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Asfaltări cu probleme la Drumurile
Județene Iași! Curtea de Conturi
a cerut explicații pentru
o afacere de 2 milioane de euro

Curtea de Conturi a
demarat unele verificări
legate de asfaltări cu
probleme la Drumurile
Județene Iași. Inspectorii
Curții de Conturi Iași au
cerut explicații pentru o
licitație de 2 milioane de
euro pe sectorul DJ 280B
Târgu Frumos - Cucuteni
O licitație derulată cu scandal de
Direcția Județeană de Administrare
a Drumurilor și Podurilor (DJADP) Iași
a atras din nou atenția inspectorilor
de la Curtea de Conturi. Modernizarea
drumului județean 280B Târgu Frumos - Cucuteni (km 2+ 614 - km 11+
802) a fost derulată cu scandal încă
de la bun început. Contractul a ajuns
la firma Darcons SRL, deținută de Romică Rotaru, fost subprefect de
Neamț.
Totuși, lucrarea a fost executată
de Eky Sam SRL, firma lui Ioan Echimov, cuscrul lui Rotaru. Eky Sam SRL

a participat la licitație și a pierdut,
însă a ajuns să execute lucrarea.
Cazul a ajuns în atenția celor de la
Curtea de Conturi, care au cerut explicații de la DJADP Iași.

Probleme în contractele de
asfaltări la Drumurile
Județene Iași
În documentul celor de la Curtea
de Conturi se arată și cum a fost derulat contractul legat de modernizarea DJ 280B Târgu Frumos Cucuteni. Inspectorii au cerut lămuriri după ce au fost constatate nereguli în derularea contractului.
“A fost emisă o hotărâre a CJ privind actualizarea devizului general
după încheierea contractului de lucrări. A fost emisă o altă hotărâre,
prin care s-a dispus încheierea unui
act adițional privind corectarea valorii contractului de execuție nr. 5732/
07.09.2018, în sensul diminuării cu
suma de 3.982 de lei, corecție ce a
fost asumată de către ofertantul

câștigător”, se arată în documente.

Probleme la contractul de 2
milioane de euro din Iași
Raportul a arătat alte nereguli legate de derularea contractului privind asfaltarea DJ 280B Târgu
Frumos - Cucuteni. “La nivelul compartimentului Achiziții Publice, din
cadrul DJADP, în ceea ce privește
elaborarea de proceduri operaționale, sau după caz, actualizarea celor
existente, cu privire la toate cele specifice în cadrul proceselor de atribuire, și administrare a contractelor
de achiziții publice, coroborat cu prelucrarea personalului angajat în
structurile funcționale implicate a
cadrului legal cu privire la aceste activități și înscrierea tuturor responsabilităților în fișa postului - acestea
sunt încă în
lucru”, se arată în raportul Curții
de Conturi.
În plus, inspectorii arată că documentele legate de licitația respectivă
încă nu sunt în regulă nici în acest

moment. “De asemenea, la nivelul
compartimentului de Achiziții Publice
din cadrul DJADP nu s-a făcut dovada
dispunerii măsurii că toate documentele publicate în sistemul de achiziții
SICAP să fie înregistrate și semnate
de persoanele responsabile, aspect
implementat printr-o procedură la
nivel de compartiment”, se mai arată
în raport.

Cazul a ajuns la Guvernul
României
Contractul pe DJ 280B Târgu Frumos - Cucuteni a ajuns și la Guvernul
României, după o sesizare făcută de
un fost angajat de la DJADP. Lucrarea
a ajuns la Eky Sam SRL, firmă apropiată de senatorul PSD Maricel Popa,
fostul președinte al Consiliului Județean Iași.
Și alte asfaltări cu probleme de la
Drumurile Județene Iași au intrat în
atenția celor de la Curtea de Conturi,
precum și a altor instituții de control.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Consiliul Local Iași împarte 20,2
milioane de lei pentru proiectele
orașului. Iată lista investițiilor

Consiliul Local Iași va aloca
20,2 milioane de lei pentru
proiectele orașului de pe
urma excedentului bugetar
din 2021. Lista investițiilor
va fi avizată de consilierii
locali în ședința din această
săptămână
Plenul Consiliului Local (CL) Iași
se va reuni în cursul acestei săptămâni într-o nouă ședință ordinară a
instituției. Pe ordinea de zi a ședinței
vor figura câteva zeci de proiecte de
hotărâre, printre care o serie de rectificări bugetare, dar și avizarea reprezentanților CL în consiliile de
administrație de la școli și licee. De
asemenea, consilierii vor lua act și de
nominalizarea altor aleși locali în deliberativul local ca urmare a demisiilor lui Bogdan Balanișcu (PSD) și Ana
Raluca Roșu (USR). În ședință va fi
discutat și un proiect de hotărâre
legat de evaluarea secretarului Denisa Ionașcu.

Consiliul Local Iași împarte
fondurile rămase din 2021
Printre proiectele de hotărâre
care vor fi discutate de consilierii locali se află și unul legat de repartizarea excedentului municipiului pe anul
2021. Consilierii locali vor analiza repartizarea a 20,2 milioane de lei către
mai multe proiecte de investiții. În
acest caz este vorba despre alocarea
a 201 mii de lei pentru derularea unui
proiect european FOOD 2030. CL Iași
va discuta și despre distribuirea a 98
de mii de lei pentru un proiect legat
de tehnologii și inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scăzute. De
asemenea, în proiectul de hotărâre
se mai arată și faptul că se vor aloca
40 de mii de lei pentru o investiție derulată de Colegiul Tehnic ”I.C. Ștefănescu” din municipiul Iași. Forul
local va mai distribui 104 mii de lei
către Școala Postliceală Sanitară
”Grigore Ghica Vodă”, pentru o un proiect pe teme medicale.

Noi fonduri pentru
instituțiile subordonate
CL Iași
Pentru construirea unei grădinițe
din zona Bucium, CL va aloca 847 de
mii de lei, iar pentru cea din zona
Dacia se vor aloca 257 de mii de lei.
Se vor mai aloca 141 de mii de lei
penru modernizarea campusului școlar de la Colegiul Tehnic ”Gheorghe
Asachi”, dar și 1,9 milioane de lei pentru eficientizarea energetică a Spitalului de Recuperare. Alte 2,6 milioane
de lei vor fi alocate pentru proiectul
privind reabilitarea Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Iași. Investiția
privind reabilitarea clădirii Baia Turcească va mai consuma 124 de mii de
lei din excedentul bugetar al orașului.
Proiectul privind reabilitarea Palatului ”Braunștein” din municipiul Iași
prevede alocarea a 2,2 milioane de
lei, iar alte 347 de mii de lei costă modernizarea zonei de agrement C.A.
Rosetti.

Fonduri pentru investițiile
din municipiul Iași
Municipalitatea va mai aloca 577
de mii de lei pentru proiectul privind
consolidarea Muzeului de Istorie Naturală. În plus, 3,6 milioane de lei vor
fi alocați pentru finalizarea proiectului legat de refacerea liniilor de tramvai din Tudor Vladimirescu. De
asemenea, 3,3 milioane de lei vor fi
alocați pentru proiectul privind refacerea liniilor de tramvai pe ruta IașiDancu. Acest obiectiv a fost demarat
în vara anului 2021. Sistemul e-ticketing pentru autobuzele din zona metropolitană Iași va beneficia de 148 de
mii de lei din excedentul bugetar. Alte
aproape 2 milioane de lei vor fi alocate pentru o investiție ce ține de
reabilitarea infrastructurii de transport din zona transfrontalieră Ungheni-Iași. Consiliul Local Iași va
discuta și alte proiecte de hotărâre la
ședința ce va avea loc în 28 ianuarie
2022.
Vlad ROTARU
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George Simion, liderul AUR, stropit cu
cerneală la Iași. Filmul incidentului din
Piața Unirii
George Simion, liderul AUR, a fost
stropit cu cerneală de sărbătoarea
Unirii Principatelor, la Iași. Un bărbat
din Iași, în vârstă de 32 de ani, a fost
cel care l-a agresat pe copreședintele
formațiunii politice în Piața Unirii, din
municipiu
Aproape 2.000 de persoane au participat ieri la
sărbătoarea Unirii Principatelor Române, organizată în zona centrală a municipiului Iași de Alianța
pentru Unirea Românilor (AUR). Manifestările clasice, organizate de autoritățile locale de Ziua Unirii
Principatelor, nu au mai avut loc din cauza incidenței ridicate a cazurilor de Covid-19. În aceste condiții, formațiunea condusă de George Simion și
Claudiu Târziu a fost cea care a organizat o manifestare de amploare în zona centrală. Miile de simpatizanți AUR au mers pe traseul Palatul Culturii Piața Unirii.

George Simion, liderul AUR, stropit cu
cerneală de sărbătoarea Unirii la Iași
Cei prezenți în Piața Unirii din Iași s-au prins și
într-o horă la finalul manifestării, moment în care
George Simion a fost agresat de un bărbat. Lucian
Harabagiu, un inginer în vârstă de 32 de ani, angajat la o multinațională din Iași, l-a stropit pe liderul
AUR cu cerneală. Incidentul s-a derulat extrem de
repede. Bărbatul s-a apropiat prin mulțime și la un
moment dat l-a stropit pe Simion pe față, după
care a încercat să se piardă printre oameni. Lucian
Harabagiu a fost însă prins de jandarmi și apoi dus
la Secția 3 Poliție pentru a da explicații. Bărbatul
s-a ales cu dosar penal pentru gestul său, chiar
dacă George Simion a refuzat să depună plângere
la adresa sa. ”Bărbatul bănuit că ar fi aruncat cu

substanță lichidă de culoare albastră asupra altei
persoane a fost condus la sediul poliției pentru verificări, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii
și liniștii publice. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luării măsurilor legale ce se impun”, au transmis
reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Iași. Bărbatul a fost dus la audieri alături de
soția sa.

