajutor. După zeci de minute, medicii au fost
nevoiți să declare decesul femeii. Pe fir au intrat
poilițiștii ieșeni.

„Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că
o femeie în vârstă de 43 de ani a fost găsită decedată
în curtea casei în care locuia. În cauză a fost deschis
un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii
de ucidere din culpă și s-a dispus efectuarea necropsiei
pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările
continuă pentru stabilirea întregii situații”, au precizat
reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Iași. Astfel, trupul neînsuflețit a fost transportat
la Institutul de Medicină Legală (IML) Iași, pentru
necropsie. Apropiații familiei spun că este posibil
ca femeia să fi recurs la acest gest din cauza divorțului
prin care a trecut și a unor probleme medicale.

Tot mai mulți ieșeni încearcă
să se sinucidă
Chiar dacă sinuciderea e considerată unul dintre
păcatele capitale din punct de vedere teologic, există
multe cazuri la Iași. Se înregistrează o incidență
crescută a suicidului, a problemelor datorate consumului
de alcool și a anxioliticelor și antidepresivelor, precum
și a violenței domestice. Femeile sunt de două ori
mai predispuse la depresie decât bărbații, iar 1 din 7
persoane are un risc crescut pentru această afecțiune.

Principalele motive ale depresiei sunt așteptările
nerealiste de la viață și familie, autoanaliza excesivă
asupra vieții personale și presiunea socială de a fi
împreună cu rudele și prietenii. Câteva măsuri la
îndemâna oricui pot salva viața unui om ajuns în
pragul disperării.

O discuție cu un psiholog ar
putea salva viața unei persoane

În ultima perioadă, tentativele de suicid s-au
înmulțit la Iași. „Tentativele de sinucidere din această
perioadă sunt caracterizate prin gravitate extremă
și utilizarea toxicelor folosite în gospodărie, adesea
insecticid sau substanțe de curățat corozive și
caustice sau plăgi autoprovocate și au loc pe fondul
condițiilor socio-economice precare și a conflictelor
casnice. Recomandăm o atenție sporită din partea
familiei pentru cei care trec printr-o perioadă dificilă
și apelarea de urgență la psiholog sau psihiatru
pentru a preveni actele extreme. În cazurile de
intoxicație, primele măsuri de eliminare a substanțelor
toxice constau în provocarea vărsăturii și prezentarea
de urgență la spital”, au precizat medicii ieșeni.

Lucian SAVA
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Două studente de la
Universitatea „Cuza”, din
Iași, laureate cu celebra
bursă „Loredana Battaglia”.
Acestea au studiat în Italia

Reușită academică pentru
două studente de la
Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, din Iași. Oana
Maria Ciubotaru Andrei și
Luiza Iacob, de la Secția
Limba și Literatura Italiană
a instituției, au beneficiat în
ultimii 2 ani de bursa de
studiu „Loredana
Battaglia”. Aceasta este
acordată de Universitatea
pentru Străini (L’Università
per Stranieri) din Perugia,
Italia, prin intermediul lui
rDaniele Battaglia,
coordonatorul Asociației
„ALBA”

Două studente ale Facultății de
rLitere - Secția Limba și Literatura
Italiană, a Universității „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Iași - , au beneficiat
Aîn ultimii 2 ani de bursa de studiu

„Loredana Battaglia”, acordată de
Universitatea pentru Străini (L’Università
per Stranieri) din Perugia, Italia. Asta,
prin intermediul lui Daniele Battaglia,
coordonatorul Asociației „ALBA”.
Studentele beneficiare ale bursei
„Loredana Battaglia” sunt Oana Maria
Ciubotaru Andrei (în anul 2020) și Luiza
Iacob (în 2021). Bursa de studiu a avut
o durată de o lună și s-a desfășurat
online, având în vedere contextul
epidemiologic de la nivel european.

Cum se desfășoară cursurile
universitare online într-o
altă țară europeană
Bursa oferă șansa de a vedea cum
se desfășoară cursurile universitare
online într-o altă țară europeană.
„Obținerea acestei burse ne-a adus
beneficii atât în plan educațional, cât
și în plan cultural și personal. Prin
această bursă am avut șansa de a
vedea cum se desfășoară cursurile
universitare online într-o altă țară din

Europa și putem spune că experiența
în sine ne-a deschis noi orizonturi. Am
învățat o platformă nouă, LOL, și neam îmbogățit cunoștințele lingvistice,
dar și pe cele tehnice. Am avut ocazia
să lucrăm cu profesori italieni și am
cunoscut studenți de naționalități
diverse din toate colțurile lumii și am
legat frumoase prietenii. A fost pentru
noi o experiență unică și minunată”,
au declarat studentele bursiere Oana
Maria Ciubotaru Andrei și Luiza Iacob.

De 14 ani, familia Battaglia
și Asociația „ALBA” le acordă
burse studenților Facultății
de Litere
De 14 ani, familia Battaglia și Asociația
„ALBA” le acordă burse studenților
Facultății de Litere - Secția Italiană în
memoria Loredanei Battaglia, fost
lector italian între anii 2004 și 2007 la
Catedra de Limbi clasice, italiană și
spaniolă, din cadrul Facultății de Litere.
Până în prezent, 27 de studenți din

cadrul UAIC au beneficiat de această
bursă de studiu în Italia. Catedra facultății
organizează concursul pentru acordarea
a două burse de studiu în Italia. Bursele
„Loredana Battaglia” le sunt oferite
masteranzilor din anul I, Secția Limba
și Literatura Italiană, pentru a studia
la Universitatea „La Sapienza”, din
Roma.
„Aceste burse au fost create de
către familia Loredanei Battaglia, care
a avut un membru lector italian la
catedra noastră și le oferă masteranzilor
noștri posibilitatea de a studia pentru
o scurtă perioadă la Roma. Bursele li
se oferă exclusiv studenților de la Litere
și în special celor de la Catedra de
Italiană. Este al patrulea an în care se
oferă această bursă. După absolvirea
cursului, masteranzii primesc o diplomă
în cadrul unei ceremonii”, arată oficialii
UAIC.

Valentn HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Le avem pe masă, zi de zi, și nu putem trăi fără
ele! Acum, un fenomen ciudat se petrece și
totul riscă să dispară. Un important specialist
din Iași vine cu informații de ultimă oră

Chiar dacă, în fiecare zi, cu toții le
avem pe masă, dacă nu se intervine
rapid, situația ar putea scăpa de sub
control!

De aproximativ 25 de ani, în toată România, un
fenomen periculos se petrece și ne influențează
viața tuturor! În prim-plan sunt produse pe care, în
fiecare zi, cu toții le avem pe masă. În acest context,
dacă nu se intervine rapid, situația ar putea scăpa
total de sub control! Totul pleacă de la întrebarea:
de ce nu mâncăm legume proaspete, produse în
România? Despre această stare de fapt gravă, vine
cu informații proaspete prof. univ. dr. ing. Vasile
Stoleru (Facultatea de Horticultură), prorector
Universitatea de Ştiinţele Vieţii (UȘVIași) „Ion Ionescu
de la Brad” din Iaşi. Universitarul este inginer horticol,
manager de fermă ecologică şi administrator al
sistemelor legumicole ecologice. Acesta este titularul
cursului: Culturi legumicole ecologice, Managementul
sistemelor legumicole ecologice, Inspecţia şi
certificarea producţiei legumicole ecologice,
Producerea seminţelor de legume şi metode moderne
de ameliorarea plantelor

Producerea legumelor și fructelor
proaspete, respectiv consumul acestora,
o provocare în România contemporană!

Având în vedere toate acestea, prof. univ. dr.
ing. Vasile Stoleru afirmă că producerea legumelor
și fructelor proaspete, respectiv consumul acestora,
reprezintă o provocare în România contemporană!
„Da, e o problemă extrem de importantă și de actuală
cea legată de legume și fructe, respectiv de consumul
acestora. Aici, avem nemulțumirea fermierilor care
pot produce cantități suficiente, dar nu au capacitate
de desfacere a acesteia, asta atât în legumicultură,
cât și în pomicultură... Cred că, din această perspectivă,
ar trebui să ne uităm că, în ultimii 20 - 25 de ani,
mare parte a sectorului legumicol și a celui pomicol
a trecut în zona privată. Astfel, de la acea asociere
de sute de mii de hectare, am ajuns la ferme mici,
ferme familiale, unde se obțin producții mari, dar
sunt reticențe, din anumite puncte de vedere,
deoarece nu există un control asupra siguranței
calității acestora”, arată prof. univ. dr. ing. Vasile
Stoleru, Facultatea de Horticultură din Iași.

