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Mai multe treceri de cale ferată
din Iași vor fi refăcute de CFR.
Lista zonelor unde se va interveni

Compania CFR va reface trecerile de
cale ferată din județul Iași. Regionala
de Căi Ferate Iași a întocmit un plan
cu zonele unde sunt amplasate
trecerile la nivel de cale ferată care
vor fi modernizate

Un nou proiect derulat de Ministerul Transporturilor
a cuprins și județul Iași. Sucursala Regionala Căi
Ferate Iași va derula un proiect de modernizare a
unor treceri la nivel de cale ferată din întreaga zonă
a Moldovei, inclusiv din județ. În prezent, în județul
Iași sunt 121 de treceri la nivel de cale ferată. Dintre
acestea, 9 sunt prevăzute cu instalație cu barieră
cu braț și semnale acustice și luminoase. Alte 34
sunt prevăzute cu instalație cu semnale acustice
și luminoase. De asemenea, alte 78 sunt prevăzute
cu indicatoare rutiere.

CFR va reface mai multe
treceri de cale ferată din Iași

CFR are în prezent un proiect de refacere a unor
treceri la nivel de cale ferată din zona de Nord-Est
a țării. Astfel, în județele Moldovei sunt luate în calcul
43 de treceri la nivel de cale ferată pentru modernizare,
din care 7 sunt în județul Iași. Una dintre acestea
este trecerea situată la km 395+705, pe linia 600,
între stațiile Bârnova și Ciurea. ”Pentru acest proiect
de investiții au fost elaborate documentațiile de
expertizare și proiectul tehnic, urmând a se achiziționa

execuția lucrărilor”, se arată în nota celor de la
Ministerul Transporturilor. În calcul mai intră și
trecerea situată la km 416+466, pe linia 605, între
stațiile Socola și Holboca. O altă trecere este cea
situată la km 1+680, pe linia 605, între stațiile Socola
și Socola Mărfuri. O altă trecere luată în calcul este
cea de la km 1+632, pe linia 613, între stațiile Lețcani
și Movileni, dar și cea situată la km 1+080, pe linia
612, între stațiile Podu Iloaiei și Belcești. Și pentru
aceste proiecte au fost elaborate documentațiile
de expertizare, urmând a fi lansată și execuția
lucrărilor. CFR SA are și un proiect legat de trenul
metropolitan, făcut în colaborare cu autoritățile
ieșene.

În programul de modernizare sunt
incluse 20 de treceri la nivel
de cale ferată
În cadrul programului privind modernizarea
trecerilor la nivel de cale ferată, cu finanțare din
fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de
stat, sunt incluse 20 de treceri la nivel de cale ferată.
Printre acestea se regăsesc și câteva din județul
Iași. Este vorba despre trecerea situată la km 398+186,
pe linia 600, între stațiile Picioru Lupului și Ciurea,
dar și de trecerea de la km 385+620, pe linia 600,
între stațiile Grajduri și Bârnova. În plus, în ultimii
doi ani au fost făcute și alte lucrări de modernizare
la trecerile la nivel de cale ferată din județul Iași.
Conform reprezentanților ministerului, este vorba
de cea de la km 1+680, la șoseaua de centură, între

stațiile Socola Triaj-Socola Mărfuri, cea de la km
1+632, pe linia 613 Lețcani-Dorohoi, între stațiile
Lețcani și Larga Jijia. De precizat că, la finalul anului
trecut, angajații CFR au ieșit în stradă, nemulțumiți
de salariile mici pe care le au.

Studii de fezabilitate pentru
investițiile CFR SA
CFR a efectuat lucrări, în ultimii doi ani, și la km
416+466, pe linia 605 Nicolina-Ungheni, între stațiile
Socola-Holboca, la km 418+640, pe linia 605 NicolinaUngheni, între stațiile respective. De asemenea,
CFR a avut lucrări și la km 36+350, pe linia 613 LețcaniDorohoi, între stațiile Vlădeni-Rediu, la km 377+495,
pe linia 600 Tecuci-Iași, stația Scânteia, dar și la km
40+990, pe linia 613 Lețcani-Dorohoi, între stațiile
Vlădeni și Rediu. ”În ceea ce privește proiectele
viitoare, precizăm că CFR SA are în derulare proiecte
ample, aflate în etapa de elaborare a studiilor de
fezabilitate, pentru reabilitarea liniilor de cale ferată
de pe secțiunile Roman-Iași-Frontieră, respectiv
Pașcani-Dărmănești. În cadrul acestor studii se va
avea în vedere și modernizarea trecerilor la nivel cu
cale ferată aflate pe traseu. Studiile de fezabilitate
se vor finaliza în 2022, urmând a fi lansate procedurile
de achiziții publice”, se arată în adresa Ministerului.
Reprezentanții forului guvernamental au mai arătat
că CFR va lua în calcul și refacerea altor treceri de
cale ferată din Iași în perioada următoare.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

3

Miercuri, 19 ianuarie

EVENIMENT

Primăria Iași a alocat 11
milioane de lei pentru
plata facturilor la energie

Primăria Municipiului Iași a alocat un
buget de 11 milioane de lei din
excedentul bugetar pentru plata
facturilor la energie termică și
electrică la școlile din municipiu.
Majorarea prețurilor din ultima
perioadă nu va fi evidențiată pentru
instituțiile de învățământ deoarece
Primăria Municipiului Iași va suporta
în totalitate costul lor

Primăria Municipiului Iași a anunțat faptul că
plata facturilor pentru energie termică și electrică
la școlile și spitalele din subordinea instituției va fi
suportată în totalitate de aceasta. Pentru a putea
face acest lucru, Primăria a alocat o sumă de
aproximativ 11 milioane de lei din excedentul bugetar.
Majorarea prețurilor la energie este îngrijorătoare,
însă, primarul Iașului susține faptul că bugetul alocat
va fi îndeajuns pentru a susține plata facturilor până
la aprobarea noului buget local.
“Avem o evidență asupra situației facturilor la
unitățile școlare și la spitale, odată cu explozia
prețurilor la energie, inclusiv la combustibil. Având
în vedere faptul că noi suntem și producători, și

furnizori de energie termică pentru rețeaua școlară,
aproape în totalitate, e foarte clar că această creștere
nu va fi evidentă, deoarece se suportă întregul cost
de către Primăria Municipiului Iași. La energia electrică
este o evidentă creștere a valorii acestor facturi.
Nu avem sincope de finanțare în acest moment,
pentru că am rezervat de la începutul anului, din
excedent, o sumă necesară funcționării, până la
aprobarea bugetului”, a declarat primarul Mihai
Chirica.

Primarul Mihai Chirica îndeamnă
unitățile de învățământ
să facă economie
Primarul Iașului, Mihai Chirica, îndeamnă unitățile
de învățământ să economisească cât mai multă
energie. Pentru a stimula reprezentații unităților de
învățământ să facă acest lucru, primarul susține că
va restitui valoarea energiei economisite de unitatea
de învățământ în bani pentru furnizarea materialelor
necesare procesului de educație.
“Eu am spus de fiecare dată, dacă vă mai amintiți,
încă din anul 2020 spuneam că trebuie să facem
economie. Am spus de fiecare dată că școlilor care
vor înregistra o economie efectivă pe cantitatea de
energie măsurată de la un an școlar la altul le vom

da suma care s-a economisit pentru a-și cumpăra
lucruri necesare procesului de educație. Deci, îndemn
la a economisi, mai ales în aceste condiții”, a mai
precizat Mihai Chirica.

Nu se pune problema sistării
energiei în unitățile de învățământ
Situația de față, referitoare la majorările prețului
la energie, îi îngrijorează pe cei din Primărie. Cu
toate acestea, primarul Mihai Chirica susține că nu
există situații dramatice.
“Nu avem situații dramatice, nu se pune problema
sistării furnizării energiei electrice sau gazelor
naturale în niciuna dintre unitățile școlare. Și sperăm
să nu ajungem acolo. Deocamdată, după cum am
mai spus, privim și noi cu îngrijorare ceea ce se
petrece, ne-am făcut o rezervă financiară și sperăm
să nu intrăm în incapacitate de plată pentru vreuna
dintre unitățile școlare. După cum am mai spus, noi
am extras din excedentul șfârșitului de an o sumă
de bani prin care să finanțăm în continuare proiectele
europene și o sumă de aproximativ 11 milioane de
lei din care să ne putem plăti facturile”, a mai spus
primarul Mihai Chirica. Ieșenii vor plăti cu 200 de lei
în plus la factura lunară pentru energie termică.
George POPA
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Profit de 2 milioane de euro cu parcările
din Iași. Cele mai mari încasări au venit
de la Hala Centrală și Teatrul Național

Primăria a scos un profit de
2 milioane de euro cu
parcările din Iași în cursul
anului 2021. Dintre
parcările publice, cele mai
folosite au fost cele de la
Hala Centrală, de la Teatrul
Național sau de la Cinema
”Victoria”

În cursul anului precedent,
municipalitatea ieșeană a organizat
mai multe licitații legate de închiriere
a unor locuri de parcare. Astfel, autoritatea
locală a organizat 152 de licitații pentru
închirierea a 1.538 de locuri de parcare.
Din cele 1.538 de locuri de parcare
scoase la mezat, au fost închiriate
1.081. Alte 41 de locuri de parcare au
fost atribuite cu prioritate persoanelor
cu handicap. În plus, în anul 2021, au
fost reziliate 339 de contracte de
închiriere. De pe urma locurilor de
parcare din municipiu, Primăria Iași a
obținut 9,5 milioane de lei (circa 2
milioane de euro). Suma este mult mai
mare față de perioada anului 2020,
când municipalitatea a obținut 8,2
milioane de lei (1,6 milioane de euro).

