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Vremea în Iași, în perioada 1723 ianuarie 2022! Temperaturi
scăzute și vânt puternic

Vremea în Iași, în perioada 17-23
ianuarie 2022, va fi una în general
închisă. În cursul acestei săptămâni,
ieșenii vor avea parte de valori de
până la 2-3 grade Celsius în
termometre. Vântul va continua să
sufle cu putere, în timp ce șansele de
precipitații vor fi destul de scăzute
Săptămână cu vreme închisă și cu valori scăzute
în termometre, în județul Iași. Administrația Națională
de Meteorologie (ANM) a emis recent prognoza meteo
pentru perioada 17-23 ianuarie 2022, valabilă pentru
județul Iași. În toată această perioadă, ieșenii vor
avea parte de o vreme închisă, cu valori destul de
scăzute în termometre, dar și cu perioade de vânt
puternic.
La finalul săptămânii trecute, județul Iași a fost
cuprins de o avertizare meteo cod galben de vânt
puternic, mai mulți arbori fiind culcați la pământ în
unele zone.

Vremea în Iași la începutul săptămânii
Astăzi, 17 ianuarie 2022, vremea la Iași va fi în
general închisă, cu valori cuprinse între o minimă
de 2 grade Celsius și o maximă de 6 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult acoperit, vântul va sufla în rafale,
în timp ce șansele de precipitații vor fi destul de
scăzute. Spre seară, vremea se va menține închisă,
în timp ce vântul va sufla în rafale. Pot apărea averse
sub formă de ninsoare în unele zone ale județului.

Marți, 18 ianuarie 2022, ieșenii vor avea parte
de o vreme închisă, cu valori cuprinse între o minimă
de minus 3 grade Celsius și o maximă de 1 grad
Celsius. Pot apărea ninsori, în timp ce vântul va sufla
în rafale. Spre seară, vremea va fi în general senină,
în timp ce vântul va sufla cu putere, iar șansele de
precipitații vor fi ceva mai reduse.

Vreme închisă în județul Iași,
conform ANM
Miercuri, 19 ianuarie 2022, ieșenii vor avea parte
de o vreme închisă, cu valori cuprinse între o minimă
de minus 2 grade Celsius și o maximă de 2 grade
Celsius. Cerul va fi parțial noros, vântul va sufla cu
putere, în timp ce șansele de precipitații vor fi ceva
mai reduse. Spre seară, vremea la Iași se va menține
închisă. Vântul va sufla moderat, în timp ce șansele
de precipitații se vor menține destul de scăzute.
Joi, 20 ianuarie 2022, vremea se va menține
închisă. Temperatura aerului va fi cuprinsă între o
minimă de minus 3 grade Celsius și o maximă de 6
grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, șansele de
precipitații vor fi scăzute, iar vântul va sufla moderat.
Spre seară, vremea se va menține închisă, în timp
ce șansele de precipitații vor fi scăzute, iar vântul
va sufla slab până la moderat.

Temperaturi scăzute la
finalul săptămânii
Vremea în Iași, în săptămâna 17-23 ianuarie 2022,
va aduce valori scăzute în termometre. Vineri, 21

ianuarie 2022, vremea va fi ușor închisă, în timp ce
valorile din termometre se vor situa între o minimă
de minus 1 grad Celsius și o maximă de 3 grade
Celsius.
Cerul va fi parțial noros, vântul va sufla slab până
la moderat, în timp ce șansele de precipitații vor fi
destul de scăzute. Vremea se va menține închisă și
spre seară, în timp ce șansele de precipitații vor fi
la fel de scăzute în continuare. În perioada similară
a anului trecut, vremea a fost ceva mai plăcută.

Șanse ușoare de precipitații,
conform ANM, în Iași
Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, vremea va fi închisă,
în timp ce valorile din termometre se vor situa între
o minimă de minus 3 grade Celsius și o maximă de
1 grad Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit, vântul
va sufla moderat, în timp ce șansele de precipitații
vor fi destul de scăzute. Vremea se va menține
închisă și spre seară. Pot apărea precipitații ușoare
sub formă de ninsoare, în timp ce vântul va sufla
slab până la moderat.
Duminică, 23 ianuarie 2022, vremea va fi rece.
Se vor înregistra valori cuprinse între o minimă de
minus 4 grade Celsius și o maximă de 0 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult acoperit, vântul va sufla moderat,
în timp ce șansele de precipitații vor fi destul de
scăzute. Vremea în Iași se va menține închisă și spre
seară, în timp ce șansele de precipitații vor fi scăzute.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Regulament nou pentru
taxiuri, la Aeroportul Iași.
Măsuri dure pentru șoferi

Un nou regulament pentru taxiuri va fi
impus la Aeroportul Iași. Toți șoferii
de taxi care vor staționa la aerogara
ieșeană vor fi nevoiți să respecte mai
multe reguli. Cei care refuză cursele
pe distanțe scurte ar putea să-și
piardă acreditarea emisă de regia
aeroportuară. Regulamentul va intra
în vigoare din februarie 2022
Lovitură pentru șoferii mașinilor în regim taxi
care staționează la Aeroportul Internațional Iași!
Conducerea regiei aeroportuare a aprobat un nou
regulament destinat celor care practică taximetria
în zona respectivă.
Decizia a fost luată după ce mai mulți pasageri
s-au plâns de faptul că unii șoferi de taxi refuză
cursele pe distanțe ceva mai scurte și le preferă
doar pe cele care ajung, în special, în zona metropolitană.
Hotărârea privind impunerea noului regulament a
fost inițiată în toamna anului trecut.

Ce prevede regulamentul pentru
taxiurile de la Aeroportul Iași
Regulamentul pentru taxiurile de la Aeroportul
Iași a fost luat în calcul și după consultări cu cei de
la Camera Taximetriștilor. Pentru ca o mașină să
staționeze la aerogară, va trebui achitată o taxă de

250 de lei pe lună. În plus, vor trebui respectate alte
condiții.
“Pentru a putea participa la procedura de licitație
în condiții egale și nediscriminatorii, prezentul
regulament stabilește unele condiții care trebuie
îndeplinite cumulativ, de către toate taxiurile agreate,
respectiv de către conducătorii acestora. Trebuie
să dețină autorizația taxi, în original, emisă de
autoritatea competentă, să desfășoare activitatea
în una dintre formele legale prezentate de lege.
Trebuie să fie echipate cu dotările-standard și casetă
cu lampă taxi”, se arată în noul regulament ce va fi
aplicat taxiurilor de la Aeroportul Iași.

Reguli pentru taximetriștii ce “vânează”
clienții de la aeroport
Pentru a putea obține licența, șoferii de taxi
trebuie să respecte și alte reguli. Printre acestea,
conducătorii auto nu trebuie să aibă reclamații de
la pasageri sau angajați ai aeroportului legate de
refuzul unor curse pe distanțe scurte.
“Mașina trebuie să dețină o instalație de aer
condiționat, climatizare, încălzire, să aibă un portbagaj
cu o capacitate minimă liberă de 500 de litri, iar
autoturismele să nu fie mai vechi de 10 ani. Mașina
trebuie să fie în stare tehnică bună, fără pierderi de
ulei sau carburanți și echipată cu anvelope
corespunzătoare anotimpului. Șoferul trebuie să
prezinte o ținută corespunzătoare, de preferat sacou

și cravată, un comportament civilizat față de pasageri,
cât și față de pasageri, colegi și angajați ai aeroportului”,
se mai arată în regulament. Nu este pentru prima
oară când a fost impusă o astfel de regulă, mai ales
că unii șoferi de taxi au refuzat frecvent cursele pe
distanțe scurte.

Câte mașini taxi vor fi acreditate la
Aeroportul Iași
Noul regulament pentru taxiuri, la Aeroportul
Iași, ar urma să intre în vigoare de luna viitoare. Vor
fi acreditate 100 de autoturisme în regim taxi întro primă etapă. Pe o mașină pot fi acreditați și 2
șoferi. Cei care nu respectă regulile își vor pierde
acreditarea emisă de aeroport și nu vor mai putea
staționa la aerogară.
“Regulamentul a fost aprobat în Consiliul de
Administrație și prevede condiții clare legate de
starea mașinilor, ținuta și modul de comportament
al șoferilor. Va intra în aplicare de la 1 februarie 2022.
Până atunci, vom face procedura de acreditare a
taxiurilor și taximetriștilor. Vom acorda permise de
acces atât pentru mașină, cât și pentru fiecare
șofer”, a menționat Romeo Vatră, directorul Aeroportului
Iași. Conform noului regulament pentru taxiuri de
la Aeroportul Iași, șoferii care nu sunt acreditați de
aerogară pot aduce clienții, însă nu pot staționa mai
mult de câteva minute în fața terminalelor.
Vlad ROTARU
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Câinii din padocul Salubris vor
primi hrană de 80.000 de euro

Mai multe loturi de hrană pentru câinii
din padocul de la Tomești vor ajunge
în depozitele firmei de salubritate.
Procedura va fi organizată la finalul
lunii ianuarie 2022. Oferta cu prețul
cel mai mic este un criteriu de
departajare în cadrul licitației
Firma de salubritate din Iași pregătește noi
achiziții. Astfel, pe 21 ianuarie 2022 este programată
licitația pentru furnizarea mai multor loturi de hrană
pentru cânii adăpostiți în padocul din Tomești.
Valoarea estimată a contractului este de 381.000
de lei, fără TVA, aproape 80.000 de euro. Autoritatea
contractantă va alege oferta furnizorilor cu prețul
cel mai mic.
“Salubris SA, societate având ca obiect de
activitate servicii de salubrizare la nivelul municipiului
Iași, achiziționează hrana pentru câini adulți și juniori
pentru desfășurarea în bune condiții a activității în
cadrul Serviciului Gestionare Animale. Misiunea
Salubris SA este cea de asigurare a unor servicii
moderne și performante de salubrizare în municipiul
Iași care să contribuie la eforturile comunității de

dezvoltare economico-socială durabilă și de protejare
a mediului”, se arată în caietul de sarcini. În 2021,
Salubris a organizat o procedură similară pentru
padocul din Tomești.