Micii fermieri nu au inițiativă în a se
asocia, în timp ce economia de piață se
bazează pe cerere și ofertă

Mai departe, o idee punctată de specialist este
legată de faptul că micii sau chiar fermieri medii nu
au inițiativă în a se asocia. „O problemă e legată de

faptul că micii fermieri nu au inițiativă în a se asocia,
în timp ce economia de piață se bazează pe cerere
și ofertă... Trebuie să avem și siguranța produsului,
a calității acestuia. Desigur, legumicultorii sunt
oameni muncitori, vor să aducă tehnologii noi, dar
nu au posibilitatea să aducă cantități mari la
hipermarket! Trebuie create grupuri de producători
de legume-fructe. Avem zone, în Moldova, unde se
fac producții mari, dar nu avem veriga de a comercializa
la comun aceste produse. Și totul ține de valorificare,
asta prin procesare. În toată lumea, 70 la sută din
legume și fructe sunt valorificate în urma procesării,
ori, la noi, acest lucru nu s-a mai încurajat. Aici
trebuie finanțate aceste cooperative, iar trasabilitatea
produsului este esențială”, mai explică prof. univ.
dr. ing. Vasile Stoleru.

Fermierii trebuie să se dezvolte
profesional, să fie la curent cu utilizarea
celor mai bune tehnologii
Apoi, oficialul USVIași arată că fermierii trebuie
să se dezvolte profesional, să fie la curent cu utilizarea
celor mai bune tehnologii. „Trebuie să ne dezvoltăm
profesional ca să înțelegem fenomenul din spatele
tehnologiilor care se aplică. Putem obține profit și
de pe suprafețe mici. Vara, spre exemplu, castraveții,
tomatele au prețuri și de 0,40 bani per kilogram și
tocmai de aceea trebuie să depozităm, să procesăm
și chiar să împachetăm, ambalăm. De asemenea,
de 2-3 ani e o infuzie de produse care să nu fie
agresive cu mediul și aici sunt costuri. Noi avem
câmpuri experimentale la Universitatea noastră, de
unde putem veni cu soluții. Aici avem nevoia
monitorizării metabolicii la plante. Spre exemplu,
am folosit curentul electric fără input chimic și
lucrăm pe zona de rezistență a anumitor specii la
agenți patogeni sau dăunători la sol. Facem altoire
la vinete, pătlăgele, roșii sau aducem soiuri din India,
America de Sud, care pot fi cultivate și la noi”, mai
completează prof. univ. dr. ing. Vasile Stoleru. În
plus, se face cercetare pentru analiza modului în
care se face legumicultura în spații protejate și în
perioada în care condițiile nu sunt prielnice tocmai
pentru a produce legume proaspete și, în afara
sezonului, să se obțină 2-3 culturi pe an.

La o producție de 800-1.000 tone la
hectar de cultură tomată în seră, totul
necesită cantități mari de îngrășăminte
și se poluează foarte mult
Pe aceeași linie, inginerul horticol și universitarul
arată că trebuie să se acorde o deosebită atenție
mediului natural! „Solul este impregnat de acțiunea

umană, iar noi monitorizăm cu senzori circuitul
fiecărui element din plantă. Să nu uităm că, acum,
avem și 800-1.000 de tone la hectar la cultura de
tomate, în seră. Dar, asta necesită cantități mari de
îngrășăminte, dar se poluează și foarte mult. Noi
căutăm soluții să reducem acest consum și să vedem
doar când planta are nevoie de un anume tip de
îngrășământ... Venim și cu specii noi care să se
adapteze la actualele condiții de mediu, la secetă,
salinitate. Vom putea cultiva anumite specii în zone
unde nu am crezut că se pot dezvolta vreodată.

În 25 de ani, consumul (de persoană în
România) a crescut de la
40 kilograme pe an la 169
Importurile masive de legume au la bază și
cererea ridicată a consumatorilor pe fondul lipsei
marilor asociații de producători din țară care să
dețină spații de depozitare, de procesare sau ambalare.
„În 25 de ani, consumul - de persoană - în România
a crescut de la 40 de kilograme pe an la 169. De aici
și marile importuri. Aici, pentru a avea produse de
la noi, trebuie să avem mari asociații de fermieri,
de profesionalizare, astfel ca la o negociere cu marile
magazine să arăți că știi cum să negociezi produsul
tău calitativ. Trebuie să fie un standard de trasabilitate,
spații de depozitare, ar fi trebuit să investim în fabrici
de producție a fructelor. Depozitele nu sunt scumpe,
dar trebuie îngrijite. Putem păstra de la 2 la 6 săptămâni
și până la câteva luni, acestea se pot menține
proaspete dacă totul e controlat termic. Trebuie,
repet, să facem procesare, cât mai multă”, scoate
în evidență prof. univ. dr. Vasile Stoleru de la USVIași.

România vinde cu 20 de bani kilogramul
de castraveți în Polonia și, apoi,
importăm castraveți în oțet cu
4 lei borcanul de 400 de grame
Un paradox reliefat de universitarul Stoleru este
legat de faptul că, spre exemplu, România vinde cu
20 de bani kilogramul de castraveți în Polonia și,
apoi, importăm castraveți în oțet cu 4 lei borcanul
de 400 de grame. „Da, aici e o realitate cruntă. Tocmai
de aceea fermierii trebuie sprijiniți. Banii din subvenții
trebuie să se întoarcă în economie și să finanțăm
culturi deficitare, să fie oferite subvenții fermierilor
care doresc să se asocieze, nu dispersat. Ca să avem
legume proaspete, din România e nevoie de asociere,
de producție diversificată, să putem depozita, ambala,
sorta marfa, ca aceasta să ajungă la timp și în mari
cantități”, a conchis prof. univ. dr. Vasile Stoleru.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Avem mărturia! Ultimele cuvinte ale lui
Youssef Jniyah, marocanul omorât în
vila din Moara de Vânt! „După aceea s-au
auzit lovituri, iar, mai apoi, nimic”

Apar date importante
despre dublul asasinat din
Moara de Vânt! Reporterii
cotidianului BZI au luat
legătura cu apropiați de-ai
tânărului ucis, iar aceștia
fac afirmații uluitoare. Un
aspect extrem de important
din anchetă este legat de o
ultimă convorbire
telefonică pe care Youssef
Jniyah ar fi avut-o cu o
persoană chiar înainte de a
fi ucis. Astfel, ultimele
cuvinte ale lui Youssef
Jniyah ar fi fost: „Sami este
foarte beat!...”

Avem mărturia! Ultimele cuvinte
ale lui Youssef Jniyah, studentul marocan
ucis cu 17 lovituri de cuțit în vila din
Moara de Vânt, ar fi fost înregistrate!
Astfel, apar date importante despre
dublul asasinat!
Reporterii cotidianului BZI au luat
legătura cu apropiați de-ai tânărului
ucis, iar aceștia fac afirmații uluitoare.
Un aspect extrem de important din
anchetă este legat de o ultimă convorbire

telefonică pe care Youssef Jniyah ar
fi avut-o cu o persoană chiar înainte
de a fi ucis. Potrivit unor apropiați deai studentului marocan, ultimele cuvinte
ale lui Youssef Jniyah ar fi fost: „Sami
este foarte beat!...” De altfel, înregistrarea
a și ajuns la oamenii legii din Iași, pentru
a fi analizată.

Ultimele cuvinte ale
studentului marocan, pe 8
decembrie 2021
Aceleași surse afirmă că înregistrarea
a fost făcută pe data de 8 decembrie
2021. „Este vorba despre o ultimă
conversație avută de Youssef Jniyah
cu o femeie, o cunoștință de-a sa. În
cadrul conversației, care a avut loc pe
data de 8 decembrie 2021, în jurul orei
21:30, acesta a spus: „Sami este foarte
beat!” După aceea s-au auzit lovituri,
iar, mai apoi, nimic. Dovada a fost
depusă la Poliție”, au menționat sursele
amintite.
Pe de altă parte, reporterii cotidianului
BZI au aflat de la surse judiciare că
medicul legist a stabilit pe data de 10
decembrie 2021 că decesele celor două
victime au avut loc cel mai devreme
pe 9 decembrie, în jurul orei prânzului.