Ce a spus George Simion după
incidentul din Piața Unirii
Copreședintele AUR a arătat că a fost luat prin
surprindere de gestul inginerului IT din Iași. Totuși,
deputatul AUR a anunțat că nu va depune plângere
împotriva lui Lucian Harabagiu. ”Eram în Hora Unirii
și un individ a venit și a aruncat cu ceva albastru
în mine. Nu mă tem, eu mă tem doar de Dumnezeu.
Sunt în mijlocul oamenilor aici, pot să arunce cu ce
vor. În ultimii 30 de ani politicienii s-au temut de
popor. A aruncat cineva cu cerneală, nu știu multe.
Nu mi-a zis nimic. Dar nu e un motiv să ne strice
bucuria. Nu mă supăr și rog Poliția să nu-l amen-

deze pe individ. Nu voi face plângere la adresa sa”,
a transmis George Simion imediat după incidentul
din Piața Unirii. Simion și-a continuat apoi discursul în fața miilor de oameni.

Incidente de Ziua Unirii
Principatelor de la Iași
Este al doilea incident de acest gen la sărbătoarea Unirii Principatelor Române din zona centrală a Iașului. Anul trecut, pe 24 ianuarie 2021,
primarul Mihai Chirica a fost stropit cu iaurt de
Bogdan Nicolae Suditu, un protestatar din Pitești.
Evenimentul din Piața Unirii de ieri, 24 ianuarie
2022, nu a primit autorizație de la autoritățile locale, lucru pe care l-a semnalat și George Simion.
Chiar în aceste condiții, în zona centrală a municipiului Iași s-au strâns mii de simpatizanți AUR, care
au asistat la manifestări, discursuri și la concertul
de muzică populară. George Simion, stropit cu cerneală la Iași, a continuat evenimentul dedicat Zilei
Unirii în incinta Hotelului ”Traian”, alături de colegii
săi din AUR.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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La Cantina de Ajutor Social Iași mănâncă
zilnic aproximativ 135 de ieșeni.
10 dintre aceștia au venituri peste medie

La Cantina de Ajutor
Social Iași se
prezintă zilnic
aproximativ 135 de
ieșeni pentru a
beneficia de hrană. În
mare parte, acești
ieșeni provin din
familii cu venituri
mici. Pot beneficia de
acest serviciu și
persoanele vârstnice
sau cu dizabilități
care au beneficiat de
venituri mai mari.
Aceștia, în schimb,
sunt obligați să
plătească o taxă
lunară

aceste persoane cu un venit
mai mare trebuie să plătească o taxă lunară de 30 la
sută din venitul lor. Aceasta
nu trebuie să depășească
prețul meselor oferite într-o
lună.
”Prețul unui meniu este
de 12 lei. Într-o lună, prețul
meniurilor oferite unui beneficiar se ridică la suma de
360 de lei. Persoanele cu venituri mai mari, care beneficiază de hrană de la cantina
de ajutor social, trebuie să
plătească 30 la sută din venitul lor lunar, dar nu mai mult
de 360 de lei”, a declarat Luminița Munteanu, directorul
Direcției de Asistență Socială
(DAS) Iași.

Ieșenii cu venit minim
garantat pot solicita hrană
de la cantina de ajutor social
Iași. Cantina are sediul pe
strada Sf. Andrei, numărul
70, Iași. Pe lângă persoanele
din clasa de venit minim garantat, vârstnicii și persoanele cu dizabilități care au un
venit mai mare pot beneficia,
de asemenea, de hrană de la
cantina de ajutor social. Însă,

Câți beneficiari
primesc hrană zilnic
de la cantină
În prezent, aproximativ
135 de ieșeni beneficiază de
hrană de la stat. Aceștia, de
obicei, provin din familii numeroase și au venituri mici.
În schimb sunt și beneficiari
în vârstă sau cu dizabilități
care vin zilnic să ridice câte

un meniu gratuit de la cantina de ajutor social. Pot beneficia de acest ajutor de
hrană și copiii cu vârsta de
până în 18 ani, care provin din
familii care câștigă mai puțin
decât venitul minim garantat.
În plus, tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce
funcționează în condițiile
legii și au mai puțin de 25 de
ani, respectiv 26 de ani în
cazul celor care urmează
studii superioare cu o durată
mai mare de 5 ani, pot beneficia și aceștia de o masă la
cantină.
Și persoanele care beneficiază de ajutor social sau
de alte ajutoare bănești
acordate în condițiile legii și
al căror venit este de până la
nivelul venitului net lunar
pentru o persoană singură
pot mânca gratuit al Cantina
de ajutor social.
De asemenea, pot beneficia de hrană gratuită și persoanele care au împlinit
vârsta de pensionare, aflate
într-una dintre următoarele

situații: sunt izolate social,
nu au susținători legali sau
sunt lipsite de venituri. Totodată, orice persoană care,
temporar, nu realizează venituri pe o perioadă de cel mult
90 de zile pe an, poate primi
hrană de la stat.

Ce primesc la masă
ieșenii la Cantina de
ajutor social Iași
Ieșenii cu venit minim
garantat și ceilalți beneficiari
care primesc hrană de la
cantina de ajutor social Iași
beneficiază zilnic de două feluri de mâncare, plus un supliment pentru seară. Dintre
cei aproximativ 135 de beneficiari, 10 au venituri mai
mari, drept urmare sunt obligați să își plătească mesele.
Iar 25 dintre ieșeni primesc
masa la domiciliu deoarece
nu se pot deplasa.
„În general, beneficiarii
sunt cei din clasa de venit
minim garantat. Aceștia primesc zilnic, în jurul orei prânzului, un meniu în valoare de
12 lei. Meniul include două feluri principale și un supliment

pentru masa de seară. În
timpul săptămânii se servește mâncare caldă, iar în
weekend - hrană rece. De
obicei, aceștia au ciorbe la
felul unu și o mâncare mai
consistentă la felul doi“, a
mai precizat Luminița Munteanu.
Ieșenii care doresc să
primească hrană de la Cantina de ajutor social Iași trebuie să depună un dosar la
Direcția de Asistență Socială
Iași. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: cerere, copie după
actul de identitate, copie
după certificatul de căsătorie / hotărâre de divorț /
deces. La dosar trebuie atașate de asemenea și o adeverință de salariat/ cupon de
pensie/ cupon de ajutor social sau alte documente care
să dovedească venitul persoanei. Pe lângă toate aceste
documente, dosarul trebuie
să mai conțină și o declarație
pe propria răspundere cu privire la sursa de venit pe anul
în curs și o adeverință de la
medicul de familie.
George POPA
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Povestiri speciale cu celebrul actor și director
al Teatrului Național din Iași Teofil Vâlcu!
Povestiri speciale cu
Teofil Vâlcu, marele actor și
director al Teatrului Național
(TNI) ”Vasile Alecsandri” din
Iași! Mare și elegantă figură a
Teatrului și Culturii, acesta
este în prim-planul evocării
Unirii de la 1859, a domnitorul
Alexandru Ioan Cuza și a Capitalei Moldovei.
Spectacolul din 1986, intitulat “Povestea Unirii”, de
Tudor Şoimaru, și o memorabilă filmare din anii 1980 constituie alte detalii incitante
legate de Teofil Vâlcu.

Povestiri și secvențe
speciale cu
celebrul actor
Astfel, într-o scurtă filmare ce este vehiculată pe
Internet apare Teofil Vâlcu, în
fundal fiind clădirea Naționalului ieșean. “Din Iași, de unde
în cinste sunt păstrate pagini
de seamă în Cronica Unirii
celui ce este simbol al Unității, urarea de ani mulți cu
sănătate!”, se arată acolo. Pe
de altă parte, vocea inegalabilă a acestuia poate fi ascultată și pe o înregistrare din
1986! Aceasta este din spectacolul radiofonic intitulat
“Povestea Unirii”, de Tudor
Şoimaru. Acţiunea piesei se
petrece între anii 1857 și
1859, în Moldova. Totodată,
ilustrează câteva dintre principalele momente biografice
şi istorice care au premers
alegerea lui Alexandru Ioan
Cuza ca domnitor al celor
două Principate.
În toate aceste momente,
alături de Cuza apar şi alte
personaje cunoscute pentru
rolul avut în înfăptuirea Unirii
din 24 ianuarie 1859 - Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri. În
distribuţie: Traian Stănescu,
Ileana Cernat, Boris Ciornei,
Gheorghe Cozorici, Ion Marinescu, Radu Panamarenco,
Ion Pavlescu, Teofil Vâlcu,
Costel Constantin, Tudor
Gheorghe, Elena Albu, Adrian

Georgescu, Matei Alexandru,
George Oancea, Geo Costiniu,
Ion Chelaru, Cornelia Pavlovici, Roxana Ionescu, Angela
Ioan, Cătălin Ciornei, Carmen
Mihalache, Mihai Dinvale,
Papil Panduru, Gelu Nițu, Mirela Nicolau și George Ulmeni. Regia: Eugen Todoran.

