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Titel Sinescu, patronul Iasicon SA
Iași, cerșește peste 100.000 de
euro de la CJ. Afacere de 4,9
milioane de lei la Casa „Pogor”

Titel Sinescu, patronul
Iasicon SA Iași, vrea
100.000 de euro în plus de
la Consiliul Județean
pentru contractul derulat la
Casa „Pogor”. Firma
afaceristului a obținut
contractul de reabilitare a
monumentului istoric, însă
vrea fonduri în plus pentru
a duce lucrarea la capăt

Plenul Consiliului Județean Iași
se va reuni în cursul zilei de astăzi, 26
ianuarie 2021, într-o ședință ordinară
a instituției. Pe ordinea de zi a ședinței de plen vor figura câteva zeci de
proiecte de hotărâre. Aleșii județului
Iași vor discuta despre consolidarea
și reabilitare Pavilionului Administrativ de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași,
dar și despre rectificarea unei hotărâri legate de reparaţia staţiei de producere a oxigenului medical ce
deserveşte atât Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Iaşi, cât şi Spitalul

de Boli Infecţioase. Pe ordinea de zi
a ședinței va figura și un proiect legat
de lucrările de la Casa „Pogor”, unde
a fost sediul Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR) Iași.

Titel Sinescu, patronul
Iasicon SA Iași, vrea bani în
plus de la CJ
Valoarea inițială a contractului de
lucrări la Muzeul „Vasile Pogor” a fost
de 4,3 milioane de lei, dar s-a ajuns la
4,9 milioane de lei după emiterea
unor acte adiționale. „Ordinul de începere a fost emis pe data de 16 octombrie 2018. Contractul de execuție
a lucrărilor nr. 29247/05.10.2018, încheiat cu SC Iasicon SA, a fost adiționat prin 3 acte adiționale astfel încât
valoarea contractului de execuție
este de 4,9 milioane de lei. Valoarea
inițială a contractului de lucrări a fost
de 4,3 milioane de lei fără TVA. Actul
adițional nr. 3/23223/08.07.2021 la
contractul de lucrări de construcții /
restaurare pentru restaurarea Muzeului „Vasile Pogor” a avut ca obiect
suplimentarea valorii contractului de

execuție a lucrărilor de construcții”,
se arată în proiectul de hotărâre. Sinescu se ocupă și de proiectul Sistemul de Management Integrat al
Deșeurilor din județul Iași, cu o valoare de 40 de milioane de euro.

Mai mulți bani pentru
afaceristul din Iași
Titel Sinescu a susținut că, din
cauza creșterii prețurilor la materialele de construcții și a salariilor din
acest domeniu, are nevoie de mai
mulți bani pentru a duce la capăt
contractul. „În perioada 1 ianuarie
2020 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată
va fi de cel puțin 3.000 de lei lunar,
fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru, în medie, de
167,333 ore pe lună. Antreprenorul SC
lasicon SA trimite o solicitare de actualizare a valorii contractului de
achiziție nr. 29247/05.10.2018, în sensul majorării valorii manoperei aferente. Majorarea salariului minim

pentru domeniul construcțiilor nu a
putut fi prevăzută la data depunerii
ofertei, respectiv a încheierii contractului de lucrări, antreprenorul
fiind obligat în acest moment să respecte prevederile legale privind salarizarea”, se arată în proiectul de
hotărâre.

