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Vremea în Iași, în perioada
24-30 ianuarie 2022! ANM
anunță șanse de precipitații

Vremea în Iași, în perioada
24-30 ianuarie 2022, va fi
în general închisă, cu
perioade de intensificări ale
vântului și precipitații sub
formă de ninsoare
Vreme închisă în ultima săptămână
din luna ianuarie 2022. Administrația
Națională de Meteorologie (ANM) a
emis prognoza meteo pentru zona
Iașului, valabilă în această săptămână.
Conform celor de la ANM, ieșenii vor
avea parte de o vreme mai mult închisă,
cu perioade în care se vor semnala
intensificări ale vântului, dar și precipitații
ușoare sub formă de ninsoare. Astăzi,
24 ianuarie 2022, de Ziua Unirii Principatelor
Române, vremea va fi ceva mai rece,
cu valori cuprinse între o minimă de
minus 9 grade Celsius și o maximă de
minus 3 grade Celsius. Cerul va fi mai
mult acoperit, vântul va sufla în rafale,
în timp ce pot apărea și precipitații
ușoare sub formă de ninsoare. Spre

seară, vremea va fi închisă, vântul va
sufla în rafale, iar șansele de precipitații
vor fi ridicate. Marți, 25 ianuarie 2022,
ieșenii vor avea parte de o vreme închisă,
cu valori cuprinse între o minimă de
minus 7 grade Celsius și o maximă de
minus 2 grade Celsius. Pot apărea
precipitații, în timp ce vântul va sufla
slab până la moderat. Vremea se va
menține închisă și spre seară, în timp
ce vântul va sufla moderat, iar șansele
de precipitații vor fi ceva mai reduse.

Vreme închisă spre
mijlocul săptămânii
Miercuri, 26 ianuarie 2022, ieșenii
vor avea parte de o vreme închisă, cu
valori cuprinse între o minimă de minus
5 grade Celsius și o maximă de 1 grad
Celsius. Pot apărea ninsori ușoare, în
timp ce vântul va sufla cu putere. Spre
seară, vremea se va menține închisă,
în timp ce șansele de precipitații se
vor menține destul de ridicate. Vântul
va sufla slab până la moderat, în timp
ce precipitațiile își vor face simțită

prezența în continuare. Ieșenii au avut
parte de o vreme rece și în cursul
săptămânii anterioare, conform ANM.
Joi, 27 ianuarie 2022, vremea la
Iași va fi în general închisă. Temperatura
aerului va fi cuprinsă între o minimă
de minus 3 grade Celsius și o maximă
de 2 grade Celsius. Cerul va fi acoperit,
vântul va sufla slab până la moderat,
în timp ce șansele de precipitații vor
fi ceva mai scăzute. Spre seară, vremea
se va menține închisă, în timp ce vântul
va sufla slab până la moderat.

ANM anunță valori mai
ridicate în termometre
Vineri, 28 ianuarie 2022, ieșenii
vor avea parte de o vreme ceva mai
plăcută. Temperatura aerului va fi
cuprinsă între o minimă de minus 4
grade Celsius și o maximă de 4 grade
Celsius. Cerul va fi parțial noros, vântul
va sufla slab până la moderat, iar șansele
de precipitații vor fi reduse. Spre seară,
vremea va fi ceva mai închisă, vântul
va sufla slab până la moderat, în timp

ce șansele de precipitații vor fi reduse
în continuare. Sâmbătă, 29 ianuarie
2022, vremea va fi ușor mai închisă,
cu valori cuprinse între o minimă de
minus 5 grade Celsius și o maximă de
2 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros,
vântul va sufla slab până la moderat,
în timp ce șansele de precipitații vor
fi destul de reduse. Vremea se va
menține închisă și spre seară, în timp
ce șansele de precipitații vor fi reduse
în continuare. Duminică, 30 ianuarie
2022, vremea la Iași se va menține
închisă, în timp ce șansele de precipitații
vor fi destul de scăzute. Temperatura
aerului va fi cuprinsă între o minimă
de minus 1 grad Celsius și o maximă
de 2 grade Celsius. Șansele de precipitații
vor fi reduse și spre seară, în timp ce
vântul va continua să sufle slab până
la moderat. Vremea în Iași, în perioada
24-30 ianuarie 2022, va fi ceva mai
diferită față de perioada similară din
2021.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Primăria Iași îi dă o lovitură
miliardarului Ioan Niculae!
Amendă uriașă pentru dezastrul
de la Fabrica de Țigarete

Primăria Iași a amendat
firma deținută de
miliardarul Ioan Niculae,
proprietarul terenului de la
Fabrica de Țigarete din Iași.
Afaceristul va trebui să
plătească un impozit
majorat cu 400 la sută
pentru dezastrul lăsat la
monumentul istoric din
oraș
Lovitură pentru un miliardar cu
legături strânse la Iași. Primăria Iași
a decis să-i majoreze impozitul pe
afacerea pe care o deține în oraș, după
ce a lăsat totul să se prăbușească.
Ioan Niculae, cel care deține Galaxy
Tobacco SA, va trebui să plătească cu
400 la sută mai mult impozitul pentru
terenul de la Fabrica de Țigarete din
municipiul Iași. Municipalitatea a făcut
mai multe controale în ultima perioadă
la clădirile și terenurile din oraș.

Proprietarii care nu au îngrijit aceste
suprafețe s-au ales cu valoarea impozitului
majorată chiar și cu 500 la sută. Printre
cei care au lăsat terenurile degradate
se numără și firma lui Ioan Niculae,
proprietarul actual al zonei pe care se
află fosta Fabrică de Țigarete.

Primăria Iași a amendat
firma deținută de
afaceristul Ioan Niculae
Astfel, municipalitatea a decis ca
firma Galaxy Tobacco SA să plătească
valoarea impozabilă a terenului de la
Fabrica de Țigarete, de 12.347 lei, la
valoarea de 400 la sută. Astfel, firma
miliardarului Niculae va trebui să
plătească un impozit de 49.388 de lei
pentru bălăriile de pe Șoseaua Națională,
nr.1. ”S-a procedat la verificarea adresei
transmise de Serviciul Corp Control
Primar, prin care organul fiscal a fost
informat că au fost identificate
clădiri/terenuri neîngrijite, însoțite de
fișe de evaluare, note de constatare,

copii după somații, precum și imagini
foto cu situația existentă la data
verificării”, se arată în decizia municipalității
ieșene. Firma afaceristului a mai fost
amendată de municipalitatea ieșeană
și în trecut pentru că nu s-a îngrijit de
teren. Niculae, patron al clubului de
fotbal Astra Giurgiu, a fost condamnat
în trecut la închisoare cu executare
pentru fapte de corupție.

Dezastrul de la Fabrica de
Țigarete din Iași
Miliardarul Ioan Niculae a intrat în
posesia terenului de la Fabrica de
Țigarete din Iași prin firma sa, Galaxy
Tobacco SA, (fosta Societate Națională
Tutunul Românesc - SNTR) în urmă cu
mai mulți ani, după ce fabrica și-a
încetat activitatea. Totuși, firma acestuia
nu a făcut nimic cu terenul pe care se
afla fosta fabrică de țigări, astfel încât
municipalitatea a decis să îi majoreze
impozitul. Fabrica de Țigarete din Iași
a fost o fabrică înființată în anul 1864

în municipiul Iași, pentru producerea
de țigarete și alte produse de tutun.
Clădirile fostei Fabrici de Țigarete sunt
incluse pe lista monumentelor istorice
din județul Iași, suprafața construită
fiind de 1.427,7 mp, cu o suprafață
desfășurată de 5.797 mp, cu trei etaje
și mansardă.

Plan pentru zona fostei
fabrici de țigări din Iași

O parte din terenul de la Țigarate
a ajuns și la Complexul Național Muzeal
”Moldova” Iași. Instituția vizează realizarea
primului Muzeu de Arheologie Industrială
din România, tocmai pe amplasamentul
fostei Fabrici de Țigarete. În clădirea
fostului depozit de tutun de la Fabrica
de Țigarete urmează a se dezvolta un
spațiu istoric unicat. Au fost și discuții
cu firma afaceristului Ioan Niculae
pentru terenul de la Fabrica de Țigarate
din Iași.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Doi copii din Iaşi, lăsaţi orfani de
mamă! Femeia, bătută de
propriul soţ cu un lemn de foc
O femeie a ajuns recent în
mormânt după ce ar fi fost
agresată de propriul soţ cu
un lemn ce urma să ajungă
în sobă. Astfel, doi copii au
fost lăsaţi orfani de mamă
şi au ajuns acum în grija
statului. Totodată,
agresorul, Gelu Tinel
Gherasim, a fost arestat

Doi copii din Iaşi, lăsaţi orfani de
mamă! Asta, după ce femeia a fost
bătută de propriul soţ cu un lemn de
foc. În urma incidentului extrem de
grav, agresorul, Gelu Tinel Gherasim,
a fost arestat preventiv. „Instanţa admite
propunerea formulată de Ministerul
Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul
Iaşi. Ia faţă de inculpatul Gelu Tinel
Gherasim, cercetat sub acuzaţia săvârşirii
infracţiunii de lovituri cauzatoare de
moarte asupra unui membru de familie,
măsura arestării preventive pe o perioadă
de 30 de zile. Dispune emiterea de
îndată a mandatului de arestare preventivă
faţă de inculpat”, au afirmat recent
judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi.
În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.