Animalele vor beneficia de
100 de tone de hrană
Conform necesarului, urmează să fie furnizată
o cantitate de 99.000 de kilograme de hrană uscată
pentru câinii adulți și 1.000 de kilograme pentru
câinii juniori. Produsele vor fi livrate la sediul Salubris
de pe strada Aurel Vlaicu, nr. 76. “Contractantul va
ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât
să prevină orice daună sau deteriorare în timpul
transportului acestora către destinația stabilită.
Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel
încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale,
expunerii la temperaturi extreme, precipitațiilor din
timpul transportului și depozitării în locuri deschise.
În stabilirea mărimii și greutății ambalajului,
contractantul va lua în considerare, unde este cazul,
distanța față de destinația finală a produselor
furnizate și eventuala absență a facilităților de
manipulare la punctele de tranzitare”, se mai arată
în documentația procedurii.

Salubris cumpără vehicule
multifuncționale
Recent, Salubris SA a încheiat procedura pentru
furnizarea mai multor loturi de autovehicule
multifuncționale. Comisia de evaluare a stabilit că
oferta cea mai bună îi aparține firmei Grădinariu
Import Export SRL, din București. Licitația a fost
împărțită în două loturi, cu câte două utilaje
multifuncționale pe fiecare lot. Valoarea finală a
contractului este de 1.799.000 de lei, fără TVA, adică
360.000 de euro. Firma este controlată de Andrei
Călin Grădinariu. În 2020, vânzările companiei au
fost de 258,1 milioane de lei, aproape 50 de milioane
de euro.
“Beneficiile pe care autoritatea contractantă
intenționează să le obțină după furnizarea produselor
sunt: creșterea competitivității prin îmbunătățirea
resurselor, optimizarea procesului de colectare a
deșeurilor, scăderea costurilor de operare, creșterea
nivelului de satisfacție a clienților (populația municipiului
Iași), folosirea de echipamente de generație nouă
cu impact negativ redus asupra mediului”, se arată
în obiectivul procedurii.
Ciprian BOARU
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Mănăstirea Cetățuia, din
Iași, va fi reabilitată.
Ministerul Dezvoltării
dă 38 de milioane de lei

Ministerul Dezvoltării a luat
în calcul un proiect pentru
Mănăstirea Cetățuia, din
Iași. Ansamblul vechi de
câteva secole ar urma să
fie reabilitat cu fonduri
guvernamentale. Decizia a
fost luată la ultima vizită la
Iași a lui Attila Cseke,
ministrul Dezvoltării
Regionale
Veste importantă pentru ieșeni!
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației (MLPDA) a luat în calcul
un proiect legat de reabilitarea Ansamblului
monahal de la Mănăstirea Cetățuia,
din municipiul Iași. Attila Cseke, ministrul
Dezvoltării din Guvernul condus de
Nicolae Ciucă, a anunțat acest lucru
la ultima vizită a sa la Iași.
Ministrul a fost recent în municipiul
Iași, unde a vizitat mai multe obiective

finanțate cu fonduri guvernamentale.
De asemenea, ministrul s-a întâlnit cu
primarii din județul Iași, alături de care
a discutat mai multe oportunități de
finanțare a unor proiecte.

Mănăstirea Cetățuia,
reabilitată cu bani de la
Guvern
Pentru lucrări de consolidare a
Mănăstirii Cetățuia, ministerul amintit
va aloca 38,7 milioane de lei. Fondurile
ar urma să fie alocate direct de către
Guvern pentru demararea lucrărilor
de reabilitare de la mănăstirea din
municipiul Iași. De altfel, cei de la
Ansamblul bisericesc de pe dealul
Cetățuia, din Iași, au inițiat un proiect
de restaurare și consolidare a mănăstirii
încă din 2020. Dosarul a fost avizat de
oficialii guvernamentali, iar, acum,
MDRAP a decis să aloce și fondurile
necesare.

Istoricul mănăstirii din Iași,
veche de 4 secole
Ctitorul Mănăstirii Cetățuia este
domnitorul Gheorghe Duca. Zidirea sa început în anul 1669 și s-a finalizat
în 1672. Așezată pe o colină din Iași ce
domină valea râului Nicolina, de la
Mănăstirea Cetățuia se poate vedea o
frumoasă panoramă a orașului. Uimit
de măreția construcției, sultanul
Mehmed al IV-lea, la 10 iunie 1672, aflat
în campania împotriva Poloniei, prevestea
ruinarea iminentă a Cetățuii.
Însă cuvintele sale nu s-au împlinit,
deși, de-a lungul anilor, mănăstirea a
avut de înfruntat multiple vitregii.
Pictura de la Cetățuia este o creație
artistică deosebită, având ca autori
pe Mihai, Gheorghe și Dima din Ianina,
alături de pictori autohtoni care lucraseră
la “Trei Ierarhi”. Este ultimul mare
ansamblu de pictură murală din Moldova
în linia tradițiilor post-bizantine.

Promisiuni de la Ministerul
Dezvoltării pentru ieșeni
Attila Cseke, ministrul Dezvoltării,
a fost în urmă cu câteva zile în Iași.
Ministrul s-a întâlnit cu primarii din
județul Iași și cu reprezentanții autorităților
locale, pentru a le prezenta mai multe
proiecte. Ministrul Dezvoltării a menționat,
printre altele, că Iașul va beneficia de
fonduri pentru sala polivalentă din
Moara de Vânt, dar și pentru construcția
unui nou pavilion la Spitalul de Boli
Infecțioase.
Sala polivalentă va avea peste
10.000 de locuri, valoarea investiției
fiind de 43,3 milioane de euro. De
asemenea, ministrul a susținut că vor
fi alocate fonduri și pentru consolidarea
clădirii Palatului Administrativ din
municipiu. În calcul au intrat și fonduri
pentru Mănăstirea Cetățuia, din Iași,
dar și pentru alte obiective de investiții.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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O adolescentă din Iași, la un pas
de moarte! A luat un pumn de
pastile după o ceartă cu părinții

O fată de doar 13 ani, din județul Iași,
a recurs la un gest extrem și a fost la
un pas de moarte. Adolescenta a
înghițit un pumn de pastile și a ajuns
în stare gravă la Spitalul pentru Copii
“Sfânta Maria”, din Iași. Specialiștii
au precizat că astfel de cazuri nu sunt
singulare în rândul adolescenților
O adolescentă din zona Pașcani, județul Iași, a
fost transportată de urgență la Spitalul pentru Copii
“Sfânta Maria”, în cursul dimineții de ieri, 16 ianuarie
2022, după ce a înghițit mai multe capsule de Nurofen.
Copila, în vârstă de 13 ani, a ajuns la spital în stare
gravă, dar medicii ieșeni au reușit să o salveze.
Specialiștii au precizat că astfel de cazuri sunt
frecvente în rândul adolescenților, însă nu se poate
vorbi despre o tentativă de suicid, ci, mai mult,
despre o încercare de a atrage atenția.
“A fost vorba despre o intoxicație voluntară
polimedicamentoasă, cu mai multe capsule de
Nurofen și 4 capsule de Oxacilină. Probabil că pacienta
a ajuns la acest gest în contextul sfârșitului de
săptămână, al lipsei de consens cu părinții în ceea
ce privește petrecerea timpului liber. Cel mai probabil,
medicamentele au fost la îndemâna adolescentei,

în trusa de urgență din casă, pregătită pentru virozele
respiratorii sezoniere. Adolescenta necesită consiliere
psihologică, supraveghere și consult gastroenterologic
pediatric”, a declarat ieri dr. Solange Roșu, purtătorul
de cuvânt al Spitalului pentru Copii “Sfânta Maria”,
din Iași.

Starea adolescentei din Iași
este una bună
Medicii ieșeni trag un semnal de alarmă și spun
că administrarea antiiflamatorului Nurofen în cantitate
mult mai mare decât cea indicată poate duce la risc
de hemoragie digestivă. Din fericire, în acest caz,
medicii au intervenit rapid și i-au efectuat spălături
gastrice. Starea copilei este stabilă. Adolescenta
din Iași este internată în Secția de Toxicologie a
Spitalului pentru Copii “Sfânta Maria”, din Iași.
“Nurofenul este un antiinflamator nesteroidian
cu efect analgezic, antipiretic. Acest antiinflamator
este recomandat, dar în doza adecvată, de 3 capsule
într-un interval de 24 de ore. Acest tip de antiinflamator
administrat în doză mare poate duce la risc de
hemoragie digestivă superioară. Pacientei i s-a
efectuat o spălătură gastrică, ce are eficiență maximă
în prima oră de la ingestie. S-au administrat cărbune
activ și simptomatice intravenoase. Aceasta a fost
internată în Secția de Toxicologie”, a precizat dr.