Teofil Vâlcu a fost
director al Teatrului
Național din Iași
Figura legendară a cinematografiei și teatrului românesc, Teofil Vâlcu (născut
la 30 decembrie 1931, în satul
Hănești, județul Botoșani decedat la 1 octombrie 1993)
a murit la doar 62 ani. În februarie 1989 se afla pe scenă;
în ultimul sfert de oră suferă
un atac cerebral şi își pierde
vederea. Totuşi, actorul a revenit pe scenă în alte două
premiere. Teofil Vâlcu a sperat mereu că se va întâmpla
o minune, că îşi va recăpăta
văzul, că va învinge boala. Nu
a fost să fie astfel. A murit la
1 octombrie 1993. A fost înmormântat la Cimitirul “Eternitatea”, din Iași.
“El face parte dintr-o generație deosebită a teatrului
românesc, alături de Dionisie
Vitcu, Petru Ciubotaru sau
Sergiu Tudose! Știu că a fost
foarte apropiat și de Val Condurache, dar și de generația
tânără de actori, precum Teo
Corban sau Adi Carauleanu. A
fost un om deosebit și de o
eleganță aparte. Știu că alături de soția lui, o unguroaică
din zona Ardealului, a format
un cuplu deosebit. Din păcate, nu au avut copii”, amintea Ioan Holban, fost director
al Naționalului ieșean.

Teofil Vâlcu a jucat
orb pe scena
Sălii Mari a
Teatrului Național
din Iași
Amintirea celui care a
fost unul dintre oamenii care
au contribuit decisiv la afir-

marea generației de actori
ce sunt în prim-planul teatrului ieșean este una vie. Aceștia recunosc că Teofil Vâlcu a
fost un adevărat prieten și
mentor pentru ei.
“A fost un foarte bun prieten și era foarte atent mereu
cu noi. Îmi aduc aminte că, în
primul meu rol, din piesa “Insula”, de Mihail Sebastian, a
fost cu mine extrem de generos și avea o bucurie de a-i
ajuta pe cei tineri. El fiind microbist, îmi aduc aminte că
vedeam, adesea, meciuri de
fotbal împreună, la un șpriț…
Vreau să vă spun că a fost un
actor foarte bun, excepțional! În ultimii ani de viață, cu
toate că orbise, nea’ Teo, la
un spectacol cu Nicolae
Scarlat, inspirat din filosofia
lui Socrate, a urcat pe scenă
și a jucat. Cu adevărat un om
care mi-a marcat viața!”, povestea și Adi Carauleanu,
fostul director artistic al TNI.

Amintiri din galeria
marilor momente
ale vieții
lui Teofil Vâlcu
Ca o dovadă a faptului că
Teofil Vâlcu a deschis drumuri pentru oameni de valoare ai culturii ieșene sunt
povestirile lui Mircea Radu Iacoban, director la Teatrul Național din Iași între 1979 și
1990.

“După ce, la Naționalul ieșean, directorul Sturzu m-a
debutat cu “Tangou la Nisa”,
noul director, Teofil Vâlcu, a
decis punerea în scenă în rafală a încă 3 piese ale subsemnatului: “Sâmbătă la
Veritas”, “Noaptea”, “Reduta
și șoarecii”. Îi sunt recunoscător. Atunci, în anii tinereții,
sprijinul unui teatru de talia
Naționalului era hotărâtor, cu
atât mai mult cu cât Teo a și
făcut parte din câteva distribuții, cu roluri principale memorabile în “Reduta și
șoarecii” și, mai târziu, în
“Hardughia”. I-am moștenit
scaunul directorial în 1979 și
aveam să-l duc până în martie 1990, adică 11 ani, știindul și simțindu-l totdeauna pe
Teo alături”, reliefa și regizorul Mircea Radu Iacoban.

După război, Teatrul
Național din Iași a
avut de traversat
câteva
perioade critice
După război, Teatrul Național din Iași a avut de traversat câteva perioade
critice privind reparațiile capitale din timpul directoratului Vâlcu și culminând cu cel
al autofinanțării din anii ‘80.
“Nu-i pacoste mai mare
pentru un teatru decât să-și
piardă ani de zile sala, mai
ales că, pe vremea reparații-

lor capitale de atunci, nu
existau spații de joc alternative. Pe atunci, fiecare material mai special trebuia să-l
cauți și să-l aduci din toată
țara, cu repartiție, fără repartiție, cum știi, cum poți, și era
un adevărat calvar. Teo s-a
făcut luntre și punte, izbutind
să ducă la bun sfârșit o restaurare extrem de dificilă și
de pretențioasă. Așa că, alături de realele sale merite și
calități actoricești, aș
adăuga, tot la capitolul merite, nesfârșita trudă și alergătura din anii șantierului.
Fiindcă, de regulă, lumea
cam uită… L-am dus pe Teo,
cu vechea mea Dacie, la Spitalul din Târgu Mureș, pentru
a fi operat de chirurgii neurologi. Optimist incorigibil de
felul lui, a tăcut tot drumul.
Avea o presimțire. Din nefericire, s-a adeverit. Operația a
fost un eșec, iar actorul și-a
pierdut vederea. Destin parcă
desprins din teatrul antic! A
jucat și orb. Părea a fi tot Teo,
dar n-avea cum să mai fie
el… Nu numai pentru Naționalul ieșean, ci și pentru tot
teatrul românesc a fost o
pierdere ireparabilă…”, rememora Mircea Radu Iacoban.
Așadar, povestiri și secvențe
speciale cu celebrul actor și
director al Teatrului Național
din Iași, Teofil Vâlcu, merită a
fi readuse în actualitate.
Valentin HUȚANU
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Testare gratuită împotriva
Covid-19, la Iași, în peste 100 de
cabinete de medici de familie

Testare gratuită împotriva
Covid-19, la Iași, în mai
multe cabinete de medici
de familie. Peste 100 de
doctori efectuează teste
rapide antigen din proba
nazo-faringiană, în vederea
depistării infecţiei cu
SARS-CoV-2
În peste 100 de dispensare din
Iași se pot efectua testări gratuite în
vederea depistării infecţiei cu SARSCoV-2. Activitatea medicilor de familie privind testarea pacienților a
început pe 13 ianuarie 2022.
Peste 50 dintre cei 147 de medici
de familie care efectuează testarea
gratuită se află în municipiul Iași, ceilalți fiind în comunele din apropiere,
dar și în celelalte orașe, respectiv

Pașcani și Târgul Frumos. Întreaga
listă a medicilor de familie poate fi
consultată pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Iași.

Condiții pentru testarea
gratuită împotriva
Covid-19 la Iași
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași au precizat
faptul că pacienții simptomatici trebuie să respecte o serie de reguli
pentru a beneficia de testarea gratuită în cabinetul medicilor de familie. Aceștia nu au voie să meargă cu
mijloacele de transport în comun la
testare. Testele gratuite pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2 se
pot face și în farmaciile din Iași.
“Potrivit legii, un pacient care are
simptome infecto-contagioase tre-

buie să rămână la domiciliu și să
anunțe medicul de familie. După ce
este anunțat medicul, e trimisă o
echipă medicală la domiciliu, unde
acesta va fi testat. Mai nou, există
posibilitatea ca, în momentul în care
un pacient are simptome, să se prezinte direct în cabinetul medicului de
familie pentru testare rapidă gratuită. Testarea se face fără programare, dar există, totuși, câteva reguli.
Pacientul trebuie să meargă la cabinet cu mașina personală sau cu o
ambulanță, în niciun caz cu mijloacele de transport în comun, deoarece, în cazul în care acesta este
infectat, să nu transmită virusul. Trebuie precizat faptul că, dacă testul
rapid este negativ, pacientul trebuie
să facă un test PCR”, a declarat dr.
Vasile Cepoi, directorul DSP Iași.

Aproximativ 500 de noi
cazuri de Covid-19 la Iași
De la începutul lunii ianuarie
2022, rata infectării cu Covid-19 a început să crească vizibil la Iași. Ieri, 24
ianuarie 2022, au fost raportate 495
de noi cazuri de Covid-19. 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,
24 ianuarie 2022, în spitalele suport
Covid-19 din Iași erau ocupate 337 de
paturi, dintre care 24 în Secțiile ATI.
Echipajele mobile au realizat pe data
de 23 ianuarie 286 de testări gratuite
împotriva Covid-19 la Iași.
Andreea PĂDURESCU
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La Iași, simulările Evaluării Naționale și a
probelor scrise ale examenului de Bacalaureat
sunt programate între 25 și 27 ianuarie 2022

Emoții pentru elevi și liceeni, la Iași!
Simulările Evaluării Naționale și ale
probelor scrise ale examenului de
Bacalaureat sunt programate între 25
și 27 ianuarie 2022. Această primă
simulare este organizată de
Inspectoratul Școlar Județean Iași și
va fi o radiografie de etapă, menită să
le transmită elevilor, părinților și
cadrelor didactice, din timp, nivelul și
stadiul pregătirii tinerilor
În perioada 25-27 ianuarie 2022, la Iași are loc
simularea Evaluării Naționale și a probelor scrise
ale examenul de Bacalaureat. Elevii din clasele terminale, atât din ciclul gimnazial, cât și din cel liceal
își vor testa cunoștințele și deprinderile acumulate
până acum, în vederea susținerii, la potențialul lor
maxim, a examenelor naționale din anul școlar în
curs.
Prin aceste evaluări se obține o radiografie de
etapă menită să le transmită elevilor, părinților și
cadrelor didactice, din timp, nivelul și stadiul pregătirii tinerilor, în vederea susținerii unora dintre
cele mai importante examene din viața lor.