Astfel, conversația telefonică ce a avut
loc pe 8 decembrie 2021 s-ar putea să
nu fi fost chiar înaintea atacului asupra
lui Youssef Jniyah și a Ioanei Vanesa
Burlacu.

Rudele lui Youssef Jniyah:
„Împărtășim durerea
pricinuită...”
Rudele studentului de la UMF Iaşi
Youssef Jniyah, găsit asasinat la 10
decembrie 2021, la domiciliul său din
Moara de Vânt, au trimis recent pe
adresa cotidianului BZI o reacţie la tot
ceea ce s-a întâmplat până acum.
Aceștia le mulțumesc anchetatorilor
pentru profesionalism.
„Durerea și lacrimile noastre se
alătură celor ale familiei celei decedate,
domnişoara Vanesa Burlacu. Fie ca
rugăciunile tuturor celor care o iubesc
să aducă alinare sufletului ei. Împărtășim
durerea pricinuită de trecerea ei în
neființă, cu dragoste și prietenie, și le
transmitem sincere condoleanțe familiei
și poporului român. Fie ca Dumnezeu
să ne ajute pe toți să depășim această
încercare uniți și în pace. Moartea
bruscă și nedreaptă a copilului nostru,
Youssef, va lăsa un mare gol în inimile

noastre. Mulțumirile noastre cele mai
sincere se îndreaptă către autoritățile
române (medicale, polițienești, judiciare)
pentru grija, rapiditatea și eficiența
intervențiilor lor!”, au spus rudele lui
Youssef Jniyah în mesajul trimis pe
adresa cotidianului BZI.

Omorurile au cutremurat
toată România
La mijlocul lunii decembrie 2021,
oamenii legii din Iași au fost anunțați
de rudele tânărului marocan Youssef
Jniyah că acesta nu a revenit la Bruxelles.
Anchetatorii au efectuat cercetări și
au ajuns la vila închiriată de marocan
pe strada Moara de Vânt. Acolo,
anchetatorii ieșeni au dat peste un
tablou de groază. Ioana Vanesa Burlacu
și Youssef Jniyah erau morți în același
pat.
Cei doi tineri aveau trupurile sfârtecate
cu zeci de lovituri. După ce tinerii au
fost uciși, autorul ar fi încercat să
incendieze vila, însă nu a reușit. Mai
apoi, polițiștii au ajuns la Ahmed Sami
El Bourkadi, studentul canadian de
origine marocană bănuit de comiterea
dublei crime. Ulterior, acesta a fost
prins în Italia şi a fost adus la Iaşi.
Ciprian NEDELCU
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Vila în care VIP-urile Iașului petreceau cu
escorte de lux a fost închisă ieri de
mascați. Afacerea Mon Amour era condusă
de părinții unui polițist dat afară din
sistem! „Maseuzele noastre te vor duce
pe cele mai înalte culmi ale plăcerii”

Mascații au descins ieri în mai multe
locuri din municipiul Iași și nu numai.
Astfel, vizitat de oamenii legii a fost
și salonul de masaj erotic „Mon
Amour” de pe Strada Sfântul Petru
Movilă, 8. Acolo, mai multe tinere ar fi
practicat mascat prostituția. Afecerea
era deținută de doi soți, părinții unui
fost polițist dat afară din sistem
Un salon de masaj erotic din Iași a fost închis
ieri după ce mascații au descins în mai multe locuri.
„Mon Amour”, de pe Strada Sfântul Petru Movilă, 8,
salonul de masaj deținut de familia Bârsăniuc, a fost
până ieri locul preferat de bărbații dornici de aventuri.
Deși, conform datelor de pe site-ul salonului de
masaj, prostituția nu se putea practica acolo, iată
că lucrurile s-au dovedit a fi altfel. „Mon Amour,
salonul de masaj erotic din Iaşi, vă oferă o gamă
largă de servicii de masaj erotic. Lasă-te sedus de
maseuzele noastre, deconectează-te de realitate
şi intră într-o atmosferă de neuitat. Dacă vrei să fii
răsfăţat într-un mod aparte, maseuzele noastre te

vor duce pe cele mai înalte culmi ale plăcerii masajului
erotic într-o locaţie nouă, degajantă, caldă, senzuală
şi discretă”, se arată în descrierea salonului. La
urechile polițiștilor au ajuns în urmă cu ceva timp
informații conform cărora salonul de masaj nu era
decât un paravan pentru practicarea prostituției.

conduse la audieri s-au numărat Rodica și Aurel
Bârsăniuc și tinerele „maseuze” care se prostituau
în vila de Strada Sfântul Petru Movilă, 8.

Peste 2.000 de euro şi 14.000 de lei au
fost găsiți la percheziții

Rodica și Aurel Bârsăniuc, soții care dețineau
afacerea, sunt părinții lui Eduard Bârsăniuc, un fost
polițist dat afară din sistem în urmă cu câțiva ani.
Cei doi s-au ocupat de afaceri de-a lungul vieții, iar
în ultima perioadă se pare că s-au gândit să câștige
bani de pe urma câtorva tinere. Lucrurile erau destul
de simple. În mediul online erau postate diferite
anunțuri cu fotografii atașate prin care tinerele
angajate la salon își prezentau „oferta”. Când erau
contactate telefonic, fetele spuneau ce servicii
oferă. Pe lângă masajul erotic, acestea spuneau că
întrețin relații sexuale orale și normale, bineînțeles,
contra cost. De exemplu, o oră de masaj thailandez
cu o singură domnișoară costa 200 de lei, masaj cu
duș asistat - 250 de lei, iar cel mai scump serviciu
era 350 de lei dacă clientul își dorea două domnișoare
în companie.

Astfel, oamenii legii au început să facă verificări,
iar ieri au descins în mai multe locuri. „Poliţiştii
Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi au efectuat
7 percheziţii domiciliare, în municipiul Iaşi şi în
comunele Ciurea, Trifeşti şi Leţcani, în cadrul unui
dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de proxenetism. În urma percheziţiilor au fost ridicate
bunuri, telefoane mobile, precum şi peste 2.000 de
euro şi peste 14.000 de lei. De asemenea, 9 persoane
au fost conduse la audieri. La acțiune au participat
și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni
Speciale Iași, iar activitățile au beneficiat de sprijinul
Brigăzii de Operațiuni Speciale Iași. Cercetările sunt
continuate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului
de Poliție Județean (IPJ) Iași. Printre cele 9 persoane

Cum funcționa salonul „Mon Amour”
deținut de Rodica și Aurel Bârsăniuc

Sorin PAVELESCU
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Scandalul continuă la Newton Park, construit
de afaceristul Bogdan Gheorghiu, patronul
Clubului „Fratelli”, din cauza dejecțiilor!
Un apartament a costat și 100.000 de euro,
iar proprietarii nu mai au liniște. „Dopul era
compus din șervețele umede, prezervative”

Proprietarii din blocul
Newton Park, construit de
afaceristul Bogdan
Gheorghiu, patronul
Clubului „Fratelli”, sunt
disperați din cauza
inundațiilor. Sunt două
tabere: cei care dau vina pe
vecinii de la etajele
superioare și cei care spun
că e de vină canalizarea
subdimensionată

r

Noi probleme la blocul Newton
Park, de pe șoseaua Ștefan cel Mare,
nr.42 - 46, din municipiul Iași. Chiar la
finalul anului 2021, proprietarii care
locuiesc la demisolul clădirii cu 5 etaje
și 52 de apartamente s-au trezit cu
dejecții în imobile, din cauza canalizării
înfundate. Un astfel de incident a fost
semnalat și în edițiile trecute ale BZI.
De data asta, proprietarii sunt furioși,
dar sunt împărțiți în două tabere: cei
care dau vina pe chiriașii care nu știu
să folosească instalațiile sanitare și
cei care consideră că rețeaua de

canalizare este subdimensionată. În
acest caz se încearcă tragerea la
răspundere a lui Bogdan Gheorghiu,
patronul clubului „Fratelli”, cel care a
dezvoltat proiectul imobiliar în zonă.
„Vom strânge mai multe semnături
și vom face reclamații la instituțiile
abilitate. Indiferent de utilizarea
instalațiilor, nu se poate înfunda atât
de des. Acolo este o problemă”, a
transmis unul dintre proprietarii blocului
Newton Park. Un apartament de 82 de
metri pătrați a fost vândut și cu 100.000
de euro. În vara anului 2020, circulația
în apropierea șantierului deschis de
Bogdan Gheorghiu a fost blocată.