Contracte de milioane de
euro în județul Iași

Astfel, CJ va decide dacă va suplimenta contractul de la Casa
„Pogor” din municipiul Iași la ședința
ce va avea loc astăzi, 26 ianuarie
2022. Nu este pentru prima oară
când firma lui Sinescu cere mai mulți
bani la contractele pe care le are cu
Județul Iași. Firma lui Sinescu a prins
și contractul de reabilitare de la Bojdeuca lui Ion Creangă, dar și construirea parcului industrial de la
Lețcani. În plus, Titel Sinescu, patronul Iasicon SA Iași, a mai prins contracte și de la autoritatea locală a
orașului.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Traseul A8 Târgu Neamț- Iași va
costa 13,5 miliarde de lei! Studiile
vor fi gata în prima parte din 2023

Traseul Autostrăzii A8 Târgu NeamțIași va costa 13,5 miliarde lei conform
calculelor făcute de Ministerul
Transporturilor. Oficialii Ministerului
au arătat că studiile legate de acest
tronson vor fi gata în primul trimestru
din 2023

Ministerul Transporturilor a emis un calendar
al lucrărilor de infrastructură care cuprind și zona
Regiunii de Nord-Est. Conform celor de la Minister,
pentru porțiunea din A8 Târgu Neamț- Iași- Ungheni, termenul la care va fi finalizat studiul este
fixat în prima parte a anului 2023. Contractul este
derulat de societatea Consitrans SRL, cea care a
câștigat o licitație desfășurată la nivel central. Ministerul a mai arătat și că procedura de execuție
pentru podul peste râul Prut de la Ungheni va fi demarată în cel de-al treilea trimestru al anului 2022.

Traseul A8 Târgu Neamț-Iași
va fi bătut în cuie

Într-o adresă trimisă deputatului PSD Vasile
Toma, cei de la Ministerul Transporturilor au estimat și costurile proiectului pentru varianta de tra-

seu din A8. „În etapa 1 de analiză multi-criterială a
autostrăzii A8 Târgu Mureș- Iași- Ungheni, proiectantul a propus 5 alternative de traseu. Patru dintre
acestea sunt nou studiate, în timp ce una reprezintă traseul revizuit în cadrul studiului de fezabilitate, întocmit în anul 2011. Totodată, în
conformitate cu cerințele caietului de sarcini, proiectantul a propus și un drum de legătură care să
asigure conexiunea Autostrăzii A8 cu Aeroportul
Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de
Urgență”, se arată în adresa celor de la Ministerul
Transporturilor. Conform calculelor, alternativa 1
de traseu (96,8 km) ar costa 12,8 miliarde de lei, în
timp ce alternativa 2 (93,8 km) ar costa 13,5 miliarde de lei. De altfel, această variantă de traseu
a fost agreată de autoritățile ieșene, dar și de primarii localităților din zona metropolitană pe unde
va trece autoruta. Varianta de traseu 3 (92,3 km) ar
costa 12,8 miliarde de lei, iar a patra variantă (96,9
km) ar costa 13,5 miliarde de lei.

Noi analize pentru traseul
A8 din județul Iași
Ministerul Transporturilor a precizat și că vor
urma ulterior alte analize legate de traseul ales

pentru autoruta A8 ce va traversa județul Iași. „În
etapa a doua se va efectua o analiză multi-criterială orientată pe alternativele selectate în prima
etapă, dar și variantele tehnologice posibile ale
acestora. Analiza o va include pe cea cu costul restrâns, precum și alte criterii care nu sunt considerate din punct de vedere conceptual în prima
etapă. Avantajele sau dezavantajele analizei sunt
traduse printr-o matrice numerică pentru fiecare
tronson în care sunt analizate variantele de traseu
aferente acestuia”, se mai arată în adresa respectivă.