Ieşeanul Gelu Tinel
Gherasim, acuzat de lovituri
cauzatoare de moarte
Pe lângă arestarea preventivă
pentru lovituri cauzatoare de moarte
asupra unui membru de familie, magistraţii

ieşeni au dispus preluarea copiilor lui
Gelu Tinel Gherasim de către autorităţi.
„Instanţa dispune înştiinţarea, de îndată,
a autorităţii competente, respectiv a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Iaşi, în vederea
luării măsurilor de ocrotire faţă de
copii minori (M.F.G. şi I.V.G.) ai inculpatului
arestat preventiv”, au mai afirmat
magistraţii ieşeni. Asta, după ce ieşeanul
Gelu Tinel Gherasim a fost acuzat de
lovituri cauzatoare de moarte asupra
unui membru de familie. De remarcat
este faptul că decizia instanţei ar fi
putut fi contestată de către inculpat,
însă ieşeanul nu a făcut acest lucru.
În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.

Doi copii din Iaşi, lăsaţi
orfani de mamă: femeia,
bătută de propriul soţ cu un
lemn de foc
Anchetatorii au spus că ieşeanul
Gelu Tinel Gherasim a intrat în vizorul
lor în urmă cu câteva săptămâni.
„În fapt, s-a reţinut că, pe data de
30 decembrie 2021, în timp ce se aflau
la domiciliul comun din satul Gura
Bădiliţei, comuna Vânători, judeţul Iaşi,
pe fondul consumului excesiv de alcool
şi al unui conflict spontan, inculpatul
i-a aplicat soţiei sale numeroase lovituri
peste tot corpul, cu o bucată de lemn,
pregătită pentru a fi introdusă în sobă.
Pe data de 31 decembrie 2021, ca urmare

a leziunilor suferite, victima a decedat
la domiciliu. Medicii legişti au apreciat
cauza morţii ca fiind cauzată de şocul
hemoragic consecutiv multiplelor
leziuni, concurator cu intoxicaţia etilică
acută. Facem precizarea că propunerea
formulată sau luarea unor măsuri
procesuale, aşa cum sunt acestea
reglementate de Codul de procedură
penală, nu pot, în nicio situaţie, să
înfrângă principiul prezumţiei de
nevinovăţie”, a declarat Mihaela Apostol,
prim-procurorul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Iaşi. Astfel, doi copii
din Iaşi au fost lăsaţi orfani de mamă,
după ce femeia a fost bătută de propriul
soţ cu un lemn de foc.

Ciprian NEDELCU
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Denisa Ionașcu, secretarul Primăriei
Iași, va fi evaluată! Consiliul
Local îi verifică performanțele

r

Activitatea secretarului
Primăriei Iași, Denisa
Ionașcu, va fi evaluată de
doi aleși din cadrul
Consiliului Local al
municipiului. Primarul
Mihai Chirica s-a arătat
nemulțumit de activitatea
acesteia, dar și de modul
cum a reușit Denisa
Ionașcu să blocheze
activitatea instituției

Consiliul Local Iași va stabili doi
consilieri care vor monitoriza activitatea
și performanțele secretarului municipiului.
Un proiect de hotărâre legat de activitatea
secretarului Denis Ionașcu va fi pe
ordinea de zi a ședinței de Consiliu
Local din data de 28 ianuarie 2022.
Consilierii locali desemnați de Deliberativul
Primăriei vor trebui să evalueze
performanțele individuale profesionale
ale secretarului municipalității ieșene

pe parcursul anului 2021. De altfel, în
ultima perioadă s-au înmulțit plângerile
la adresa acesteia, foarte mulți ieșeni
reclamând că mai multe proiecte sunt
blocate de către aceasta în mod voit.

Denisa Ionașcu, secretarul
Primăriei Iași, va fi evaluată
Proiectul de hotărâre inițiat de
Executivul Primăriei arată cum va fi
evaluată activitatea secretarului
municipalității. ”Comisia de evaluare,
formată din primar și cei doi consilieri
locali, nominalizați de către consiliul
local, se va constitui prin dispoziția
primarului, pe baza propunerilor,
nominalizării Consiliului. Procesul de
evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale secretarului general al
unității administrativ-teritoriale reprezintă
aprecierea obiectivă a performanțelor
profesionale individuale ale funcționarului
public prin compararea gradului și a
modului de îndeplinire a obiectivelor

individuale și a criteriilor de performanță
stabilite cu rezultatele obținute în mod
efectiv de funcționarul public”, se arată
în proiectul de hotărâre. În ultima
perioadă, Denisa Ionașcu a fost implicată
și în unele scandaluri imobiliare, dup
ce a blocat emiterea unor avize.

Plângeri la adresa
secretarului municipalității
ieșene
În plus, Denisa Ionașcu, secretarul
municipalității, s-a ales cu mai multe
reclamații și plângeri legate de activitatea
acesteia din primărie. Chiar edilul Mihai
Chirica a menționat că sunt plângeri
privind activitatea comisiei de fond
funciar, de probleme nesoluționate în
ceea ce privește comisia de disciplină
etc. Practic, secretarul Primăriei ar fi
dat dovadă de lipsă totală de profesionalism
în activitatea sa. În plus, reclamațiile
depuse de ieșeni privind blocarea unor
proiecte par că au pus capac. Mai mult,

este cunoscut și faptul că secretara
Consiliului Local blochează toate
investițiile din acest oraș, detaliu care
a stârnit nemulțumirea șefilor Primăriei.

Evaluare finală până la 31
martie 2022
Activitatea secretarului va fi evaluată
până la finalul lunii martie 2022, conform
proiectului de hotărâre ce va fi discutat
de plenul Consiliului Local Iași. ”Evaluarea
se va face anual, în perioada cuprinsă
între 1 ianuarie-31 martie din anul
următor perioadei evaluate, pentru
toți funcționarii publici care au desfășurat
efectiv activitate minimum 6 luni în
anul calendaristic pentru care se
realizează evaluare”, se mai arată în
proiectul de hotărâre ce va fi discutat
de plenul Consiliului Local Iași.
Denisa Ionașcu, secretarul Primăriei
Iași, nu a răspuns apelurilor telefonice
pentru a oferi un punct de vedere.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Testarea gratuită pentru depistarea
cancerului de col uterin la Iași s-a
încheiat! Peste 200 de femei au fost
examinate în cele 5 zile-maraton

Sute de femei au stat la
rând pentru a se testa
gratuit împotriva a
cancerului de col uterin la
Iași. Medicii de la Institutul
Regional de Oncologie, cei
care au organizat
evenimentul, au fost plăcut
surprinși de rezultatele
obținute în cadrul caravanei
de screening care a durat 5
zile
Vineri, 21 ianuarie 2022, campania
de testare gratuită organizată de
Institutul Regional de Oncologie Iași
în principalele cartiere ale municipiului
Iași s-a încheiat. Ultima oprire a caravanei
de screening a fost în cartierul Tătărași
din Iași, unde femeile au stat la rând
pentru a beneficia de această oportunitate.
Cele mai multe dintre acestea au fost
abordate de echipa medicală, direct
de pe stradă, sau unele au venit din
proprie inițiativă. Consultația a durat
în jur de 10 minute în funcție de fiecare

pacientă. ”În cadrul maratonului
desfășurat în cartierele ieșene, în cele
5 zile de activitate, am reușit să testăm
gratuit 259 de femei. Vârsta pacientelor
care s-au prezentat la control a fost
între 20 și 65 de ani. Acțiunea de
promovare a screening-ului s-a încheiat
prin iluminarea în turcoaz a fațadei
Palatului Culturii, vineri (21 ianuarie
2022 ) și sâmbătă (22 ianuarie 2022).
Turcoazul este culoarea-simbol împotriva
cancerului de col uterin. Reamintim
că, în a treia săptămână din ianuarie,
sărbătorim prevenția cancerului de
col uterin, iar Institutul Regional de
Oncologie Iași se ocupă îndeaproape
de problema aceasta”, au declarat
reprezentanții proiectului de screening
pentru cancer de col uterin, ONCOPOREV.

Importanța testării
pentru depistarea
cancerului de col uterin
Medicul Laurențiu Bontaș, managerul
proiectului de screening pentru cancer
de col uterin, ONCOPOREV, a explicat

cât de importantă este prevenirea
acestei boli. Cifrele femeilor nou
depistate sunt îngrijorătoare, la fel și
numărul pacientelor care mor din cauza
acestei patologii.
”Prevenția este cea mai importantă
cale de a stopa această boală. Avem
la momentul de față 3.800 de cazuri
noi, iar în fiecare an, aproape 2.000 de
femei mor, nevinovate, din cauza acestei
boli. Este o cifră extraordinar de mare”,
dr. Laurențiu Bontaș, managerul
proiectului de screening pentru cancer
de col uterin, ONCOPOREV.

Cancerul de col uterin: care
sunt simptomele și cauzele
Cancerul de col uterin este o tumoare
care crește pe colul uterin, partea
inferioară a uterului emergând în vagin.
Principala cauză a cancerului de col
uterin este infecția cu HPV (papilomavirus
uman), dintre care unele tipuri pot
determina dezvoltarea cancerului.
Aceste virusuri sunt responsabile
pentru 99% din cancerele de col uterin.