Vecinii se plâng că au găsit
șervețele și prezervative în
conducte
Proprietarii de la etajele inferioare
arată că toate costurile vor fi suportate.
„Pe data de 30 decembrie a avut
loc o nouă inundație, a treia la număr.
Descoperind la timp și pentru că s-a
făcut intervenția anterioară, apa nu a
mai ajuns în apartamentele 1,2,3,8, ci
doar în spațiul tehnic. Dopul era compus

din șervețele umede, prezervative și
alte obiecte similare. Vă reamintim că
a trecut abia o lună de la inundația
precedentă. Apa în spațiul tehnic era
cam de 35 de cm înălțime, aceasta
aproape ajungând la centralele, cablurile
de la internet și alte instalații electrice,
acest lucru putând duce la avarii majore,
precum și la întreruperea generală a
apei, căldurii etc. În acest caz, toți
locatarii din bloc vor fi afectați. Deci,
de la sfârșitul lui noiembrie până azi,
au fost trei intervenții majore care se
vor regăsi în costuri la fiecare apartament”,
se arată într-o notificare a vecinilor
de la demisolul clădirii.

Proprietarii apartamentelor
afectate au trecut la
amenințări
În aceeași notificare se arată că
cele trei inundații au provocat distrugeri
la apartamentele 1,2,3 și 8, în valoare
de 20.000 de euro. Proprietarii
apartamentelor menționate au promis
că vor recurge la alte metode în cazul
în care canalizarea se va înfunda din
nou.

„În cazul în care se va repeta o nouă
inundație, după discuții cu mai mulți
avocați, am aflat că avem nișa legală
de a da în judecată toți vecinii care
sunt pe coloana noastră la etajele
superioare pentru utilizarea cu reavoință a instalațiilor sanitare. De
asemenea, vom face asigurare privată
pentru toate apartamentele și în cazul
unei noi inundații, vor demara și cei
de la asigurări ancheta proprie, iar în
condițiile găsirii de obiecte neconforme,
vor lua măsuri în legătură cu vecinii
de la etajele superioare. Este inadmisibil
și nu vom mai tolera un nou episod,
bazându-ne pe buna credință a celor
ce nu sunt afectați, dar cauzează daune
materiale constante. În același timp,
vom monta clapete de sens pentru
apartamentele afectate, fapt ce va
face ca apa să ajungă la etajul 1”, au
mai spus proprietarii afectați. Bogdan
Gheorghiu nu a putut fi contactat pentru
a oferi un punct de vedere. De precizat
că, Bogdan Gheorghiu a fost implicat
și într-un incident petrecut în clubul
„Fratelli”.
Ciprian BOARU
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Sacrificiul extrem al unei mame!
Deși era gravidă în patru luni, a
intrat în foc să-și salveze primul
copil. A ajuns la spital în stare
gravă, iar micuțul ce-l poartă în
pântece ar fi putut muri

O gravidă și-a pus viața în
pericol când a ales să intre
în flăcări pentru a-și salva
celălalt copil! Aceasta era
însărcinată în patru luni și a
fost grav rănită. În scurt
timp a ajuns de urgență în
Clinica de Chirurgie
Plastică, Microchirurgie
Reconstructivă a Spitalului
Clinic Județean „Sf.
Spiridon” din Iași, cu 37 la
sută din suprafața corpului
arsă. Medici ieșeni au
intervenit imediat pentru a
salva viața gravidei și a
fătului

O tânără gravidă din județul Bacău
a ajuns în stare gravă la Spitalul Clinic
Județean „Sf. Spiridon” din Iași după
ce a intrat în flăcări pentru a-și salva
copilul, dar și-a pus în pericol viața.
Copilul se afla în casa care a fost
cuprinsă de flăcări. Fără să stea prea

mult pe gânduri, a intrat în foc să-și
salveze pruncul. Gravida a suferit arsuri
pe 37 la sută din suprafața corpului,
în special pe o mână și un picior. În
prezent, se află internată în Clinica de
Chirurgie Plastică, Microchirurgie
Reconstructivă din cadrul Spitalului
„Sf. Spiridon”. Momentan, starea acesteia
este stabilă, dar medicii au precizat
că va mai avea nevoie de intervenții
chirurgicale. „Pacienta cu arsuri este
o gravidă, însărcinată în 16 săptămâni,
transferată de la Bacău. Aceasta a fost
internată la Clinica de Chirurgie Plastică,
Microchirurgie Reconstructivă, cu 37
la sută suprafață arsă, pe membrul
superior și inferior. Este vorba despre
o arsură de gradele 2 și 3. Pacienta a
fost operată și a avut o evoluție bună.
În tot acest timp a fost evaluată și de
medicul obstetrician de două ori,
prezentând o evoluție normală a sarcinii.
Tânăra va mai avea nevoie de intervenții
de chirurgie plastică în următoarele
zile”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu,
șefa UPU-SMURD de la Spitalul „Sf.
Spiridon” Iași.

Viața bebelușului este pusă
în pericol
Pacienta reprezintă un caz aparte
din cauza faptului că este însărcinată
în 16 săptămâni și orice tratament ar
putea avea o evoluție nefastă asupra
fătului. Imediat după internarea în
cadrul unității medicale s-a format o
comisie care a analizat situația și nu
a fost nevoie de transferul pacientei
într-o altă clinică de specialitate din
țară sau din străinătate. În cadrul Clinicii
de Chirurgie Plastică, Microchirurgie
Reconstructivă există resursele necesare
pentru îngrijirea și tratarea unui astfel
de pacient. Pot apărea însă complicații
în cazul fătului de 16 săptămâni, deoarece
gravidei îi sunt administrate medicamente
specifice pacienților arși, care sunt
toxice pentru făt și, din păcate, îi pot
pune viața în pericol. Decizia în privința
evoluției fătului și a sarcinii aparține
medicilor obstetricieni care monitorizează
gravida. Ei vor lua o hotărâre în cazul
în care va fi nevoie de o întrerupere de
sarcină, dacă viața mamei va fi pusă

și ea în pericol. Reporterii BZI au
prezentat în edițiile anterioare un caz
în premieră la Maternitatea „Cuza Vodă”
din Iași! O gravidă de aproximativ 220
de kilograme se chinuie să aducă pe
lume cel de-al cincilea copil.

O altă gravidă din Bacău a
ajuns în stare gravă la Iași
Amintim că, în edițiile anterioare
ale cotidianului BZI, a fost prezentat
un caz rar de la Maternitatea „Elena
Doamna” din Iași! Medicii de acolo au
de a face pentru a doua oară cu o
afecțiune rară, întâlnită în cazul gravidelor
infectate cu virusul SARS-CoV-2, primul
caz fiind în perioada valului 3. A fost
vorba despre o femeie de 41 de ani, din
Bacău, care a ajuns în stare foarte
gravă, cu lichid la plămâni și în cavitatea
abdominală. Aceasta a fost internată
în stare foarte gravă și monitorizată o
perioadă îndelungată în secția ATI a
maternității.
Andreea PĂDURESCU
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O femeie din Iași care și-a lăsat
câinii de luptă liberi pe stradă a
primit o amendă-record și a
rămas fără animale. Peste 15.000
de lei are de scos din buzunar!

O femeie din Iași a fost
pedepsită definitiv de
magistrați, după ce a fost
acuzată de infracțiuni
privind regimul de deținere
a câinilor agresivi și
periculoși. Astfel,
judecătorii din cadrul Curții
de Apel Iași au obligat-o pe
Silvia Albu la plata unei
amenzi penale de 15.400
de lei. Întreg scandalul a
izbucnit după ce mai mulți
ieșeni care treceau pe o
stradă din centrul orașului
au fost atacați de câini

Atacuri fără precedent ale unor
câini au avut loc pe o stradă din centrul
Iașului. Patrupedele au fost confiscate
printr-o sentință emisă de magistrații
ieșeni. De asemenea, proprietara
animalelor a fost amendată cu o sumă
considerabilă.
Așadar, recent, o femeie din Iași a
fost pedepsită definitiv de magistrați,
după ce a fost acuzată de infracțiuni
privind regimul de deținere a câinilor

agresivi și periculoși. Judecătorii din
cadrul Curții de Apel Iași au obligat-o
pe Silvia Albu la plata unei amenzi
penale de 15.400 de lei. „Instanța menține
celelalte dispoziții ale sentinței apelate
care nu sunt contrare prezentei.
Respinge, ca nefondată, cererea părților
civile de luare a măsurilor asigurătorii.
Definitivă”, au precizat magistrații
ieșeni. Inițial, Silvia Albu a fost obligată
să achite o amendă de 18.200 de lei.
De asemenea, aceasta a fost obligată
să le plătească victimelor despăgubiri
în valoare totală de 7.300 de euro.