Un nou drum desprins
din Autostrada A8
Varianta de traseu aleasă prevede și un drum
de legătură cu patru benzi către Aeroportul Iași.
Șoseaua respectivă va pleca din satul Rediu Aldei,
comuna Aroneanu, către capătul Aeroportului Iași
și, apoi, către viitorul Spital Regional de Urgență
din Moara de Vânt, pentru ca, mai apoi, să iasă în
DN 24. Traseul A8 Târgu Neamț- Iași va fi bătut în
cuie în viitoarele ședințe de analiză de la Minister.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Cimitirul Eternitatea din Iași se
extinde! Sute de locuri de morminte
noi pe terenul din zona Tătărași
Cimitirul Eternitatea din
municipiul Iași se va
extinde. Societatea Servicii
Publice SA Iași va prelua un
teren de 1.281 metri pătrați
din strada Ciric pentru a
putea demara proiectul de
extindere a cimitirului
monument istoric
Cel mai mare cimitir din regiunea
Moldovei se va extinde. Municipalitatea va trece la extinderea Cimitirului
Eternitatea, din zona Tătărași, după
ce a intrat în posesia unui teren de
1.281 metri pătrați din strada Ciric.
Terenul este lipit de Cimitirul Eternitatea din Iași, astfel încât Municipalitatea vrea să-l folosească pentru a
extinde zona respectivă. Plenul Consiliului Local va discuta un astfel de
proiect de hotărâre la ședința ordinară ce va avea loc vineri, 28 ianuarie
2022.

Cimitirul Eternitatea din Iași
se va extinde
Terenul va trece din proprietatea
Municipiului Iași în administrarea Societății Servicii Publice SA, cea care
gestionează Cimitirul Eternitatea.
„Prin HCL 346/27.09.2019 s-a aprobat
schimbul de terenuri în echivalență
valorică, între suprafața de 1.281 mp,
din strada Ciric, nr.5, și suprafața de

3.370 mp din strada Cicoarei, proprietatea municipalității. Terenul în
suprafață de 1.281 mp, situat în strada
Ciric, nr.5, va fi utilizat în scopul extinderii Cimitirului Eternitatea”, se
arată în proiectul de hotărâre care va
fi discutat de plenul Consiliului Județean Iași. Pe noul teren vor fi amenajate câteva sute de locuri pentru
morminte, dar și alei de acces.

Anchetă DNA pentru
schimbul de terenuri
Schimbul de terenuri dintre municipalitatea ieșeană a intrat însă în
atenția procurorilor. Ancheta ar viza
firma G&R Imobiliar Group SRL, beneficiarul schimbului de teren realizat
în anul 2019 și aprobat în plenul Consiliului Local Iași. Mandator era Con-

stantin Drăgan, fratele lui Petru Drăgan, patronul firmei de pompe funebre. În cursul anului trecut,
anchetatorii DNA au ajuns la Primăria
Iași de unde au ridicat mai multe documente legate de acest schimb de
terenuri. Ancheta ar viza faptul că valoarea terenului din Cicoarei nu a fost
evaluată corespunzător de autoritatea locală. Terenul din Cicoarei, cu o
suprafață de 8.500 mp, a fost evaluat
la 65 euro/mp, respectiv 552.500
euro (2.614.762 lei). Terenul situat în
strada Ciric, nr.5, cu suprafață de
1.281 mp, era evaluat la 171 euro/mp,
respectiv 219.051 euro (1.036.681 lei).

Monument istoric în aer liber
Cimitirul Eternitatea din Iași a
fost declarat monument istoric în aer

liber de către Ministerul Culturii. De
altfel, Ateneul Național Iași a restaurat mai multe morminte din cimitir în
cadrul unui proiect derulat odată cu
noua titulatură. Cimitirul Eternitatea
a fost înființat în anul 1868 la inițiativa
lui Scarlat Pastia, filantrop și primar
al Iașului, însă primele înhumări au
fost realizate abia începând cu anul
1876. În prezent, cimitirul se întinde
pe o suprafaţă de 24 de hectare, fiind
îngropate aici peste 900 de personalităţi marcante. Cele mai multe dintre
mormintele personalităţilor sunt grupate în jurul Bisericii „Sf. Gheorghe”.
Cimitirul Eternitatea din Iași se va extinde după ce Servicii Publice SA va
întocmi un proiect în acest sens.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Iașul a fost mai puțin poluat în
anul 2021, fiind reduse
depășirile la indicatorul PM10