Ce se urmărește prin simularea Evaluării
Naționale și a probelor scrise ale
examenul de Bacalaureat, la Iași
Prin aceste simulări sunt urmărite aspecte
care să țină de familiarizarea elevilor cu rigorile
examenului, dar și conștientizarea acestora privind
pregătirea temeinică și importanța accesării unui
traseu profesional de succes.
Dacă simularea realizată în anii anteriori, la
nivel județean, a fost un reper major pentru fiecare
generație de elevi, cu atât mai mult crește importanța sa pentru candidații din 2022, deoarece, în

contextul pandemic actual, elevii aflați acum în
clasele terminale au avut, în anii precedenți, numeroase perioade cu activități online sau la distanță. Astfel, este esențial, pentru pregătirea
riguroasă a acestora, să fie identificate din timp
eventualele lacune acumulate sau diferitele aspecte mai puțin înțelese sau aprofundate.

Simularea se va desfășura în condiții
identice cu cele ale examenelor reale
Simularea se va desfășura în condiții identice
cu cele ale examenelor reale, elevii se vor deprinde
cu atmosfera de examen, cu supravegherea prin
intermediul camerelor audio-video, cu încadrarea
în timpul propus, cu redactarea subiectului pe foistandard sau tip broșură, pentru cei aflați la finalul
gimnaziului, cu documentele și instrumentele de
lucru necesare.
Astfel, simularea are, în egală măsură, rolul de
a asigura o pregătire psihologică tuturor candidaților, de a-și gestiona cât mai bine emoțiile, încât,
la finalul anului școlar, rezultatele să fie cele dorite
atât de viitorii absolvenți, cât și de familiile acestora sau de profesorii care au contribuit la pregătirea și îndrumarea lor. Subiectele, elaborate de
comisii de lucru la nivel județean, vor respecta
structura propusă de Ministerul Educației pentru
acest an școlar și vor avea un nivel mediu de dificultate.

Astăzi este programată proba scrisă la
Limba și literatura română
Astfel, astăzi, 25 ianuarie 2022, începând cu
ora 9:00, este programată proba scrisă la Limba și
literatura română atât pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională, cât și pentru cei care se
pregătesc pentru examenul de Bacalaureat), urmând ca, mâine, 26 ianuarie 2022, simularea să

continue cu proba de Matematică (pentru Evaluarea Națională și pentru Bacalaureat) și Istorie (Bacalaureat).
Ultima zi va fi destinată doar elevilor de clasa
a XII-a care își vor verifica nivelul actual de pregătire pentru proba la alegere a profilului și a specializării parcurse. Programul pentru elevii care nu
sunt încadrați în clasele terminale va fi adaptat în
funcție de specificul fiecărei unități de învățământ
(program normal, activități online, program mixt).
Simularea Evaluării Naționale se va organiza în 172
de școli pentru cei 8.045 de elevi de clasa a VIII-a.
Simularea examenului de Bacalaureat se va realiza
în 48 de unități școlare care însumează 6.417 elevi,
de clasa a XII-a sau a XIII-a. În toate școlile, activitatea se va desfășura cu respectarea tuturor normelor de siguranță sanitară impuse de contextul
pandemic actual.

Evaluarea lucrărilor va fi realizată după
toate rigorile examenelor naționale
Evaluarea lucrărilor va fi realizată după toate
rigorile examenelor naționale, iar elevii vor primi
rezultatele la începutul lunii februarie. Fiecare unitate școlară își va analiza rezultatele proprii și își
va stabili propriul program de activităţi remediale,
menit să asigure o pregătire cât mai bună tuturor
elevilor care vor susține, la finalul anului școlar, fie
Evaluarea Națională, fie examenul de Bacalaureat.
Inspectoratul Școlar Județean Iași va coordona
buna organizare a simulării în toate unitățile de
învățământ și va monitoriza pregătirea susținută a
elevilor pentru examenele naționale din anul școlar
în curs. Tocmai de aceea, simularea de la Evaluarea Națională și de la Bacalaureat, la Iași, sunt un
punct important în pregătirea candidaților de clasa
a VIII-a și a XII-a.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Militarii Batalionului “Lupii
Negri” din Iași au refăcut capela
Centrului de Asistență MedicoSocială din localitatea Bivolari

Batalionul 151 Infanterie
“Războieni” și militarii de la
“Lupii Negri” au refăcut
capela Centrului de
Asistență Medico-Socială
din localitatea Bivolari!
Totul a fost marcat la
finalul săptămânii trecute
printr-o slujbă oficiată de
Înaltpreasfinția Sa Teofan,
mitropolit al Moldovei și
Bucovinei, alături de un
sobor de preoți
Batalionul 151 Infanterie “Războieni” a refăcut capela Centrului de
Asistență Medico-Socială din localitatea Bivolari, județul Iași. Momentul
a fost marcat la finalul săptămânii
trecute printr-o slujbă oficiată de
Înaltpreasfinția Sa (ÎPS) Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de preoți.
La ceremonial au mai participat
reprezentanți ai autorităților locale și

județene, angajații centrului, locuitori
ai comunei și oamenii de bună-credință care au contribuit la restaurarea acestui lăcaș.

“Lupii Negri” au demarat în
2008 refacerea capelei
Amintim că, în anul 2008, “Lupii
Negri” au căutat un centru în care să
facă pomenirea eroilor batalionului,
slt. (p.m.) Iosif Silviu Fogorași și slt.
(p.m.) Mihail Anton Samuilă. Mitropolia Moldovei și Bucovinei le-a recomandat Centrul de Asistență
Medico-Socială din localitatea Bivolari. “De atunci, militarii ieșeni au fost
prezenți neîntrerupt timp de 14 ani,
pentru a face pomenirea celor doi
eroi. În același timp, colegii noștri sau atașat de acest loc și au vizitat
frecvent persoanele vârstnice instituționalizate în centru. În anul 2019,
bătrânii și angajații i-au rugat pe camarazii noștri să îi ajute să înfrumusețeze capela din curtea centrului”,
au transmis reprezentanții Batalionul

151 Infanterie “Războieni”. În 2020,
preotul militar al batalionului, părintele Valentin Pâțâligă, a demarat o
campanie de strângeri de fonduri. La
scurt timp a fost plătit un specialist
care s-a ocupat de sculptura catapetesmei și un pictor care a realizat
icoanele din interior. Costurile au fost
acoperite în întregime din donațiile
unor militari și persoane apropiate
Bisericii Militare din incinta batalionului.

Anul trecut a început
pictarea interioară a capelei
Anul trecut a început pictarea interioară a capelei. A fost nevoie de
decaparea pereților interiori, hidroizolație, tencuială, refacerea tavanului, înlocuirea instalației electrice și a
celei termice, precum și refacerea
trotuarelor cu hidroizolație. Toate
acestea au fost făcute din donațiile
persoanelor de bună-credință. Duminică, 23 ianuarie 2022, a avut loc
slujba de sfințire a capelei din incinta

centrului. La acest eveniment a luat
parte șeful Statului Major al Forțelor
Terestre, general-maior Iulian Berdilă, însoțit de comandantul Brigăzii
15 Mecanizată “Podu Înalt”, general de
brigadă Daniel Pop și comandantul
Batalionului 151 Infanterie “Războieni”, locotenent-colonel Marius Butilă.
Slujba a fost oficiată de ÎPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de preoți. La
activitate au mai participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, angajații centrului, locuitori ai
comunei Bivolari și oamenii de bunăcredință care au contribuit la restaurarea acestui lăcaș. Pe de altă parte,
militarii Batalionului “Lupii Negri” din
Iași care au refăcut capela Centrului
de Asistență Medico-Socială din localitatea Bivolari vor continua să se
implice în asemenea acțiuni umanitare.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Medicul Anna Maria Năstac
din Iași a intrat cu bolidul
în două autoturisme. Avea
o alcoolemie de 0,47 la mie

Medicul Anna Maria Năstac
din Iași s-a ales cu dosar
penal după ce a intrat cu
bolidul pe care îl conducea
în două autoturisme. A fost
testată cu aparatul
alcooltest și a rezultat că se
afla sub influența băuturilor
alcoolice, însă a refuzat săi fie prelevate probe
biologice
Un bolid scăpat de sub control de
către un medic din Iași a avariat două
autoturisme. Duminică seara, medicul Anna Maria Năstac se afla la volanul unui autoturism marca Audi Q7,
iar la un moment dat, în apropierea
unei stații PECO a intrat în coliziune
cu un autoturism. Pe fir au intrat polițiștii care au testat-o pe femeie cu
aparatul alcooltest. În urma testării a
rezultat faptul că aceasta a consumat băuturi alcoolice înainte să se

urce la volan. Femeia a fost rugată să
meargă la o unitate medicală pentru
a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Acest lucru
nu s-a întâmplat deoarece medicul
Anna Maria Năstac a refuzat. Din
acest motiv, pe numele său a fost
deschis un dosar penal.

Medicul Anna Maria Năstac
din Iași are dosar penal
În urma verificărilor, polițiștii au
stabilit că medicul stomatolog a avariat două autoturisme duminică
seara. ”Polițiștii din cadrul Biroului
Rutier Iași efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Din
cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că, la data
de 23 ianuarie a.c., o femeie de 46 de
ani ar fi condus un autoturism pe
raza municipiului Iași și ar fi intrat în

coliziune cu un alt auto, în urma impactului rezultând doar pagube materiale. De asemenea, din verificări a
rezultat că aceasta ar fi acroșat anterior un alt auto, pe raza municipiului Iași. În urma testării soferiței cu
aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul
expirat, aceasta refuzând prelevarea
de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate”, au transmis
printr-un comunicat oficial reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași. În urmă cu câțiva ani,
despre medicul Anna Maria Năstac
erau făcute câteva dezvăluiri.