Solange Roșu, purtătorul de cuvânt al Spitalului
Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria”, din
Iași.

O ieșeancă a înghițit 60 de
capsule de Paracetamol
În edițiile anterioare ale cotidianului BZI a fost
prezentat cazul unei tinere de 24 de ani, din județul
Iași, care a vrut să își pună capăt zilelor, înghițind
60 de comprimate de Paracetamol. Fata a fost salvată
în ultima clipă de medici, după ce părinții acesteia
au găsit-o într-o stare foarte gravă. Tânăra și-a
anunțat apropiații că urmează să facă acest gest
necugetat din cauza unei decepții în dragoste.
Fata a povestit, după ce și-a revenit, că regretă
tot ce s-a întâmplat și își dorește să nu mai treacă
nimeni prin ce a trecut ea. Acest incident, care ar
fi putut avea un deznodământ tragic, a avut loc în
septembrie 2021, într-un sat din județul Iași. Părinții
unei tinere de 24 de ani au sunat de urgență la 112
pentru a anunța că fiica lor a înghițit mai multe
medicamente, aceasta fiind în stare critică. O echipă
de medici s-a deplasat de urgență la locul faptei,
unde au găsit-o pe aceasta în comă, iar fata a fost
transferată de urgență la Spitalul “Sfântul Spiridon”,
din Iași.
Andreea PĂDURESCU
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Începe vaccinarea împotriva
Covid-19 a copiilor
de 5 ani, cu serul Pfizer!

De miercuri, 26 ianuarie 2022, va fi
posibilă imunizarea copiilor cu vârsta
cuprinsă între 5 și 11 ani!
Programările se pot face la centrele
de vaccinare dedicate, de pe 13
ianuarie 2022. La Iași, numărul
minorilor imunizați împotriva Covid19 este unul foarte mic, iar rata de
infectare e în creștere
Copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani vor putea
fi vaccinați împotriva Covid-19 începând de miercuri,
26 ianuarie 2022! De la debutul campaniei de imunizare
împotriva Covid-19 a minorilor și până ieri, la Iași a
fost înregistrată o rată foarte mică a numărului de
doze administrate în rândul copiilor. Părinții refuză
în continuare să-și vaccineze copiii. Duminică, 16
ianuarie, doi minori erau internați în Secția ATI a
Spitalului “Sfânta Maria”, din Iași.
“Începând de pe 26 ianuarie 2022, copiii cu vârste
între 5 și 11 ani pot primi vaccinul împotriva Covid19. Programările pentru imunizarea minorilor au
început de pe 13 ianuarie 2022. Programările se pot
realiza doar în centrele de vaccinare dedicate

acestora, regăsite în platformă cu denumirea P_Ped,
prin intermediul conturilor părinților sau ale
reprezentanților legali. În rândul minorilor cu vârste
cuprinse între 12 și 16 ani, numărul imunizărilor până
acum este unul foarte mic. Nu avem o statistică
exactă, dar se cunoaște faptul că rata e una foarte
mică, deoarece părinții refuză să-i vaccineze pe cei
mici”, a declarat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iași.

Câți elevi s-au infectat de la începutul
anului școlar 2021-2022
De la începutul anului școlar 2021-2022 și până
în prezent, la Iași au fost confirmați pozitiv peste
1.000 de elevi și 124 preșcolari / antepreșcolari!
Dintre cei 1.671 de elevi infectați, 27 au fost cazuri
nou-confirmate vineri, 14 ianuarie 2022. Până în
prezent au fost confirmate cazuri de infectare și în
rândul studenților, mai exact 125. În rândul cadrelor
didactice au fost raportate 439 de infectări.
La finele săptămânii trecute, potrivit raportărilor
DSP Iași, în aproximativ 90 de clase din Iași, cursurile
au fost suspendate din cauza confirmării unor cazuri
de infectare cu noul coronavirus. În unitățile școlare
în care există clase cu elevi ce au cursurile suspendate,

s-au luat următoarele măsuri: izolarea cazurilor
confirmate, igienizarea și dezinfecția spațiilor
unităților școlare, reinstruirea personalului privind
regulile de igienă personală și portul măștii de
protecție.

Procesul de imunizare - același ca la
adulți
Vaccinul administrat este Comirnaty, produs de
compania Pfizer / BioNTech, iar schema de vaccinare
prevăzută pentru această categorie de vârstă este
de 10 micrograme / doză (10 µg), la interval de 21 de
zile. Administrarea fiecărei doze se efectuează
intramuscular, similar celorlalte grupe de vârstă
eligibile. Vaccinarea se poate realiza și fără programare,
prin prezentare directă în cabinetele centrelor de
vaccinare dedicate copiilor sau în cabinetele medicilor
de familie care au solicitat doze pediatrice, pe tot
parcursul programului de lucru.
Amintim că imunizarea minorilor cu vârste
cuprinse între 12 și 16 ani a început în luna iunie 2021.
Medicii au susținut imunizarea în masă a minorilor,
deoarece aceștia pot fi o sursă importantă de
transmitere a virusului.
Andreea PĂDURESCU
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Au fost stabilite noile criterii
pentru admiterea la USVIași

La finalul săptămânii trecute,
Universitatea de Științele Vieții din
Iași a stabilit noile criterii pentru
etapa de admitere 2022! Metodologia
specifică a fost aprobată în ultima
ședință a Senatului instituției.
Admiterea se va face prin concurs, pe
baza notelor obținute la probele de
Bacalaureat
Au fost stabilite criteriile de admitere 2022 la
Universitatea de Științele Vieții (USVIași) ”Ion Ionescu
de la Brad” din Iași. Aceasta a stabilit condițiile și
calendarul importantei etape, pentru anul universitar
2022-2023. De asemenea, Metodologia specifică a
fost aprobată în ultima ședință a Senatului instituției
de învățământ superior.
Astfel, admiterea candidaților la USVIași se va
face prin concurs, pe baza notelor obținute la probele
de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba
şi literatura română - 50 la sută, Nota de la o altă
probă scrisă, la alegerea candidatului - 50 la sută).

USVIasi scoate la concurs 992 de locuri
Numărul total de locuri solicitate Ministerului
Educației de către USV Iași este de 992, dintre care
peste 700 de locuri sunt propuse a fi cu finanțare
de la bugetul de stat. Conform calendarului, în
perioada 11 - 22 iulie 2022, se va desfășura înscrierea
candidaților pentru Admiterea din sesiunea iulie
2022, la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie,

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare
rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria
mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină veterinară.
În aceeași perioadă, 11 - 22 iulie 2022, se va
desfășura înscrierea pentru Învățământul la Distanță
(ID), la domeniile Agronomie, Inginerie și Management
în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Horticultură și
Zootehnie.

Instituția a stabilit și perioada
dedicată preînscrierilor
Instituția de învățământ a stabilit și perioada
dedicată preînscrierilor, astfel, între 3 mai și 30 iunie
2022, va fi deschisă platforma de preînscrieri online pentru toate programele de studii din cadrul
USVIasi, iar cei care vor dori vor putea să folosească
această facilitate. USVIasi va oferi posibilitatea
candidaților de a se înscrie și on-line, pe platforma
http://admitere.uaiasi.ro, dar și la sediile facultăților
cu respectarea măsurilor pentru evitarea transmiterii
virusului COVID-19.
”Perioada de desfășurare a Admiterii la Universitatea
noastră a fost stabilită pentru luna iulie 2022, iar în
eventualitatea neocupării locurilor planificate se
va organiza o a doua sesiune de Admitere, în luna
septembrie. Înscrierea candidaților se face prin
facilități on-line sau la sediile facultăților, cu
respectarea măsurilor pentru evitarea transmiterii
virusului COVID-19. Comisia de Admitere de la nivelul
Universității va elabora un ghid pentru înscrierea
on-line ce va fi postat pe site cu minimum două

săptămâni înainte de începerea înscrierilor”, a declarat
prof. univ. dr. Costel Samuil, prorector cu activitatea
didactică.