Iașul a fost mai puțin poluat în 2021,
comparativ cu anul 2020. Datele
înregistrate de stațiile de
monitorizare a calității aerului arată
că numărul depășirilor la indicatorul
PM10 s-a redus cu 20 la sută în 2021,
față de anul 2020

Calitatea aerului a fost mai bună în anul 2021,
Iașul fiind mai puțin poluat. Datele înregistrate de
stațiile de monitorizare a calitații aerului arată că
numărul depășirilor la indicatorul PM10 s-a redus
cu 20 la sută în 2021, comparativ cu anul 2020.
Specialiștii de Mediu susțin că, deși a scăzut poluarea în Iași, în continuare trebuie implementate
unele măsuri, mai ales în privința traficului. Potrivit
lui Gheorghe Bacușcă, directorul Gărzii de Mediu
Iași, traficul rămâne principala sursă de poluare.
„Dacă vă uitați pe datele înregistrate de stațiile
Agenției pentru Protecția Mediului, veți vedea că
cele mai multe depășiri ale indicatorului PM10 au
fost în stațiile din Podu de Piatră și Bosia-Ungheni,
în anul 2021. Au scăzut depășirile la indicatorul

PM10, per total, dar, în cele două stații, sunt în continuare multe depășiri. La Podu de Piatră, problema e traficul și, deși Primăria a luat o serie de
măsuri, precum modernizarea transportului public,
trebuie implementate în continuare. La Bosia-Ungheni e o problemă cu drumurile neasfaltate”,
spune Gheorghe Bacușcă.

Iașul a fost mai puțin
poluat în ultimii 4 ani
În anul 2021, în cele 5 stații de monitorizare a
calității aerului amplasate în Podu de Piatră, Decebal-Cantemir, Aroneanu, Tomești și Bosia-Ungheni,
au fost înregistrate 75 de depășiri ale indicatorului
PM10 în anul 2021, mai puține cu 20 la sută față de
cele din 2020. Astfel, în Podu de Piatră au fost 105
depășiri în anul 2018, 54 în 2019 și 44 în 2020. Anul
trecut au fost 42 de depășiri la indicatorul de calitate a aerului. În ceea ce privește stația Bosia-Ungheni, în anul 2020 au fost 27 de depășiri, iar, în
2021, 80 de depășiri. Limita admisă pentru indicatorul PM10 este de 50 de microni pe metru cub fiind
vorba despre particule foarte fine care nu pot fi văzute cu ochiul liber, dar care sunt periculoase pen-

tru organism. Poluarea din Iași s-a redus la jumătate în ultimii 4 ani.

Amenzile date de Garda de Mediu Iași
sunt, în mare parte, pentru
depozitările necontrolate de deșeuri

Garda de Mediu Iași a dat amenzi în valoare de
1,3 milioane de lei în anul 2021, cele mai multe primăriilor din județ care nu au respectat legislația de
mediu. Din cauză că nu au atins target-ul privind
colectarea selectivă, primarii au primit avertismente sau amenzi. Alte sancțiuni au fost date pentru mai multe neconformități precum nepunerea
la dispoziția comisarilor a informațiilor solicitate,
lipsa actelor de reglementare pentru proiecte sau
activități, neluarea măsurilor de salubrizare, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor sau a
apelor uzate. De asemenea, au fost făcute 11 plângeri penale împotriva unor operatori economici.
Iașul a fost mai puțin poluat în 2021, însă specialiștii
de mediu susțin că vor fi date în continuare amenzi
dacă nu este respectată legislația.