Anul trecut, autoturismul
condus de medicul
stomatolog a fost implicat
într-un alt incident
În luna martie a anului trecut,
medicul Anna Maria Năstac din Iași a
fost implicat într-un alt incident,

aflându-se tot în autoturismul marca
Audi. Atunci, poliţiştii rutieri au fost
sesizaţi prin 112 despre un accident
soldat cu victime omeneşti care a
avut loc pe raza municipiului Iaşi. În
eveniment au fost implicate două autovehicule, fiind acroşat şi un pieton.
Ambii conducători auto au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind
zero. În cauză, poliţiştii au întocmit
un dosar penal în care efectuează
cercetări pentru vătămare corporală
din culpă. La momentul respectiv sa stabilit că șoferul care conducea
autoturismul Audi Q7 ar fi fost vinovat
de producerea accidentului. La scurt
timp după ce informația a apărut pe
site-ul www.bzi.ro, Anna Maria Năstac a ținut să transmită un drept la
replică și a negat că vina ar fi a șoferului autoturismului Audi Q7. Rămâne
de văzut dacă medicul Anna Maria
Năstac din Iași va fi tras la răspundere pentru ceea ce a făcut.
Sorin PAVELESCU
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Iulian Ispir, șeful procurorilor din Iași, iese
din magistratură. Și soția acestuia,
procurorul Daniela Ispir, va proceda la fel

Unul dintre cei mai buni
anchetatori din Iași, Iulian
Ispir, a cerut să iasă din
magistratură. Și soția
acestuia, Daniela Ispir, a
formulat o cerere similară
Iulian Ispir, șeful procurorilor,
iese din magistratură. Astfel, unul
dintre cei mai buni anchetatori din
Iași a cerut să iasă la pensie. Fostul
șeful al procurorilor ieșeni, Iulian
Ispir, a solicitat recent acest lucru la
Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM). Și soția acestuia, Daniela Ispir,
a formulat o cerere similară.
„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât în unanimitate înaintarea către
Preşedintele României a propunerii
privind eliberarea din funcţie, prin
pensionare, a lui Iulian Ispir, procuror
cu grad profesional corespunzător
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Iaşi. De asemenea, Secţia pentru

procurori a CSM a decis tot în unanimitate înaintarea către Preşedintele
României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a
doamnei Daniela Ispir, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea
de Apel Iaşi”, au precizat recent reprezentanții CSM.

Procurorul Iulian Ispir, o
activitate de peste
două decenii
Procurorul Iulian Ispir și-a început activitatea în urmă cu mai bine de
două decenii. De-a lungul timpului,
magistratul a avut pe mână dosare
„grele”, fiind vorba în special despre
cazuri cu infracțiuni economice, ce
aveau prejudicii considerabile. Unul
dintre aceste cazuri a fost cel al fraudei de la Combinatul de Vinificație
Bucium, în care a fost implicat directorul economic al companiei ieșene,
Petru Milatinovici. A fost vorba despre folosirea unor file cec fără acoperire pentru a cumpăra o cantitate
foarte mare de marfă. Jumătate din

marfă a mers la Constanța, iar cealaltă jumătate - la Baia Mare.
Un alt caz important a fost cel al
familiei Mihăilă, cu bilete la ordin și
file cec fără acoperire, tot la începutul anilor 2000. Mai mult, procurorul
Iulian Ispir a fost cel care a instrumentat primul conflict între clanurile
Corduneanu și Gangal, când mai mulți
membri s-au tăiat cu săbii în centrul
Iașului, în fața Restaurantului „Select”. Asta se întâmpla în jurul anului
2005. În plus, Iulian Ispir a instrumentat în ultimii ani mai toate cazurile în
care avocați ieșeni au urcat băuți la
volan și au comis accidente rutiere.

Iulian Ispir, șeful
procurorilor, iese din
magistratură: infractorii
ieșeni își freacă mâinile
de bucurie!
Iulian Ispir a fost procuror general la Iași timp de două mandate,
adică vreme de 6 ani. Asta s-a întâmplat între anii 2007-2012. Fostul șef al

procurorilor ieșeni iese la pensie,
după ce și-a început activitatea de
Ziua României, pe 1 Decembrie 1996.
Iulian Ispir și-a început activitatea la
Vaslui, iar, în aceeași zi, soția acestuia, Daniela Ispir, a debutat în profesia de procuror în același birou.
Contactat telefonic ieri de către
reporterii cotidianului BZI, Iulian Ispir
a refuzat să comenteze prea mult pe
marginea deciziei sale de a solicita
ieșirea la pensie. „Vreau să las loc
liber unor colegi mai tineri, care să
aibă ocazia să-și dovedească în special competența profesională, energia, pe care să le pună în slujba
instituției. În rest, nu aș vrea să comentez”, a declarat ieri procurorul Iulian Ispir. Acum, urmează ca
Președintele României, Klaus Iohannis, să decidă în privința cererilor formulate de cei doi procurori din Iași.
Astfel, Iulian Ispir, șeful procurorilor,
iese din magistratură, dar și soția
acestuia, procurorul Daniela Ispir, va
proceda la fel.
Ciprian NEDELCU
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Relu Purice, patronul
magazinului Flamingo, din Iași,
rămâne fără vila de lux! Un credit
de la BCR l-a îngropat în datorii

Afaceristul Relu Purice
rămâne fără vila din Iași.
Patronul magazinului
Flamingo a accesat un
credit la BCR, dar nu a mai
plătit ratele. La finalul lunii
februarie 2022, executorii
judecătorești vor organiza
licitația pentru valorificarea
proprietății din Copou
Patronul magazinului Flamingo
din Iași, Relu Petrică Purice - Sandu,
are probleme financiare după ce executorii judecătorești caută să-i vândă
proprietatea din Copou, de pe strada
Frederick, situată chiar lângă Penitenciarul de Maximă Siguranță. Toată
povestea a început în 2010, când împreună cu soția, Cristina Daniela Purice-Sandu, a accesat un credit de la
Banca Comercială Românească
(BCR) SA, în valoare de 395.890 de
euro. Dar, după aproape doi ani, cei
doi soți nu au mai achitat ratele lunare. BCR a notificat debitorii, ca la
un moment dat să intre pe fir și procurorii ieșeni, care i-au anchetat
pentru înșelăciune, după ce au realizat că cei doi soți ar fi obținut credi-

tul cu ajutorul unor adeverințe de
venit false. S-a aflat că sora Cristinei
Sandu lucra la BCR și ea este cea
care ar fi oferit sfaturi pentru obținerea creditului. La Judecătoria Iași,
cei doi au fost condamnați la doi ani
și trei luni de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune, fals și uz de
fals. Însă, curtea de Apel Iași a întors
decizia și i-a achitat pe cei doi inculpați. Însă, a rămas prejudiciul invocat
de BCR.

Executorii judecătorești
vând vila somptuoasă
deținută de afaceristul
Relu Purice
Recent, executorii judecătorești
au decis să scoată la vânzare imobilul
deținut de Relu Purice. Licitația pentru valorificarea proprietății este programată pe data de 28.02.2022, ora
11:00. Terenul are o suprafață de
576.47 mp, în timp ce regimul de
înălțime a vilei este D+P+1+M. Demisolul are o suprafață utilă de 30.28
mp, parter - 123.15 mp, etaj - 91.01 mp,
mansardă 97.45 mp. Se mai adaugă și
un garaj cu acces direct în strada
Friedrick. Evaluatorii au stabilit un
preț de pornire de 3.271.279 lei, adică

661.038 de euro. ”Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice
persoană care are capacitatea deplină de exercițiu, precum și capacitatea să dobândească bunul ce se
vinde. Debitorii nu pot licita personal,
nici prin persoane interpuse. Persoanele care vor să cumpere imobilul la
licitație sunt obligate să depună în
contul de consemnări o garanție de
participare de 10 la sută din prețul de
pornire a licitației, iar dovada consemnării, împreună cu oferta de
cumpărare, va fi depusă la executorul
judecătoresc”, se arată în anunțul publicat de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești
Nichitoi, Handiuc și Plumbu. Executorii judecătorești au urmărit și proprietatea lui Ioan Pârău, patronul
companiei Totalgaz Industrie.