Câinii Silviei Albu, confiscați
prin sentință
Inițial, magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași au sancționat-o pe
Silvia Albu pentru neluarea de către
proprietarul câinelui sau a deținătorului
temporar a măsurilor de prevenire a
atacului canin asupra unei persoane
și lovire sau alte violențe. În plus,
ieșeanca a fost obligată la plata unor
despăgubiri către 4 victime. „Instanța
dispune confiscarea de la inculpata
Silvia Albu a câinilor Isa Bella și Bambi,
aflați în prezent în Padocul din comuna

Tomești”, au precizat judecătorii ieșeni.
Procesul ieșencei Silvia Albu a început
pe 3 mai 2018. Întreg scandalul a izbucnit
după ce mai mulți ieșeni au reclamat
faptul că au fost mușcați de câini pe
strada Tănăsescu, din centrul orașului,
precum și în zona Splai Bahlui. Agresivitatea
celor doi câini a șocat întreg orașul
când un martor al incidentelor a filmat
totul și a făcut publice imaginile.
Ancheta s-a desfășurat la foc
automat, procurorii reușind să audieze
mai multe părți vătămate și mai mulți
martori. Este vorba despre cazuri
petrecute la date diferite, în care oamenii
au fost mușcați, speriați și agresați
de câinii din rasa American Stanffordshire
Terrier, ce îi aparțineau ieșencei.

Patrupedele agresive au
atacat pe o stradă din Iași
Oamenii legii au stabilit că primul
atac al câinilor a avut loc pe 7 decembrie
2017, pe strada Tănăsescu, împotriva
unei tinere care locuia în zona respectivă.
Tânăra a depus o plângere împotriva
vecinei sale pe 26 ianuarie 2018, după
ce a văzut că scandalul a luat amploare.
Victima a povestit că, în momentul în

care a ajuns pe strada respectivă,
alături de fiica ei, de 12 ani, a observat
câinii, care se aflau în curtea casei,
poartă era întredeschisă. „Ea a declarat
că, în momentul în care au fost observate
de câini, animalele au început să alerge
spre ele, lătrând agresiv și mârâind,
încercând să sară pe ele”, au spud
anchetatorii ieșeni.
Cele două au luat-o la fugă pe mai
multe străzi și nu au putut ajunge acasă.
Al doilea atac ar fi avut loc pe 8 decembrie
2017. Atunci, o altă vecină a Silviei Albu
a ieșit din curtea casei de mână cu
copilul său, pentru a-l duce la pregătire.
„De îndată ce au văzut-o, câinii au
manifestat un comportament agresiv,
au început să alerge spre ea și spre
fiul său, lătrând și mârâind, inițiind
fără nicio provocare un atac concomitent”,
au subliniat oamenii legii. Situația a
fost similară în cazul celorlalte victime.
În schimb, la audieri, Silvia Albu a
susținut că, de fapt, victimele i-ar fi
provocat câinii. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat
un caz similar.
Ciprian NEDELCU
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Peste 30 de pacienți sunt pe lista de
așteptare pentru transplant hepatic, la
Iași! Familia posibililor donatori refuză
prelevarea organelor. Prof. dr. Cristian
Lupașcu: „De multe ori, pacienții de pe
liste mor în timp ce așteaptă un ficat”

Pacienții mor așteptând un
transplant de ficat! Familia
posibililor donatori refuză
prelevarea de organe. În
anul 2021 s-au efectuat 7
transplanturi hepatice la
Spitalul Clinic Județean de
Urgențe „Sf. Spiridon” Iași

Peste 30 de pacienți din toată zona
Moldovei sunt înscriși pe lista de
așteptare pentru transplant hepatic.
Coordonatorul Centrului de Transplant
Hepatic din Iași este îngrijorat de
această situație deoarece mulți dintre
cei care sunt pe listă mor în așteptarea
unui donator de ficat. Familiile posibililor
donatori refuză să doneze organele

celor aflați în moarte cerebrală. „Pe
lista de așteptare pentru transplant
sunt peste 30 de pacienți. Posibili
donatori sunt, chiar și 4-5 într-o
săptămână, dar familiile nu sunt de
acord cu donarea organelor sau pacientul
moare înainte să fie declarată moartea
cerebrală. Un pacient aflat în moarte
cerebrală devine posibil donator de
organe, doar că de foarte multe ori
familiile refuză o astfel de procedură.
Chiar săptămâna trecută au fost doi
posibili donatori la Spitalul de
neurochirurgie. Unul aflat în moarte
cerebrală, dar familia a refuzat, și
celălalt, care a murit și nu au mai putut
fi preluate organele. Lista de așteptare
este în continuă creștere, având în
vedere astfel de situații. De multe ori,

pacienții de pe liste mor în timp ce
așteaptă un ficat. Așa este peste tot”,
a declarat prof. dr. Cristian Lupaşcu,
șeful Centrului de transplant hepatic
din Iași.

În anul 2021 s-au efectuat 7
transplanturi hepatice
Pe parcursul anului 2021, la Centrul
de transplant hepatic din cadrul Spitalului
Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”
Iași s-au efectuat 7 intervenții de
transplant hepatic, operații de mare
complexitate. Trebuie precizat că ultima
intervenție a avut loc la sfârșitul lunii
iulie 2021. A fost vorba despre un bărbat
de aproximativ 40 de ani. Acesta a avut
o evoluție favorabilă, iar starea lui este
una foarte bună.

SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate precum și
atestări profesionale în domeniul financiarcontabil, 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.

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

„Ultimul transplant hepatic a fost
la sfârșitul lunii iulie 2021, în valul 4.
Atunci a fost vorba despre un pacient
de aproximativ 40 de ani, un bărbat
din zona Moldovei. De atunci nu am
mai avut nicio intervenție de acest
gen. În total, pe parcursul anului 2021,
la Centrului de transplant hepatic din
cadrul Spitalului «Sf. Spiridon», au fost
făcute 7 transplanturi hepatice. Toți
pacienții sunt în stare bună și au avut
o evoluție favorabilă”, a precizat prof.
dr. Cristian Lupaşcu. Amintim că primul
pacient care a beneficiat de transplant
hepatic la Iași a fost în luna iunie a
anului 2016 și a fost vorba despre un
pacient în vârstă de 62 de ani.
Andreea PĂDURESCU
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Asta da comoară! Într-o cramă din Iași
există 100 de sticle cu vin de 64 de ani
vechime! Unde sunt ținute și cine este cel
care și-a permis acest moft costisitor!

Cel mai vechi vin din crama Bucium
are 64 de ani și face parte din colecția
companiei înființate în 1949. Una
dintre cele 100 de sticle de Fetească
Albă a ajuns la un colecționar născut
în 1958, anul de producție al vinului.
Ilie Ciomaga, oenologul companiei din
Iași, spune că vinurile de colecție din
cei mai buni ani fac parte din istoria
companiei și au valoare sentimentală

Feteasca Albă din anul 1958 este cel mai vechi
vin din crama Bucium, din Iași. O singură sticlă din
acest soi a ajuns la un colecționar născut în același
an în care a fost produs vinul, el plătind câteva mii
de lei pe Feteasca Albă respectivă. Ilie Ciomaga,
oenologul companiei din Iași, spune că vinurile de
colecție din cei mai buni ani fac parte din istoria
companiei și au valoare sentimentală, de aceea în
prezent nu sunt disponibile la vânzare.
„Feteasca Albă din 1958 este cea mai veche,
păstrată din vinoteca de atunci. Avem cam 100 de
sticle. Face parte din istoria noastră și are valoare
sentimentală. În urmă cu 4 ani am vândut o sticlă
cu vin Fetească Albă unei persoane care se născuse
în 1958, dar nu mai este disponibil la vânzare acest
vin. Vinurile de colecție la Bucium sunt Feteasca
Albă din 1992, Muscat din 1994, Aligote din 1986. Mai
vechi sunt din anii 1963, 1968. Din anul 1960 avem
câteva sute de sticle. Toate reprezintă istoria vinului
din Bucium. Avem vreo 700 de sticle de Busuioacă
de Bohotin din 2013, o gamă pe care am vrut să o
păstrăm deoarece a fost prima Busuioacă făcută
de noi. Abia așteptăm să facem 10 ani de la prima
Busuioacă! Avem la vânzare câteva sticle de vinuri
vechi, dar nu din cele de colecție”, spune Ilie Ciomaga,
oenolog în cadrul casei de vinuri Bucium, din Iași.