Raluca COSTIN
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Noi focare Covid-19 la Iași! În
3 spitale și un centru DGASPC
au fost depistate mai
multe persoane infectate

Direcția de Sănătate Publică a
depistat noi focare Covid-19 la Iași.
La Institutul de Psihiatrie „Socola”,
Institutul Regional de Oncologie și la
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din
Iași au fost confirmate mai multe
cazuri de infecție. Autoritățile au
instituit măsuri de protecție
Marți, 25 ianuarie 2022, în județul Iași au fost
depistate mai multe focare de infecție în 3 unități
medicale și la un centru ce aparține Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului
(DGASPC). La Centrul DGASPC „Sfântul Nectarie”
din Iași au fost identificați pozitiv Covid-19 3 beneficiari. Pacienții au fost izolați, iar contacții direcți
sunt testați conform metodologiei. Alte două focare au fost raportate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, unde sunt tratați
cei mai mulți pacienți Covid-19. În pavilionul 7 din
Secția 3 au fost depistate pozitiv 13 cadre medicale, iar în pavilionul 7 din Secția 1 alți 6 medici. În

această situație, personalul pozitiv a fost izolat la
domiciliu și monitorizat de medicii de familie. Tot
ieri, la Institutul Regional de Oncologie Iași,Hematologie și Oncologie, 7 pacienți au fost depistați pozitiv cu Covid-19. Măsurile luate în acest caz au
fost: limitarea internărilor și monitorizarea pacienților.

Două focare Covid-19 la Institutul de
Psihiatrie „Socola” din Iași
Institutul de Psihiatrie „Socola” a fost printre
primele unități medicale din Iași în care a fost depistat un focar de infecție chiar de la începutul valului 5. Primul focar a fost pe data de 6 ianuarie
2022 când au fost depistate pozitiv 3 asistente medicale. Acestea au fost izolate la domiciliu și au fost
monitorizate de către medicii de familie, iar contacții au fost și ei supravegheați. Toate spațiile au
fost dezinfectate, însă, 6 zile mai târziu, un nou
focar a fost confirmat la Institutul de Psihiatrie
„Socola”. Ieri, 25 ianuarie 2022, în Secția Exterioară
Bârnova - Paliație și Secția VI Acuți, au fost din nou

depistate pozitiv 13 persoane, dintre care 11 pacienți și două cadre medicale. În acest caz s-a luat
măsura de testare a tuturor pacienților contacți și
izolarea pacienților pozitivi în zona roșie.

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, 25 ianuarie 2022, au fost raportate 466 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. Tot ieri, în spitalele suport
Covid-19 din Iași erau ocupate 380 de paturi, dintre
care 19 în Secțiile ATI. Amintim că echipajele mobile au realizat pe data de 24 ianuarie 320 de testări gratuite, în urma cărora au fost depistate noi
focare Covid-19 la Iași.
Andreea PĂDURESCU
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Primele mărțișoare au
apărut deja în magazinele
din Iași. Cele mai scumpe
simboluri ale primăverii
pot ajunge și la 200 de lei!

În magazinele din Iași au apărut deja
primele mărțișoare deși suntem abia
în luna ianuarie. Mulți ieșeni cumpără
deja pentru cei dragi câte un simbol al
primăverii

Au apărut primele mărțișoare în Iași! Astfel, noi
modele de broșe, pandantive și brățări, care au
agățat și canaful roșu cu alb ce vestește sosirea
primăverii, sunt expuse în vitrinele magazinelor din
centrul Iașului. Unele dintre cele mai căutate modele de mărțișoare sunt cele sub formă de coșar și
de potcoavă, în cazul bărbaților, iar, pentru femei,
sunt cerute în mod special broșele din argint care
au forma unor buchete de flori. Prețul mărțișoarelor pornește de la 6 lei și poate ajunge chiar și până
la 200 de lei. Astfel, în magazine se găsesc în special broșe care sunt pictate cu acuarele acrilice, în
formă de animale sau în forma unor diferite personaje din desene animate. Asemenea mărțișoare
sunt destinate copiilor. Pentru adulți se găsesc
broșe cu diferite mesaje sau alte modele. De altfel,
zeci de ieșeni au început deja să cumpere mărțișoare pentru cei dragi, cel mai probabil din dorința

de a evita aglomerația de dinaintea lunii martie.