Factori de risc pentru cancerul de col
uterin sunt: lipsa controalelor ginecologice,
primul raport sexual precoce, tutunul,
un nivel socio-economic scăzut, infecții
cu transmitere sexuală, deficiențe
imune (HIV, transplant etc.),prezența
mai multor parteneri sexuali.
Acest tip de cancer progresează
lent, fără a da semne specifice. Sângerarea
poate apărea, dar într-un stadiu avansat.
Cea mai bună modalitate de a observa
anomaliile în timp este de a face un
test frotiu în mod regulat. De la apariția
leziunilor precanceroase pe colul uterin
până la apariția cancerului real durează
mai mult de zece ani. În această perioadă
de timp, femeia nu prezintă niciun
simptom, fără sângerări sau scurgeri
vaginale. Cancerul de col uterin nu
prezintă primele semne decât într-un
stadiu invaziv, când celulele anormale
au intrat în căptușeală. În acest stadiu,
pot exista sângerări imediat ce atingeți
colul uterin, de exemplu în timpul actului
sexual.
Andreea PĂDURESCU
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Nu se impune carantinarea
localităților ieșene cu
incidență de peste 6 la mie

Autoritățile au precizat că nu se va
impune carantinarea localităților
ieșene, din zona metropolitană, care
au depășit incidența infectării Covid19 de 6 la mie. Printre acestea se
numără: municipiul Iași, Aroneanu,
Bârnova, Ciurea, Miroslava, Rediu și
Valea Lupului

În municipiul Iași și în alte 6 comune din zona
metropolitană: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Miroslava,
Rediu și Valea Lupului, incidența infectării Covid-19
a trecut de 6 la mie. În mod normal, în acest caz se
impune carantinarea zonei, însă reprezentanții
Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași au precizat
că nu vor lua această măsură și de ce nu fac asta.
”Incidența în cele 7 localități din zona metropolitană
este mai mare pentru că populația de acolo este
într-un număr redus, iar populația infectată este
reprezentată în majoritatea cazurilor de persoane
care lucrează în Iași și locuiesc în aceste localități
din apropierea Iașului. Evaluarea pe care noi am
făcut-o din punct de vedere a necesității carantinării
arată că punctajul obținut de aceste localități nu le

plasează în poziția de a fi carantinate. Recomandările
rămân aceleași care au fost de-a lungul pandemiei,
purtarea măștii, spălarea pe mâini, păstrarea distanței
și vaccinarea”, a declarat dr. Vasile Cepoi, directorul
DSP Iași.

Nu se impune carantinarea localităților
ieșene chiar dacă incidența
crește de la o zi la alta
De la începutul lunii ianuarie 2022, rata infectării
Covid-19 a început să crească vizibil la Iași. În ultimele
trei zile, numărul noilor cazuri a depășit cifra de 700
în 24 de ore. Potrivit specialiștilor, cele mai multe
dintre acestea sunt cazuri de infectare cu noua
tulpină Omicron, care are o transmitere comunitară.
Odată cu numărul mare de cazuri a crescut și numărul
internărilor. Ieri, 23 ianuarie 2022, în spitalele suport
Covid-19 din Iași erau ocupate peste 300 de paturi,
dintre care 22 în secțiile ATI. ”Și la Iași, ca la și nivel
național, incidența crește de la o zi la alta, crește și
numărul de cazuri internate în spital, dar cu un ritm
mai redus, decât rata infectărilor. Spre deosebire
de valul 4, când între rata infectărilor și rata internărilor
exista un paralelism, acum situația este diferită. Nu
avem o statistică privind tulpina dominantă în Iași,

pentru că nu facem astfel de statistici la nivel
județean, dar având în vedere că deja suntem în
transmitere comunitară, înseamnă că tulpina
dominantă este Omicron”, a precizat dr. Vasile Cepoi,
directorul DSP Iași.

Peste 700 de ieșeni, imunizați
în doar 24 de ore

Peste 700 de persoane au fost imunizate într-o
singură zi la Iași. Numărul imunizărilor împotriva
COVID-19 a început să crească din nou, după ce
medicii au făcut apeluri disperate către populație
să se vaccineze. În cadrul campaniei de vaccinare
împotriva COVID-19, desfășurată la nivelul județului
Iași, până ieri, 24 ianuarie 2022, au fost administrate
peste 600.000 de doze de vaccin anti-Covid. Pe data
de 20 ianuarie 2022 au fost vaccinate 748 de persoane,
dintre acestea 207 au primit doza I, 89 de persoane
s-au prezentat pentru rapel, iar cu doza a III-a s-au
vaccinat 482 de persoane. Cu privire la administrarea
vaccinului Johnson & Johnson, 107 de doze au fost
administrate în ultimele 24 de ore. De la începutul
campaniei de vaccinare s-au înregistrat 473 de
reacții adverse ușoare.
Andreea PĂDURESCU
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La Iași este programat un Simpozion intitulat
”Unirea lui Cuza. Un act istoric fundamental
în constituirea României europene”

Astăzi, 24 ianuarie 2022, ora 10:00, la
Iași este programat un Simpozion
intitulat ”Unirea lui Cuza. Un act
istoric fundamental în constituirea
României europene”. Activitatea
științifică se va derula în format
hibrid, on-line și cu prezență fizică
La Iași, astăzi, 24 ianuarie 2022, ora 10:00, este
programat un Simpozion intitulat ”Unirea lui Cuza.
Un act istoric fundamental în constituirea României
europene”. Activitatea științifică se va derula în
format hibrid, on-line și cu prezență fizică. Totul are
loc la Casa Costin Catargi din Iași, Corpul H, Facultatea
de Istorie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Iași. Organizatori sunt: Asociația Oamenilor de
Știință (AOSR), Secția de Istorie a Institutului de
Istorie ”A.D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala
Iași.

Importanți istorici, reuniți la Iași în
cadrul unui Simpozion intitulat ”Unirea
lui Cuza. Un act istoric fundamental în
constituirea României europene”
Importanți istorici și profesori vor fi prezenți la
Iași în cadrul unui Simpozion intitulat ”Unirea lui
Cuza. Un act istoric fundamental în constituirea
României europene”. Programul începe de la ora
10:00, cu un cuvânt de deschidere al prof. univ. dr.
ing. Adrian Badea, președinte al AOSR. De asemenea,
invitat special este Bogdan Ilie Cuza (stră-strănepot

al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, făuritor al unirii
Principatelor Române și sprijinitor al primei structuri
academice în România). De asemenea, prof. univ.
dr. Gheorghe Cliveti, director al Institutului de Istorie
”A. D. Xenopol” va dialoga pe tema ”Unirea Principatelor
și domnia lui Cuza sub garanția europeană”. Urmează
conf. univ. dr. Cristian Ploscaru, Facultatea de Istorie,
UAIC va vorbi despre ”Unirea Principatelor cu prinț
străin. De la strategia diplomației la proiect național
românesc”.

De la conferința ”Cuza și autocefalia
Bisericii Ortodoxe Române” la
”Mărturii documentare privind unirea
Principatelor și personalitatea
lui Alexandru Ioan Cuza”
Șirul comunicărilor cuprinde: prof. univ. dr. Petru
Andea, secretar științific al AOSR - ”Reformele din
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, prof. univ.
dr. Dumitru Vitcu, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava - ”Cuza și autocefalia Bisericii Ortodoxe
Române”, prof. univ. dr. Mihai Cojocaru, Facultatea
de Istorie, UAIC - ”Un luptător pentru unirea Principatelor:
Anastase Panu”, prof. univ. dr. Ion I. Solcanu,
Universitatea ”Cuza” Iași - ”Școala românească în
județele reîntrupate Moldovei - Cahul, Bolgrad și
Ismail - și de la sud de Dunăre, pe durata domniei
lui Alexandru Ioan Cuza”, prof. Univ. dr. Corneliu
Lungu, vicepreședinte al Secției de Istorie AOSR ”Mărturii documentare privind unirea Principatelor
și personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza”, prof. univ.
dr. Radu Ștefan Vergatti, director onorific al Centrului

de Cercetări Interdisciplinare ”D. Stăniloaie”, ”Alegerea
lui Al. I. Cuza domnitor în București” - Realizarea
”Micii Uniri” a Principatelor Dunărene - model pentru
Europa Occidentală”.

Istorici din România, la Iași pentru a
reliefa rolul domnitorului
Alexandru Ioan Cuza

Prof. univ. dr. Mihai Drecim, Universitatea din
Oradea, va vorbi despre ”Ecoul Unirii Principatelor
Române în Transilvania 1859-1914”, comandor (rtg.),
prof. univ. dr. Jipa Rotaru ”Modernizarea Armatei
Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza”, prof.
univ. dr. Sorin Ivan, Universitatea ”N. Titulescu”,
București - ”Contribuția lui Alexandru Ioan Cuza la
modernizarea învățământului românesc”, prof. univ.
dr. Valentin Ciorbea, Universitatea ”Ovidius”, Constanța
- ”Progresele marinei și porturilor sub domnia lui
Alexandru Ioan Cuza”, prof. univ. dr. Mihai Bădescu,
Academia de Studii Economice (ASE) București,
Facultatea de Drept - ”Legislația cu caracter reformator
a lui Alexandru Ioan Cuza - premisă a formării
sistemului de drept român modern” și prof. univ. dr.
Narcis-Stelian Zărnescu cu comunicarea ”Un binom
paradigmatic: Cuza - Eminescu. Repere pentru o
filosofie a istoriei naționale”. Simpozionul intitulat
”Unirea lui Cuza. Un act istoric fundamental în
constituirea României europene” face parte din
seria activităților științifice legate de evocarea Zilei
de 24 ianuarie 1959.