Universitatea de Științele Vieții va da
granturi de peste 1,3 milioane de euro
Pe de altă parte, interesant și remarcabil este
că Universitatea de Științele Vieții a câștigat un
proiect prin care va oferi granturi de peste 1,3 milioane
de euro studenților care vor să demareze propriul
business. Toate acestea vor fi posibile deoarece,
dintr-o competiție strânsă în care s-au depus 351
de cereri de finanțare cu o valoare totală de 685 de
milioane de euro, proiectul realizat de Universitatea
de Științele Vieții din Iași a ieșit câștigător.
Prin programul de finanțare ”Innotech Student”,
studenții, masteranzii și doctoranzii care vor să
lanseze o afacere pot obține finanțări de până la
100.000 de euro din fonduri europene. Proiectul ”eAntreprenor„, câștigat de către Universitatea de
Științele Vieții Iași, prevede finanțarea schemelor
antreprenoriale a 33 de studenți din domenii care
sunt inovatoare, aduc o valoare adăugată reală și
contribuie la dezvoltarea zonei de Nord-Est a României.
Proiectul își propune să încurajeze studenții să își
pună în practică viziunea, dar și spiritul antreprenorial.
Proiectul ”e-Antreprenor„ a îndeplinit cu succes
toate cerințele de calitate pentru a ocupa locul I în
cadrul apelului de selecție ”Innotech Student 2020”.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Doliu în două mari universități din
Iași! Profesori importanți au murit

Aurel Chiran
Finalul săptămânii trecute a
provocat tristețe și durere
în două mari universități din
Iași! Figuri importante din
mediul academic al orașului
au murit. Este vorba despre
prof. univ. dr. ing. Aurel
Chiran (80 de ani) Facultatea de Agricultură
din Iași - Universitatea de
Științele Vieții “Ion Ionescu
de la Brad” - și cercetătorul
Vasile Caunii, colaborator al
Facultății de Mecanică din
Iași - Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi”
Tristețe în mediul academic din
orașul Iași! În două mari universități
din Iași, două personalități importante
au murit. Este vorba despre prof. univ.
dr. ing. Aurel Chiran (80 de ani) Facultatea de Agricultură din Iași Universitatea de Științele Vieții (USVIași)
“Ion Ionescu de la Brad” - și cercetătorul
Vasile Caunii, colaborator al Facultății

de Mecanică din Iași - Universitatea
Tehnică (TUIASI) “Gheorghe Asachi”.
Ambii, unul - senior, iar celălalt aflat la mijlocul cariere didactice și
științifice, erau reprezentativi pentru
școala de învățământ agronomic,
respectiv mecanic.

Aurel Chiran a condus
lucrările practice la
disciplina de Economie
agrară
Prof. univ. dr. ing. Aurel Chiran a
absolvit liceul în anul 1960 în orașul
Fetești, din județul Ialomița. A ales să
studieze în Iași la fostul Institut Agronomic
“Ion Ionescu de la Brad”, astăzi Universitatea
de Științele Vieții “Ion Ionescu de la
Brad”. Până în 1990, el a condus lucrările
practice la disciplina de Economie
agrară, iar, din 1990, a predat Economia
creșterii animalelor (Zooeconomie) și
Marketing agrar, care a apărut în planurile
de învățământ - la anul IV - începând
cu anul 1990.
“Îi sfătuiesc pe studenți să învețe,
să aibă școală, să se perfecționeze

Vasile Caunii

prin diverse forme, pentru că niciodată
nu se știe când ai nevoie de acest bagaj
de cunoștințe dobândit în timpul
perioadei de formare”, scotea în evidență
prof. univ. dr. ing. Aurel Chiran într-un
ultim interviu.

Un dascăl cu alese calități
intelectuale și morale
Colectivul Facultății de Agricultură
și-a luat rămas bun cu profund regret
și adâncă recunoștință de la prof. univ.
dr. Aurel Chiran, dascăl cu alese calități
intelectuale și morale, devotat profesiei
pentru care și-a dedicat întreaga viață.
“Colectivul Facultății de Agricultură
își ia rămas bun cu profund regret și
adâncă recunoștință de la domnul prof.
univ. dr. Aurel Chiran, dascăl cu alese
calități intelectuale și morale, devotat
profesiei pentru care și-a dedicat
întreaga viață. A contribuit la formarea
a zeci de generații de ingineri cărora
le-a insuflat profesionalism, rigoare
și dragoste față de profesia aleasă.
Prin dispariția neobositului profesor,
învăţământul agronomic ieșean suferă

o grea pierdere. Transmitem compasiune
şi sincere condoleanțe familiei îndoliate.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!”,
au menționat reprezentanții Facultății
de Agricultură din Iași.

Vasile Caunii a murit după ce
a suferit un infarct
Pe de altă parte, Vasile Caunii, de
49 de ani, a murit după ce a suferit un
infarct. Era un valoros colaborator și
cercetător al Facultății de Mecanică
din Iași, Universitatea Tehnică “Gheorghe
Asachi” din Iași. Acesta urma să devină
cadru didactic important la Mecanică.
El lucra în mediul privat, inclusiv în
industria automotive. Dispariția sa
prematură a provocat un imens gol și
durere în rândul colegilor și al apropiaților.
“Era un foarte bun profesionist și
colaborator al facultății noastre. A
plecat mult, mult prea devreme dintre
noi. Regretăm nespus moartea acestuia
și transmitem condoleanțe familiei
îndoliate”, au afirmat și cei de la Facultatea
de Mecanică din Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Aplicația care ar putea
schimba lumea, inventată
de un ieșean! Ilie Tomulescu
a dezvoltat afacerea
de succes în Danemarca
Tânărul ieșean Ilie Tomulescu a
devenit un antreprenor de succes în
domeniul consultanței, în Danemarca.
Proiectele pe care le face împreună
cu echipa lui vizează, în principal,
reducerea poluării. Recent, el a
obținut fonduri europene în valoare de
140.000 de euro pentru dezvoltarea
unei aplicații ce măsoară emisiile de
carbon
Ilie Tomulescu, un ieșean în vârstă de 30 de ani,
s-a stabilit în Danemarca în urmă cu aproximativ 7
ani, când a plecat să studieze în această țară.
Povestește că a ales să lase Iașul la 22 de ani pentru
sistemul educațional din Danemarca, sistem care
este considerat unul dintre cele mai bune din lume.
„E cel mai bun pentru că este țara care investește
cel mai mult în educație și inovație. 7,9 la sută din
PIB-ul țării, mai exact, față de 2,3, în România. Am
zis că, pentru a avea un viitor mai bun, trebuie să
investesc în mine însumi, în educația mea. Asta am
făcut. Am mers în Copenhaga, am studiat, am dat
licența, am master. Am terminat acum 2 ani. Acum
3 ani, când eram la master, am deschis compania
People of 2050. Totodată, în 2018, Uniunea Europeană
(UE) și-a setat ținta de a ajunge la sută la sută „carbon
neutral” până în 2050. Adică și-a creat o nouă strategie.
Anul 2050 a devenit 2030, adică, până atunci, UE
vrea ca emisiile de carbon să fie reduse cu 100 la
sută. Eram la o conferință în Polonia când am aflat
despre proiect și am decis să-mi deschid o afacere
în acest domeniu”, spune ieșeanul Ilie Tomulescu,
licențiat în Știința mediului, cu master în „Schimbarea
climatică”.

Ieșeanul Ilie Tomulescu a devenit
antreprenor de succes în Danemarca
Ieșeanul Ilie Tomulescu spune că afacerea pe
care o are în Danemarca este de succes, iar, în firmă,
lucrează cu alte două persoane. Povestește că a
muncit mult și a plecat de jos pentru a ajunge unde
și-a propus. I-a plăcut faptul că sistemul din Danemarca
este făcut pentru oameni și îi încurajează să-și
îndeplinească visele. Nu îi place că danezii sunt
foarte reci și se creează greu relații sociale.

Ilie Tomulescu
„Suntem consultanți pentru proiecte pe partea
de sustenabilitate. Afacerea merge foarte bine.
Avem treabă de nu ne mai vedem (n.r. - râde)! Suntem
3 oameni, dar mai avem consultanți colaboratori.
Prietena mea este din Australia, iar celălalt coleg
este din Mexic. Noi suntem „trully global” (n.r. - „cu
adevărat globali” - râde). În Danemarca, oamenii
sunt foarte bine educați. Am ajuns acolo la 22 de
ani, după ce am terminat licența. Am muncit tot
timpul, având câte un job part-time. Am început de

jos. Am muncit în curățenie, ca barman etc. Ce am
prins am făcut ca să pot ajunge la scopul final. Am
avut bursă, dar, pentru a mă întreține, am muncit.
În Danemarca îmi plac oamenii cel mai mult, sistemul
funcționează foarte bine și totul e simplu. Sistemul
e făcut pentru oameni. Ceea ce nu îmi place în
această țară sunt... tot oamenii (n.r. - râde)! E o
diferență culturală, faptul că nordicii sunt foarte
reci și greu de conectat, de creat relații sociale”,
povestește antreprenorul ieșean.
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Ilie Tomulescu: „Sunt cu un picior în
Danemarca și cu unul în România!”
Ieșeanul spune că, de multe ori, s-a gândit să
vină acasă și să se stabilească în Iași. Vine destul
de des în țară și, de fiecare dată, familia încearcă
să îl convingă să renunțe la afacerea din Danemarca.
Spune că este deschis oricărei oportunități de
dezvoltare.
„Când vin în țară, mă gândesc tot timpul să rămân.
Îmi amintesc de copilărie, familia mă trage acasă.
Sunt cu un picior în Danemarca și cu unul în România,
pentru că vin destul de des acasă! Compania merge
bine și asta e ce mă ține în Danermarca acum. Dar
depinde de oportunițile ce apar în viitor și cum le
punem în balanță. Sunt multe de făcut și în România.
În Danemarca, chiar dacă noi suntem prieteni foarte
buni în seara asta, mâine vorbim ca doi străini. A
fost greu să mă obișnuiesc și, când mă gândesc în
perspectivă, 97 la sută dintre conexiunile mele sunt
din multe naționalități”, mai spune Ilie Tomulescu.