Primăria a scos profit de la
parcările din Iași. Parcarea
de la Hala Centrală, cea mai
aglomerată

Din parcările publice, municipalitatea
a adunat 2,8 milioane de lei (571 de mii

de euro). Cele mai căutate parcări
publice au fost cele de la Hala Centrală,
de la Teatrul Național ”Vasile Alecsandri”,
de lângă Primăria Iași, dar și de la
Cinema ”Victoria”. Conform celor de
la Primărie, încasările au crescut și
după implementarea plății prin SMS
sau aplicația de telefonie mobilă. ”În
2021, Serviciul Administrare Parcări
și-a propus ca obiectiv creșterea
veniturilor realizate din activitatea de
exploatare a parcărilor aflate în
administrare prin creșterea numărului
de licitații organizate pentru închirierea
locurilor de parcare. Serviciul a mai
avut ca obiectiv și exploatarea mai
eficientă a parcărilor publice cu plată,
precum și introducerea modalității de
plată a taxelor de parcare din parcările
publice cu plată prin SMS și aplicație”,
a precizat Marian Nistor, șef Serviciu
Administrare Parcări de la Primăria

Iași. La începutul anului 2022, Primăria
a demarat un proiect legat de o nouă
parcare în zona CUG, destinată șoferilor
din zona metropolitană Iași.

Aproape un milion de euro
din parcările de reședință
De pe urma avizelor de la societăți,
municipalitatea a adunat 1,5 milioane
de lei (306 mii de euro). Din închirierea
unor garaje, Primăria Iași a adunat 395
de mii de lei (80 de mii de euro). Cele
mai multe sume au venit de pe urma
parcărilor de reședință, respectiv 4,8
milioane de lei (980 de mii de euro).
Reprezentanții Primăriei au arătat că
în ultima perioadă au fost făcute și
alte investiții în modernizarea parcărilor.
”În anul 2020, municipiul Iași a achiziționat
960 de senzori de parcare, senzori
instalați în parcările publice cu plată.
Aceștia sunt însoțiți și de facilitatea

de plată a taxelor de parcare prin SMS
și aplicație pentru telefonul mobil.
Odată cu montarea senzorilor, una
dintre facilități a vizat îndrumarea
utilizatorilor către cel mai apropiat loc
liber de parcare. Ulterior, în luna martie
2021, a fost încheiat un contract privind
furnizarea de servicii de gestionare a
tranzacțiilor financiare prin card bancar
și SMS. Sistemul de plată a fost
implementat în luna aprilie 2021,
asigurându-se posibilitatea de plată
a taxelor de parcare din parcările publice
cu plată prin SMS și card bancar”, a
mai precizat Marian Nistor. Primăria
a decis să mărească taxa în parcările
din Iași, ceea ce a dus și la creșterea
profitului în ultimii ani. Astfel, taxa a
fost mărită la 5 lei pe oră pentru un
autoturism, pe parcursul anului 2021.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Milioane de euro vor fi investite într-o
mega-clădire de 5 etaje, la Iași.
Construcția va fi amplasată în Copou

Milioane de euro, investite
într-o mega-clădire de 5
etaje în Iași, zona CopouCodrescu! Prof. univ. dr.
Tudorel Toader a anunțat
că, săptămâna trecută,
printr-o Hotărâre de
Guvern, UAIC a primit în
administrare terenul și
clădirea în care
funcționează acum
bibliotecile Facultăților de
Istorie și Litere, amplasate
în Complexul Studenţesc
Codrescu, strada Gheorghe
Asachi, nr. 14

Un nou sediu pentru Institutul de
Cercetări Interdisciplinare (ICI), de la
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Iaşi. De precizat este că
actuala conducere a universităţii
continuă investiţiile ce ţin de resursa
umană, în principal, dar şi de baza
materială, respectiv cea legată de
infrastructura destinată cercetării în

instituţie. Astfel, după ce, în urmă cu
aproximativ 3 ani, UAIC a înfiinţat acest
interesant şi util Institut de Cercetări
Interdisciplinare, în această perioadă
se caută soluţii ca acesta să aibă un
sediu propriu, dotat la cele mai înalte
standarde. De precizat este că ICI
reunește cadre didactice și tineri
cercetători din toate domeniile ştiinţelor
fundamentale. Rolul acestuia este de
a crea o mai bună conlucrare între
diverşi oameni de ştiinţă, atât din UAIC,
cât şi din ţară şi din străinătate. Estimativ,
suma necesară pentru realizarea
acestuia trece bine de 10 milioane de
euro.

Institutul de Cercetări
Interdisciplinare,
ridicat la Iași
Prof. univ. dr. Tudorel Toader a
anunțat că, săptămâna trecută, printro Hotărâre de Guvern (HG), instituției
i-au fost date în administrare terenul
și clădirea în care funcționează acum
bibliotecile Facultăților de Istorie și
Litere, amplasate în Complexul Studenţesc

Codrescu, strada Gheorghe Asachi, nr.
14. Aici, pe 5 etaje, se va construi un
nou și modern sediu al Institutului de
Cercetări Interdisciplinare.
“Ca urmare a demersului universității
noastre, terenul și clădirea în care
funcționează acum bibliotecile Facultăților
de Istorie și Litere, amplasată în
Complexul Studenţesc Codrescu, strada
Gheorghe Asachi, nr. 14, a căror regim
de proprietate era unul neclar, printro Hotărâre de Guvern luată săptămâna
trecută, ne-au fost date nouă în
administrare. Astfel, e un prim și esențial
pas spre a demara realizarea noului și
modernului sediu pentru viitorul Institut
de Cercetări Interdisciplinare”, a declarat,
în exclusivitate pentru BZI, prof. univ.
dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC din
Iași.

Aici se vor muta toate
Platformele de Cercetare
ale Universității “Cuza”
Aici se vor muta toate Platformele
de Cercetare ale Universității “Cuza”,
în prim-plan fiind Departamentul Ştiinţe

şi ArheoInvest, Cernesim şi Ramtech.
“Astfel, actuala construcție va fi
demolată, iar aici vom construi un
imobil cu 5 etaje, la nivel cu Căminul
Gaudeamus, special compartimentat
și cu dotări speciale, propice pentru
acest Institut. Aici vom muta toate
Platformele de Cercetare ale universității
noastre, în prim-plan fiind Departamentul
Ştiinţe şi ArheoInvest, Cernesim şi
Ramtech, valoroase entităţi de colective
în cercetare. Acum, acestea își derulează
activitatea științifică în diverse spații
ale instituției, inclusiv în clădirea
Romtelecom, dar evident că nu e starea
ideală. Tocmai de aceea trecem la
treabă cu demararea proiectului, cu
studiu de pre- și fezabilitate. Costurile
vor depinde de serviciile de proiectare.
Totuși, îl vom face în următorii ani. Va
fi ceva aparte și care susține cercetarea
la cel mai înalt nivel. Noi suntem
preocupați, deopotrivă, de resursa
umană, un nou sediu, infrastructură
și aparatură de ultimă generație”, a
completat rectorul Toader.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Zeci de persoane internate la Spitalul
de Pneumoftiziologie din Iași sunt
dependente de oxigen. Sechele
pulmonare grave post Covid-19

La Spitalul de
Pneumoftiziologie din Iași
sunt internați 28 de
pacienți dependenți de
oxigen. Doar unul dintre
aceștia a fost diagnosticat
cu Covid-19. Ceilalți
bolnavi au ajuns dependenți
de oxigen în urma unor boli
pulmonare

Viața a zeci de ieșeni cu afecțiuni
pneumologice grave depinde de aparatele
de oxigen! La Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Iași sunt internați
28 de pacienți care au nevoie permanentă
de oxigen, 8 fiind spitalizați la Secția
III Pneumologie, din zona Tudor
Vladimirescu. Medicii ieșeni au precizat
că dintre cei 28 de bolnavi, doar unul
este infectat cu virusul SARS-CoV-2.
Ceilalți pacienți au ajuns dependenți
de oxigen în urma unor boli pulmonare.
În total, în cadrul Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Iași sunt internați
doar 5 pacienți infectați Covid-19.
”În momentul de față sunt internați

în Secția I, la Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Iași, 20 de pacienți
dependenți de oxigen, dar nu toți sunt
cu infecție cu SARS-CoV-2. În cadrul
spitalului sunt internați doar 5 pacienți
Covid-19, iar dintre aceștia doar unul
are necesar de oxigen. La secția din
zona Tudor Vladimirescu sunt internați
8 pacienți cu necesar de oxigen, dar
niciunul COVID-19. În ceea ce privește
pacienții dependenți de oxigen, nu
avem o situație cu cei aflați la domiciliu”,
a declarat dr. Mădălina Staicu, medic
primar epidemiolog din cadrul Spitalului
Clinic de Pneumoftiziologie Iași.

Mulți tineri au nevoie de
recuperare respiratorie
după Covid-19
Pentru mulți ieșeni, viața după
COVID-19 nu este deloc ușoară! Zeci
de pacienți, dintre care mulți tineri și
fără alte boli asociate, s-au prezentat
la spital cu sechele majore după ce au
fost declarați vindecați de COVID-19.
Mulți au plecat din spital cu tuburile
de oxigen. Medicii spun că aceștia au

avut nevoie de recuperare respiratorie
mai multe luni de zile. Unii și-au putut
relua activitățile zilnice, alții și acum
stau la pat, dependenți de oxigen.
Pacienții tineri sunt nevoiți să meargă
la serviciu cu tuburile de oxigen după
ei. COVID-19 s-a dovedit a fi o boală
extrem de violentă. La Spitalul de
Pneumoftiziologie din Iași, unitate
suport COVID-19, de la începutul pandemiei
de coronavirus au fost internați pacienți
cu forme grave și foarte grave. O parte
dintre aceștia au scăpat ca prin urechile
acului de infecția cu coronavirus, alții
însă, chiar și astăzi, se chinuie, după
luni de zile, să revină la o viață normală.
Mulți au avut nevoie de recuperare
respiratorie.