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Seminarul Mare Diecezan de Iași
organizează ”Zilele Porților Deschise”!
Tinerii au posibilitatea să trăiască
o profundă experiență vocațională

Eveniment special
organizat de Seminarul
Mare Diecezan de Iași! Între
25 și 27 februarie 2022
sunt organizate ”Zilele
Porților Deschise”.
Evenimentul le oferă
tinerilor de clasa a XII-a,
precum și celor care au
absolvit liceul,
oportunitatea de a trăi o
profundă experiență
vocațională
Între 25 și 27 februarie 2022,
Seminarul Mare Diecezan de Iași
organizează ”Zilele Porților Deschise”.
Este un eveniment în timpul căruia
tinerii de clasa a XII-a, precum și cei
care au absolvit liceul vor avea posibilitatea
să trăiască o profundă experiență
vocațională. Tema acestor zile va fi:
„Ridică-te! Te pun martor al celor pe
care le-ai văzut!”. Ea se inspiră din
mesajul recent pe care Papa Francisc
l-a trimis tinerilor din toată lumea cu
ocazia celei de-a XXXVI-a Zile Mondiale

a Tineretului. Este o temă care ne invită
la speranță și la implicare în viața
Bisericii și a societății. Construirea
unei lumi mai bune depinde într-o mare
măsură și de modul în care fiecare
persoană umană își descoperă și trăiește
propria vocație.

Seminarul Mare Diecezan de
Iași organizează ”Zilele
Porților Deschise” într-un
cadru special
Concret, tinerii care doresc să facă
un discernământ al propriei vocații și
vor să cunoască mai multe despre
formarea la sfânta Preoție în Seminarul
Mare Diecezan din Iași sunt invitați să
participe la aceste ”Zile ale Porților
Deschise”. Din program vor face parte
întâlniri cu seminariștii, cu părintele
rector, cu părinții spirituali și formatori,
momente de rugăciune, prezentarea
Seminarului și a capelei, vizitarea
Iașiului și altele. ”Le mulțumim tuturor
comunităților și preoților care sprijină
vocațiile la sfânta Preoție. Îi rugăm pe
toți părinții parohi și vicari să facă

acest anunț despre Zilele Seminarului
în comunitățile lor și să-i încurajeze
pe tineri să facă o astfel de experiență.
Pot participa tineri - băieți catolici cu
vârsta cuprinsă între 17 și 25 de ani.
Sosirea la seminar va fi vineri, 25
februarie, după terminarea orelor de
curs la școală. Participanții vor beneficia
de cazare și masă la Seminar”, arată
prof. univ. dr. pr. Ștefan Lupu, rector
Seminarul Mare Diecezan de Iași și
decan al Facultății de Teologie RomanoCatolică din cadrul Universității ”Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Iași.

Istoria Seminarului Mare
Diecezan ”Sfântul Iosif”
din Iași
În Dieceza de Iaşi există o instituţie
de învăţământ care a avut, ca orice
şcoală din România, o traiectorie
fluctuantă, cu suişuri şi coborâşuri: a
luat naştere la sfârşitul secolului al
XIX-lea, pe la jumătatea secolului trecut
a fost închis timp de câţiva ani (19481956) din cauza Regimului comunist.
Înfiinţarea Diecezei de Iaşi a fost

evenimentul care l-a stimulat pe
Episcopul Nicolae Iosif Camilli să
fondeze un seminar. Dorinţa de a avea
un seminar diecezan pentru formarea
preoţilor autohtoni l-a determinat pe
episcopul Camilli să ducă tratative cu
provincialul iezuit din Galiţia (Polonia),
părintele Henric Jackowski, căruia ia cerut câţiva preoţi ai ordinului său
pentru conducerea seminarului. După
câteva luni de corespondenţă, Camilli
şi Jackowski au semnat la Iaşi, la 1
august 1885, un Pactum care cuprindea
şapte puncte. Provincialul iezuit îşi
asuma obligaţia de a trimite în Moldova
câţiva dintre confraţii săi pentru a
prelua conducerea Seminarului din
Iaşi. Seminarul a fost inaugurat la 29
septembrie 1886, fiind pus sub înaltul
patronaj al Sfântului Iosif, rector fiind
numit părintele iezuit Francisc Xaveriu
Habeni (1886-1894). ”Zilele Porților
Deschise” de anul acesta ale Seminarului
Mare Diecezan ”Sfântul Iosif” din Iași
reprezintă un moment de promovare,
în rândul tinerilor, a istoricei instituții.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Imagini cutremurătoare de la
mormântul Sophiei, fetița chinuită
de propria mamă la Iași! Îngeri și
jucării de pluș veghează micuța

Au trecut mai bine de 4 luni
de la moartea Sophiei,
fetița de 2 ani chinuită de
propria mamă la Iași.
Imaginea cu mormântul
micuței, care și-a găsit
sfârșitul într-un mod de-a
dreptul brutal, este una
sfâșietoare. Câteva jucării
de pluș și doi îngeri îi
păzesc crucea

Cazul Sophiei a cutremurat întreaga
țară! Au trecut mai bine de 4 luni de
când micuța de doar 2 ani a murit la
Spitalul pentru Copii ”Sf. Maria”, după
ce a trecut prin adevărate torturi,
provocate chiar de propria mamă,
Mădălina Pristaviță. Copila a fost
înmormântată de familia tatălui, Daniel
Mazăre, în timp ce mama și tatăl vitreg,
Ionuț Răușanu, se aflau în arest preventiv.
Reporterii BZI au surprins imagini dea dreptul cutremurătoare la mormântul
Sophiei, din Cimitirul ”Sf. Petru și Pavel”.
Pe crucea albă stă un îngeraș ce veghează
asupra mormântului, iar mai mulți
ursuleți de pluș și câteva jucării puse
în jurul crucii par că păzesc locul de

veci unde, în sfârșit, Sophia și-a găsit
liniștea. De cruce stă rezemată coroana
depusă de mătușa fetiței, Gabriela,
cea care a luptat până în ultimul moment
pentru a face dreptate în cazul nepoatei
sale, care a murit în chinuri. Aceasta
și-a exprimat durerea prin mesajul
scris pe coroană: ”Acest suflet minunat
s-a înălțat la cer”. Sophia mai avea
câteva zile până să împlinească vârsta
de doi ani, însă nu a mai apucat. Aceasta
era născută pe data de 25 septembrie
2019 și a decedat pe data de 12 septembrie
2021.

Ionuț Răușanu, tatăl vitreg
al Sophiei, fetița chinuită de
propria mamă la Iași,
neagă orice acuzație
Încă de la primele expertize medicolegale psihiatrice s-a stabilit că Ionuț
Răușanu și Mădălina Pristaviță sunt
perfect sănătoși și au avut discernământ
în momentul torturilor. Însă, concubinul
femeii, Ionuț Răușanu, a încercat să
scape, aruncând toată vina asupra
Mădălinei. El a declarat că nu a fost
niciodată de acord cu violența asupra
Sophiei și mereu a încercat să o salveze

din mâinile mamei ei. Potrivit anchetatorilor,
acesta își susține și acum nevinovăția
și neagă că a avut vreo implicare în
moartea copilei. Nu vrea să semneze
declarația de recunoaștere a faptelor
și neagă evidența, deși i s-au arătat
probele de necontestat. Potrivit surselor,
bărbatul a mai precizat că Mădălina își
ura din tot sufletul copilul și din acest
motiv o agresa fără milă de nenumărate
ori, însă ceilalți doi minori care se aflau
în casă, copiii bărbatului, nu au fost
niciodată loviți. Cei doi adulți vor fi din
nou supuși unei expertize psihiatrice
pentru a se stabili cu exactitate dacă
au discernământ, iar dacă va fi nevoie,
va exista și cea de-a treia expertiză.

Fetița de aproape 2 anișori a
trecut prin chinuri groaznice
Din câte se pare, micuța în vârstă
de aproape 2 ani a trecut prin chinuri
groaznice. Potrivit unor surse, cu câteva
săptămâni înainte de moartea ei, fetița
ar fi fost băgată în mașina de spălat
de propria mamă, iar femeia ar fi dat
drumul aparatului electrocasnic.
Povestea șocantă a ieșit la iveală după
ancheta polițiștilor, care ar fi descoperit

și o filmare în telefonul femeii. După
o percheziție informatică realizată de
anchetatori, s-a identificat pe telefonul
mobil al Mădălinei Pristavița un filmuleț
cu torturile oribile la care era supusă
micuța. Mama și-a pus fetița în mașina
de spălat și a dat drumul la un program,
iar în tot acest timp filma grozăvia.
Anchetatorii au identificat alte 20 de
filmulețe care ar putea cântări mult în
timpul procesului. Legat de moartea
copilei, medicii legiști au stabilit cauza
decesului. În urma primelor evaluări,
aceștia au hotărât că fetița a murit
asfixiată, cel mai probabil prin înec.
Trebuie precizat că legiștii au găsit pe
trupul micuței urme de violență mai
vechi. Sophia locuia împreună cu
Mădălina, mama sa în vârstă de 21 de
ani, în satul Șorogari, comuna Aroneanu,
județul Iași, deoarece părinții erau
despărțiți. După separarea de Daniel,
tatăl micuței, Mădălina și-a găsit alt
bărbat, acesta având și el doi copii. În
momentul în care părinții s-au despărțit,
cei doi au hotărât ca Sophia să rămână
cu mama sa, deoarece tatăl a plecat
din țară. Familia bărbatului știa că
Mădălina nu și-ar fi dorit acest copil.