A dezvoltat o aplicație care măsoară
emisiile de carbon
Recent, Ilie Tomulescu a obținut fonduri europene
în valoare de 140.000 de euro pentru dezvoltarea
unei aplicații ce măsoară emisiile de carbon. Proiectul
se desfășoară în Norvegia, Danemarca, Italia, România
și Suedia, fiind derulat cu fonduri europene.
Implementarea proiectului durează un an și jumătate.
„În România lucrăm cu două organizații, respectiv
APEC (Asociația pentru Cooperare Economică) și
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cu „Susține”, care promovează tineretul, educația
sustenabilă și mediul de afaceri. Vom dezvolta o
aplicație pe care organizațiile sau asociațiile, fundațiile,
în general domeniul non-profit, dar și companiile
care vor să aibă un impact pozitiv de mediu o vor
putea folosi ca să-și măsoare amprenta de carbon
pentru proiecte. Aplicații sunt multe, Internetul este
plin de soft-uri, dar noi vrem să facem un pic mai
user-friendly (n.r. - prietenoasă cu utilizatorii), cu
o interfață foarte ușoară pentru oricine vrea să o
folosească. Ținta noastră o reprezintă și tineretul,
pentru că noi primim finanțare de la programul
Erasmus”, adaugă antreprenorul ieșean.

Tânărul spune că aplicația poate fi
folosită în orice domeniu
Tânărul explică modul în care funcționează
această aplicație și faptul că, în viitor, pentru a
respecta noile norme europene privind protecția
mediului, orice proiect va trebui realizat astfel încât
să aibă componenta de mediu. Astfel, aplicația poate
fi folosită în orice domeniu de activitate. „Vrem să
educăm populația despre schimbarea climatică, ce
înseamnă, ce presupune. Pentru mulți oameni e un
termen de pe Internet despre care se vorbește mult.
Pentru a le oferi ceva practic, vrem să dezvoltăm
această aplicație, cu un ghid, cum poate fi implementată.
Noi vom vorbi despre emisiile de carbon dintr-un
anumit proiect. De exemplu, o conferință care durează
2 zile și are 20 de oameni. Dacă noi vrem să măsurăm
emisiile produse de mâncarea pentru conferința
respectivă, pentru fiecare masă calculăm cât carbon

a fost emis pentru a produce acea masă, începând
de la creșterea legumelor, până la curentul electric
folosit în bucătărie, transportul, servirea mâncării
etc. Ajungem la suma x pentru masa respectivă și,
înmulțind cu numărul de persoane, aflăm cât carbon
a fost emis. Asta e doar pentru mâncare!”, explică
Ilie Tomulescu. În edițiile anterioare ale BZI a fost
prezentată și povestea lui Dragoș Alexandru, care
vrea să devină antreprenor la 19 ani.

Ieșeanul: „Orice antreprenor
trebuie să fie conștient...”
Ieșeanul mai spune că vor avea mai multă activitate
în firmă odată cu noile reguli impuse de UE și că,
deja, antreprenorii sunt conștienți de faptul că
trebuie să aibă afaceri care să nu genereze poluare.
„Ideea UE de a finanța acest proiect nu a fost doar
pentru aplicație, care este inovativă în felul ei, ci
pentru a promova cooperarea internațională din
diferite instituții private, noi fiind din domeniul privat.
La proiectul acesta vrem să promovăm cooperarea
între state, instituții. Principala prioritate a UE este
schimbarea climatică și, apoi, cooperarea. După
adoptarea „Green Deal”, în 2018, toate proiectele
trebuie să aibă o componentă climatică sau de
sustenabilitate, pe toate proiectele europene. De
aceea orice antreprenor trebuie să fie conștient că
este importantă această parte din proiect”, mai explică
Ilie Tomulescu. O altă afacere de succes a unui tânăr
originar din Iași, stabilit în Anglia, prezentată în edițiile
anterioare ale BZI este cea a lui Beniamin Moisă.
Raluca COSTIN
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Imagini șocante de pe acoperișul clădirii
Filarmonicii Iași! Pericol de prăbușire
Unele imagini șocante de
pe acoperișul clădiriimonument a Filarmonicii de
Stat „Moldova” Iași au ieșit
la iveală! Reporterii BZI vă
prezintă, în exclusivitate,
detalii despre situația
teribilă. Dacă nu se
urgentează lucrările de
reabilitare la imobil, o
acumulare mai mare de
zăpadă pe acoperișul sălii
ar putea produce oricând
prăbușirea acestuia
Totul a ajuns la limită și, dacă nu
se intervine rapid, o clădire-simbol din
plin centrul orașului Iași riscă să se
prăbușească, provocând o mare tragedie!
Legat de toate acestea, unele imagini
de pe acoperișul clădirii-monument a
Filarmonicii de Stat „Moldova” Iași au
ieșit recent la iveală!
Reporterii BZI vă prezintă, în
exclusivitate, detalii despre situația
teribilă. Dacă nu se urgentează lucrările
de reabilitare la imobil, o acumulare
mai mare de zăpadă pe acoperișul sălii
ar putea produce oricând prăbușirea
acestuia și, apoi, a tavanului. Amintim
că, la începutul anului 2022, a avut loc
o operațiune ce a ținut de evacuarea
apei de pe clădirea-monument.

Scrisoare deschisă către șefii
administrației locale și
județene
Având în vedere întreaga stare de
fapt, conf. univ. dr. Vasile Cotiugă, din
cadrul Facultății de Istorie de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Iași, a trimis o scrisoare
deschisă către șefii administrației
locale și județene pentru finanțarea
cât mai urgentă a reabilitării clădirii
unde funcționează Filarmonica de Stat
„Moldova” Iași. Având în vedere toate
acestea, președintele Consiliului
Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, a
reacționat la cererea profesorului
Vasile Cotiugă cu privire la reabilitarea
Filarmonicii. „Astăzi suntem cu Filarmonica
ieșeană la stadiul de autorizație de
construire. Pe 13 ianuarie 2022, la vizita
ministrului Attila Cseke la Iași, am
discutat și am ridicat această problemă
a Filarmonicii ieșene. Este depusă la
Ministerul Fondurilor Europene o fișă

de proiect pentru care reabilitarea să
fie făcută din finanțarea europeană
prin PNRR. În cazul în care nu va fi
eligibil proiectul nostru, Filarmonica
ieșeană va fi reabilitată cu fonduri de
la Ministerul Dezvoltării prin Compania
Națională de Investiții. Valoarea totală
a proiectului se ridică la aproximativ
11 milioane de euro. Ne-am asumat ca,
până la finalul acestui mandat, să le
redăm ieșenilor - și nu numai! - o
Filarmonică reabilitată, pentru ca noi
să ne bucurăm de concerte”, a menționat
Costel Alexe.

Pericol de prăbușire a
tavanului Filarmonicii Iași
Având în vedere toate acestea,
conf. univ. dr. Vasile Cotiugă a replicat.
El atrage atenția că o acumulare mai
mare de zăpadă pe acoperișul sălii ar
putea produce oricând prăbușirea
acestuia.
„Dacă domnul Alexe ar fi avut răbdare
să citească scrisoarea deschisă până
la sfârșit, ar fi văzut că tocmai soluțiile
preconizate de domnia sa sunt cele
despre care spuneam că trebuie evitate,
mai ales că nu există certitudini. Ca
ieșeni, cred că mulți ne-am săturat să
tot stăm cu mâna întinsă. CJ Iași are
un buget destul de mare, ce permite
să se aloce suma necesară pentru
reabilitarea imediată a sălii Filarmonicii.
Mai ales că, în septembrie și decembrie
2021, Guvernul României a alocat nu
mai puțin de 2,5 milioane de euro pentru
Filarmonică - bani în plus față de bugetul
anual al Filarmonicii, bani cu care se
pot începe de urgență lucrările de
reparații - nimeni nu știe ce s-a întâmplat
cu acei bani!”, declară universitarul
Cotiugă.

Vasile Cotiugă: „Nu ar trebui
să lipsească și de la Iași”
El a mai evidențiat că factorii de
decizie ar trebui să grăbească finanțarea
și, implicit, lucrările.
„Din păcate, constat, cu durere în
suflet, că cei care ar trebui să fie primii
care să urgenteze lucrările de reabilitare
- o acumulare mai mare de zăpadă pe
acoperișul sălii ar putea produce oricând
prăbușirea acestuia și, apoi, a tavanului
sălii - stau și așteaptă! Am așteptat
destul, domnule Alexe, stimați consilieri
județeni! În același timp, îi readuc
aminte domnului Costel Alexe că, în
campania electorală din septembrie
2020, a promis, împreună cu ministrul
Culturii de atunci, că va aloca suma
de 129.000 de euro pentru montarea
unei orgi la Filarmonica ieșeană, unul
dintre instrumentele cele mai valoroase
ale unei săli de acest gen și care nu ar
trebui să lipsească și de la Iași”, a
conchis conf. univ. dr. Vasile Cotiugă.

Necesarul pentru finalizarea
reabilitării Filarmonicii:
11 milioane de euro
Necesarul financiar pentru finalizarea
acestui obiectiv este de 11 milioane de
euro. De peste 20 de ani se fac încercări
pentru a se demara importantul obiectiv
cultural pentru Iași. De precizat este
că, în mai 2021, a fost obținut și importantul
aviz de securitate la incendiu din partea
Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Mihail Grigore Sturdza”.
„Despre reabilitarea Filarmonicii
de Stat din Iași vă pot spune că Alianța
pentru Unirea Românilor - AUR, anume
eu și colegul Mihai Albișteanu, am avut
un amendament la bugetul Ministerului

Culturii pe 2022, dar acesta a fost
respins...”, a transmis Cristian Ivănuță,
deputat AUR. Contractul de reabilitare
la Filarmonică îi implică și pe arhitecții
Bogdan Mihul și Daniel Vișan, care vor
face proiectarea lucrării de refacere
a construcției monumentului istoric.