Relu Purice, patronul
magazinului Flamingo,
spune că nu a fost executat
timp de 4.000 de zile
Contactat de reporterii BZI, Relu
Purice a explicat că nu mai are nicio
obligație față de BCR și că vrea să
suspende executare. ”Eu am plătit
rata respectivă timp de doi ani. După,

au trimis notificări, dar care nu au
nicio valoare. Ei nu m-au executat.
După 4.000 de zile au solicitat executarea. Dacă trec 3 ani fără să te execute, nu mai pot avea pretenții. Am
vorbit cu un avocat din București
despre asta. A râs când a auzit câte
zile au trecut. Avem nevoie de 15.000
de lei pentru cauțiune, acum am
cerut și suspendarea executării, ne
judecăm. Eu nu vreau să pierd imobilul. Vom vedea ce va decide instanța”,
a precizat patronul magazinului Flamingo, de pe strada Cuza Vodă, din
Iași. Soții Sandu - Purice au controlat
mai multe firme, dar au fost radiate
între timp. Afacerea cu magazinul de
îmbrăcăminte este administrată prin
intermediul societății Vitrin Modastil
SRL, cu sediul social pe strada Cuza
Vodă, nr.12 (sediul magazinului), unde
acționari sunt rudele celor doi soți. În
2020, an afectat de pandemie, cifra
de afaceri a firmei a fost de 485.229
de lei, profit de 911 lei, cu un număr de
3 angajați. În 2019, profitul a fost de
616.035 de lei. Rămâne de văzut dacă
Relu Purice, patronul magazinului
Flamingo, din Iași, rămâne fără vila
de lux.
Ciprian BOARU
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Tânărul mort la Vorovești a dus o viață
chinuită. Ionuț Țurcanu și-a lăsat în
urmă iubita ce urmează să nască

Tânărul mort la
Vorovești a avut parte
de o viață extrem de
grea. Până la 33 de
ani, Ionuț Țurcanu a
locuit cu mama și
fratele său. Cel mai
trist este că acesta
avea o iubită, care
este însărcinată și
urmează să nască
Ionuț Țurcanu avea 33 de
ani și abia reușise să își pună
viața în ordine, după o copilărie tristă și zbuciumată. Ieșeanul a murit la sfârșitul
săptămânii trecute, după ce
a căzut de la înălțime la locul
de muncă. Acesta a avut
parte de o viață chinuită, a
crescut într-o familie cu probleme financiare. Tatăl tânărului a murit în urmă cu
câțiva ani, iar, de atunci,
Ionuț Țurcanu locuia în satul
Vânători, din comuna Popricani, județul Iași, alături iu-

bita sa, de mamă și de frate.
Casa în care aceștia stăteau
era una fără prea multe condiții, iar, după moartea tatălui, au reușit să o renoveze.
„Am văzut pe Internet că
a murit și am rămas șocat.
Era un băiat atât de liniștit,
harnic, niciodată nu a deranjat pe nimeni. A crescut vai
de capul lui, și el și fratele lui,
dar, în ciuda faptului că nu au
avut parte de o copilărie prea
frumoasă și de o familie
bună, ei au muncit să facă
ceva în viață. El lucra în construcții, iar fratele lui mai
pleca la muncă în străinătate. După ce a murit tatăl lui,
Ionuț s-a pus pe picioare și a
reușit să refacă locuința în
care stă, să intre în rând cu
lumea. După cum se vede,
casa lor e undeva la marginea satului, pentru că așa au
fost mereu, liniștiți și separați de restul lumii. Păcat de
el, mare păcat!”, a precizat
un vecin al tânărului mort.

Tânărul mort la
Vorovești urma să
devină tată
Tragedia familiei din
satul Vânători, comuna Popricani, este amplificată de
faptul că Ionuț Țurcanu urma
să devină tată pentru prima
dată. Apropiații familiei povestesc că acesta era în culmea fericirii deoarece iubita
lui urma să nască, și nu doar
atât - cei doi aveau planuri de
nuntă. Tânărul urma să se
căsătorească în cel mai scurt
timp, însă nu a mai apucat.
Iubita acestuia a rămas văduvă și cu un copil în pântece.
„Abia reușise și el să facă
acea casă, urma să se însoare mâine-poimâine și
avea să devină tată. Avea și
el o fată, cu care trăia de
ceva vreme și care este însărcinată, dar, săracul, nu a
mai apucat să se bucure de
primul lui copil... A muncit de
când îl știu și munca i-a adus

moartea! Mai rar sunt băieți
ca el! Să îi dea Dumnezeu putere fetei să poată să
crească acel copil singură și
să treacă peste tragedia
asta”, a povestit același
vecin.

Tragicul accident de
muncă a avut loc pe
21 ianuarie 2022
Vineri, 21 ianuarie 2022, a
fost anunțat printr-un apel la
numărul unic de urgență 112
faptul că un bărbat a căzut
de la înălțime, de pe o casă
din satul Vorovești, din comuna ieșeană Miroslava și a
murit. Un echipaj de primajutor și mai mulți polițiști au
ajuns de urgență la fața locului. Acolo a fost găsit un bărbat în vârstă de 33 de ani,
care lucra pe un șantier unde
se ridică mai multe case. Medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face
nimic pentru acesta, declarând decesul.

„Este vorba despre un
pacient în vârstă de 33 de
ani. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului
de Ambulanţă Judeţean de
tip C2. Persoana a fost găsită
decedată, fără indicaţie de
resuscitare cardio-pulmonară, cu leziuni incompatibile
cu viaţa”, declara atunci
prof.dr. Diana Cimpoeșu,
șefa UPU-SMURD Iaşi. Potrivit unor surse apropiate anchetei, muncitorul era pe
acoperișul casei, lucra „la
negru” și, cel mai probabil, sa dezechilibrat şi a căzut de
pe casa situată într-un cartier rezidențial. În urma incidentului, ITM Iași a deschis o
anchetă pentru a stabili cauzele care au dus la producerea accidentului mortal de
muncă. Tânărul mort la Vorovești și-a găsit sfârșitul în
timp ce muncea să câștige
un ban pentru nuntă și copilul care urmează să se nască.
Andreea PĂDURESCU
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Crescătorii de bovine din Iași primesc ajutorul
național tranzitoriu, din februarie 2022
APIA va demara plățile către
crescătorii de bovine din Iași care au
solicitat ajutorul național tranzitoriu.
Începând cu luna februarie 2022, fermierii din Iași vor avea în conturi banii
solicitați în schema decuplată de
producție în domeniul zootehnic,
specia bovine, de lapte sau de carne.
Crescătorii de bovine din Iași trebuie
să aibă minimum 3 capete în fermă
pentru a primi ajutorul național tranzitoriu. În această perioadă se stabilesc cuantumurile pentru fiecare
schemă în parte. Suma aprobată de
Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (APIA), la nivel național,
este de 1,1 miliarde de lei.
Pentru anul de cerere 2019, fermierii au primit un cuantum stabilit
pe cap de animal de 328 de lei, iar
cuantumul pe tona de lapte a fost de
84 de lei. Aceste sume ar putea fi
acordate și în 2022, mai ales că, pentru anul de cerere 2020, banii care sau acordat anul trecut, sprijinul
acordat de APIA drept ajutor național
tranzitoriu, a fost redus de la 69 de
euro, respectiv 328 de lei pe cap de
animal, la 5 lei. De asemenea, pentru
tona de lapte, fermierii au primit 2
lei, și nu 84 de lei. Sumele extrem de
mici acordate de APIA au stârnit nemulțumiri în rândul crescătorilor din
Iași.

APIA le-a plătit fermierilor
din Iași subvenții în valoare
de 49 de milioane de euro
Fermierii din Iași au mai primit de
la APIA subvenții în valoare de 49 de
milioane de euro, pentru anul de cerere 2021. Un procent de 92 la sută
din numărul de agricultori care au solicitat anul trecut subvențiile a primit
banii pentru diverse scheme derulate
de APIA. În total, 17.582 de fermieri
autorizați la plată exploatează
280.000 de hectare de terenuri agricole și au ferme zootehnice. Cei mai
mulți bani au fost virați în conturile
celor care se ocupă de cultivarea cerealelor, în cadrul schemei unice de
plată pe suprafață, unde subvenția a
fost stabilită la 95,47 de euro la hectar.
Anul acesta, valoarea ajutorului
financiar ar putea crește, potrivit
specialiștilor APIA. Crescătorii de bovine, ovine și caprine din Iași au primit sprijinul cuplat zootehnic (SCZ) în
valoare de 4 milioane de euro, ultimele plăți pentru cererile depuse în
anul 2021 fiind făcute în această lună.
Fermierii care nu au încă în conturi
subvențiile au fost pe lista celor verificați de APIA, care trebuie să mai
aducă unele clarificări sau nu primesc deloc banii.

Crescătorii de bovine din Iași
care au primit ajutorul
COVID-19 iau și ajutorul
național tranzitoriu
Alte ajutoare financiare plătite de
APIA în anul 2021 au fost către crescătorii de bovine, respectiv ajutorul
COVID-19. Fermierii din Iași au depus
2.141 de cereri în schema pentru ajutor COVID-19 pentru 30.973 de bovine
și 2.721 de tone de lapte. Sumele
acordate sunt în valoare de 142,08 lei
pe cap de bovină și 232,2 lei / tona de
lapte. Suma maximă ce poate fi acordată unui fermier din Iași nu poate
depăși 225.000 de euro.

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

Schema de ajutor de stat are rolul
de susținere a activității crescătorilor
din sectorul bovin, în contextul crizei
economice generate de pandemia de
COVID-19. Bugetul național alocat
acestei scheme de plată este în valoare de 200 de milioane de lei. Specialiștii susțin că sectorul bovin a fost
grav afectat de situația creată de
pandemie, iar datele statistice arată
o creștere semnificativă a costurilor
de producție în acest domeniu economic. Astfel, pe lângă ajutorul de
COVID-19 acordat de APIA în anul 2021,
crescătorii de bovine din Iași vor primi
și ajutorul național tranzitoriu.
Raluca COSTIN
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Drapelul României, arborat la
Iași, este produs în fabrica
familiei Ciprian și Iancuța Mariș
Drapelul României ce poate fi văzut la
instituțiile din Iași este produs în
fabrica familiei Mariș, din Târgu
Mureș. Compania Maralex Impex SRL
a fost înființată de Ciprian Mariș,
soțul Iancuței Mariș, în anul 1993 și
s-a dezvoltat treptat. Cifra de afaceri
înregistrată în anul 2020 a fost de
jumătate de milion de lei
Drapelul României este adus în fiecare an la
Iași de soții Iancuța și Ciprian Mariș, din Târgu
Mureș. Tinerii antreprenori dețin compania Maralex Impex SRL, unde produc steaguri și însemne
naționale din anul 1993. Potrivit Iancuței Mariș, în
ultimii ani, instituțiile din Iași achiziționează drapelul României expus de 1 Decembrie sau 24 ianuarie. ”Iașul cumpără de la noi steaguri de mai mulți
ani. Noi avem în portofoliu atât instituții publice,
cât și persoane juridice. Personalizăm steaguri, însemne naționale, facem materiale promoționale,
drapele, fanioane, stegulețe, bandane, bannere și
accesorii de prezentare a acestora. Afacerea este
una veche, de familie, cu tradiție, înființată în anul
1993. Soțul meu este fondatorul acestei afaceri.
Noi suntem ardeleni, mai liniștiți, de aceea nu am
avut o creștere galopantă a afacerii. Am crescut
treptat. Furnizorii de materie primă sunt din țară
și din străinătate. În ultimii ani am observat că au
apărut în jur de 30 de companii de acest fel în țară,
ceea ce înseamnă că toată lumea vrea să își facă
publicitate, de aceea apelează la companii precum
a noastră”, spune Iancuța Mariș, director de vânzări
în cadrul Maralex Impex SRL.