Ilie Ciomaga, oenolog: „Vinurile de
colecție se vindeau bine”

Specialistul explică faptul că prețurile la vinurile
vechi sau de colecție au scăzut în ultimii ani și în

Iași nu există mulți colecționari de vinuri. „Vinurile
de colecție se vindeau bine, dar, acum, un vin vechi
de 10-20 de ani se vinde cu 100 de lei. Cele vechi de
un an se dau cu 50 de lei. Nu avem dezvoltat un
segment de consumatori de vinuri de colecție. Cineva
care desface o sticlă de colecție trebuie să fie
cunoscător. Nu poți să te aștepți să aibă același
gust ca un vin de anul trecut! Patina timpului se
simte”, explică oenologul.
Acesta mai susține că vinul produs în Iași în anul
2021 este unul special. „Anul 2021 a fost unul deosebit,
cu o medie de 11.500 de kilograme la hectar, mai
mult decât dublu față de anul 2020. Cu 20 la sută
față de media din zona în care avem via! Vinul este
aromat, tineresc, de cursă lungă, mă refer la cel de
anul trecut. Sunt vinuri fresh, apreciate de consumatorii
care au între 18 și 30 de ani. Am observat că, în ultimii
2-3 ani, au crescut vânzările de vinuri în rândul
tinerilor. Când comandă o sticlă de vin, ei se simt
priviți altfel, știu să țină paharul, să asezoneze vinul
potrivit la felul de mâncare. În jur de 30.000 de sticle
de Busuioacă de Bohotin am dat în toată țara, în
câteva zile, înainte de Crăciun. Vinurile demisec,
demidulce, spumant rose - acestea sunt cerute”,
mai spune Ilie Ciomaga. Vinul produs în Iași în anul
2020 a fost mai scăzut din punct de vedere cantitativ,
din cauza secetei extreme.

Unul dintre cele mai vechi vinuri din Iași
este păstrat în crama din Bohotin
Specialistul susține că, în ultimul an, au fost
făcute câteva schimbări pentru ca plantația și crama
să fie aproape, iar turiștii să meargă să deguste
vinurile, să vadă via și cea mai veche sticlă de vin,
Feteasca Albă din anul 1958. „Ne-am mutat partea
de vinificație și condiționare la Bohotin. Acolo avem
crama nouă, suntem foarte aproape de plantație,
putem să procesăm foarte repede strugurii. Acum
suntem la 35 de kilometri de Iași, dar infrastuctura
este foarte bună, chiar și prin plantație! Noi nu vom
renunța la turiști și, pentru noi, era un handicap
când veneau turiștii și voiau să vadă plantația, dar

aceasta era la 40 de kilometri de Iași. Acum avem
și via, și partea de degustare de vinuri. Ne gândim
și la partea de cazare pentru turiști. În alte țări nu
există să nu vezi o mică cramă, vinul din zona
respectivă să fie prezentat. Noi avem soiuri specifice
Bohotinului, soiuri tradiționale”, adaugă Ilie Ciomaga.
Reporterii BZI au arătat în edițiile anterioare
faptul că viticultorii au înlocuit zilierii cu utilajele
performante, pentru că nu mai găseau oameni care
să culeagă strugurii. Trebuie precizat faptul că există
ieșeni care au colecții private de vinuri pe care le
depozitează în propriile crame.
Raluca COSTIN
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ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat),
preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai
multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
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• 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
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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

PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama, cupru,
hârtie și altele în localitatea Iași,
județul Iași. Telefon mobil: 0752.
472. 546; 0722. 446. 981.
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,

ANUNȚURI
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 3642. 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.
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.
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.

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

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.

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 email: gastrostaris@yahoo. com.

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.

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

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.

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.

APARTAMENT, lângă Universitate,
2 camere semidecomandate,
mobilate, cu toate utilitățile. 0721.
239594.
OFER spațiu de închiriat pentru
coafeză, cosmeticiană,
manichiuristă și maseuză în
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoasă! Relații la telefon
0743. 544551.

SERVICII
King carpet & floor cheaning! Cele
mai bune servicii de curățenie
rezidențială. Servicii rapide de
curățenie la cele mai mici preturi.
Spălare mochete covoare gresie
faianță parchet preț: 2-4 lei/m2.
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Spălare canapele fotolii: 20-135
lei, saltele: 40-160 lei. Servicii la
nivel Profesional cu tehnologie de
ultimă generație - Mașină Injecție
Extracție. Servicii de curățat și
întreținere interioară case vile cu
suprafețe mari. Spălare tapițerii și
mochete auto la domiciliu
clienților preț: 75-200 lei.
Programări, vizualizare și
abonamente la telefon: 0745. 973.
088.

Apartamente 1-2-3 camere, în
regim hotelier, zonă centrală. De la
80 RON. Relații la telefon 0742.
246. 880.

SERVICII CONSTRUCȚII
Executăm amenajări interioare exterioare, gresie, faianță, rigips,
zugrăvit, placări cu piatră alei, etc.
Relații la tel. 0784. 027262.
Meseriași disciplinați executăm
case laroșu, la cheie, faianță,
gresie, zugrăveli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucrări din piatră și
granit, beciuri cu boltă din piatră.
Deținem piatră. Relații la 0745.
535871 și 0760. 199630.

SERVICII INSTALAȚII
SERVICII - TRANSPORT

Transport marfă: mobilă, mutări
(manipulanți), electrocasnice, etc.
Preț negociabil, avantajos.
Amabilitate și seriozitate. Tel:
0753. 634. 902.

Transport marfă Intern și
Internațional cu Mercedes Sprinter
de 3. 5To(21mc), VW LT 46 de
5To(24 mc), Fiat Ducato de 2.
0To(12mc), Mercedes Atego de 7.
5 To (40 mc) pe orice tip de marfă
inclusiv refrigerate cât și
congelate. Mutări Apartamente,
Garsoniere, sedii de Firmă, Bagaje.
Asigurăm MANIPULANȚI la
cererea clientului. Asigurăm și
depozitare permanentă cât și
temporară. Toate prețurile sunt
negociabile începând de la 0. 9 lei
pe km. Cursa locală începând de la
50 lei. Relații la telefon: 0752.
372108 sau 0728. 341285.

Efectuăm: - transport marfă servicii MUTĂRI - garsonieră apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri, relocări
de sedii etc. ÎN ROMÅNIA ȘI ÎN
STRĂINĂTATE cu sau fără
manipulanți; demontat și remontat
mobilier, împachetări, înfolierea
mobilei și alte servicii la cerere.
Transport cu dube supraînălțate și
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD (CAROSATE
sau cu PRELATĂ) cu sau fără lift
de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t, 5 t. Prețuri
negociabile - CALCUL COST
INFORMATIV GRATIS. Eliberăm
documente la cerere. OFER
SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Relații la: 0744.
972. 137.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE

EXPERT CONTABIL cu bogată
experiență 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. 490019.

EXPERT soluționează dosare cu
împrumuturi în franci elvețieni. Tel.
0232. 218842, 0723. 364346.

ELECTRICIAN autorizat execut
instalații electrice pentru case,
apartamente, spații. Reparații
instalații electrice, extinderi,
modificări de instalații electrice,
schimbări tablouri electrice.
Prețuri accesibile și garanția
lucrării. Relatii la: 0746. 521756.
Executăm instalații termosanitare,
electrice - instalații în pardoseală
și/sau pe calorifere, montăm
aparate de aer condiționat,
centrale termice și cazane pe
lemne, amenajări interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase prețuri. Tel. 0746.
634406.
Electrician autorizat execut
instalații electrice pentru case,
apartamente, spații. Reparații
instalații electrice, extinderi,
modificări de instalații electrice.
Prețuri accesibile și garanția
lucrării. Relatii la: 0758. 573478.