Clădirea Filarmonicii din
Iași, construită în 1815
Întregul Ansamblu din care fac
parte Casa „Alecu Balș” și „Notre Dame
de Sion”, unde se află Filarmonica și
Universitatea Națională de Arte „George
Enescu” și care are proiect de reabilitare,
este înscris în Lista Monumentelor
Istorice din 2015 și a fost preluat (prin
eforturile și campania dusă de managerul
- prof. univ. dr. Bujor Prelipcean) de la
Episcopia Romano-Catolică, în
administrarea județului Iași, pentru 22
de ani, în vederea reabilitării, sub
rezerva începerii lucrărilor în maximum
2 ani.
Datele istorice arată că această
clădire, a actualei Filarmonici, a fost
construită în 1815. Este realizată în stil
neoclasic și a aparținut vistiernicului
Alecu Balș. Aici, la 11 ianuarie 1847, a
concertat celebrul compozitor Franz
Liszt. În 1861, imobilul a fost cumpărat
de călugărițele din ordinul Notre Dame
de Sion și a fost transformat în Colegiul
de Fete. Între anii 1900 și 1910 a fost
construită o capelă pentru acest Institut,
care a fost desființat în 1947, aici
mutându-se fostul Conservator „George
Enescu”. Din anul 1957 s-a inaugurat,
în fosta capelă, Sala de Concerte a
Filarmonicii de Stat „Moldova” Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Vărul afaceristului Bogdan
Solcanu investește în imobiliare!
Vile de lux pe 4.000 mp, în Bucium

r

r

Vărul lui Bogdan Solcanu
investește în imobiliare. A
obținut un certificat de
urbanism pentru
introducerea unui teren în
intravilanul municipiului
Iași. Amplasamentul este în
zona Bucium. Proiectul
constă în amenajarea mai
multor vile de lux
Mihai Solcanu, vărul afaceristului
z
Bogdan Solcanu, fiul fostului senator
PSD, Ioan Solcanu, încearcă să investească
într-un complex rezidențial de lux.
Recent, beneficiarul a obținut de la
Primăria Iași un certificat de urbanism,
pentru introducerea unui teren de
4.000 mp în intravilanul municipiului
Iași. Aplasamentul este în zona Bucium,
la limita teritorială cu comuna Bârnova.
Terenul este identificat după Hanul
„Trei Sarmale”, pe dealul din Bucium,
între strada Eduard Caudella și Trecătoarea
oVișan. Ca inițiatoare a proiectului apare

și Mihaela Adina Solcanu, soția lui Mihai
Solcanu. Lângă amplasamentul menționat,
cei 2 au o altă suprafață de teren, de
2.482 mp. În 2007, pentru acest teren
a fost obținută o hotărâre de Consiliu
Local privind introducerea în intravilanul
municipiului.

Mihai Solcanu are o
firmă de consultanță
Soții Solcanu controlează de mai
mulți ani o firmă de consultanță în
afaceri, Spring Properties SRL. În 2020,
societatea a înregistrat o cifră de
afaceri de 734.678 de lei, profit de
195.444 de lei, datorii de 161.869 de lei,
cu 2 angajați. Contactat telefonic, Mihai
Solcanu a evitat să ofere mai multe
detalii legate de proiectul imobiliar.
„Am lăsat arhitectului mai multe date.
Nu știu nimic acum. Sunați-mă peste
2 zile, ca să nu spun prostii”, a precizat
Mihai Solcanu. Proiectul urmează să
fie analizat și de Comisia Tehnică de
Amenajare a Teritoriului și Urbanism,
formată din arhitecți, constituită la

nivelul Primăriei Iași. Acum, un metru
pătrat de teren, la limita cu comuna
Bârnova, se vinde cu 15-35 de euro. În
cazul în care se obține un Plan Urbanistic
Zonal (PUZ), valoarea terenului crește
semnificativ, ajungând și la 100 euro/mp.
De precizat este că vărul Bogdan
Solcanu este implicat în mai multe
contracte derulate cu instituțiile publice.
Mai precis, a livrat proiecte tehnice
pentru mai multe comune din țară
privind modernizarea iluminatului
public. Apoi, la licitație se prezenta
societatea Urbioled, condusă de AnaMaria Ciotîr, iubita lui Bogdan Solcanu,
care câștiga licitația. Asta, pentru că
Bogdan Solcanu se ocupa de întocmirea
caietului de sarcini.

În aceeași zonă investește și
fratele patronului
Restaurantului „La Castel”
În apropierea terenurilor aflate în
proprietatea lui Mihai Solcanu a fost
identificat alt amplasament ce îi aparține

lui Ilie Rădeanu, fratele lui Costel
Rădeanu, patronul complexului „La
Castel”. Bărbatul are o suprafață de
6.667 de metri pătrați, la limita cu
comuna Bârnova, pe strada Dealul
Crăițelor. Aici, investitorul voia să
construiască un cartier de locuințe
colective, doar după intrarea în intravilan
a respectivei suprafețe. Deocamdată,
Ilie Rădeanu a obținut doar un certificat
de urbanism eliberat de Primăria Iași
la finalul anului 2021.
Surse de pe piața imobiliară arată
că, în zona respectivă, apartamentele
se vând din ce în ce mai greu. Între
timp, investitorii s-au reorientat pe
construcția de case. La un moment
dat, Ilie Rădeanu voia să construiască
un azil de bătrâni, dar a renunțat la
idee. Acum, el vrea să obțină un PUZ
și să vândă terenul. De menționat este
că, la începutul anului 2021, restaurantul
lui Costel Rădeanu a fost cuprins de
flăcări. Intervenția pompierilor a oprit
un dezastru de proporții.
Ciprian BOARU
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Accident rutier mortal, în Iași! Șoferul,
care a fugit de la locul impactului, a fost
pedepsit
Un accident rutier mortal, în Iaşi, s-a
încheiat cu condamnarea definitivă a
şoferului. Astfel, Constantin
Ionășescu a primit o pedeapsă de 3
ani de închisoare, cu suspendare,
pentru ucidere din culpă și părăsirea
locului accidentului. După impact,
şoferul a fugit de la locul faptei
Accident rutier mortal, în Iași! Șoferul, care a
fugit de la locul impactului, a fost pedepsit. Astfel,
Constantin Ionășescu a primit o pedeapsă de 3 ani
de închisoare, cu suspendare, pentru ucidere din
culpă și părăsirea locului accidentului.
„Instanţa respinge, ca nefondate, apelurile
promovate de Ministerul Public şi de apelantul inculpat
Constantin Ionăşescu. Definitivă”, au precizat
magistraţii ieşeni. Iniţial, şoferul a fost condamnat
la 3 ani de închisoare, cu suspendare.

Ieşeanul Constantin Ionăşescu, acuzat
că a fugit de la locul impactului
Procesul ieșeanului Constantin Ionășescu a
început pe 27 ianuarie 2021. Procurorii l-au trimis
în judecată pentru ucidere din culpă și părăsirea
locului accidentului. Conform anchetatorilor, pe 14
decembrie 2020, șoferul a comis un accident rutier
mortal în localitatea Lețcani. Autoritățile au fost
alertate de martori cu privire la producerea impactului.
Oamenii legii care s-au deplasat la fața locului nu l-

au mai găsit pe șofer. Anchetatorii au afirmat că,
deși ieșeanul avea permis de conducere și nu se
afla sub influența băuturilor alcoolice, el și-a abandonat
autoturismul pe câmp și a fugit. În dimineața zilei
respective, o femeie a murit în urma producerii
accidentului din Lețcani. Șoferul care conducea un
vehicul marca Mitsubishi a lovit-o din plin. Imediat
după ce a coborât din vehicul, individul a văzut-o
pe femeie întinsă pe carosabil, inconștientă, pentru
ca, mai apoi, să se facă nevăzut. Martorii au fost cei
care au sunat la numărul unic de urgență 112.

Accident rutier mortal, în Iași! Şoferul a
fost căutat
Oamenii legii l-au căutat ore întregi pe individul
care a produs accidentul rutier mortal. Ei au constatat
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

că autoturismul implicat în accident a fost abandonat
de șofer pe un câmp aflat la câțiva kilometri distanță.
„Polițiștii au găsit autovehiculul care a fost implicat
în accident pe un teren viran, în extravilanul localității
Breazu. A fost identificat și suspectul care a condus
autoturismul, un bărbat de 34 de ani, care a fost dus
la audieri la sediul Poliției Rutiere”, au subliniat
reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean
Iași.
Astfel, oamenii legii au ajuns la Constantin
Ionășescu. La audieri, acesta a susținut că a plecat
din cauza faptului că s-a speriat de ceea ce s-a
întâmplat. Bărbatul din localitatea ieșeană Erbiceni
a fost condamnat definitiv acum, sub acuzaţiile
amintite.
Ciprian NEDELCU
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DSVSA Iași verifică fermele cu pui
din cauza focarelor de gripă aviară

Inspectorii din cadrul DSVSA Iași au
demarat controalele la fermele de pui,
în contextul creșterii numărului de
focare de gripă aviară în mai multe
țări europene. În fermele din România
nu a fost depistată prezența virusului
gripei aviare, ci doar la câteva păsări
sălbatice din Delta Dunării. În Ungaria
sunt 10 focare de gripă aviară, în
gospodării
Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor (DSVSA) Iași a intensificat controalele
în fermele cu pui din cauza creșterii numărului de
focare de gripă aviară în mai multe țări europene.
Până la această dată, în România nu a fost depistată
prezența virusului gripei aviare în exploatații de
păsări domestice, ci doar la animale sălbatice. În
județul Galați a fost confirmat un caz de gripă aviară
înalt patogenă H5N1 la un pescăruș, precum și un
caz la o rață sălbatică împușcată în județul Tulcea.
La finele anului trecut, în arealul Rezervației
Biosferei Delta Dunării a fost confirmat un caz de
gripă aviară înalt patogenă la o lebădă. De la debutul
anului 2022, au fost constatate 58 de focare la păsări
domestice și păsări ținute în captivitate în: Belgia,
Danemarca, Cehia, Germania, Italia, Portugalia,
Polonia, Franța, Ungaria și Marea Britanie. În Ungaria
au fost confirmate 10 focare în gospodării, motiv

pentru care s-au luat măsuri pentru ca virusul să
nu ajungă și în fermele din vestul României.