<<
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Cele mai scumpe verighete cu diamante,
vândute la ”Târgul de Nunți” din Iași!
Bărbații cheltuie averi pentru viitoarele soții

Cele mai scumpe verighete
cu diamante, vândute la
”Târgul de Nunți” din Iași,
costă 16.000 de lei și sunt
făcute din aur alb. Cuplurile
care au venit la acest târg
au vrut bijuterii cu
diamante, iar miresele au
ales rochii strălucitoare, cu
care să iasă din tipare

Un cuplu din Iași a achiziționat cu
16.000 de lei cele mai scumpe verighete
cu diamante, vândute la ”Târgul de
Nunți”. Reprezentanții magazinului
”Teilor” spun că târgul de anul acesta
a fost aglomerat în toate cele 3 zile în
care s-a desfășurat evenimentul. Mai
mult, cuplurile de tineri, viitori mire și
mireasă, au ales bijuteriile cu diamante.
”A fost nesperat de bine anul acesta,
la târg. Au fost multe persoane, mai
ales tineri care au vrut să achiziționeze
verighetele. Au fost cozi la noi în toată
perioada târgului. Au comandat bijuterii
cu multe diamante, pentru că s-au
gândit că aceste bijuterii le poartă
toata viața și au vrut ceva special.
Avem peste 50 de comenzi pentru
verighete până astăzi (duminică 24
ianuarie 2022) și mai este încă o zi,
când vor veni cei care au amânat vizita
pe astăzi. Clienții au cumpărat verighete
de la 3.000 de lei, până la 16.000 de lei,
cele mai multe cu diamante. Au ales
aurul alb. Cuplul care a achiziționat

verighetele în valoare de 16.000 de lei
are diamante de jur-împrejurul inelului,
pentru mireasă, iar pentru mire, verigheta
este simplă, ambele fiind din aur alb”,
susține Cătălina Rotaru, store manager
”Teilor” Iași.

Miresele au cumpărat
verighete scumpe, cu
diamante, și rochii de
minimum 4.000 de lei
bucata
Reprezentanții magazinelor cu
rochii de mirese prezenți la ”Târgul de
Nunți” din Iași spun că bugetul alocat
pentru rochia din noaptea nunții a fost
cuprins între 4.000 și 6.000 de lei. În
2022 nu mai sunt la modă rochiile albe.
”Miresele vor rochii cât mai ușoare,
cât mai simple, dar unice. Nu vor clasica
rochie de mireasă albă. Vor rochii roz
prăfuit, nude, ivoire, albul a ieșit complet
din preferințele mireselor. Am avut și
mirese care au vrut rochii negre complet
sau combinații de alb cu negru. Aceste
influențe vin din Norvegia, Danemarca.
Vor să iasă din tipare. Majoritatea
cumpără rochii de mirese la un preț
mediu de 4.000 de lei. Noi avem rochii
de mirese care costă de la 1.200 de lei,
la 30.000 de lei, doar pe comandă.
Depinde ce își dorește fiecare mireasă.
Cea mai scumpă rochie expusă la târg
costă 6.500 de lei. Are aplicații cu
dantelă prețioasă, totul este cusut
manual. Dantela este mai minuțios

lucrată. Dantelele folosite de noi sunt
din Rusia, Dubai, Turcia. Anul acesta
se merge foarte mult pe triplu voal,
satin și tafta. Rochiile simple sunt
căutate de miresele care fac nunțile
pe ponton, în grădină. Sunt foarte mici,
restrânse”, susține Georgiana Iacob,
designer și antreprenoare ”Reya Salon”.
În edițiile anterioare BZI a fost prezentată
și nunta tinerei actrițe Erica Moldovan.

Alexandra, reprezentant
magazin rochii de mirese:
”Totul este strălucitor,
glamorous”
Anul acesta sunt două categorii
de cliente care au venit la ”Târgul de
Nunți”: cele care vor rochii simple și
cele care vor rochii sclipitoare. Indiferent
de alegere, designerii au avut cerere
din partea viitoarelor mirese. ”A fost
aglomerat acest târg și avem cereri
din partea mireselor. În colecțiile din
acest an sunt rochii ușoare sau cu
aplicații, broderii puse manual. Sunt
modele pentru toate gusturile și mărimile,
dar și prețurile sunt pentru toate
buzunarele”, spune Marius Felecan,
reprezentant magazin Deea. Mai mult,
reducerile cuprinse între 15 și 30 la
sută au atras viitorii miri. ”La târgul
din acest weekend au fost reduceri
considerabile, iar miresele au plătit
4.000 de lei, bugetul mediu, pentru o
rochie de mireasă. Miresele vor rochii
cu mâneci bufante, largi. Totul este

strălucitor, glamorous, iar anul acesta
se poartă tafta, material fin la atingere,
delicat”, susține Alexandra, reprezentant
”Leiandlui”.

Tinerii care fac nunta anul
acesta vor să învețe dansul
mirilor

Viitorii miri au vrut ca în noaptea
nunții să aibă un dans al mirilor perfect
astfel că au făcut programările necesare
la profesorii de dans din Iași. ”Au venit
foarte multe persoane la târgul acesta.
Chiar dacă s-a deschis vineri, la 12, au
venit oamenii chiar de la deschidere.
E bine că s-a întâmplat așa, pentru că
și noi reușim să ne cunoaștem clienții
și astfel știm mai bine nevoile lor,
discutăm mai multe detalii cu ei și
astăzi (n.r.- duminică, 23 ianuarie 2022),
teoretic, vor veni cei care au amânat
discuția cu noi. Avem în jur de 30-40
de programări din partea viitorilor miri
care au evenimentele începând cu luna
mai 2022”, spune Andrei Adonicioaiei,
profesor de dans. Reporterii BZI au
prezentat în edițiile anterioare nunta
unei tinere din Iași care a adoptat stilul
bohemian chic. Anul acesta, nunțile
viitorilor miri sunt la superlativ, dorind
să aibă cele mai bune servicii. Au
achiziționat verighete scumpe, cu
diamante, miresele au cumpărat rochii
glamorous și au plătit mii de lei pentru
decorațiuni, cursurile pentru dansul
mirilor sau amenajarea sălii.
Raluca COSTIN
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Secvențe și detalii de la Iași, mai
puțin cunoscute, cu politicieni
și personalități implicate în
zilele de 5 și 25 ianuarie 1859

Astăzi, o serie de secvențe
și detalii de la Iași, mai
puțin cunoscute, cu
politicieni și personalități
implicate în zilele de 5 și 25
ianuarie 1859, reprezintă
aspectele esențiale din
”culisele” înfăptuirii Unirii
de acum 163 de ani
Astăzi, 24 ianuarie 2022, se împlinesc
163 de ani de la Unirea înfăptuită la 24
ianuarie 1859! Legat de toate acestea,
o serie de secvențe și detalii de la Iași,
mai puțin cunoscute, cu politicieni și
personalități implicate în zilele de 5 și
25 ianuarie 1859, reprezintă ”culisele”
înfăptuirii acestui deziderat istoric al
românilor. Totul se leagă de data de 4
ianuarie, faptele premergătoare, ce a
urmat pentru România, Alexandru Ioan
și Elena Cuza, conspirații și chiar
demonstrații, zile întregi, pe străzile
capitalei Moldovei. Este vorba despre
un veritabil ”dosar al Istoriei” ce merită
a fi readus în memoria publică a noilor
generații.

Secvențe și detalii de la Iași,
mai puțin cunoscute, cu
politicieni și personalități.
Unirea românilor,
rememorată de Doamna
Elena Cuza
Viitoarea Doamnă Elena Cuza s-a
născut la Iași în 1825, ca fiică a postelnicului
Rosetti și a Catincăi, fiică a logofătului
Dimitrie Sturdza. La 19 ani s-a căsătorit
cu Alexandru Ioan Cuza, abia întors de
la studii din Franța, la rândul său,
Doamna având o aleasă educație. După
Revoluția de la 1848, Cuza este nevoit
să ia drumul exilului alături de alți
compatrioți; la întoarcerea în țară, el
este ales Domn în ambele Principate
prin actele de la 5 și 24 ianuarie 1859.
Doamna Elena se implică alături de
soțul ei în conceperea Legii Învățământului
primar obligatoriu gratuit, considerând
preocuparea pentru luminarea poporului
una din cele mai grabnice îndatoriri
ale un conducător de țară. După decesul
lui Alexandru Ioan Cuza, rămasă singură,
Doamna Elena Cuza se stabilește pentru
totdeauna la Piatra Neamț și consacră

viața activităților de binefacere, precum
și vieții monahale. ”Dacă viața lungă
ce am dus-o este o pedeapsă pentru
ingratitudinea multora, am cel puțin
mângâierea sufletească de a fi ajutat
pe atâția nevoiași, săraci. Aș voi să
trăiesc cât de mult nu de dragul vieții,
ci ca să ajut pe nevoiașii care altfel ar
rămâne fără sprijinul de toate zilele”,
spunea Doamna Elena Cuza.