Sechele pulmonare grave
post Covid-19
Medicii ieșeni avertizează toate
persoanele care au trecut printr-o
formă gravă a infecției cu coronavirus
că pot rămâne cu sechele pulmonare
post COVID-19, urmări care pot persista
toată viața dacă nu sunt tratate la timp.
Patologiile post COVID-19 pot apărea

chiar și la 15 sau 30 de zile de la vindecare.
La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
Iași vin zilnic persoane care prezintă
simptome ale sechelelor pulmonare
post COVID-19. Specialiștii avertizează
că sechelele post COVID-19 care apar
în zona plămânilor după infectare sunt
constante și pot dura toată viața dacă
nu sunt tratate corect și la timp.
Principalele simptome care apar sunt
oboseala și saturația de oxigen scăzută.
În funcție de gravitatea patologiei post
COVID-19, pacienții sunt tratați în spital
sau la domiciliu. După administrarea
tratamentului, pacienții trebuie să
revină regulat la control. La Spitalul
Clinic de Pneumoftiziologie, nu este
zi în care să nu se înregistreze câte un
pacient cu sechele pulmonare post
COVID-19. Persoanele care au trecut
printr-o formă gravă a infecției nu au
scăpat de vizitele periodice la medic.
Acestea revin la medicul specialist la
o perioadă scurtă după ce au fost
declarate vindecate și externate și
devin dependente de oxigen pentru o
perioadă lungă.
Andreea PĂDURESCU
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Tulpina Omicron provoacă simptome ușoare
la gravide. Dr. Răzvan Socolov: “Pacientele
acuză dureri în gât și le curge nasul”

La Maternitatea “Elena
Doamna”, femeile suspecte
de infecția cu Omicron
prezintă forme foarte
ușoare ale bolii. Astfel,
gravidele din Iași infectate
cu Covid-19 nu sunt
afectate grav de tulpina
Omicron

Medicii ieșeni au precizat că gravidele
din Iași infectate cu noua tulpină Omicron
nu sunt afectate grav și prezintă forme
foarte ușoare ale bolii. Până în prezent,
în cadrul Maternității “Elena Doamna”
au fost două gravide cu simptomatologie
specifică infectării cu noua tulpină de
Covid-19. Trebuie precizat că, în cazul
acestor paciente, tulpina Omicron nu
le afectează starea de sănătate, la fel
cum a fost în cazul tulpinei Delta.
“Nu am avut cazuri confirmate de
Omicron în cazul gravidelor internate
în cadrul maternității până în momentul
de față. Însă au fost două suspiciuni
cu simptomatologie specifică noii
tulpini. Aceste paciente prezintă forme
foarte ușoare, iar infecția cu virusul

SARS-CoV-2 nu mai agravează atât de
mult starea gravidelor. Noua tulpină
nu mai este atât de agresivă și cazurile
sunt foarte ușoare. Pacientele acuză
dureri în gât și le curge nasul. În prezent,
nu avem nicio gravidă infectată cu
Covid-19 în Secția de Anestezie și
Terapie Intensivă”, a declarat prof. dr.
Răzvan Socolov, șeful Secției de
Obstetrică a Maternității “Elena Doamna”,
din Iași. În edițiile anterioare a fost
prezentat cazul unei mame de 41 de
ani, de la Maternitatea “Elena Doamna”,
ce prezenta o afecțiune rară, întâlnită
în cazul gravidelor infectate cu virusul
SARS-CoV-2.

Zeci de gravide infectate cu
Covid-19 au născut la
Maternitatea “Elena
Doamna”
Spitalul de Obstetrică și Ginecologie
“Elena Doamna” a înregistrat în octombrie
2021 o creștere de 50 la sută a natalității,
față de aceeași lună a anului 2017. Dacă
în urmă cu 5 ani aici s-au născut, întro singură lună, 67 de prunci, în 2021,
în octombrie, au fost aduși pe lume
100 de nou-născuți. Creșterea este

spectaculoasă, spun medicii, cu atât
mai mult cu cât suntem în plină pandemie.
“Este o creștere a numărului de
nașteri surprinzătoare și pentru noi,
având în vedere și contextul pandemic.
Luna octombrie 2021 a fost cea mai
încărcată de până acum, unitatea
noastră fiind și singura de suport Covid19 pentru viitoarele mame. Acest lucru
a presupus un efort colectiv al personalului
din cadrul maternității. Credem că,
până la sfârșitul anului 2022, acest
trend de creștere se va menține și vom
reveni cu alte vești bune”, au adăugat
reprezentanții Maternității “Elena
Doamna”. Reporterii BZI au prezentat
în edițiile anterioare un caz în premieră
de la Maternitatea “Elena Doamna”,
când un bebeluș s-a născut infectat
cu Covid-19.

Natalitatea a crescut cu 7 la
sută la maternitatea
ieșeană
În anul 2021, rata natalității la
Maternitatea “Elena Doamna” a crescut
cu 7 la sută. Trebuie precizat că această
maternitate din Iași a fost și este o
unitate medicală suport Covid-19, astfel

că aici au ajuns să nască gravide și din
alte județe ale Moldovei. “La “Elena
Doamna”, bilanțul din anul 2021 ne-a
arătat că stăm foarte bine la numărul
de nașteri. Putem spune că, față de
anul 2020, avem cu 7 la sută mai mulți
copii aduși pe lume, iar, față de acum
5 ani, situația este chiar și mai bună.
Este drept că această creștere a
numărului de nașteri la maternitatea
noastră se datorează și faptului că, în
această perioadă pandemică, am fost
unitate suport Covid-19, iar, în unitatea
noastră, au ajuns și mame din alte
județe ale Moldovei. Chiar și așa, ne
bucurăm că am putut fi de un real sprijin
pacientelor care au fost confirmate
pozitiv cu Covid-19 și le-am putut ajuta
să aducă pe lume prunci sănătoși, dar
și că ne-am continuat activitatea cu
aceeași dedicare de care a dat dovadă
întotdeauna personalul nostru”, au
precizat reprezentanții Maternității
“Elena Doamna”.
Medicii ieșeni se așteaptă la o
creștere a cazurilor cu tulpina Omicron
care provoacă simptome ușoare la
gravide.
Andreea PĂDURESCU
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Aparatură de ultimă generație,
la Facultatea de Medicină
Veterinară din cadrul USVIași

O nouă investiție, cu aparatură de
ultimă generație, la Facultatea de
Medicină Veterinară din cadrul
Universității de Științele Vieții “Ion
Ionescu de la Brad” din Iași! Este
vorba despre un sistem complet de
tip direct radiology (DR) ce crește
astfel calitatea imaginii și reduce
semnificativ timpul de procesare a
acesteia

Aparatură imagistică de ultimă generație, la
Facultatea de Medicină Veterinară din Iași. Concret,
Laboratorul de radiologie și imagistică din cadrul
Universității de Științele Vieții (USVIași) “Ion Ionescu
de la Brad” a beneficiat de înlocuirea aparatului de
radiologie vechi, din 1985, cu un sistem complet de
ultimă generație de tip direct radiology (DR).
Dispozitivul crește astfel calitatea imaginii și
reduce semnificativ timpul de procesare al acesteia.
Modernizarea Serviciului de Radiologie cu un sistem
complet nou de tip DR oferă multiple beneficii în
activitatea didactică.

Asta, pentru studenții din cadrul facultății care
participă activ la examenele imagistice și interpretarea
acestora, dar și în activitatea clinică, prin imagini
de calitate înaltă, fapt ce duce la creșterea valorii
diagnosticului imagistic și, nu în ultimul rând, oferă
avantaje în domeniul cercetării.

Ce avantaje aduce această aparatură
În acest context, tipul de aparatură de ultimă
generație ce a intrat în dotarea Facultații de Medicină
Veterinară din cadrul USVIași aduce numeroase
avantaje.
“Avantajele sistemului DR, comparativ cu alte
sisteme, sunt reprezentate de calitatea înaltă a
imaginii radiologice, care permite o vizualizare mult
mai bună a leziunilor și detaliilor imaginii, dar și
posibilitatea aplicării filtrelor și modificarea luminozității
și contrastelor. De asemenea, se pot realiza măsurători
diverse pe imaginea radiologică, ceea ce ajută mult
în activitatea clinică și în aplicarea unor intervenții
ulterioare (inclusiv chirurgicale), dar și în activitatea
de cercetare, unde imagistica este necesară pentru
obținerea unor rezultate deosebite”, a declarat prof.
univ. dr. Vasile Vulpe, coordonatorul Serviciului de

radiologie și imagistică din cadrul Facultății de
Medicină Veterinară Iași.