LOCURI DE MUNCĂ
S. C. angajează Jurist.
Asteptăm CV-urile la adresa de
email officevioleta@yahoo.
com. Experiența constituie un
avantaj. Tel. contact: 0788. 313.
620.
EVOPLAN INSOLV IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S. C DOROCA SA,
căutam inginer cadastrist pentru a
efectua lucrări de cadastru în
Dorohoi, jud. Botoșani. TELEFON:
0742/109899, 0745/308671.
SC CONSTRUCȚII GENERALE
MOLDOVA SRL Bacău
angajează pentru execuție
inginer CFDP cu sau fără
experiență. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajează
absolvenți studii superioare cu
profil economic și cunoștințe
operare WIN MENTOR. Experiența
în domeniu constituie avantaj. CV
uri la e-mail ravexpertpro@gmail.
com.
SC ANGAJEAZĂ ECHIPĂ
FORMATĂ DIN: MAISTRU,
LĂCĂTUȘI MECANICI ȘI SUDORI
CONFECȚII METALICE ȘI ȚEAVĂ.
REL. LA TEL/FAX: 0348. 445460.
SC angajează pompieri cu atestat.
Telefon 0745. 867. 002.

Companie specializată,
angajează operatori de
curățenie pentru sedii bancare
în Iași. Salariu atractiv, contract
pe perioadă nedeterminată.
Detalii la numărul de telefon:
0751. 113. 011.
Societate multinațională cu filiala
în Iași angajează Redactor
documentație tehnică pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cunoștințe foarte bune de limba
engleză și experiență în domeniu.
Rugăm trimiteți CV la adresa:
info@star-romania. com.
Angajăm lucrător comercial
pentru magazin de carne,
personal de curățenie (femeie
de serviciu), măcelar. Telefon:
0742. 183. 687.

PIERDERII
Pierdut legitimație de student pe
numele IMBRISCA RADUFLAVIAN, emis de Universitatea de
Științele Vieții "Ion Ionescu de la
Brad" Iași, Facultatea de
HORTICULTURA. Se declară nulă.
Societatea SC VISURI SI CULORI
SRL cu sediul în comuna Tibana,
sat Garbesti, jud.Iași, CUI:
21435016, declar nule : certificatul
de înmatriculare( seria
32106597/2009), certificatul de
înregistrare fiscală, certificatul
constatator și anexele, stampila.
Se declară nule.
Subscrisa CII Ciobanu Vasile
declară pierdut Certificat
Înregistrare U.N.P.I.R., nr. RFO I –
1015, eliberat în data de
28.09.2018. Îl declarăm nul.
S. C IASI CONF S. A, cu sediul în
calea Chișinăului nr. 26, IAȘI, (față
în față cu magazinul Carrefour Felicia), angajează persoane cu
experiență și pensionari la limita
de vârsta în meseriile / activitatile:
-CONFECȚIONERI ȘI /SAU
MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN
CONFECȚII. Se oferă: -pachet
salarial atractiv; -tichete de masă;
-decontare cheltuieli transport; alte avantaje prevăzute în
contractul colectiv de muncă.
Relații suplimentare se obțin la
sediul firmei sau la telefon: 0232.
231478, 0232. 277953 INT. 166.
Recrutăm urgent șoferi categoria B
cu disponibilitate de începere
imediată în Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins între
1440£ și 1920£ pe lună. Cazarea
și mașina sunt asigurate de
angajator. Cerințe: Vârsta de minin
25 de ani; Permis de conducere cu
vechime de minim 2 ani;
Diponibilitate de lucru 6 zile pe
săptămână; Nivel englezăîncepător. Cei interesați sunt rugați
să ne contacteze la:
repiroltd@yahoo. com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
SC angajează inginer service
centrale termice, cu sau fără
experiență, permis auto categ. B.
Relații la tel/fax 0232. 236. 341,
email: service. iasi@etnis.ro.
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Angajăm vânzătoare pentru rulotă
preparate din carne, zona DaciaZimbru. Detalii la telefon: 0742.
183687 sau 0751. 697856.
Angajăm șofer tir pentru transport
național și internațional 19002100 Euro, contact 0758. 558411.
Societate comercială angajează
lucrător comercial, cu sau fără
experiență, pentru
cafenea/spălătorie. Relații
suplimentare la telefon
0747270691.
Cautăm colegă coafeză cu
experiență pentru a împărți chiria
(250 lei) si cheltuielile, în zona
Dacia. Salonul este situat la strada
principală. Pentru mai multe
informații sunați la numărul de
telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI angajează:
dulgheri, zidari, asfaltatori,
pavatori, electricieni, fieraribetoniști, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtură).
Oferim cazare, salariu motivant și
bonuri de masă. Tel: 0248.
636442; 0724. 447691,
mail:office@selca.ro.
S. C. VIAROM CONSTRUCT SRL
– AGENȚIA IAȘI ANGAJEAZĂ
PERSONAL PENTRU
URMĂTOARELE MESERII:
CONDUCĂTORI AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCĂTOR AUTO PENTRU
AUTOCAMION; MECANIC
DESERVENT REPARTIZATOR
ASFALT; MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR; REGLORI
AȘTERNERE ASFALT;
ASFALATATORI. DORITORII POT
TRIMITE CV-uri PE ADRESA DE
EMAIL hr@viarom.ro. DETALII
LA TELEFON 0747. 234987.
Alpaccess angajează muncitor
necalificat și schelar cu
experiență. Așteptăm CV-ul dvs.
la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess. com.
Relații la tel: 0344. 141. 445.
SC angajează inginer service
cu/fără experiență, permis auto
categoria B. Rel. suplim. la tel.
0232. 236341 sau email:
service. iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajează
șoferi categoriile C+E - cap
tractor+semiremorcă basculă
(transport agregate), cu
experiență. Oferim salariu
motivant. Relații la telefon
0232. 765042 sau la nr 0769.
265676.
Firmă serioasă, angajează
croitor/croitoreasă pentru zona
București. Oferim condiții de
cazare (se poate alege între mai
multe opțiuni) și salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact: 0721. 791796.
ANGLIA – angajează operatori
depozit fără experiență și șoferi
profesionisti C / C+E / D / D+E.
Obligatoriu: engleză
conversațional. Telefon: 0758.
025072 e-mail: paul@bestnetwork. co. uk.
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La Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Iaşi se înregistrează
aproape 300 de apeluri în 24 de
ore! Numărul recoltărilor la
domiciliu s-a triplat în ultima
săptămână. Dr. Angelica Hristea:
„Se observă din nou o creștere”

Numărul celor care solicită
sprijinul Serviciului de
Ambulanță Județean Iași se
menține crescut de mai
bine de două luni! Sute de
ieșeni apelează în fiecare zi
la numărul unic de urgență
112. Reprezentanții SAJ au
precizat că situația este
asemănătoare ca cea din
perioada de vârf a valului 4.
A crescut și numărul
recoltărilor

Zilnic, aproximativ 250-300 de
ieșeni apelează numărul unic de urgență
112 și solicită sprijinul Serviciului de
Ambulanță Județean Iași (SAJ).
Reprezentații SAJ Iași au declarat că

acest număr de apeluri este destul de
mare și se observă o creștere a solicitărilor.
Însă, trebuie precizat că gravitatea
cazurilor nu mai este la fel de mare ca
în luna octombrie 2021 și nu mai sunt
atât de multe solicitări în cazul pacienților
Covid-19.
„Se observă din nou o creștere a
numărului de solicitări. Nu este chiar
ca în noiembrie 2021, când nu făceam
față cu autospecialele la numărul mare
de solicitări, dar și în prezent sunt
aproximativ 250-300 de apeluri pe zi.
Într-adevăr, cazurile nu sunt la fel de
grave, dintre cele Covid-19, ca atunci.
Sunt foarte multe solicitări de urgențe
obișnuite, alte patologii decât cele
Covid-19. Vom vedea ce va urma”, a
declarat dr. Angelica Hristea, directorul
medical SAJ Iași.