Alegerea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza. Unirea
de la 1859
Pe de altă parte, memoriile Elenei
Cuza se leagă vital de seara de 3 - 4
ianuarie 1859. ”În seara de 3 - 4 ianuarie,
pe cînd ședeam la masă, au venit la
noi vr’o cîțiva amici printre cari și fratele
său de arme colonel Pisoschy, ca săl roage să vină negreșit după masă la
Elefant, o sală de adunare unde ședea
Costache Rolla, căci așa s’au hotărît
naționaliștii, ca să se lege cu toții în
acea seară asupra persoanei de susținut
la domnie. Cuza, cu toate rugămințile
amicilor săi, n’a voit să se ducă, deși
eu am insistat pe lîngă dînsul, și le-a

spus: Faceți voi ce credeți, căci pe
oricine ați alege dintre ai noștri, eu
aprob și semnez cu amîndouă mîinile,
numai Mihalache sau Grigore Sturdza
să nu fie...”, scrie aceasta. Ea continuă
și mărturisește: ”Și a plecat la teatru.
Teatrul era la Copou, unde este astăzi
Universitatea. Eu am rămas acasă.
Peste noapte, pe la orele 12, mă pomenesc
cu fratele meu Costache Rosetti, venind
într’un suflet să’mi spună cele petrecute
la Elefant, căci îl rugasem de cu vreme
și’l așteptam, neputînd să dorm. Ghici
cine s’a ales? îmi zise el. Nu pot... spunemi tu în grabă... Bucură-te... Mă bucur,
dar să nu fie Mihalache sau Grigore
Sturdza... Dar aide odată spune-mi...
Tu te-ai ales... Ce vorbă e asta? Nu te
pricep. Dar pentru numele lui D-zeu
spune’mi odată cine e? Nu mă fierbe
așa... Ia, cine să se aleagă? Pe Cuza
l’au ales... și s’au jurat cu totii, de au
semnat actul, și s’au dus să’l iee de la
teatru și să-i vestească alegerea....
După cîtva timp a sosit și Cuza. Era alb
ca hîrtia la față. Și cum a intrat în casă,
s’a trîntit pe un fotoliu și mi-a zis oftînd:
Fi-va oare bine de noi? Fi-vom oare la
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înălțimea nevoilor țarei și ale neamului?”,
arată Elena Cuza.

Alexandru Ioan Cuza: ”De
domnie îmi arde mie... Și
apoi, ce fel de Domn voiți voi
să aveți, cînd sturdziștii au
lăzi de galbeni. Ia uitați-vă,
eu n’am decît 5 lei în
buzunar...”
În plus, Elena Cuza povestește
exact cum a primit vestea alegerii soțul
ei, Alexandru Ioan. ”Și Cuza mi-a povestit
cum a aflat știrea. Tot Pisoschy i-a
adus-o la teatru, și tot el i-a propus și
candidatura... Cătați-vă treaba și nu
glumiți cu mine, le-a zis amicilor săi
Cuza. De domnie îmi arde mie... Și apoi,
ce fel de Domn voiți voi să aveți, cînd
sturdziștii au lăzi de galbeni. Ia uitativă, eu n’am decît 5 lei în buzunar... Dar
Pisoschy a început să se jure și să-i
spună că pe Cuza l’a hotărît adunarea
și să’l creadă că doar nu-i copil să
glumească. Că, văzînd cum diferitele
candidaturi naționale cad una cîte una,
adunarea începuse să se risipească
deznădăjduită; pînă și Kogălniceanu,
cel mai stăruitor, eșise din sală dezgustat,
cînd Pisoschy a propus deodată’ pe
Cuza. Propunerea a căzut asupra
Adunării ca ceva providențial; ea a fost
primită și semnată de toți, iar a doua
zi, la 5 Ianuarie, votată nu numai de
naționali, ci și de partizanii sturdzișiilor,
așa că a întrunit unanimitatea voturilor
adunărei”, conchide Elena Cuza.

În Moldova a fost ales in
unanimitate, la 5/17
ianuarie 1859, liderul
unionist Alexandru Ioan
Cuza, reprezentantul
”Partidei Naționale”
În Moldova a fost ales în unanimitate,
la 5/17 ianuarie 1859, liderul unionist
Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul
”Partidei Naționale”. Reprezentanții
acestei grupări, ce avea ca obiectiv
unirea Moldovei cu Țara Românească,
au oscilat o vreme între a avea un
candidat al lor și a-l susține pe Grigore
M. Sturdza, fiul fostului domnitor Mihail
Sturdza și agent al Rusiei. Acesta,
susținut de Rusia prin intermediul
bancherului evreu Smul Rabinovici și
agentului panslavist polonez Nieczuka
Wierzbicki, care a adus la Iași câteva
sute de mercenari, viza și el unirea
celor două țări, dar sub domnia sa și
sub forma unui stat-marionetă care
să facă jocurile Imperiului Rus.

Cu două zile înainte de votul
pentru alegerea
domnitorului,
unioniștii au înțeles
jocul lui Sturdza și au
hotărât să-l respingă
și să desemneze
un candidat al lor
Cu două zile înainte de votul pentru
alegerea domnitorului, unioniștii au

înțeles jocul lui Sturdza și au hotărât
să-l respingă și să desemneze un
candidat al lor. După dispute aprinse,
a fost acceptat comandantul micii
armate moldovene, colonelul Alexandru
Ioan Cuza (care nu participase la
întâlnire).
La Adunarea Electivă, desfășurată
în localul actualului Muzeul de Istorie
Naturală Iași (actualul Bulevard
Independenței, fosta Uliță a Hagioaiei
și în Sala Elefantului), Cuza a fost
prezentat drept varianta de ”compromis”
între conservatorii filoruși și liberalii
pro-occidentali (francofili). Alegerea
lui Cuza ca domn al Moldovei a declanșat
în Iași o manifestație așa cum Iașul nu
mai cunoscuse pană atunci. Mii de
oameni, masați în Piața Palatului, au
aclamat ore întregi alegerea lui Cuza,
iar orașul a fost iluminat timp de patru
zile. La lumina torțelor, procesiuni
însumând mase mari de oameni, veneau
să-l felicite pe domn.

Domnitorul Cuza și
detractorii săi
Și aceasta este o filă de istorie
contemporană extrem de incitantă
petrecută în fosta capitală a Moldovei.
Ea face referință la momentul inaugurării
statuii marelui domnitor Alexandru
Ioan Cuza, la 1912 în Piața Unirii. Înainte
de toate acestea, ani buni au fost
polemici extrem de dure și de scandaloase
între principalii politicieni ai acelor

vremuri. Paradoxal, unul dintre principalii
actori ai întregii povești legate de
statuia lui Cuza a fost chiar un lider
marcant al Partidului National Liberal,
D. A. Sturdza. De asemenea, și faimosul
”Castan al Unirii” de la Vișani, aflat la
doar câțiva kilometri de orașul Iași,
este un alt simbol mai puțin cunoscut
ce ține de Unire de la 1859 ! Așadar, o
poezie-document a fost compusă și
declamată de poetul unionist Vasile
Alecsandri în chiar ziua de duminică,
25 mai 1856, ”sub acest măreț castan”,
ce avea la acele vremuri deja peste
100 de ani și era pe proprietatea fiicei
unionistului Petre Mavrogheni, căsătorită
cu comandantul regimentului din Dealul
Copoului, la sfârșitul ”sfatului de taină”,
”ținut, cu mare fereală față de iscoadele
fanariote, de care unioniștii ieșeni,
prezidați de Mihail Kogălniceanu, între
care: C. Negri, Dimitrie Ralet, Anastasie
Panu, Pr. Neofit Scriban, Costachi Rolla,
Petre Mavrogheni, Constantintin
Hurmuzachi, Dimitrie Cozadini, Nicolae
Suțu, Manolache Costache Epureanu,
Dimitrie Cracti, Constantin Rosetti,
Dimitrie A. Sturdza. Astfel, aceste
secvențe și detalii de la Iași, mai puțin
cunoscute, cu politicieni și personalități
implicate în zilele de 5 și 25 ianuarie
1859, reprezintă aspecte importante
și edificatoare ce țin de Unirea înfăptuită
la 1859.

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Acuzații grave aduse lui Adrian Corduneanu!
”Ai terorizat-o și s-a tatuat din cap
până în picioare, să nu se vadă tăieturile”

Nu mai este liniște în sânul celui mai cunoscut
clan din Iași. Recent, o femeie, rudă cu Adrian
Corduneanu, a postat în mediul online mai multe
filmulețe în care îl acuză pe interlop de mai multe
ilegalități. Femeia nu ezită să vorbească despre
soția lui Adrian Corduneanu și totul pare să aibă
legătură cu scandalul dintre Adrian Corduneanu și
soția fratelui său, Alina Filip. ”Voi vorbiți, dar lumea
nu știe... Îl ții pe fratele geamăn după tine după ce
i-ai luat casa și-i mai dai câte un pahar de bere. Ești
cel mai mare prăduitor, ți-ai legat sângele. Pe Ramona
ai terorizat-o, s-a tatuat din cap până în picioare ca
să nu se vadă tăieturile”, spune M.C. într-un videoclip
postat pe Facebook.