Dispozitivul reduce timpul
de procesare a imaginii
Specialiștii facultății, profesori și cercetători
deopotrivă, pun accentul în mod deosebit pe avantajul
reprezentat de reducerea timpului de procesare a
imaginii de la câteva minute, în radiografia clasică,
la aproximativ 3 secunde de la expunere. Astfel, se
poate realiza studiul radiologic într-un timp scurt
și trimiterea rapidă a pacientului către alte clinici,
aspect deosebit de util în special în cazul pacienților
critici, respectiv a urgențelor.
De asemenea, softul aparatului este unul specific
veterinar, oferind posibilitatea de alegere a parametrilor
prestabiliți în funcție de specie, talie și zona de
examinat, ceea ce ușurează deosebit de mult lucrul
în radiologie. Astfel, prin această investiție, anume
o aparatură de ultimă generație la Facultatea de
Medicină Veterinară, USVIași îmbunătățește semnificativ
calitatea activității didactice și practice pentru
studenți.
Valentin HUȚANU
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Cum se organizează etapa de
admitere 2022 și în ce condiții, la
Universitatea “Cuza” din Iași

La etapa de admitere 2022,
Universitatea “Cuza” din
Iași a stabilit condițiile de
selecție ale viitorilor
studenți și masteranzi. La
studii de licență, oferta de
admitere cuprinde 82 de
specializări, în timp ce,
pentru studii de master,
candidații au la dispoziție
123 de opțiuni

Peste 200 de specializări oferite
de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Iași! Astfel, instituția a aprobat
oferta de studii și condițiile de admitere
pentru anul universitar 2022-2023. La
studii de licență, oferta de admitere
cuprinde 82 de specializări, în timp ce
pentru studii de master, candidații au
la dispoziție 123 de opțiuni.
La majoritatea facultăților UAIC,
admiterea pentru studii de licență se

va face exclusiv pe baza mediei generale
de la examenul de Bacalaureat.

Locuri și condițiile de la
admiterea organizată de
UAIC
Pe de altă parte, 5 facultăți iau în
calcul la admitere, pe lângă media
generală de la examenul de Bacalaureat,
media anilor de studii, media la diferite
discipline studiate în liceu sau nota la
diverse probe din cadrul examenului
de Bacalaureat. Candidații la domeniul
Educație Fizică și Sport vor susține o
probă sportivă la alegere, care va avea
o pondere de 60 la sută în media finală
de admitere. Admiterea la studii de
master se va face, în cazul majorității
facultăților, pe baza unei medii în care
examenul de licență va conta în proporție
de 60 la sută, iar nota la prezentarea
CV-ului și / sau a scrisorii de intenție
sau interviul va avea o pondere de 40
la sută.

În cazul Facultății de Drept, media
examenului de licență va avea o pondere
de 50 la sută, media anilor de studii 25 la sută și tot 25 la sută - nota obținută
în urma analizei dosarului, pe baza
scrisorii de intenție şi a CV-ului.

Oferta de admitere a UAIC
pentru anul 2022
Oferta de admitere a UAIC pentru
anul 2022 include 27 de specializări în
limbi străine, 6 la studii de licență și
21 la studii de master. De asemenea,
candidații români de pretutindeni au
la dispoziție 6 programe la studii de
licență și 4 programe la studii de master
în cadrul Extensiunilor de la “Cuza” din
Bălți și Chișinău, Republica Moldova.
UAIC organizează în 2022 concurs de
admitere și la filialele din Focșani și
Botoșani. La filiala din Focșani, oferta
de studii cuprinde 5 specializări (una
la studii de licență și 4 la studii de
master), în timp ce filiala din Botoșani

oferă 3 specializări (două la studii de
licență și una la studii de master).
Înscrierea la toate cele 15 facultăți ale
UAIC se va putea face atât online, cât
și fizic, în perioada 11-16 iulie 2022.
Selecția și afișarea rezultatelor va
avea loc între 18 și 23 iulie 2022. Locurile
rămase neocupate după sesiunea de
admitere din iulie vor fi scoase la
concurs în perioada 5-7 septembrie
2022. Începând cu data de 4 aprilie
2022 este disponibilă și preînscrierea
online, care le oferă cadidaților posibilitatea
de a formula opțiuni privind programele
de studii la care ar dori să fie admiși
și de a încărca documente doveditoare
privind datele personale, studiile
absolvite, rezultatele obținute etc.
Oferta completă de studii pentru anul
universitar 2022-2023, precum și
condițiile de admitere pot fi consultate
pe site-ul admitere.uaic.ro.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Dacă ai între 30 și 34 de ani, ești
printre cei vizați! Specialiștii spun că
trebuie să ai un venit lunar de 6.000
lei pentru a avea 1.500 de lei pensie

Specialiștii din Iași susțin
că tinerii cu vârste cuprinse
între 30 și 34 de ani vor
avea pensii mai mici.
Viitoarele generații de
pensionari trebuie să
câștige 6.000 de lei lunar
pentru a avea o pensie de
1.500 de lei. Statisticile
arată că, în anul 2021, în
Iași, erau înregistrați
aproape 90.000 de tineri cu
vârste cuprinse între 30 și
34 de ani

Specialiștii din Iași trag un semnal
de alarmă cu privire la tinerii care acum
au vârste cuprinse între 30 și 34 de ani
și peste câteva decenii vor ieși la pensie.
Aceștia spun că pensiile lor vor fi mai
mici față de cele acordate în prezent,
întrucât cotizațiile la fond sunt extrem
de mici. O persoană care are între 30
și 34 de ani și vrea să primească o
pensie de 1.500 de lei lunar ar trebui
să aibă timp de minimum 15 ani un
salariu de 6.000 de lei brut lunar, adică
aproximativ 3.500 de lei net.
“Pensiile generațiilor care se
încadrează între aceste vârste vor fi

mai mici. Vorbesc despre oamenii
comuni, care lucrează cu salarii normale.
Nu vorbesc despre cei din multinaționale,
cu salarii foarte mari. Dar cei mai mulți
au salarii normale. Pensiile vor fi mai
mici, din păcate. Să vorbim concret:
acum trebuie să am un salariu brut de
6.000 de lei lunar, ca să îmi rezulte
aproximativ 1.500 de lei, un punct de
pensie. Acum să ne gândim câți salariați
din România au minimum 6.000 de lei
brut lunar? Vorbim despre salariu brut
pentru că formula de calcul a pensiei
ia în considerare salariul brut. Cei cu
salariul minim, dacă va mai exista
această indemnizație minimă, sunt
abonați la această pensie minimă”,
explică Maria Andronache, directorul
Casei Județene de Pensii Iași.

Specialiștii sfătuiesc tinerii
cu vârste cuprinse între 30 și
34 de ani să-și caute alte
surse de venit
Tinerii care au salariul minim pe
economie, cum sunt cei mai mulți
salariați din Iași, dar și din alte județe,
vor avea cea mai mică pensie din sistem.
Specialiștii le recomandă să-și găsească
încă o sursă de venit pentru a-și asigura
o pensie decentă la bătrânețe.

“Un sfert din salariații din România
lucrau anul trecut pe salariul minim
pe economie. Este bine ca omul să se
ocupe și de salariu, dar și de vechime,
să primească mai mulți bani la pensie.
Pot să-și găsească și surse alternative
privind veniturile, nu doar să se bazeze
pe sistemul public de pensii. Cei cu
salariul minim pe economie trebuie să
își găsească o sursă ce le va aduce un
venit suplimentar, când vor ieși la
pensie. Sunt persoane foarte multe
care cumpără locuințe și le închiriază,
de exemplu. Este o sursă de venit pe
viitor. Până la urmă, dacă 25 la sută
din salariu se duce la pensie, atât vei
primi la pensionare. Cred că o pensie
decentă ar fi de 2.500 de lei lunar.
Avem alternativa pensiilor facultative.
Nu pot spune că Pilonul II sau III
îmbogățește pe cineva, dar mai există
un ban în plus pe care garantat îl va
încasa pensionarul”, mai spune Maria
Andronache. Reporterii BZI au arătat
în edițiile anterioare faptul că a explodat
piața imobiliară din Iași.

Ciprian Iftimoaei: “Vom avea
pensii de subzistență”
Tinerii cu vârste cuprinse între 30
și 34 de ani reprezintă aproximativ 10

la sută din populația județului Iași.
Specialiștii spun că, în prezent, banii
cotizați de tineri la sistemul de pensii
sunt pentru plata pensiilor părinților.
Astfel, un tânăr care are acum 30 de
ani și muncește cu contract cotizează
pentru pensia mamei sau a tatălui său.
“Acum se plătesc pensiile părinților
noștri, cu tot ce înseamnă contribuții
la pensii, impozit pe venit. Din păcate,
scade populația, la fel și forța de muncă,
îmbătrânește populația. Au plecat
oamenii în afară - migrația e în creștere.
Proiecțiile ONU arată că, în 2050,
populația României va scădea cu câteva
milioane de persoane. Cine ne va plăti
pensiile, în această situație?! Vom avea
pensii de subzistență”, susține Ciprian
Iftimoaei, directorul adjunct al Direcției
Județene de Statistică Iași.
Venitul minim pe economie s-a
majorat din acest an la 1.524 de lei, cu
138 de lei mai mult decât în anul precedent.
În județul Iași sunt 180.778 de salariați,
majoritatea activând în domeniul
serviciilor. Cel mai mare salariu din
Iași este al unui IT-ist. Doar unii dintre
tinerii care au vârste cuprinse între 30
și 34 de ani lucrează în domenii bine
plătite.
Raluca COSTIN
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Jale pe strada VIP-urilor din
Iași. Șoseaua Văleni, din
zona Galata, se prăbușește

O stradă cu casele
unor VIP-uri din Iași a
devenit un adevărat
coșmar pentru
conducătorii auto.
Strada Văleni, din
cartierul Galata, a
fost cârpită de
Primăria Iași în
toamna anului trecut,
însă investiția a fost
insuficientă

Dezastru pentru câteva
zeci de persoane dintr-o zonă
a municipiului Iași. Cei care
locuiesc pe strada Văleni, din
cartierul Galata, au ajuns să
trăiască un adevărat coșmar.
Strada a fost una dintre cele
mai căutate artere din oraș în
urmă cu circa 20 de ani. Mai
multe persoane influente din
municipiu și-au ridicat adevărate
palate pe strada Văleni, zona
fiind una selectă la vremea

respectivă. Lucrurile s-au
schimbat însă radical, în ultimii
ani, după ce șoseaua s-a surpat,
iar traficul rutier a devenit o
aventură.