Zeci de ieșeni cumpără noi modele de
mărțișoare pentru cei dragi
Potrivit reprezentanților magazinelor de profil,
mulți ieșeni aleg să le cumpere celor dragi câte un
mărțișor care să simbolizeze primăvara. „Zilnic
intră în magazin persoane care văd mărțișoarele
expuse și aleg să le cumpere celor dragi câte unul,
asigurându-se astfel că, în preajma zilei de 1 martie, nu vor mai fi nevoiți să meargă prin magazine.
Clienții care vor să le ofere celor dragi câte un
mărțișor se pregătesc din timp. De exemplu, femeile care vin să le cumpere un mic cadou bărbaților aleg un coșar sau o potcoavă, deoarece
acestea simbolizează norocul. Pentru femei, cele
mai căutate modele de mărțișoare sunt cele cu
flori și broșele din argint, deoarece acestea simbolizează puritatea. Avem vânzări destul de mari la
aceste articole, chiar dacă mai este ceva timp
până în martie”, a declarat Petronela Damian, vânzătoare în magazinul Meli Melo. Așadar, sunt ieșeni
care se pregătesc din timp pentru cadourile pe
care trebuie să le facă în luna martie și cumpără

deja mărțișoare. În edițiile anterioare, reporterii
BZI au publicat un articol referitor la mărțișoare
handmade.

Primele mărțișoare au apărut în
magazinele din Iași.
Ele sunt aduse din China

Pe de altă parte, diferite modele de broșe legate cu canaf roșu și alb, ce urmează a le fi oferite
celor dragi în luna martie, sunt aduse din China,
pentru a fi vândute în magazinele din Iași. „Am primit brățări, pandantive și broșe sub formă de animale și flori. Acestea sunt din argint, unele
accesorii fiind suflate cu aur. În anii trecuți am avut
în magazin și mărțișoare care erau personalizate,
iar acelea s-au vândut cel mai bine. Acum, chiar
dacă este ianuarie, spre surprinderea noastră am
vândut chiar 20 de mărțișoare în ziua în care le-am
primit”, adaugă Petronela Damian. Anul trecut,
mărțișoarele au fost interzise în școli. Amintim că
primele mărțișoare au apărut deja în magazinele
din Iași, iar cele mai scumpe simboluri ale primăverii pot ajunge și la 200 de lei.

Ivona APOSTOL
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Andrei Pennazio, un „copil-minune”
al picturii din Iași, expune la Casa
de Cultură „Mihai Ursachi”

La doar 17 ani, Andrei
Pennazio, din Iași, scoate în
prim-plan povestea”minune” a marii sale
pasiuni: pictura! Casa de
Cultură „Mihai Ursachi” a
municipiului Iași găzduiește
pe simezele Galeriilor de
artă „La Gard” și „Labirint”,
până pe 25 februarie 2022,
expoziția tânărului,
intitulată „Printre semne”
Un tânăr din Iași, la doar 17 ani,
Andrei Pennazio se evidențiază în
special prin povestea minunată din
spatele marii sale pasiuni: pictura. În
acest context, Casa de Cultură „Mihai
Ursachi” a municipiului Iași găzduiește pe simezele Galeriilor de artă
„La Gard” și „Labirint”, până pe 25 februarie 2022, expoziția „Printre
semne”, semnată de acesta. De ani
buni, tânărul are prezențe atât pe simezele naționale, cât și internaționale. Andrei Pennazio s-a născut la 14
septembrie 2005 și este liceean în
clasa a XII-a al Colegiului Național de
Artă „Octav Bancilă”. Premiat la concursuri de pictură din România și din
străinătate, Andrei a demonstrat că
pictura nu este un capriciu pentru el,

ci o adevărată trăire, afirmând: „Pictez de când mă știu!”