Acuzații grave aduse lui Adrian
Corduneanu în mediul online

Femeia care îl atacă pe Adrian Corduneanu în
mediul online vorbește despre interese imobiliare.
Scandalul în familia Corduneanu a plecat de la câteva
imobile pe care le-ar fi luat mai mult sau mai puțin
legal Alina Filip, soția lui Petronel Corduneanu. Chiar
zilele trecute, o altă femeie apropiată a familiei
Corduneanu o acuza pe Alina Filip că a intrat ilegal
în posesia unor imobile. Geanina Răuț, una dintre
”victimele” Alinei Filip, a mers în zona Sf. Andrei,
acolo unde rudele ei au avut o casă pe care au pierduto după ce ar fi împrumutat bani de la Alina Filip și
Petronel Corduneanu. ”Uitați ce a putut să ne ia Alina
Filip și ne-a lăsat pe străzi. Aveam 67 de metri pătrați
în spate, iar în față - 72. Ne-a luat tot și ne-a evacuat

fără să fie procesul, fără nimic. A adus o mașină de
jandarmi și ne-a scos ca pe niște câini. Eu nici nu
eram acasă, eram trimisă la furat prin alte țări să îi
trimit camăta, gentuțe de firmă, și ochelari de firmă,
trase cu cardurile. Ea și soțul ei, Petronel, au profitat
de mine să le trimit toată camăta și casa tot nu nea dat-o. După ce i-am dat toți banii și mi-a spus că
trebuie să-i mai dau 100.000 de euro. Mi-a luat bilete
mie și cumnatei mele și ne-a trimis în Tenerife la
furat. Din 2009 îi dau camătă lu Petronel Corduneanu,
dar gata”, a spus Geanina Răuț.

De la câteva imobile
a plecat tot scandalul
Vă reamintim că, la sfârșitul anului trecut, în
mediul online au început să circule câteva filmulețe
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

realizate de Adrian Corduneanu și de soția sa, Ramona.
”Beleaua”, așa cum s-a autointitulat Adrian Corduneanu,
vorbește extrem de urât despre soția fratelui său.
În ”clanul” Corduneanu, astfel de scandaluri nu au
loc prea des. Este știut faptul că Adrian a avut ceva
neînțelegeri cu fratele său, Petronel, și nu-și vorbesc.
Totuși, se pare că Adrian ar avea ceva de împărțit
cu soția lui Petronel, cu Alina Filip, din cauza unor
imobile. În diferite filmulețe distribuite masiv pe
rețelele de socializare, Adrian Corduneanu o face
în toate felurile pe Alina Filip, în schimb evită să
vorbească prea mult despre fratele său, Petronel.
Totuși, după aceste acuzații grave aduse lui Adrian
Corduneanu, ar trebuie să vină și o reacție din partea
acestuia, cel mai probabil tot în mediul online.
Sorin PAVELESCU
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Un cunoscut DJ din Iaşi şi iubita lui,
condamnaţi din cauza drogurilor.
Totul a ieșit la iveală după percheziții!

Un cunoscut DJ din Iaşi şi iubita lui au
fost condamnaţi din cauza drogurilor,
la finele săptămânii trecute. Astfel,
judecătorii l-au pedepsit la 2 ani și 6
luni de închisoare, cu suspendare, pe
Vlad Pleşoianu, în vreme ce Sabina
Cercel a fost condamnată la 3 ani şi 5
luni de închisoare

Un cunoscut DJ din Iaşi şi iubita lui, condamnaţi
din cauza drogurilor! La finele săptămânii trecute,
judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi l-au pedepsit
la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare, pe
Vlad Pleşoianu, pentru de trafic de droguri de risc
şi de mare risc, în formă continuată. În acelaşi dosar,
Sabina Cercel a fost condamnată la 3 ani şi 5 luni
de închisoare, pentru trafic de droguri de mare risc,
în formă continuată, şi deţinere de droguri de risc
şi de mare risc, în vederea consumului propriu.
„Instanţa îi impune inculpatului Vlad Pleşoianu
obligaţia de a urma un program de dezintoxicare,
dar şi obligaţia de a presta o muncă neremunerată
în folosul comunităţii, pe o durată de 80 de zile, la
Consiliul Local al comunei Bârnova sau la Primăria
comunei Bârnova. De asemenea, instanţa dispune
confiscarea specială a produselor susceptibile a
avea efecte psihoactive (MDMA şi canabis)”, au

afirmat magistraţii din cadrul Tribunalului Iaşi. De
remarcat este faptul că sentinţa nu e definitivă,
aceasta putând fi contestată.

Un cunoscut DJ din Iaşi şi iubita lui,
condamnaţi din cauza drogurilor
Procesul celor doi tineri a început pe 3 martie
2021. DJ-ul ieșean Vlad Pleșoianu și prietena lui,
Sabina Cercel, au intrat în vizorul anchetatorilor în
urmă cu câteva luni. Mai exact, la mijlocul lunii
ianuarie 2021, oamenii legii au descins în mai multe
locuri. Anchetatorii au efectuat percheziții la suspecți
de trafic de droguri. Atunci au fost vizate mai multe
locuri din municipiul Iași, dar și din comuna Bârnova.
În urma perchezițiilor efectuate, DJ-ul Vlad
Marian Pleșoianu și iubita acestuia, Sabina Cercel,
au fost ridicați și duși la audieri. De asemenea,
oamenii legii au afirmat că au fost găsite mai multe
cantități de canabis, dar și alte substanțe interzise.
În plus, anchetatorii au ridicat mai multe probe,
printre care și mijloace de comunicare.

Totul a ieșit la iveală după percheziții!
Oamenii legii au afirmat că, în perioada decembrie
2020 - ianuarie 2021, unul dintre inculpați s-a
aprovizionat de la celălalt cu droguri de risc și mare
risc pe care ulterior le-a comercializat către

consumatori din județul Iași. „Pe 13 ianuarie 2021,
anchetatorii au dispus reținerea pe o perioadă de
24 de ore a 2 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii
de trafic de droguri de risc și mare risc în formă
continuată. La aceeași dată, oamenii legii au efectuat
două percheziții domiciliare, în județul Iași, în urma
cărora au fost ridicate diverse cantități de droguri
de risc (canabis), droguri de mare risc (MDMA), sume
de bani susceptibile a proveni din traficul de droguri
de mare risc și alte bunuri care ar avea legătură cu
activitatea infracțională”, au menționat atunci
anchetatorii. Aşa s-a ajuns ca un cunoscut DJ din
Iaşi şi iubita lui să fie condamnaţi din cauza drogurilor.

Ciprian NEDELCU

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

Luni, 24 ianuarie

• 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,

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.

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

Luni, 24 ianuarie

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
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.

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.

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.

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.

LOCURI DE MUNCĂ

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.
Prețuri accesibile și garanția
lucrării. Relatii la: 0758. 573478.

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.
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.
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.
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 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.

CONCURSURI
Primăria Comunei Roșcani, jud.
Iași, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nederminată a 3 funcții
publice de execuție, vacante. 1.
Inspector , clasa I, grad profesional
principal - compartiment Registru
Agricol, Cadastru și Fond Funciar 1 post; 2. Consilier , clasa I, grad
profesional principal,
compartiment Urmărire Creanțe
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Bugetare și Executare Silită -1
post; 3. Consilier , clasa I, grad
profesional asistent, compartiment
Contabilitate 1 post. Informații
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Roșcani, din sat Rădeni,
comuna Roșcani , jud. Iași la
telefon/fax: 0232 257058;
www.primariaroscani.ro

MEDIU
Beneficiarul SC SANTE 2000 SRL,
titular al PUZ – CONSTRUIRE
CENTRU MEDICAL – pe teren cu
drept de superficie, amplasat in
Iasi, soseaua Pacurari nr 82, 84,
anunta publicul interest asupra
deciziei etapei de incadrare –
proiectul de plan/nu se supune
prevederilor HG 1076/2004 privind
evaluarea de mediu, pentru
obtinerea avizului de mediu.
Informatiile privind continutul
documentatiei tehnice al
proiectului propus pot fi consultate
la sediul A.P.M. Iasi – Calea
Chisinaului nr. 43 in zilele de luni,
marti, joi intre orele 8,00-16,oo ,
Vineri intre orele 8 – 14,oo.
Observatiile publicului se primesc
zilnic, la sediul APM Iasi – str.
Calea Chisinaului nr. 43 in termen
de 3 zile de la publicare anuntului.

LICITAȚII
SC ”CORIMAR FASHION” SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor
societăţii debitoare, după cum
urmeaza: Nr. crt.1, Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
1.buc. autoturism marca chrylsler
sebring, Valoare de pornire:6.750
lei ( tva inclus)( 30% din valoarea
de evaluare). Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data
de 27.01.2022, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iaşi.
LICITAŢIA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IAŞI, STR. VASILE
LUPU, NR. 43, JUD. IAŞI, ÎN DATA
DE 28 IANUARIE 2022, ORA 16:00
ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII NR. 85/2006 PRIVIND
PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATA DE
25.04.2017. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi,
str. Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iaşi,
până la data de 28.01.2022 ora
15:00. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei.
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul
va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare şi
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PUBLICITATE
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desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a
licitatiei. Garantia se va depune in
numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator.Prezenta
publicaţie de vânzare va fi afişată
la sediul lichidatorului judiciar
(locul desfasurare a licitatiei), la
Tribunalul Iasi-Judecator Sindic,
Consiliul Local Iasi precum şi la
locul de dispunere a activului.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109899, Fax 0232/240890.