Dezastru pe strada
unde se află casele
unor VIP-uri din Iași
Pe strada Văleni se află,
printre altele, casa în care a
locuit Constantin Simirad,
fostul primar al municipiului
Iași. Locuința fostului edil,
decedat în cursul anului trecut,
este folosită de rudele acestuia
în continuare. Pe această stradă
a locuit și fostul prefect Florin
Vitan, care, din păcate, a decedat
în 2020. De asemenea, pe strada
Văleni mai locuiesc și câțiva
oameni de afaceri din municipiu,
medici, directori și nu numai.
Toți aceștia și-au construit
casele în preajma anilor 2000,
la vremea respectivă strada

Văleni fiind extrem de căutată.
Între timp, situația s-a schimbat
radical.

Primăria Iași a peticit
strada din cartierul
Galata
Strada Văleni din Galata
este și una dintre cele mai
distruse din oraș, fiind puternic
afectată de alunecările de
teren. Defrișările masive din
pădurea Galata, dar și problemele
cu pânza freatică au făcut ca
șoseaua să fie din ce în ce mai
distrusă. După reclamațiile din
ultimii ani, Primăria a reușit
doar să cârpească șoseaua.
”Au venit cei de la Primăria Iași
prin luna octombrie a anului
trecut și au peticit strada.
Categoric este mai bine, măcar
nu mai sunt craterele imense,
unde mai toți își rupeau mașinile.
Să sperăm că strada va fi
refăcută cât de curând”, a spus

o ieșeancă din zona respectivă.
Totuși, strada respectivă va fi
reabilitată, conform celor de
la Primărie. Zona se numără
printre cele mai periculoase
din Iași, versantul Galata având
numeroase probleme.

Dezastru în mai
multe zone din
municipiul Iași.
În municipiu sunt mai multe
străzi care arată ca după război
și care au nevoie de reabilitare
urgentă. Cele mai mari probleme
sunt în zonele Țicău, Păcurari
sau în Valea Adâncă din zona
CUG. Primăria Iași a anunțat că
speră ca pe o mare parte să le
prindă în proiectul de buget sau
să găsească o altă sursă de
finanțare. De altfel, autoritatea
locală a arătat că în bugetul pe
anul 2022 vor fi alocate fonduri
pentru proiectarea și reabilitarea
unor străzi din oraș.

Lista străzilor prinse
în bugetul pe 2022.
În calcul intră și modernizarea
străzilor Alba Iulia, Podoleanu,
Gloriei, Călugăreni, Bucovinei,
Poienilor, Teascului și fundacul
Strugurilor. Municipalitatea va
trece și la proiectarea străzilor
Pompei, Banat și Zlataust, a
șoselei Ștefan cel Mare și Sfânt,
stradelei și fundacului Plopii
fără Soț. În buget mai intră și
fonduri pentru trecătoarea
Vișan și bulevardul Poitiers,
precum și pentru crearea unei
benzi suplimentare pe direcția
șoseaua Arcu-strada Păcurari,
adiacentă Pasajului ”Octav
Băncilă” din Iași. Strada Văleni,
pe care se află casele unor
VIP-uri din Iași, se află în
proiectare, urmând a fi prinsă
și în bugetul pe anul 2022.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Clanul Tănase, din Iași, a fost luat pe sus
de mascați pentru trafic de carne vie.
Trimitea minore la produs

Clanul Tănase, din Iași, a
fost vizitat de “mascați”
ieri-dimineață. Anchetatorii
au intrat pe fir și îi acuză pe
cei din clan că ar fi făcut
trafic de persoane. Mai
multe tinere ar fi fost
trimise să se prostitueze,
iar, de pe urma acestora,
membrii familiei Tănase sar fi ales cu sume
importante de bani

Clanul Tănase din Iași a fost ținta
unor percheziții domiciliare efectuate
de oamenii legii. Astfel, ieri, anchetatorii
au efectuat 5 percheziții domiciliare,
într-o cauză vizând destructurarea
unui grup infracțional organizat,
specializat în săvârșirea infracțiunilor
de trafic de persoane și trafic de minori
(https://www.bzi.ro/membru-al-unuiclan-interlop-din-iasi-condus-decosmos-tanase-injunghiat-de-unrival-incidentul-a-avut-loc-langalondra-4150336).
“În cauză s-a reținut faptul că, în
cursul anului 2019, mai multe persoane,
cunoscute ca făcând parte dintr-o
familie cu trecut infracțional de pe
raza județului Iași, au constituit un
grup infracțional organizat, structurat
și bazat pe relații de rudenie și interese
comune, care a acționat în mod coordonat,
în scopul comiterii unor infracțiuni de
trafic și exploatare a unor victime

vulnerabile financiar și emoțional.
Astfel, membrii grupării au racolat,
transportat pe teritoriul mai multor
state europene, cazat și înlesnit
practicarea prostituției pentru mai
multe victime minore și majore, foloasele
materiale obținute fiind însușite în
totalitate de către membrii grupării.
La audieri au fost duse 10 persoane”,
au afirmat oamenii legii.

Problemele pe care clanul
Tănase, din Iași, le-a
avut cu legea
Interlopul ieşean Cosmos Tănase,
liderul clanului, a fost pus pe 15 octombrie
2021 sub control judiciar de către
procurori. Iniţial, acesta fusese reţinut
pentru 24 de ore, sub acuzaţia de ultraj
la poliţist. El a fost tras pe dreapta de
un echipaj al Poliţiei Rutiere şi a fost
sancţionat pentru comiterea unei
contravenţii. În momentul în care a
văzut că este sancţionat, Cosmos
Tanase ar fi devenit recalcitrant şi ar
fi adresat ameninţări poliţistului care
l-a amendat. Pe de altă parte, Valter,
fratele lui Cosmos Tănase, a fost trimis
în judecată într-un dosar de prostituție.
Povestea începe în luna mai 2021, când
anchetatorii au efectuat două percheziții
domiciliare în municipiul Iași, la locuințele
unor persoane suspectate de săvârșirea
infracțiunii de trafic de persoane,
printre care și Valter Tănase.
“În cauză s-a reținut faptul că,

începând cu anul 2014, două persoane
au recrutat, fie direct, fie prin interpuși,
tinere pe care le-au determinat să
practice prostituția în Marea Britanie.
În activitatea de recrutare a victimelor,
suspecții se orientau spre tinere cărora
le lipsea experiența de viață, aveau un
nivel scăzut de instruire, o stare materială
precară sau se aflau în situații familiale
conflictuale”, au menționat atunci
anchetatorii ieșeni.

Cum acționau “peștii”
pentru racolarea tinerelor
Oamenii legii au mai afirmat că
tinerele erau recrutate prin inducerea
în eroare cu privire la activitatea pe
care urmau să o desfășoare în Marea
Britanie sau cu privire la remunerația
pe care urmau să o primească.
“Victimele erau cazate inițial în
locuințe din Iași, Brăila și Constanța,
ulterior fiind transportate în capitala
Marii Britanii, unde erau cazate în
locuințe închiriate. După determinarea
acestora să accepte practicarea
prostituției prin folosirea violenței,
amenințărilor sau a șantajului, suspecții
postau anunțuri pe mai multe site-uri
de profil, o singură victimă reușind să
obțină zilnic din practicarea prostituției
sume cuprinse între 500 și 1.500 de
lire sterline, bani însușiți aproape în
totalitate de către aceștia. Din investigațiile
efectuate, a rezultat faptul că unul
dintre suspecți avea rolul de lider, în

Marea Britanie, deținând controlul
asupra unui număr de cinci imobile
închiriate în zone centrale ale Londrei,
unde ar fi fost exploatate mai multe
victime. Cel de-al doilea suspect se
ocupa de supravegherea victimelor
exploatate sexual, comunica cu clienții
care apelau numerele de telefon postate
pe site-urile de profil, ținea evidența
și colecta toate sumele de bani obținute
din prostituție”, au adăugat oamenii
legii.