DSVSA Iași verifică fermele cu pui
Pentru că este aproape de granița cu România
și există riscul transmiterii virusului, medicii sanitarveterinari au luat măsurile care se impun în această
situație. Ca urmare a depistării primului focar de
gripă aviară din localitatea Bigharugra, din Ungaria,
din 29 decembrie 2021, zona de supraveghere (10
km) cuprinde și 7 localități din județul Bihor (Ateaș,
Berechiu, Cheresig, Cefa, Riot, Sânicolau Român și
Mărțihaz). Alte 7 focare din Ungaria au fost descoperite
în fermele comerciale de rațe și într-o gospodărie.
Specialiștii din Iași susțin că toate fermele sunt
verificate în această săptămână.
„În urma creșterii semnificative la nivel comunitar
a focarelor de gripă aviară înalt patogenă, subtipul
H5N1, atât la păsările migratoare, cât și la păsările
domestice, s-a dispus intensificarea controalelor
oficiale în toate exploatațiile comerciale de păsări
(ferme și exploatații comerciale de tip A), precum
și în exploatațiile nonprofesionale amplasate în
zonele cu risc ridicat de introducere și răspândire
a virusurilor HPAI”, susțin specialiștii DSVSA Iași.

Numărul de cazuri de pestă porcină
africană la mistreți, în creștere la Iași
A crescut numărul de cazuri de pestă porcină
africană la mistreți, în Iași, în ultimele două săptămâni.

Astfel, au fost descoperite 4 noi cazuri de PPA,
specialiștii luând toate măsurile pentru a închide
focarele. În 2021 s-au îmbolnăvit cu virusul 467 de
porci mistreți.
Printre măsurile dispuse de specialiștii din Iași
pentru combaterea răspândirii pestei porcine se
regăsește și efectuarea inspecțiilor sau a patrulărilor
zilnice de către gestionarii fondurilor cinegetice,
pentru depistarea de porci mistreți morți sau
bolnavi. Medicii veterinari din județ vor fi anunțați
despre cazurile de mistreți găsiți morți, iar recoltarea
probelor de la mistreții împușcați sau găsiți morți
se va face de către medicul veterinar oficial sau
de personalul tehnic instruit al gestionărilor
fondurilor cinegetice, în condiții de biosecuritate
severe.
Raluca COSTIN

PUBLICITATE

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

16

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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ANUNȚURI
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

SC angajează pompieri cu atestat.
Telefon 0745. 867. 002.

Executăm amenajări interioare exterioare, gresie, faianță, rigips,
zugrăvit, placări cu piatră alei, etc.
Relații la tel. 0784. 027262.

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.

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.

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.
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 |N
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.
ANGAJĂM PERSONAL CURĂȚENIE
PENTRU DECATHLON IAȘI.
RELAȚII LA TELEFON 0751. 113.
011.
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.
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.
Angajăm îngrijitori bătrâni Italia
1100 Euro, contact 0770. 357607.
Societate comercială angajează
lucrător comercial, cu sau fără
experiență, pentru
cafenea/spălătorie. Relații
suplimentare la telefon
0747270691.
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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.
CommaTECH SRL angajează
secretară cu studii superioare.
Relații la: 0743. 122261.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele CIOCAN ADRIAN emis de
Universitatea de Științele Vieții
"Ion Ionescu de la Brad" Iași,
Facultatea de AGRICULTURA. Se
declară nulă.
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MEDIU
Comuna Comarna, titular al PUG
comuna Comarna, judetul Iasi,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectul de plan/program
propus poate fi consultata la
sediul APM Iasi, în zilele de lunijoi, orele 8 –16,30. Observatiile
publicului se primesc la sediu
APM Iasi, - Calea Chisinaului, nr.
43, în termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.
SC POPVAL-COS SRL prin Popa
Valerica, beneficiara a lucrarii
Desfiintare birou+magazin(C1),
wc(C5), anexa(C2), depozite(C3 si
C4), construire cladire
multifunctionala(birouri, servicii,
comert, restaurant-bar)
conditionat de elaborare si
aprobare PUZ, situata in sat
Focuri, comuna Focuri, NC 60086,
jud. Iasi, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu.
Prima versiune a proiectului de
plan propus poate fi consultata la
sediul APM Iasi - Calea Chisinaului
nr. 43 in zilele de luni-joi (orele 816.30) si vineri (orele 8-14.00).
Observatiile publicului se primesc
la sediul APM Iasi in termen de 15
zile calendaristice de la publicarea
anuntului.
Susanu Emanuel si Niculita Ionut,
beneficiari ai lucrarii Elaborare
PUZ + RLU - In vederea construirii
unor locuinte colective, spatii
comerciale si servicii cu regim de
inaltime D+P+3E, situata in Strada
Manastirii, sat Hlincea, comuna
Ciurea, jud. Iasi, NC 65644, anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de
mediu. Prima versiune a
proiectului de plan propus poate fi
consultata la sediul APM Iasi Calea Chisinaului nr. 43 in zilele de
luni-joi (orele 8-16.30) si vineri

SOCIAL
(orele 8-14.00). Observatiile
publicului se primesc la sediul
APM Iasi in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.
Vizaru Titi, titular al proiectului
Construire sala de evenimente,
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de încadrare
de catre Agen?iei pentru Protec?ia
Mediului Ia?i, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului*), pentru proiectul
Construire sala de evenimente,
propus a fi amplasat în intravilan
comuna Costuleni, jude?ul Ia?i,
nr.cad.60834. 1. Proiectul deciziei
de încadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului Ia?i din
Calea Chisinaului nr. 43, municipiul
Ia?i, jude?ul Ia?i, în zilele de de luni
- joi între orele 9:00 – 14:00 ?i
vineri între orele 9:00 – 12:00
precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmis.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observatii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet a
autoritatii competente pentru
protectia mediului.

CONCURSURI
În conformitate cu prevederile art.16
alin.10 din Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, Primaria
Comunei Tansa, judetul Iasi
organizeaza concurs pentru
ocuparea postului de sofer
microbuz, prevazut în cadrul
proiectului finan?at din fonduri
europene nerambursabile POCU
/436/4/4/127531 cu titlul, ,Servicii
integrate pentru bunicii din Tansa",
pe perioada determinata. Conditii
generale de participare: • cetatenie
româna; • cunoasterea limbii
române scris si vorbit; • vârsta

minima reglementata de prevederile
legale; • capacitate deplina de
exercitiu, • lipsa antecedentelor
penale. Condi?ii specifice de
participare: • studii medii; • sa
posede permis de conducere
categoria D; • sa posede atestat
pentru transport rutier de persoane
în termen de valabilitate; •
adeverinta medicala care sa ateste
starea de sanatate eliberata de un
cabinet medical specializat în ceea
ce priveste examinarea
conducatorilor auto; • aviz
psihologic; • sa aiba cuno?tin?e
temeinice de legisla?ie rutiera.
Dosarul de concurs: Pentru
participarea la concurs persoanele
interesate vor depune la
Secretariatul Primariei Comunei
Tansa, pâna la data de 28.01.2022,
ora 13:30, urmatoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs
(formular tip); 2. copia documentului
care atesta identitatea; 3. copii ale
documentelor care atesta nivelul
studiilor ?i efectuarea unor
specializari; 4. cazierul judiciar sau
o declaratie pe propria raspundere
referitoare la lipsa antecedentelor
penale; 5. adeverin?a medicala care
atesta starea de sanatate
corespunzatoare; 6. curriculum vitae
în format Europass, datat ?i semnat
pe fiecare pagina, în care se
men?ioneaza proiectul ?i postul
vizat de candidat;

interviu: 01.02.2022, orele: 10:00;
• locul organizarii probei interviu:
sediul Primariei Comunei Tansa,
jude?ul Ia?i. În situa?ia în care la
concurs se prezinta un singur
candidat comisia poate decide sa
renun?e la testarea candidatului
prin intermediul interviului.
Dosarele se depun la sediul
Primariei comunei Tansa, judetul
Iasi, Compartiment – secretariat
pâna la data de 28.01.2022, orele:
13:30. Nu se accepta depunerea
dosarelor incomplete. Rela?ii
suplimentare la nr.tel.
0232/325170.