Drapelul României, arborat în Iași, a
fost achiziționat în ultimii ani de la
Maralex Impex SRL
Iancuța Mariș mai spune că din cauza pandemiei COVID-19 a scăzut volumul vânzărilor. În ceea
ce privește colaborarea cu instituțiile din Iași, susține că sunt serioși clienții ieșeni. ”În ceea ce privește vânzările, de când a apărut pandemia
COVID-19, au fost oscilații și dacă ne așteptam la o
creștere a vânzărilor în această lună, nu a fost așa.

Față de alți ani, nu au mers așa bine vânzările în
acest an. Despre colaboratorii din instituțiile din
Iași pot să spun că sunt profesioniști. Sunt printre
cei mai profesioniști clienți ai noștri, cu care lucrăm de mulți ani și am observat că sunt organizați
și serioși”, mai spune Iancuța Mariș, director de
vânzări. Cifra de afaceri înregistrată în anul 2020
de Maralex Impex SRL a fost de jumătate de milion
de lei, fiind înregistrați 3 angajați. Steagurile sunt
arborate mai ales de Ziua Națională a României sau
pe 24 ianurie, când se sărbătorește Mica Unire.
Anul acesta, la evenimentul derulat în Iași, a avut
loc un incident. George Simion, copreședinte AUR,
a fost stropit cu cerneală în timp ce dansa Hora
Unirii.

guri pentru zona centrală sau doar în cazul în care
intemperiile, vântul, le distrug, le înlocuim, dacă
sunt rupte. De exemplu, în cei 4 ani de la montarea
Drapelului Național, din Podu Roș, am schimbat de
3 ori steagul din cauză că a fost rupt de vânt. Cumpărăm de obicei două bucăți pentru a înlocui steagul dacă se degradează sau este rupt. Un alpinist
utilitar se urcă și îl montează. Data trecută am plătit 16.000 de lei, fără TVA, pentru cele două steaguri
de rezervă”, susține Cristian Tudusciuc, șef serviciu aprovizionare în cadrul Servicii Publice Iași. Valoarea investiției a fost de aproximativ 480.000 de
lei. Drapelul României din Podu Roș a fost montat
în anul 2018, fiind achiziționat tot de la compania
Maralex Impex SRL.
Raluca COSTIN

Cristian Tudusciuc, Servicii Publice:
”Anul acesta am cumpărat 200 de
steaguri pentru 24 ianuarie”
Pentru evenimentul derulat ieri, 24 ianuarie
2022, Servicii Publice Iași a achiziționat 200 de
steaguri. Acestea sunt schimbate o dată la doi ani
sau, în cazul în care sunt distruse de intemperii,
pot fi schimbate mai des. ”Anul acesta am cumpărat, pentru 24 ianuarie, 200 de bucăți, cu dimensiunea de 1,35 cm ori 90 de cm, fiind vorba de
steaguri de lance. Ne-am pregătit din decembrie
pentru acest eveniment și au costat 17 lei bucata,
fără TVA. Facem o dată la doi ani achiziții de stea-

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 contabi-
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litate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI
BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență
(8/10 clase; cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în meseriile specifice domeniului
construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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VÂNZĂRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama, cupru,
hârtie și altele în localitatea Iași,
județul Iași. Telefon mobil: 0752.
472. 546; 0722. 446. 981.
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali aclimatizați:
TUIA, MAGNOLII, MESTECENI,
PINI, IENUPERI, CATALPA, TEI,
STEJAR, arbuști de gard viu etc.
Plantele sunt crescute în câmp
deschis. Telefon: 0762. 061.
555.
8000 mp sau parcelat 500/700 mp
cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic. 0757.
101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000.
Relații la telefon: 0772026329.
Vând garsonieră în zona Alexandru
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000
euro, ușor negociabil. Relații la
telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,

ANUNȚURI
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria

complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape
de centru, din bolțari - 96 mp, an
construcție 1994, finalizată la
cheie. Anexe - 3 camere în
suprafață de 106 mp, beci, 2
compartimente, fântână, livadă
pruni, vita de vie+teren în total
1760 mp. Relații la telefon: 0741.
485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul PĂUN
- la 150 m de strada principală. Pe
timp de iarnă accesul este facil.
Relații la tel. 0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3
straturi, garaj și boxă, Dancu, str.
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000
euro, negociabil. Telefoane: 0332.
108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică. Preț
negociabil. Tel. 0767. 983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu 2
camere de 52 mp la doar 43. 000
euro. Profită de ofertă! Relații la
telefon: 0755. 122000.

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

Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.

Societate comercială oferă spre
închiriere spațiu pentru activități
de birouri/servicii/producție în
suprafața de 208 mp situat în
Iași, str. Clopotari, nr. 11, bloc
628, parter. Relații la adresa email: gastrostaris@yahoo. com.

Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.

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

Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată cu
acces la bucătărie, frigider, mașină
de spălat, baie, centrală termică,
aragaz, cameră cu TV, mobilat,
pentru doua fete cu 100 de euro pe
lună. Spațiul se află lângă complex
comercial. Tel. 0747245733.

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

SERVICII
King carpet & floor cheaning! Cele
mai bune servicii de curățenie
rezidențială. Servicii rapide de
curățenie la cele mai mici preturi.
Spălare mochete covoare gresie
faianță parchet preț: 2-4 lei/m2.
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Spălare canapele fotolii: 20-135
lei, saltele: 40-160 lei. Servicii la
nivel Profesional cu tehnologie de
ultimă generație - Mașină Injecție
Extracție. Servicii de curățat și
întreținere interioară case vile cu
suprafețe mari. Spălare tapițerii și
mochete auto la domiciliu
clienților preț: 75-200 lei.
Programări, vizualizare și
abonamente la telefon: 0745. 973.
088.
Apartamente 1-2-3 camere, în
regim hotelier, zonă centrală. De la
80 RON. Relații la telefon 0742.
246. 880.

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

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.
SC SELCA SA PITESTI angajează:
dulgheri, zidari, asfaltatori,
pavatori, electricieni, fieraribetoniști, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtură).
Oferim cazare, salariu motivant și
bonuri de masă. Tel: 0248.
636442; 0724. 447691, mail:
office@selca.ro.
S. C. VIAROM CONSTRUCT SRL
– AGENȚIA IAȘI ANGAJEAZĂ
PERSONAL PENTRU
URMĂTOARELE MESERII:
CONDUCĂTORI AUTO PENTRU
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AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCĂTOR AUTO PENTRU
AUTOCAMION; MECANIC
DESERVENT REPARTIZATOR
ASFALT; MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR; REGLORI
AȘTERNERE ASFALT;
ASFALATATORI. DORITORII POT
TRIMITE CV-uri PE ADRESA DE
EMAIL hr@viarom.ro. DETALII
LA TELEFON 0747. 234987.
Alpaccess angajează muncitor
necalificat și schelar cu
experiență. Așteptăm CV-ul dvs.
la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess. com.
Relații la tel: 0344. 141. 445.

MEDIU
Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului
de mediu. COMUNA HOLBOCA
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul "EXTINDERE REȚEA APĂ
POTABILĂ ÎN SATELE
COMPONENTE COMUNEI
HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI", propus
a fi amplasat în SATELE: VALEA
LUNGĂ, DANCU, HOLBOCA ȘI
CRISTEȘTI, COMUNA HOLBOCA,
JUDETUL IAȘI. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului APM
IAŞI, STR. CALEA CHIȘINĂULUI
NR. 43, JUD. IAŞI şi la sediul
PRIMĂRIEI COMUNEI HOLBOCA,
SAT HOLBOCA, COMUNA
HOLBOCA, JUDETUL IAȘI în zilele
de LUNI-VINERI, între orele 08:0016:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului APM IAŞI, STR. CALEA
CHIȘINĂULUI NR. 43, JUD. IAŞI.