Acord între state pentru
prinderea infractorilor
În vederea documentării activității
infracționale desfășurată de către
suspecți, a fost încheiat un acord privind
constituirea unei echipe comune de
anchetă între România și Marea Britanie.
“Au fost duse la audieri două persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul
jandarmilor ieșeni. Suportul de specialitate
a fost asigurat de către Direcția Operațiuni
Speciale. Suportul financiar și logistic
a fost asigurat de către Eurojust. Facem
precizarea că, pe parcursul întregului
proces penal, persoanele cercetate
beneficiază de drepturile și garanțiile
procesuale prevăzute de Codul de
procedură penală, precum și de prezumția
de nevinovăție”, au încheiat anchetatorii.
Acum, clanul Tănase, din Iași, a fost
pus pe burtă de “mascați”, tot pentru
trafic de carne vie.
Sorin PAVELESCU
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O croitoreasă din Iași investește
în imobiliare! Terenul
valorează 750.000 de euro

Investiții imobiliare,
anunțate de o croitoreasă
din Iași! Terenul soacrei, de
5.000 mp, este folosit
pentru o investiție
imobiliară. Nu departe de
amplasament se află
cartierul de locuințe
colective Vișoianu. Terenul
valorează cel puțin 750.000
de euro

Noi investiții în imobiliare sunt
anunțate în zona CUG, din municipiul
Iași. Pe șoseaua Nicolina, nr. 173, la
limita cu comuna Ciurea, Lăcrămioara
Grigoraș, de profesie croitoreasă, deține
o suprafață importantă de teren de
5.000 mp. Amplasamentul este situat
chiar la șosea. Prin soacra acesteia,
Ana Grigoraș, a fost inițiat un Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea
unui centru de fitness. Recent, Primăria
Iași a eliberat un certificat de urbanism

pentru edificarea investiției.
De precizat este că terenul este
vânat de mai mult timp de dezvoltatorii
imobiliari din Iași, dar proprietarul a
refuzat orice negociere. Cert este că
zona este propice pentru dezvoltarea
proiectelor rezidențiale, mai ales că,
în apropiere, a fost dezvoltat cartierul
Vișoianu, ce aparține dezvoltatorului
Cătălin Tănasă. În zona CUG, Radu
Gorgan, patronul firmei Global Intermed
SRL, a primit avizul de oportunitate
pentru construirea unui bloc de locuințe
colective pe o suprafață de 1.500 mp.

Croitoreasa Lăcrămioara
Grigoraș: “Deocamdată nu
mai facem”
Contactată de reporterii BZI,
Lăcrămioara Grigoraș a precizat că,
deocamdată, proiectul a fost suspendat.
“Deocamdată nu mai facem nimic. De
unde știți? Mama soacră este în acte.
Nu se face nimic”, a precizat croitoreasa.

Conform prețurilor practicate în zonă,
un metru pătrat de teren este tranzacționat
și cu 150 de euro, ceea ce înseamnă
că terenul valorează la prima strigare
nu mai puțin de 750.000 de euro.
În cazul în care este scos un PUZ,
spre exemplu, pentru locuințe colective,
valoarea terenului se dublează. Indiferent
de obiectivul investitorului, proiectul
trebuie analizat de Comisia Tehnică
de Amenajare a Teritoriului și Urbanism,
formată din arhitecți, constituită la
nivelul Primăriei Iași.

În Iași, proiecte imobiliare
cu 8 etaje
La finalul anului 2021 a fost anunțat
un proiect imobiliar pe strada Hlincea
(CUG), din municipiul Iași, ce aparține
dezvoltatorului Claudiu Constantin
Adumitroaei. Terenul vizat are o suprafață
de 2.855 de metri și este situat lângă
Școala Gimnazială nr. 42 “Nicolae Iorga”.
În ședința de Consiliu Local din 28
februarie 2020, proiectul imobiliar a

obținut voturile consilierilor. Primăria
Iași a eliberat un nou certificat de
urbanism pentru edificarea construcției.
Cu tot cu PUZ, valoarea terenului este
de 300 euro/mp.
Proiectul prevede și desființarea
unui loc de joacă pentru copii, aflat pe
proprietatea investitorului. Conform
PUZ, Claudiu Adumitroaei poate construi
un bloc de locuințe colective cu regimul
de înălțime 2S+P+8. Procentul de
ocupare a terenului este de 40 la sută,
coeficient de utilizare a terenului de
3.5, cu spații verzi pe 40 la sută din
suprafața totală a terenului. Inițial, în
familia Adumitroaei, proiectele imobiliare
erau inițiate de Constantin și Claudia
Adumitroaei, părinții investitorului de
pe strada Hlincea. Aceștia au făcut
bani și după ce au lucrat mai mulți ani
în construcții, în Italia. Reprezentanții
Primărie Iași au anunțat că proiectele
imobiliare vor fi autorizate doar în
anumite condiții.
Ciprian BOARU
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Ieșenii au cumpărat 1.200 de mașini
noi cu voucherele din programele
Rabla Clasic și Rabla Plus

Ieșenii care au depus cereri
în programele Rabla Clasic
și Rabla Plus, derulate în
anul 2021, au achiziționat,
cu voucherele de la AFM,
1.200 de mașini noi.
Valoarea totală a tichetelor
solicitate de beneficiari
este de 14 milioane de lei

Persoanele fizice din Iași au achiziționat
1.200 de mașini noi cu voucherele
acordate în programele Rabla Clasic
și Rabla Plus, derulate în anul 2021. În
cadrul programului Rabla Clasic 2021
s-au înscris la producători / dealeri
auto din județul Iași 1.688 de persoane
fizice. Până în prezent au fost achiziționate
1.134 de autovehicule noi, în valoare
de 11 milioane de lei.
În cadrul Programului Rabla Plus
2021 s-au înscris la producători / dealeri
auto din județul Iași 342 de persoane
fizice. Până în prezent au fost achiziționate
66 de autovehicule noi, dintre care 46
pur electrice și 20 hibrid plug-in-uri,
în valoare de 2,5 milioane de lei. Fiecare
voucher primit de beneficiarii fizici
din Iași valorează de la 7.500 de lei, în
programul Rabla Clasic, dar și până la

45.000 de lei, în programul Rabla Plus.
Tichete în valoare de 45.000 de lei au
fost acordate pentru mașinile full
electrice și 20.000 de lei pentru mașinile
hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50
la sută din valoarea autoturismului
nou.

Programele Rabla Clasic și
Rabla Plus, cu o serie de
modificări
Programele vor fi lansate în anul
2022, începând cu luna februarie. Însă
apar modificări în acest an. Astfel,
există posibilitatea de a preda două
vehicule vechi în loc de unul, așa cum
era până acum, precum și acordarea
unui bonus suplimentar de vechime
în valoare de 1.500 de lei pentru mașinile
mai vechi de 15 ani și cu norma de
poluare Euro 3 sau inferioară. Astfel,
pentru achiziționarea unei mașini prin
Rabla Clasic, cei care participă la
program vor putea lua o primă de casare
de 6.000 de lei, la care se adaugă un
bonus de vechime de 1.500 de lei pentru
mașinile mai vechi de 15 ani.
Cu o singură mașină casată se
acordă, astfel, 7.500 de lei pentru
achiziționarea unui vehicul nou cu
motor convențional. În cazul casării a

două mașini, suma acordată de stat
poate ajunge la 12.000 de lei, care,
potrivit Administrației Fondului pentru
Mediu (AFM), include 9.000 de lei primă
de casare și două ecobonusuri de câte
1.500 de lei pentru vechime. Pentru a
putea fi casat, un vehicul trebuie, din
2022, să aibă o vechime de cel puțin
6 ani de la data fabricației sau a primei
înmatriculări în România.

Cei care vor să cumpere
mașini noi primesc mai
mulți bani
În cazul Rabla Plus, la casarea unui
singur autovehicul, cei înscriși în
program vor putea primi un ecotichet
de 45.000 de lei și un plus de 1.500 de
lei pentru mașinile mai vechi de 15 ani.
Suma acordată de stat ajunge astfel
la 46.500 de lei. Pentru un vehicul PlugIn Hybrid (hibrid cu încărcare la priză),
doritorii pot primi un ecotichet de
20.000 de lei și ecobonusul de 1.500
de lei. Suma acordată de AFM ajunge,
în acest caz, la 21.500 de lei.
Dacă se casează două vehicule,
programul include un ecotichet de
45.000 de lei, la care se adaugă 3.000
de lei prima de casare și după ecobonusuri
de vechime de câte 1.500 de lei, dacă

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

este cazul. Astfel, suma maximă primită
poate ajunge la 51.000 de lei. Programele
au fost lansate în aprilie 2021.

În programul Rabla pentru
Electrocasnice s-au acordat
5.000 de vouchere
Unul dintre programele derulate
de AFM, care are succes în Iași, este
Rabla pentru electrocasnice. Ieșenii
care au solicitat tichete în Programul
Rabla pentru Electrocasnice, etapa a
doua, din 2021, au achiziționat laptopuri, tablete, mașini de spălat sau
uscătoare de rufe, cu 1.000 de vouchere.
AFM a publicat pe site-ul instituției
lista solicitanților aprobați în etapa a
doua din cadrul Programului național
de înlocuire a echipamentelor electrice
și electronice uzate cu unele mai
performante din punct de vedere energetic
(Rabla pentru electrocasnice). Alte 4.000
de vouchere le-au fost acordate ieșenilor
care au depus cereri în cadrul programului
ce va fi derulat și în acest an, însă nu
au fost stabilite detaliile privind acordarea
tichetelor. Interesant este și faptul că
ieșenii au cumpărat 1.200 de mașini noi
cu voucherele din programele Rabla
Clasic și Rabla Plus.
Raluca COSTIN
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Pensionarii din Iași, nemulțumiți
că nu au primit ajutorul financiar
de 1.200 de lei, deși se încadrau

Pensionarii din Iași au depus
reclamații la Casa Județeană de
Pensii, fiind nemulțumiți că nu au
primit ajutorul financiar promis de
Guvern, de maximum 1.200 de lei.
Specialiștii instituției verifică
pensionarii pentru ca aceștia să nu fie
buni de plată în cazul în care au primit
banii necuvenit sau să rezolve
problemele dacă aceștia se încadrau
în plafon și nu i-au primit deloc

Pensionarii din Iași sunt nemulțumiți că nu au
primit ajutorul financiar de maximum 1.200 de lei,
în luna ianuarie 2022, deși se încadrau în plafonul
stabilit de Ordonanța de urgență. Maria Andronache,
directorul Casei Județene de Pensii (CJP) Iași, spune
că a primit deja reclamații cu privire la aceste situații
și trage un semnal de alarmă, întrucât, după
suprapunerea bazelor de date privind veniturile
pensionarilor, ar putea să apară surprize. ”Noi am
primit cereri de la anumite persoane care spun că
nu au primit banii. Cred că avem 10 sesizări primite
până acum, fiind vorba de persoane care aveau
pensie de 1.100, de 1.200 de lei și nu au primit ajutorul
financiar. Oamenii s-au sesizat și au depus cereri
la noi. Rugămintea noastră este să aibă puțină
răbdare. De aceea trag un semnal de alarmă!
Deocamdată, la nivelul CJP se fac demersuri pentru
suprapunerea bazelor de date și urmează să trimit
în teritorii fișierul care presupune o nouă verificare
a pensionarilor. Persoanele care nu au primit și se
consideră îndreptățite să primească trebuie să mai
aibă puțină răbdare. La nivelul Casei Județene de
Pensii, se încadrau la acest plafon de 1.600 de lei,
dar trebuie verificat dacă au venituri și din alte
structuri, să vedem dacă erau eligibili la plată”, spune
Maria Andronache.