Pentru verificarea conformita?ii cu
originalul documentele
men?ionate la punctele 2 ?i 3 vor fi
prezentate ?i în original. Probele
concursului: 1.Selec?ia dosarelor
de înscriere 1.Proba scrisa
2.Interviul. Bibliografia de concurs:
anexata alaturat. Condi?iile de
desfa?urare a concursului:• data
pâna la care se pot depune
dosarele de înscriere: 28.01.2022,
orele: 13:30, la sediul Primariei
Tansa, jude?ul Ia?i. • data ?i ora
organizarii probei scrise:
31.01.2022, orele 10:00. • locul
organizarii probei scrise: sediul
Primariei Comunei Tansa, jude?ul
Ia?i. • data ?i ora organizarii probei

Colectivul Facultății de
Agricultură își ia rămas bun
cu profund regret și adâncă
recunoștință de la domnul Prof.
univ. dr. Aurel CHIRAN, dascăl cu
alese calități intelectuale și morale,
devotat profesiei pentru care și-a
dedicat întreaga viață. A contribuit
la formarea a zeci de generații de
ingineri cărora le-a insuflat
profesionalism, rigoare și dragoste
față de profesia aleasă. Prin
dispariția neobositului profesor,
învăţământul agronomic ieșean
suferă o grea pierdere. Transmitem
compasiune şi sincere condoleanțe
familiei îndoliate. Dumnezeu să îl
odihnească în pace!

CONDOLEANTE

U

Colegii şi studenţii
Universităţii Apollonia din
Iaşi sunt alături de Fam.
Prof. Carmen şi Ovidiu Stadoleanu,
în legătură cu decesul celei care a
fost Zâna Stadoleanu şi transmit
familiei îndoliate, sincere
condoleanţe. Comunitatea
academică a Universităţii
Apollonia din Iaşi.

U

Fam. Prof. Vasile Burlui
regretă trecerea în nefiinţă a
Dnei Zâna Stadoleanu şi
transmite familiei Prof. Ovidiu
Stadoleanu, sincere condoleanţe.

U

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

Luni, 17 ianuarie
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Ieşean băgat în spital după ce a fost
lovit cu o furcă. Ce au păţit agresorii!
Un ieşean a fost băgat în
spital după ce a fost lovit
cu o furcă. Agresorii au fost
pedepsiţi de magistraţii
ieşeni. Astfel, Marian
Bogdan Berică a fost
condamnat la 6 ani şi 6 luni
de puşcărie, Marius Gabriel
Agache a primit o pedeapsă
de 6 ani de temniţă, în timp
ce Sebastian Ionuţ Chelaru
a fost condamnat la 1 an şi
6 luni de închisoare, dar cu
suspendare

„Instanţa admite în parte acţiunea
civilă. Îi obligă în solidar pe inculpaţii
Berică Marian Bogdan, Agache Marius
Gabriel şi Chelaru Sebastian Ionuţ să
îi plătească părţii civile I.G. suma de
270.000 de lei, reprezentând despăgubiri
civile, precum şi daune materiale de
2.797 de lei lunar, cu titlu de prestaţie
periodică, începând cu data de 4 iunie
2020, până la data încetării incapacităţii
de muncă”, au spus magistraţii ieşeni.
Sentinţa nu este definitivă, aceasta
putând fi contestată.

Un ieşean a fost băgat în spital
după ce a fost lovit cu o furcă. Iată ce
au păţit agresorii! Judecătorii din cadrul
Tribunalului Iaşi l-au condamnat la
finele săptămânii trecute pe Marian
Bogdan Berică la 6 ani şi 6 luni de
puşcărie, Marius Gabriel Agache a primit
o pedeapsă de 6 ani de temniţă, ambii
pentru tentativă de omor, în timp ce
Sebastian Ionuţ Chelaru a fost condamnat
la 1 an şi 6 luni de închisoare, dar cu
suspendare, pentru lovire.

Marius Bogdan Berică și pe Marius
Gabriel Agache au intrat în vizorul
anchetatorilor la începutul lunii iunie
2020.
„Pe 4 iunie 2020, în intervalul orar
21:30 - 21:45, pe drumul din apropierea
locuinței victimei din satul Rediu,
inculpatul M.B.B. (de 32 de ani), pe
fondul consumului de alcool, i-a aplicat
o lovitură cu un obiect contondent dur
(o furcă) persoanei vătămate I.G. la
nivelul capului. Inculpatul M.G.A. (de

Ieşean băgat în spital după
ce a fost lovit cu o furcă

Bursa bârfelor

Numai lauda și combinațiile
sunt de el. Atenție când stați la
băute cu omul!
Babetele cele hâtre încep rubricuța din săptămâna
aiasta cu o trebușoară despre un concilier local de
pe la noi din târg, care a cam prins aripi de o vreme
încoace, de a uitat numărul de combinații pe care
le are. Ei bine, cică băjetul ăsta, ajuns acuma mare
combinator, pe vremuri stătea ca un neica-nimeni
prin crâșme, că poate îi pică și lui ceva. Nu vă gândiți
la vreo gagică, ci despre combinații vorbim aicișa! Era într-o altă gașcă a pezedeului, de-aia s-a
agiuns cine e acuma. Se tot ducea după ăia, pe

29 de ani) i-a aplicat lovituri la nivelul
corpului, cauzând căderea și impactul
cranian cu partea carosabilă. Acest
fapt i-a provocat victimei un traumatism
cranio-cerebral acut mediu, o contuzie
focală frontal-drept și alte leziuni”, a
declarat Mihaela Apostol, prim-procurorul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Un alt conflict, în
aceeaşi zonă
Anchetatorii au adăugat că victima
a fost implicată în același incident, dar
cu un alt individ, Sebastian Ionuț Chelaru,
în cursul aceleiași seri. „Distinct, în
seara zilei de 4 iunie 2020, în intervalul
orar 21:30 - 21:45, pe drumul din apropierea

acolo, prin baruri, ca un veritabil badigard. După
ce a prins aripi, rolurile s-au inversat și a agiuns el
să intre în crâșmă ca ultima sculă, de vorbește
numai abureli la băuturică. Văleu, stați că ne-am
luat cu poveștile și am uitat să vă zicem că e vorba
de Bogdănel Cruci-cu-Anu’, noul șăf de galerie al
pezediștilor din bremărie. Cum intră în vreo bodegă
Cruci-cu-Anu’, cum vorbește toate cele vrute și
nevrute, de îl depășesc toate minciunile. Babetele
o să mai ciulească urechile, să mai vadă ce și cum,
și o să vă mai povestească ele!

S-a visat dereftor mare în târg.
Au vrut alții să-și rezolve
problemele cu mâna lui
Babetele bârfitoare continuă ediția de astăzi
cu o altă chestiuță pulitică de pe la noi și tot din
ograda pezedeului. De data aiasta, babetele vă zic
una despre un fost concilier local, mare iubitor de
artă și kitch, pe numele lui Vlăduț Melcu. În mediul
pulitic, lui i se zice „Pinguinul pesedist”, băjet care
s-a băgat peste tot cu intrări de pe la unul, de pe
la altul... Ei bine, ultima găselniță a ăstuia cică ținea
taman de derefțiunea de coltură de la casa cu
pătrate. Cică unii jmecheri din târg cu enterese
emobiliare au dat și lovele la Bucale ca să se agiungă
ăsta dereftor pe-acolo. Treaba s-a poticnit când

locuinței victimei din satul Rediu,
inculpatul S.I.C. (18 ani), pe fondul
consumului de alcool, i-a aplicat o
lovitură cu pumnul persoanei vătămate
M.G.A. (29 de ani) la nivel facial, cauzândui o plagă contuză palpebrală, ce a
necesitat pentru vindecare un număr
5-6 zile de îngrijiri medicale”, a adăugat
Mihaela Apostol.
Autoritățile au fost alertate despre
producerea incidentului, printr-un
telefon la numărul unic pentru apeluri
de urgență, 112. La fața locului s-au
deplasat echipaje medicale și de Poliție.
Victimele au fost preluate și transportate
la spital. În ediţiile anterioare, reporterii
BZI au prezentat un caz similar.
Ciprian NEDELCU

s-au prins alții ce panaramă poate să iasă dacă
ajungea ăsta acolo, așa că alții au cerut ca numirea
lui să nu ajungă în veci și pururi drept chestie pe
bune.

Doamna s-a mutat la Bucale,
poate-poate îl scapă
pe soț de belea!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele hâtre
vă prezintă una nouă despre același Cretian Adormiței,
fost șăf pe la cejău și chiar ex-menistru leberal.
Gurile rele spun că, deși a fost condamnat la prima
instanță pentru matrapazlâcuri cu albume de
prezentare a giudețului, unii încearcă să-l scape
pe Cretian de belele. Astfel, deși sentința a fost
dată în urmă cu un an și vreo două luni, nu s-a
sinchisit nimeni să trimită dosărelul mai departe,
deoarece încă „nu s-a finalizat” motivarea (sanchi!).
Nu se știe cât durează să motivezi o sentință, dar
se pare că ani buni! Pe de altă parte, babetele au
auzât pe stradă de la nește păsărele că madam
nevăstuica lui Adormiței, de meserie giudecător,
s-a mutat ea recent pe la Bucale, doar-doar o reuși
să-și scape bărbățelu’ de belea! Acu’, s-o vedea
dacă mai există Giustiție prin țărișoara aiasta sau
dacă unii care au sfori de tras și parale n-au nicio
grijă, indiferent ce fac...