S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor
societăţii debitoare, după cum
urmează: 1 BUC. Dacia logan, an
fabricatie 2006 la prêtul de
1.146,6 lei , 60 % din valoarea de
evaluare. 1Buc. Motostivutor CAT
– la pretul de 3.300 lei , 100% din
valoarea de evaluare. Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au 27.01.2022,ora14.00,
la sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi. LICITAŢIA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IAŞI, STR. VASILE

LUPU NR. 43, JUD. IAŞI, ÎN DATA
DE 28 IANUARIE 2022, ORA
11:00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII NR. 85/2006 PRIVIND
PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATA DE
16.03.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei, regulament
ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul
lichidatorului. Adjudecatarul va fi
ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare şi
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare o garantie de
participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a
licitatiei. Garantia se va depune in
numerar prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, str.Vasile Lupu, nr. 43,
jud. Iaşi până la data de
28.01.2022, ora 13.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine:
EVOPLAN INSOLV IPURL (FOSTA
C.I.I. POHRIB IONELA) la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax: 0232/240890.

ANUNȚ
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67,
Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii unui reper temporar disponibil:
1.
Spațiu în suprafață de 51,70 m.p. amplasat
în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea

SC” SMART PRODUCTION ” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL(fosta CII POHRIB
IONELA), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, si anume mijloace fixeGRAVATOR LASER- 846,75 lei;
GRAVATOR MECANIC- 775,5 lei;
LAPTOP PB EASY- 60,75 lei; MAC
BOK WHITE- 85,5 lei; GRAVATOR
LASER- 451,5 lei; LAPTOP SONY80,25 lei; CAMERA VIDEO HIGH57lei; SURSA LASER- 47,25lei;
MASINA ROLUIT TEAVA- 168,75
lei; APARAT SUDURA- 787,5 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR- 225
lei; MASINA TAIERE BANZIC337,5 lei; LAPTOP ACER- 47,25 lei;
PRESA MECANICA- 146,25 lei;
AUTOTURISM DACIA 1310- 270
lei- la pretul total de 4.387,5 lei 75% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui
fapt până la data de 27.01.2022,
ora15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Iaşi. LICITAŢIA VA AVEA
LOC LA SEDIUL LICHIDATOR IN
DATA DE 28 IANUARIE 2022 ORA
16:00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII NR. 85/2014 PRIVIND
PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE

de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor
Simionescu”, Imobil Hală Chimie, etaj 1.
Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare
oferită pentru tariful unitar la închiriere
(Euro/mp/lună).
Depunere/ transmitere oferte - Data limită
09.02.2022 ora 09:00.
Adresa - Registratura Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie
Mangeron nr.67, Imobil T, parter.
Documentaţia de calificare se obţine pe bază de

REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATA DE
14.07.2021. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi,
str. Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iaşi,
până la data de 28.01.2022, ora
14:00. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei,
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul
va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare şi
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a
licitatiei. Garantia se va depune in
numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator.Prezenta
publicaţie de vânzare va fi afişată
la sediul lichidatorului judiciar
(locul desfasurare a licitatiei), la
grefa Tribunalului Iasi-Judecator
Sindic, Consiliul Local Iasi precum
şi la locul de dispunere a activului.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

solicitare scrisă de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron
nr.67 Imobil T - Compartimentul Administrarea Patrimoniului et. 2 – cam. 220.
Data/ora/loc deschidere oferte 09.02.2022, ora
10:00, imobilul Rectorat (Imobil T) al Universităţii
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67.
Şef Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului,
Ing. Petru Rotaru

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

EXPRES

Luni, 24 ianuarie
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Ieșeancă de 69 de ani, violată în propria
casă! Agresorul a fost arestat după
aproape două luni
Un individ a fost arestat la aproape
două luni de la comiterea unei
agresiuni. Asta, după ce o ieșeancă
de 69 de ani a fost violată în propria
casă. Magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași au admis
propunerea de arestare a lui Alin
Petrică Berbecaru, pentru viol
O ieșeancă de 69 de ani, violată în propria casă!
Agresorul a fost arestat după aproape două luni. Astfel,
un individ a fost băgat după gratii la finele săptămânii
trecute. Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au
admis propunerea de arestare a lui Alin Petrică
Berbecaru. „Instanța admite propunerea procurorului
din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.
Dispune arestarea preventivă a inculpatului Alin Petrică
Berbecaru, urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunii
de viol, pentru o perioadă de 30 de zile. Dispune emiterea
mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului”,
au precizat judecătorii ieșeni. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Ieșeanul Alin Petrică Berbecaru,
acuzat de viol
De remarcat este faptul că decizia nu e definitivă,
aceasta putând fi contestată. Conform anchetatorilor,

Bursa bârfelor

A fost prins cu minciuna. Se laudă de
pomană cât de bun și inimos este
Babetele cele hâtre încep rubricuța de la începutul
săptâmânii ăsteia cu o trebușoară din lumea puliticoadministrativă a târgului. De data asta, babetele
vă povestesc una despre situațiunea de la casa cu
pătrate din târg, unde panarama e la ea acasă de
o vreme încoace. Vă povesteau babetele zilele
trecute despre cum s-a ajuns ca sinatorul pezedist
Arăgăzel Pompa să se laude că a cules vreo patru
voluntari ca să-i facă toată munca la cabinetul lui

o femeie de 69 de ani, din județul Iași, a fost violată
de Alin Petrică Berbecaru (32 de ani) în urmă cu
aproximativ două luni.
„Pe data de 29 noiembrie 2021, în jurul orei 16:00,
în satul Dumitreştii Galății, din comuna Schitu Duca,
județul Iaşi, inculpatul A.P.B. a intrat fără drept în
locuinţa persoanei vătămate în vârstă de 69 de ani
și i-a cerut acesteia să întreţină raporturi sexuale
cu el. În urma refuzului primit, inculpatul a prins-o
de haine, a lovit-o cu pumnul în zona pieptului, a
dezbrăcat-o cu forţa de pantaloni şi lenjerie intimă,
apoi i-a introdus degetele de la o mână în vagin”, au
menționat ieri reprezentanții Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iași. În edițiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz similar.
de barlamentar obosit. Ei bine, sinatorul cu pricina
i-a adus pe copchii și la prefeciu, ca să se laude și
prefeciul Bogdănel Cojoc cu ei. Numai că realitatea
e cu totul alta. Cică voluntarii ăia nu sunt niște bieți
copchii aduși de la oniversități, ci taman tineri
pezediști de la organizația de teneret a partidoiului.
Arăgăzel vrea să arate că aduce el tineri studenți
de niciunde, că îi școlește și toate alea. După ce a
fost fugărit de la oniversitate, Arăgăzel a luat de la
tineretul partidoiului niște copchii ca să se laude
că el sprijină voluntariatul și chestii de astea. Ei,
poftim, ce vrăjeală pe Arăgăzel.

A devenit mare pe funcție, spre
mirarea bărbaților. Iată ce
a reușit o madamă judecător
Babetele bârfitoare continuă rubricuța de astăzi
cu o chestiuță despre o madamă de la noi din târg,
care a urcat pe treptele profesionale până hăt
departe într-un mediu baban bine. E cam pentru
prima dată în istoria instanțelor militare când o
femeie giudecător de la Tribunalul Iași devine
giudecător cu epoleți. Ei, aici e treaba groasă. Cică
madama Ancuța Cocostia o să-i facă pe mulți să
se întrebe cum de-a agiuns pe acolo, că doar trebuie
niște condiții să fi giudecător de ăsta. Cică se

Ieșeancă de 69 de ani, violată în propria
casă: a scăpat după ce s-a băgat sub pat

Oamenii legii au mai afirmat că, până la finele
săptămânii trecute, ieșeanul Alin Petrică Berbecaru
s-a ascuns de anchetatori. Așadar, individul a fost
reținut în cursul zilei de joi, 20 ianuarie 2022. Asta,
după ce a fost prins și dus la audieri. „De remarcat
este faptul că persoana vătămată a reuşit să scape
de agresiune prin refugierea sub patul din încăpere.
Inculpatul s-a sustras până acum urmăririi penale,
acesta fiind motivul pentru care nu fusese încă arestat
preventiv, mai exact deoarece nu fusese găsit de
Poliție până zilele trecute”, au subliniat reprezentanții
Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.
Ciprian NEDELCU

întreabă lumea dacă madama nu are și alte grade
la purtător cumva. Poate că deja le tremură genunchii
la unii de se întreabă ce și cum de fumeia asta. Că
e cam ciudat ca nește bărbăței nu au reușit și o
madamă le-a luat caimacul.

Combinația eronată îi cam ajunge din
urmă. Cam adună banii
să nu fie strânși cu ușa
La final de rubricuță, babetele cele hâtre vă
mai povestesc una despre niște afaceriști de prin
zonă care au reușit să îngroape o treabă de vreo
câteva meleoane de epuroi. Ei bine, toată tărășenia
ține de afacerea cu asfaltul de la Târgu Mișto spre
Cocoteni, unde s-au sifonat vreo două meleoane
de epuroi prin buzunarele lui Ioan Echimoavă și ale
lui cuscru-su, unul Romică Rotăreanu, pe combinație
cu dereftorul de la Drumurile Giudețene. Dejeaba
Odaia de Conturi a văzut combinația de pe lună și
le-a zis să îndrepte situațiunea. Pe bejeții băgați
în afacere i-a durut la banană, că doar banii s-au
împărțit și nu mai au cum să-i aducă de acasă. Cică
treaba se împute, că nici ăia de la Odaie nu se lasă
și i-au tras iar de urechi pe băjeții băgați în combinație.
Babetele stau pe lângă Drumuri pe acolo, ca să
vadă cum se rezolvă lucrurile.