Pensionarii din Iași care au primit
ajutorul financiar sunt verificați încă o
dată de specialiști

Directorul instituției spune că pot să apară și
debite dacă se constată că unele persoane au primit

banii deși nu erau eligibile la plată. ”Legea spune că
la acest plafon, de 1.600 de lei, să ținem cont de
toate veniturile unei persoane. Este posibil, ca urmare
a acestei presiuni privind acordarea ajutoarelor, să
fie persoane care au primit banii și nu erau eligibile.
Atunci vom fi nevoiți să facem debite. Sau invers.
Persoane care nu au primit acest ajutor, aveau
dreptul, și atunci vom repara acest neajuns. Din
cauza presiunii timpului nu s-au putut suprapune
toate bazele de date, așa cum spune Ordonanța.
Astfel, baza de date a Casei de Pensii trebuia suprapusă
cu a celorlalte organisme, structuri, care acordă
pensii. Adică Ministerul de Interne, Ministerul Apărării
Naționale, Cultele Catolice, Casa de Pensii a avocaților”,
mai spune Maria Andronache. Pensiile au fost majorate
începând cu luna ianuarie 2022. Punctul de pensie
a fost mărit de la 1.442 de lei la 1.586 de lei. Pensia
minimă a crescut de la 800 la 1.000 de lei, pe lună.

Pensionarii din Iași au primit ajutoare
financiare cuprinse între 600 și
1.200 de lei în luna ianuarie 2022
Pensionarii din Iași au primit ajutoare financiare
în valoare de 91 de milioane de lei. Ordonanţa de
urgenţă prevede acordarea unui ajutor financiar
pentru pensionarii sistemului public cu pensii mai
mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toţi cei
care se încadrează în această categorie să aibă un
venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022. Numărul
total de beneficiari de ajutor financiar, din Iași, este

de 85.536 de persoane, din care 47.507 cu venituri
mai mici sau egale cu 1.000 de lei și care primesc în
ianuarie 1.200 de lei. Un număr de 38.029 de pensionari
cu venituri între 1.000-1600 lei inclusiv primesc
diferența până la 2.200 de lei și total venituri. De
exemplu, o pensionară care are venitul de 1.300 de
lei lunar, primește ajutorul financiar în valoare de
900 de lei. Pentru o pensie de 1.001 lei se acordă un
ajutor de 1.199 de lei (total 2.200 de lei), pentru o
pensie de 1.002 lei, ajutorul va fi de 1.198 lei, iar suma
acordată scade pe măsură ce pensia este mai mare,
astfel că pentru o pensie de 1.600 de lei, ajutorul va
fi de 600 de lei. După ce s-au făcut plățile către
pensionarii din Iași, cei nemulțumiți că nu au primit
ajutorul de maximum 1.200 de lei, deși se încadrau,
au depus reclamații la CJP. Reporterii BZI au prezentat
situația unui ieșean care a muncit în străinătate și
și-a cumpărat vechimea în muncă.
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
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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,
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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.

MEDIU
SC POPVAL-COS SRL prin Popa
Valerica, beneficiară a lucrării
Desființare birou+magazin(C1),
wc(C5), anexa(C2), depozite(C3 si
C4), construire clădire
multifuncțională(birouri, servicii,
comerț, restaurant-bar)
condiționat de elaborare și
aprobare PUZ, situată în sat
Focuri, comuna Focuri, NC 60086,
jud. Iași, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu.
Prima versiune a proiectului de
plan propus poate fi consultată la
sediul APM Iași - Calea Chişinăului
nr. 43 în zilele de luni-joi (orele 816.30) și vineri (orele 8-14.00).
Observațiile publicului se primesc
la sediul APM Iași în termen de 15
zile calendaristice de la publicarea
anunțului.
Susanu Emanuel și Niculiță Ionuț,
beneficiari ai lucrării Elaborare PUZ
+ RLU - În vederea construirii unor
locuințe colective, spații
comerciale și servicii cu regim de
înălțime D+P+3E, situată în Strada
Mănăstirii, sat Hlincea, comuna
Ciurea, jud. Iași, NC 65644, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu. Prima versiune a proiectului
de plan propus poate fi consultată
la sediul APM Iași - Calea
Chişinăului nr. 43 în zilele de lunijoi (orele 8-16.30) și vineri (orele
8-14.00). Observațiile publicului se
primesc la sediul APM Iași în
termen de 15 zile calendaristice de
la publicarea anunțului.
Comuna Comarna, titular al PUG
comuna Comarna, judeţul Iaşi,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectul de plan/program
propus poate fi consultată la
sediul APM Iaşi, în zilele de lunijoi, orele 8 –16,30. Observaţiile
publicului se primesc la sediu
APM Iaşi, - Calea Chişinăului, nr.
43, în termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anunţului.
SC POPVAL-COS SRL şi POPA
VALERICA titular al proiectului
“Construire locuinţe individuale şi
cuplate, cu spaţii comerciale şi
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servicii la demisol - conform PUZ
aprobat cu HCL nr. 406/
31.10.2019”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM
Iasi, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului: nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi nu
se supune evaluării adecvate.,
pentru proiectul mai sus
menţionat, propus a fi amplasat în
municipiul Iaşi, Zona Viticultori
(T64), N.C.-149259, judetul Iaşi.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Iasi, Calea Chişinăului. nr. 43, in
zilele de luni-joi intre orele 8:00 –
16:30 si vineri intre orele 8:00 –
14:00, precum şi la următoarea
adresă de internet apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a
APM Iasi.
POMÂRLEANU VASILE DUMITRU
anunță publicul interesat asupra
deciziei de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul
„CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE PE TEREN
PROPRIETATE – CONFORM PUZ
APROBAT CU HCL. NR.
280/29.08.2006”, propus a fi
amplasat în mun. Iași, Județul Iași,
Aleea Mihail Sadoveanu, nr. FN, nr.
cad. 168793, judeţul laşi. Proiectul
acordului de mediu şi informațiile
relevante pentru luarea deciziei
pot fi consultate la sediul APM Iași
din municipiul Iași, Str. Calea
Chișinăului nr. 43, jud. Iași, de luni
până vineri între orele 8-14,
precum şi pe internet la adresa
apmis.anpm.ro. Observațiile
/contestațiile publicului se primesc
la sediul APM Iași în termen de 10
zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a APM Iași.

NOTIFICĂRI
Moldrom Insolvency IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al SC
DRD TORRO SRL, desemnat de
Tribunalul Iaşi în dosarul nr.
7173/99/2021 (307/2021) prin
prezenta notifică celor interesaţi
faptul că prin încheierea
nr.5/13.01.2022 împotriva
debitorului SC DRD TORRO SRL cu
sediul social în Iaşi, str. Podişului
nr.63 G, parter, Jud. Iaşi, Număr de
ordine în Registrul Comerţului:
J22/1212/2018; C.U.I : 39330365,
s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei.
Termenul pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este
25.02.2022. Termenul pentru
întocmirea tabelului preliminar
este de 07.03.2022. Termenul
pentru definitivarea şi depunerea
tabelului definitiv al creanţelor
este de 01.04.2022, iar termen
pentru examinarea stadiului
procedurii s-a fixat la data
21.04.2022. Creditorii interesați
pot depune declarații de creanţă,
în dublu exemplar la dosarul
7173/99/2021 (307/2021) şi la
sediul lichidatorului judiciar.
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Bărbat din Iași, obligat de
judecători să meargă la cursuri!
De unde a izbucnit scandalul

Un bărbat din Iași a
fost obligat de
judecători să meargă
la cursuri. Astfel,
judecătorii l-au
condamnat pe Adrian
Stănescu la 2 ani și
10 luni de închisoare,
pentru evaziune. În
plus, el a fost obligat
să urmeze cursuri de
recalificare
profesională. În alt
dosar, o ieșeancă a
primit o pedeapsă de
1 an şi 8 luni de
închisoare, cu
suspendare, tot
pentru evaziune

Un bărbat din Iași a fost
obligat de judecători să meargă
la cursuri! Scandalul a izbucnit
de la un control al finanțiștilor
ieșeni. Astfel, judecătorii din
cadrul Tribunalului Iași l-au
condamnat ieri pe Adrian
Stănescu la 2 ani și 10 luni de
închisoare, pentru evaziune
fiscală și complicitate la evaziune

fiscală. În plus, el a fost obligat
să urmeze unele cursuri. “Instanța
îi impune inculpatului Adrian
Stănescu obligaţia de a urma
un curs de calificare profesională
ce va fi stabilit de consilierul
de probaţiune. Admite în parte
acţiunea promovată în cauză
de partea civilă Ministerul
Finanţelor Publice - Agenţia
Naţională de Administrare
Fiscală, reprezentată de DGRFP
Iaşi, şi îl obligă pe inculpatul
Adrian Stănescu la plata către
partea civilă a sumei de 656.806
lei, reprezentând TVA”, au
afirmat magistrații ieșeni.