Povestea minunată din
spatele marii pasiuni a lui
Andrei Pennazio: pictura
Conf. univ. dr. Cristian Ungureanu, prorector la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”
(UNAGE) Iași, notează: „Pictura lui Andrei Pennazio poate că și merită să
fie receptată ca o expresie a sensului
înalt al libertății de a contempla complexitatea și frumusețea existenței
pe care tânărul artist italian și român,
în egală măsură, o proiectează în
compozițiile sale, cel mai adesea
cvasi-abstracte, dar păstrătoare ale
unui limbaj simbolic ingenuu și complex (...).”
Pe de altă parte, Constantin Lupeanu, sinolog, membru al Uniunii
Scriitorilor din România (USR), director al Institutului Cultural Român (ICR)
Beijing - China arată că: „Nu este o
artă de consum, o artă ușoară; e o
contribuție extraordinară la educația
și perfecționarea fiecăruia dintre
dumneavoastră”. Deschiderea expoziției va avea loc pe 27 ianuarie 2022,
de la ora 17:00, la Galeria „Labirint”,
invitat fiind conf. univ. dr. Cristian

Ungureanu, iar curator - Maria Bilașevschi.

Andrei Pennazio, un „copilminune” al picturii, a expus
și la Palatul Culturii din Iași
În 2019, Andrei Pennazio a expus
și la Palatul Culturii din Iași. Expoziția
a fost intitulată „Liberta”. Evenimentul a fost prezentat tot de conf. univ.
dr. Cristian Ungureanu. Andrei Pennazio a expus cu succes pană în îndepărtata Asie, în orașul Ningbo din
China, important centru pentru promovarea relațiilor comerciale și culturale cu țările central și
est-europene. Aici, în perioada 2 – 9
iunie 2018 a avut loc evenimentul
„2018 Central Eastern European Countries Culture & Art Exhibition”. Expoziția a cuprins 20 de lucrări,
compoziții realizate cu o imaginație
creatoare ieșită din comun, cu improvizații la nivelul structurilor plastice,
evidențiind contrastele de culori, armonii și game cromatice dirijate în
raport cu subiectul tipic expresionismului abstract. Talentatul pictor are
o vastă experiență în expoziții de pictură la o vârstă atât de fragedă;
acesta străbate multe paliere ale expresivității picturale și ale lumii idei-

lor care definește arta modernă și
contemporană.

Activitate expozițională
remarcabilă marca Andrei
Pennazio

Andrei Pennazio a expus, printre
altele, la Institutul Cultural Italian din
București (5-26 iulie 2017), Ambasada
Italiei din București, Centrul Cultural
Italian din Cluj (1-20 iunie 2017), la Iulius Mall Iași (5-11 mai 2017), la Școala
Primară „Junior” Iași (18-23 noiembrie
2016), la Biblioteca Municipală „Radu
Rosetti” din Onești (23-31 august
2016), la „Lequio Berria Italia” (1-10 august 2015), la Alba în Italia (11-18 august 2015), Casa Armatei din Iași (18
aprilie 2014), la Galeria „Wall of Art”
din Roman, la Galeria „Sara Good Art”
din Bacău (2017), la Muzeul de Artă din
Roman, Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați (2018), dar și la Muzeul
de Artă din Piatra Neamț cu ocazia
„Nopții muzeelor” (2018).
Andrei Pennazio, un „copil-minune” al picturii, a participat la concursul Befana din cadrul Fabricii
Fererro, unde a câștigat locul I (Alba,
Italia).

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Machetă cu orașul Iaşi de acum
200 de ani, expusă pentru
public! Imagini și detalii rare

De săptămâna aceasta, o
machetă cu orașul Iaşi de
acum 200 de ani este
expusă pentru public!
Aceasta a fost realizată
printr-un proiect al
Centrului de Cercetare al
Facultăţii de Arhitectură
„George Matei
Cantacuzino” din Iaşi.
Lucrarea este expusă la
Muzeul Municipal „Regina
Maria” din Iaşi