A crescut și numărul
recoltărilor de probe pentru
Covid-19 la domiciliu
De aproximativ o săptămână s-a
observat o creștere radicală a numărului
de solicitări cu privire la recoltările de
probe pentru testarea Covid-19. Medicii
din cadrulul Serviciul Județean de
Ambulnață Iași au precizat că numărul
testărilor a crescut de trei ori, comparativ
cu primele zile ale anului 2022. Media
recoltărilor în 24 de ore este de peste
200-250.
„Numărul recoltărilor a crescut de
3 ori față de primele zile ale anului
2022. Aici se observă o creștere vizibilă
a solicitărilor. Dacă la începutul lunii
aveam 3-4 recoltări pe zi, acum depășim
200-250 în 24 de ore. Recoltările le
facem în colaborare cu cei de la Direcția

de Sănătate Publică și cu alte instituții
din județ”, a precizat dr. Angelica Hristea.

În octombrie 2021, media
solicitărilor era între
400 și 700 pe zi
Amintim că, la începutul lunii
octombrie 2021, zilnic, erau în medie
între 400 și aproximativ 700 de solicitări
venite de la pacienții COVID-19.
Reprezentanții SAJ au precizat atunci
că situația este din ce în ce mai greu
de gestionat din cauza numărului
mare de solicitări și a numărului mic
de autospeciale. Au fost situații în
care ambulanțele erau blocate în
curțile spitalului, câte 3-4 ore, iar
toate intervențiile erau efectuate cu
întârziere.
Andreea PĂDURESCU

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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Secretul familiei Maleon, dezvăluit de
dincolo de mormânt! Nimeni nu știa
acest lucru despre fostul șef al BCU Iași.
Totul a izbucnit de la un autoturism
Fostul șef al Bibliotecii Centrale
Universitare Iași a fost dat din nou în
judecată. De data aceasta, executorii
judecătorești le cer magistraților să
dispună obligarea lui Petru Bogdan
Maleon la achitarea sumei de 4.823
de euro. Totul a pornit de la un credit
pentru un autoturism. În urmă cu
câteva luni, soții Anda și Petru
Bogdan Maleon fuseseră dați în
judecată de un alt executor
Secretul familiei Maleon, dezvăluit de dincolo
de mormânt! Nimeni nu știa acest lucru despre
fostul șef al Bibliotecii Centrale Universitare (BCU)
Iași. Fostul șef al BCU Iași a fost dat din nou în
judecată. De data aceasta, executorii judecătorești
le cer magistraților să dispună obligarea lui Petru
Bogdan Maleon la achitarea sumei de 4.823 de euro.
Totul a pornit de la un credit pentru un autoturism.
Amintim că, în urmă cu câteva luni, soții Anda și
Petru Bogdan Maleon fuseseră dați în judecată de
un alt executor.

Bursa bârfelor

Cum ciordesc doftorii din
Părcurari! Șpaga e la ea acasă
și se cere pe față
Babele bârfitoare încep rubricuța de azi cu o
scurtă povestioară de prin lumea halatelor albe.
La gazetă a apărut un material legat de o doftoriță
de familie care cere bani de la pacienți pentru orice,
iar neregulile sunt nenumărate. Iaca, după ce cititorii
au aflat ce se întâmplă pe la Holdboca, mulți și-au
făcut curaj și au povestit unele dintre experiențele

Petru Bogdan Maleon, dat în judecată
pentru aproape 5.000 de euro
Reprezentanții Biroului Executorilor Judecătorești
Asociați Andreea Darie și Cristian Lupu Nicolăiță,
reprezentând Porsche Bank România, l-au dat în
judecată pe fostul șef al BCU Iași, Petru Bogdan
Maleon. Cererea de executare silită și de numire a
unui curator special a fost depusă pe 19 noiembrie
2021, iar primul termen al procesului a fost stabilit
de Judecătoria Iași pe data de 17 ianuarie 2022.
Astfel, reclamanții le cer magistraților din cadrul
Judecătoriei Iași să numească un curator special
pentru recuperarea unei datorii. „Având în vedere
că debitorul a decedat pe 25 decembrie 2017 și că
nu există niciun moștenitor acceptant și nici nu a
fost numit un curator al moștenirii, vă rugăm să
numiți un curator special, pentru a putea proceda
la punerea în executare a titlului executoriu, constând
în contractul de credit din 22 decembrie 2011, prin
care defunctul a fost obligat la plata sumei de 4.823
de euro, reprezentând creditul declarat exigibil”, a
subliniat executorul judecătoresc Cristian Lupu
Nicolăiță în cererea adresată instanței. Conform
acestuia, prin contract, Petru Bogdan Maleon a primit
lor. Astea fiind spuse, cică, la clinica medicală din
Părcurari, de lângă autogara Dodreanu, unele cadre
medicale doftori percep diferite sume de bani
pentru consultații, avize sau vaccinuri, fără pic de
jenă. Deși sunt multe cazuri similare, nimeni nu
pare să ia vreo măsură. Trebuie precizat faptul că
doftorașii ăștia de familie pleacă cu buzunarele
pline de bani la sfârșitul lunii, pentru că au un
„salariu” uriaș, majoritatea de peste 10.000 de lei.
Deh, în edițiile viitoare vă mai povestesc babele
mai multe despre unii doftorași. Poate, până atunci,
mai fac și cei ce pot niscaiva controale sau verificări...

Vine ministrul, dar totul e ținut
la secret la comanda lui
Arăgăzel, tocmai ca să nu fie
întrebări incomode
În continuarea rubricuței de azi, babele bârfitoare
vă spun câteva vorbe despre o vizită a unui menestru
la Iași. Este vorba despre Otilo Șeche, ăl de la
dezvoltare. Azi ar trebuie să ajungă la Iași, iar
Arăgăzel Pompa este cel care a pus la cale întâlnirea.
Totul se face așa, pe ascuns, ca să nu apară presa
și să se găsească vreun gazetar care să spună ceva

un credit pentru cumpărarea unei mașini. Din contract
nu ar fi fost suma pe care o solicită acum Porsche
Bank România.

Două decese care au cutremurat Iașul

Amintim că, pe data de 25 decembrie 2017, un
apel la numărul 112 a fost efectuat la ora 15:40. Atunci
a fost anunțat faptul că soții Maleon sunt în stare
de inconștiență în casă. Bogdan și Anda Maleon au
fost găsiți puțin înainte de ora 15:40 de către profesorul
de istorie Liviu Pilat. El a fost cel care a sunat la
numărul unic de urgențe 112 și a anunțat tragedia.
Un echipaj medical a ajuns la fața locului, dar nu a
mai putut face nimic pentru cei doi soți. Procurorii
au declarat la scurt timp după incident că primele
rezultate ale necropsiei arătau că ambii soți au murit
cu 8-10 ore înainte. Anchetatorii ieșeni au menționat
încă din acel moment că ar fi fost vorba despre o
dublă sinucidere.
Bogdan și Anda au petrecut împreună și au
consumat alcool. În urma necropsiei s-a stabilit că
Petru Bogdan Maleon avea o alcoolemie de 2,40
miligrame alcool pur în sânge, iar Anda - 1,70 miligrame
alcool pur în sânge.

Ciprian NEDELCU

incomod. La ce să te aștepți la Arăgăzel?! Face
totul cum a făcut mereu, pe furiș, să nu cumva să
afle multă lume. Deh, au babele multe de spus, dar
mai bine tac și discutăm mai multe despre toate
astea într-o ediție viitoare. Nu de alta, dar sunt
surprize mari! Apropo, Arăgăzel ar trebui să se
gândească mai bine la ultimele întâlniri pe care lea avut...

Dă țepe și la cuie, nu cumva
să-și ia vreo...
La final de rubricuță, babele vă povestesc câteva
lucrușoare despre Godănel Burghiu, ăl patron de
la Fratelo. De un timp, de când s-a apucat de construit,
tot mai mulți furnizori cu care lucrează Godănel se
plâng că nu au primit banii pe materiale, iar țepele
sunt la ele acasă. Sigur, prea multe pretenții nu ar
trebui să aibă nimeni de la Godănel. Știe mai toată
lumea cum este el în afaceri. Oricum, cei care
lucrează cu el ar trebui să se aștepte de la un
moment la altul să fie trași pe sfoară. Despre țepele
astea adună babele enformații, iar în edițiile viitoare
o să vă povestească mai multe. Godănel dă țepe și
la cuie, până și-a lua el vreo... Sănătate multă la
toată lumea!