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
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

PIERDERI
Societatea ELIT AMI TRAD SRL, cu
sediul în sat Tomești, com.
Tomești, str. Morii, nr. 4C, jud. Iași,
CUI 35879620, J22/821/2016,
declara pierdute și nule certificatul
de înregistrare și certificatele
constatatoare ale societății.
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Noi locuri de muncă în străinătate,
disponibile ieșenilor care se pot angaja
ca măcelari sau în prelucrarea sticlei
Ieșenii care își caută locuri de
muncă în străinătate au la dispoziție
mai multe oferte din partea angajatorilor din Germania, Norvegia sau
Polonia. O companie din Germania
caută 250 de măcelari, iar CV-urile se
depun până la finalul lunii februarie
2022. Ieșenii care vor să se angajeze
pot primi salarii cuprinse între 1.600
și 2.000 de euro brut lunar. Un avantaj îl constituie calificarea profesională în industria alimentară ca
măcelar, dar și permisul de conducere categoria B.
Cei care vor să se angajeze în
această companie trebuie să aibă rezistență fizică, toleranță la frig și
umiditate. Salariul brut este de 10
euro pe oră, la care se adaugă unele
beneficii, în funcție de postul ocupat,
calificare și experiență profesională.
Un avantaj îl reprezintă cunoașterea
limbii germane. Măcelari pentru abatorul în care se tranșează carne de
vită caută și reprezentanții unei companii din Polonia. Angajații sunt plătiți
cu 1.000 de euro pe lună.
O firmă din Germania caută 10 lucrători în producția și prelucrarea sticlei. Angajații trebuie să aibă
disponibilitate de a lucra în schim-

buri, să înțeleagă procesul de pregătire și să dețină permis de conducere
categoria B. Programul este flexibil,
iar angajații trebuie să fie responsabili. CV-urile se depun până la finalul
lunii ianuarie 2022, iar salariul oferit
pornește de la 10,45 euro brut/lună,
conform contractului colectiv de
muncă. În Norvegia se caută 20 de
persoane care să lucreze ca schelari.
Este necesar minimun 1 an de experiență în domeniu, iar potențialul angajat trebuie să dețină permis de
conducere categoria B.
CV-urile se depun până la 22 februarie 2022, prin intermediul specialistului EURES, din cadrul Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă (AJOFM) Iași. Angajații primesc 20 de euro pe oră, dacă se angajează ca schelari. În edițiile
anterioare ale BZI a fost prezentată
povestea unui ieșean care, după 22
de ani munciți în Canada, s-a întors
acasă.

În Iași sunt disponibile
402 locuri de muncă
Tot în Norvegia se caută 30 de șoferi de autobuz, care să dețină permis de conducere D și să aibă

experiență în domeniu. De asemenea, aceștia trebuie să aibă și licență
de autobuz valabilă. Salariul lunar
ajunge la aproape 3.000 de euro brut,
iar orele suplimentare sunt plătite
separat. Mai mult, o companie din
Norvegia caută 10 tâmplari, plătiți cu
20 de euro pe oră. Este necesară experiența în acest domeniu. Persoanele care își caută un loc de muncă în
Iași, în această perioadă, au la dispoziție 402 posturi, numărul total de locuri de muncă transmise AJOFM de
către angajatori.
Cele mai multe sunt din domeniile
construcții (156 posturi), servicii (139),

industrie (67) și în confecții (36). Astfel, Fiscontexpert SRL caută specialist în resurse umane, HCL
Technologies Romania - specialist în
îmbunătățire produse, programator,
analist financiar și analist servicii
clienți. Mai mult, Stefan Security SRL
caută proiectant în sisteme de securitate și agent de securitate. Ieșenii
care își caută locuri de muncă în străinătate au la dispoziție mai multe
posturi precum cele de măcelari, lucrători în prelucrarea sticlei, șoferi de
autobuz sau tâmplari.
Raluca COSTIN

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele: 0232.210.728;
0745.643.908; 0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:
dr. Constantin Liviu Panainte (doctor in
stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela- PsihologPsihoterapeut

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.
CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA „PSIHOLOGIE CLINICA” CAUIA FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII PSIHOLOGICE
POST CRIZA COVID SUPPORT DE REINTEGRARE SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Ieșean, arestat preventiv pentru tentativă
de omor! Individul, suspectat că a vrut să-și
ucidă fratele
Un individ a fost arestat
preventiv sub acuzația de
tentativă de omor! Individul
este suspectat că a vrut săși ucidă fratele. Astfel,
judecătorii ieșeni au admis
propunerea formulată în
cazul lui Florin Lăcătușu
Un ieșean a fost arestat preventiv
pentru tentativă de omor! Individul
este suspectat că a vrut să-și ucidă
fratele. Astfel, judecătorii din cadrul
Tribunalului Iași au admis recent propunerea formulată în cazul lui Florin
Lăcătușu. „Instanța admite propunerea formulată de Ministerul Public Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi.
Ia faţă de inculpatul Florin Lăcătuşu,
cercetat sub acuzația săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor 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 precizat
magistrații ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Florin Lăcătușu, suspectat
de tentativă de omor asupra
unui membru de familie
De remarcat este faptul că decizia nu e definitivă, aceasta putând fi
contestată. Deocamdată, ieșeanul
Florin Lăcătușu, suspectat de tentativă de omor asupra unui membru de
familie, nu a atacat hotărârea. Anchetatorii susțin că individul a intrat
în vizorul lor la finele anului trecut.
„În fapt, s-a reţinut că, în cursul
nopţii de 28 decembrie 2021, în jurul
orei 1:00, în timp ce se aflau la domiciliul comun din municipiul Iaşi, pe
fondul unui conflict spontan, inculpatul F.L. l-a înjunghiat pe fratele său cu
un cuţit în zona capului. Victima a suferit o plagă tăiată temporal dreapta
(tratată chirurgical), o echimoză preorbitară, un hematom zigomatic
drept (tratat chirurgical) și o plagă
auriculară (tratată chirurgical)”, a declarat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Iași. În edițiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Bursa bârfelor

Prostituată de lux, pentru un
dezvoltator imobiliar
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu una
despre un afacerist din târg venit chiar din Cizmă,
care și-a cam luat o țeapă cu un teren de pe dealul
cu bucium, din târg, prin apropierea cartierului lui
Pușcărelu. Nenea ăsta, cu o făbricuță prin centrul
Hitaliei, a zis că va face o afacere șmecheră pe
imobiliare, cu niște căși sau blocușoare. Numai că
în poveste a apărut o prostituată de lux, la înce-

Ieșeanul, arestat preventiv
pentru tentativă de omor!
În urma incidentului deosebit de
grav, autoritățile ieșene au fost alertate printr-un telefon la numărul unic
pentru situații de urgență 112. La
scurt timp, la fața locului s-au deplasat echipaje medicale și de Poliție.
Victima a beneficiat de primul ajutor,
după care a fost transportată la spital, pentru îngrijiri medicale. De altfel,
bărbatul a fost și operat, iar medicii
au concluzionat că leziunile suferite
de ieșean au fost de natură de a-i
pune viața în pericol.
De asemenea, oamenii legii au
demarat ancheta și au ajuns la principalul suspect, Florin Lăcătușu.

puturi centuristă. Niște persoane direct interesate de terenul hitalianului i-au băgat pe gât prostituata menționată anterior. Hitalianul a pus botu’
și s-a cam îndrăgostit. Acum, hitalianul se simte
strâns cu ușa, pentru că muierea îi șoptește ceva
despre o sarcină. Și, ca să scape de necaz, a fost
pus să semneze un contract pentru viitorul plod.
Dacă va vinde terenul de pe dealul cu bucium, o
treime ar trebui să ajungă la copchil. Rămâne de
văzut dacă va scoate lovelele și va plăti pentru
țeapa asta ordinară. Babele știu și ceva nume importante, dar le păstrează pentru colegii de la gazeta bâzâitoare.

Bătaie de joc la clubul Fratelo
Babele bârfitoare continuă rubrica de astăzi
cu una despre clubul Fratelo din târg, unde patronul Bogdănel Burghiu are o durere în paișpe de
restricțiile la care sunt supuse crâșmele. Verișoarele babelor s-au dus în club să se distreze acum
câteva zile și au turnat tot. Eh, patronașul a impus
o vrăjeală. Ca să pară că e restaurant, clabării stăteau cu mâncare pe masă. Apoi, după ora 22:00,
se dădea drumul la hărmălaie. Clubul era full și
nici gaborii nu interveneau, erau două fete și doi

Acesta a fost audiat și, mai apoi, a
fost reținut, după ce autoritățile au
concluzionat că viața victimei a fost
pusă în pericol. „Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului
Iaşi a dispus arestarea preventivă a
inculpatului, pe o durată de 30 de zile.
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 încheiat Mihaela Apostol,
prim-procurorul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Iași. Astfel, ieșeanul
a ajuns să fie arestat preventiv pentru tentativă de omor.
Ciprian NEDELCU

băieți. Lumea s-a distrat până după miezul nopții.
Babele nu știu ce șpăgi a dat Burghiu, dar, clar,
este cineva care îl ține în brațe. Babele vor sta
atente pe această discotecă cu pretenții de club
și vor mai veni cu povești. Nu de alta, dar are balta
pește în fiecare uichend.

Imperfectul s-a făcut de râs la statuie
Babele continuă rubrica de azi cu una mai
ușurică, de pe la manifestările de pe la statuia lui
Cuza. Pentru că și babele au stat gură cască la
șoul organizat de Haur, nu au putut să nu consemneze o fază penibilă, în care protagonist a fost
Bogdănel Cojoc, imperfectul giudețului. Nenea
ăsta știa că și-o ia dacă se întâlnește la statuie cu
gruparea Haur. Dar, ca să respecte protocolul, a
trebuit să depună o coroană. Toți din piață au râs
când l-au văzut pe imperfect, cu o moacă solemnă, apropiindu-se de statuie. Cu o mișcare
precipitată, a aruncat coroana și s-a retras cât
mai repede, ca nu cumva să se trezească cu o
poacă peste ochi. Cam ăsta-i curajosul de Cojoc,
slugă acasă, slugă și la partidoi. Dar, despre imperfect, babele au alte planuri, ce vor fi dezvăluite
în edițiile viitoare!