Bărbat din Iași,
obligat de judecători
să meargă la cursuri!
De remarcat este faptul
că sentința nu e definitivă,
aceasta putând fi contestată.
Dar cum s-a ajuns ca un bărbat
din Iași să fie obligat de judecători
să meargă la cursuri? Ei bine,
procesul său a început pe 3
iunie 2020. Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Iași l-au trimis în judecată sub
acuzațiile de evaziune fiscală
și complicitate la evaziune
fiscală.

Conform anchetatorilor,
în urmă cu câțiva ani, ieșeanul
ar fi încercat să fenteze
autoritățile, creând un prejudiciu
de 656.806 lei. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.

O ieșeancă a fost
condamnată tot
pentru evaziune
Într-un alt dosar, o ieșeancă
a fost pedepsită tot pentru
evaziune fiscală. “Instanța o
condamnă pe Irina Stănescu la
1 an şi 8 luni de închisoare, cu

suspendare, pentru evaziune
fiscală în formă continuată,
constând în evidenţierea, în
actele contabile sau în alte
documente legale, a cheltuielilor
care nu au la bază operaţiuni
reale ori evidenţierea altor
operaţiuni fictive (13 acte materiale).
Inculpata va presta o muncă
neremunerată în folosul comunității,
pe o perioadă de 90 de zile, la
Consiliului Local Iaşi - Direcţia
de Administrare a Patrimoniului
Public şi Privat sau la Direcţia
de Asistenţă Comunitară. Admite
acţiunea promovată în cauză
de partea civilă Ministerul
Finanţelor Publice - Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală,
reprezentată prin DGRFP Iaşi,
şi o obligă pe inculpată la plata
către partea civilă a sumei de
334.455 de lei, din care suma
de 204.259 de lei cu titlu de TVA
şi suma de 130.196 de lei cu titlu
de impozit pe profit”, au afirmat
judecătorii din cadrul Tribunalului
Iași. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.
Ciprian NEDELCU

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

Miercuri, 19 ianuarie
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Ieșean, băgat în pușcărie după
ce a lovit o rudă cu un cuțit.
Un alt bărbat, condamnat
pentru o faptă similară

Un ieșean va fi băgat în
pușcărie după ce a lovit o
rudă cu un cuțit. Un alt
bărbat a fost pedepsit
pentru o faptă similară.
Astfel, judecătorii din
cadrul Tribunalului Iași l-au
condamnat pe Constantin
Briceag la 5 ani şi 9 luni de
pușcărie, în timp ce
Constantin Chirilă a primit o
pedeapsă de 8 ani de
temniță

Un ieșean va fi băgat în pușcărie
după ce a lovit o rudă cu un cuțit. Un
alt bărbat a fost condamnat pentru o
faptă similară. Astfel, judecătorii din
cadrul Tribunalului Iași l-au condamnat
recent pe Constantin Briceag la 5 ani
şi 9 luni de pușcărie, pentru tentativă
de omor asupra unui membru de familie.
“Instanța dispune confiscarea
cuţitului folosit de inculpat la comiterea

infracţiunii. Constată că persoana
vătămată N.R.B. nu s-a constituit parte
civilă în cauză”, au precizat magistrații
ieșeni. De remarcat este faptul că
sentința nu e definitivă, aceasta putând
fi contestată.

Ieșean, băgat în pușcărie
după ce a lovit o rudă
cu un cuțit
Procesul ieșeanului Constantin
Briceag a început pe 2 iulie 2020. Acesta
a fost acuzat pentru că ar fi încercat
să-și ucidă o rudă. Procurorii au afirmat
că Briceag a intrat în atenția lor. Potrivit
anchetatorilor, între ieșean și o rudă
de-a sa a avut loc un conflict spontan.
Oamenii legii susțin că totul a degenerat,
iar ieșeanul și-ar fi lovit ruda cu un
cuțit. În urma gravelor leziuni suferite,
victima a rămas la pământ. Incidentul
a fost anunțat autorităților printr-un
apel la numărul 112. La fața locului au
ajuns un echipaj de Poliție și unul

Bursa bârfelor

medical. Victima a fost preluată și
transportată la Spitalul Clinic Județean
de Urgență “Sfântul Spiridon”, pentru
acordarea de îngrijiri medicale.
Astfel, doctorii au ajuns la concluzia
că leziunile suferite de victimă au fost
de natură să îi pună acesteia viața în
pericol. De asemenea, polițiștii l-au
identificat pe Constantin Briceag ca
fiind principalul suspect în acest caz.
Ieșeanul a fost ridicat și dus la audieri.
Ulterior, oamenii legii au decis reținerea
acestuia pentru 24 de ore, sub acuzația
de tentativă de omor. Mai apoi, procurorii
au propus arestarea preventivă a lui
Constantin Briceag, iar instanța a admis
cererea formulată.

Constantin Chirilă, acuzat
de tentativă de omor
La rândul său, un alt ieșean, Constantin
Chirilă, a fost condamnat recent la 8
ani de temniță, pentru tentativă de
omor. “Instanța admite în parte acţiunea
civilă. Obligă inculpatul să îi plătească

din ăștia a fost și Bogdănel Bălălăneșcu, agiuns
sicritar de stat degeaba la Menesterul Mediului
încongiurător. Ei bine, acest băjet agiuns la Bucale
și-a îndeplinit obiectivul, adică să stea degeaba și
să ia lovele. Ați mai auzit ceva de acest băjet vânjos
de atunci? Nu, clar că nu. Doar de aia s-a dus acolo,
ca să doarmă liniștit, ca orice pulitician care se
respectă. Babetele mai stau oleacă cu urechile
ciulite taman la menester acolo, să mai vadă ce și
cum face gogâldăul ăla.

Gest disperat al directorului.
A fugărit angajații acasă
și își face de cap
A dat lovitura în noua funcție!
Salariu baban ca să nu
facă nimic pe post
Babetele cele hâtre încep rubricuța din această
zi cu o trebușoară de pe la noi din târg, din lumea
pulitică a urbei. Ei bine, vă mai amintiți ce hărmălaie
a fost la pezedeul local după intrarea la guvernare
și cum unii băjeți de pe acolo au dat din coate să
fugă la Bucale în căutare de mai multe lovele? Unul

Babetele bârfitoare continuă rubricuța de astăzi
cu o chestiune din lumea enstituțiilor economice
de la noi. De data asta, babetele vă povestesc una
scurtă despre dereftorul ememeurilor, taman
Niciolae Vițe cu Lari. Cică ăsta e tare speriat de
panarama cu guvidul, că se teme să nu ia de nicio
culoare virusul acasă. Așa se face că Vițe cu Lari
și-a trimis angajații să lucreze de acasă pe termen
nelimitat, ca să rămână el singur. Acuma, Niciolae
se ocupă cu mailurile, cu telefoanele, mai are oleacă

părții civile C.M. suma de 40.000 de
lei, reprezentând daune materiale, și
suma de 100.000 de lei, cu titlu de
daune morale”, au afirmat judecătorii
din cadrul Tribunalului Iași.
Procesul ieșeanului Constantin
Chirilă a început pe 22 februarie 2021.
Asta, după ce a fost reținut și, mai apoi,
arestat preventiv de pe 12 ianuarie
2021. Oamenii legii au spus că ieșeanul
a fost implicat într-un alt scandal cât
casa. Incidentul a avut loc cu un sătean
din comuna Belceşti, judeţul Iaşi.
Anchetatorii au susţinut că acest
conflict spontan a izbucnit între
Constantin Chirilă şi Costel M. În plus,
la incident ar fi asistat mai mulţi martori,
printre care şi rude de-ale victimei.
Întreg scandalul a fost anunţat autorităţilor
printr-un apel la 112. Victima a fost
transportată de urgenţă la spital, pentru
a primi îngrijiri medicale. De remarcat
că un alt ieșean a fost băgat în pușcărie
după ce a lovit o rudă cu un cuțit.
Ciprian NEDELCU

și dă cu mopul pe acolo. Ce să-i faci dacă ți-e frică?
Unde mai pui că dereftorul a venit cu tot felul de
soluții de curățat și chestii de astea, numai să nu
se lege virusul de el. Cică săracul nu e la prima
tentativă de acest gen de când e dereftor acolo.

Se duce la vale cu carieră
cu tot. Cântecul de
lebădă al unui politician
La final de rubricuță, babele cele hâtre vă mai
povestesc una despre un alt pulitician de pe la noi
din târg, care a cam agiuns la disperare. Babetele
țin să vă zică una despre Mariusică Brobodea,
sinatorul userist obosit, care nu mai e băgat în
seamă nici măcar de gogâldăii lui. Brobodea a ajuns
a cincea roată la căruța usereului, așa că a devenit
ciuca bătăilor din partid. Unde mai pui că se zvonește
că nu va mai pupa vreun post la alegerile viitoare,
că și așa usereul e la vale de tot. Brobodea a auzit
și el asta și a ajuns să-și facă iar campanie la nivel
local, că poate îi înduplecă pe ai lui să-l pună la
bremărie. Cum Brobodea nu mai pupă nimic la
centru, se cam pare că e apusul unei cariere obosite.