O machetă cu orașul Iaşi de acum
”200 de ani, a fost realizată de Centrul
”de Cercetare al Facultăţii de Arhitectură „George Matei Cantacuzino” din
Iaşi - Universitatea Tehnică (TUIASI)
„Gheorghe Asachi”. „Facultatea de Arhitectură din Iași vă invită să ne bucurăm împreună de macheta oraşului
Iaşi de la mijlocul secolului al XIX-lea,
proiect realizat prin Centrul de Cercetare al Facultăţii de Arhitectură
„George Matei Cantacuzino” din Iaşi.
Dedicăm această machetă memoriei
istoricului Sorin Iftimi, căruia îi datoorăm o bogată parte din documenta-

rea şi cercetarea realizată în cadrul
acestui proiect”, arată membrii echipei de la Facultatea de Arhitectură.
Aceasta are peste 12 metri pătrați și,
prin piese albe, reprezintă principalele construcții, instituții, case și artere din zona urbană a Iașului de la
mijlocul secolului al XIX-lea.

Macheta orașului Iași,
expusă pentru public, a fost
realizată de un grup de
arhitecți
Echipa de cercetare și elaborare
a machetei este formată din: arh.
Radu Andrei, arh. Cristina Andrei, arh.
Mihaela Agata Cehan, arh. Ramona
Costea și ing. Constantin Bofu.
Membri ai proiectului: arh. Tiberiu
Teodor-Stanciu, arh. Ionuț Dohotariu,
arh. Costin Cădere, arh. Carmina Gheorghita, arh. Nely Vînău. Consultanţi
istorici: ist. Laurentiu Radvan, ist.
Mircea Ciubotaru, ist. Marius Chelcu,
ist. Cătălin Turliuc. „Mulţumiri speciale: TopArt Iasi, BPT-Moulds Manufacturing, ing. Bog Pralea, Bogdan
Zmuschi, Anastasia Goryaeva, Bogdan Olariu, Ioana Cătălina, Andreea

Ursache, Nicoleta Marina Murariu,
Ilinca Pătraşcu, Denis Tănase, Teodor
Grosu, Florin Găman, Andreea Bernațchi, precum şi studenţilor arhitecţi din anii universitari 2019-2021
care au lucrat la modele în cadrul disciplinei de Restaurări”, mai reliefează
echipa proiectului.

Clădiri și străzi întregi din
Iași dispărute în negura
vremurilor
Pe această machetă pot fi admirate clădiri și străzi întregi dispărute
în negura vremurilor. De la artere denumite precum: stradela Stânca,
strada de Sus, strada Dâmbu, strada
Făinei, strada Rece sau strada Procopie, toate aflate în centrul actual al
urbei, acestea fie au dispărut, fie au
fost redenumite. Aceste elemente
înfățișate pe aceste planuri sunt
completate de fotografii, unele needitate și care prezintă imobile-monument demolate. Hotel Binder,
Jokey Club, clădirile cu scop comercial din zona Piața Unirii, deținute de
evrei, sau farmacia care se afla exact
pe actualul amplasament al Casei Pă-

trate, ori faimoasa Academie Mihăileană povestesc despre un oraș extrem de viu și cu o arhitectură aparte.
Între 1565 și 1859, orașul Iași a
fost Capitala Moldovei, apoi, între
1859 și 1862, Iașul și Bucureștiul au
fost Capitalele de facto ale Principatelor Unite ale Moldovei și Valahiei. În
1862, când uniunea celor două principate a devenit deplină sub numele
de România, Capitala țării a fost stabilită la București. La sfârșitul secolului al XIX-lea, orașul era reședința
județului Iași și avea o populație de
59.427 de locuitori. În timpul Primului
Război Mondial, pentru 2 ani, autoritățile române și familia regală s-au refugiat la Iași, timp în care orașul a
fost Capitala României neocupate,
după ce Bucureștiul a căzut în mâinile Puterilor Centrale, la 6 decembrie
1916. Administrația și familia regală
au revenit la București în noiembrie
1918. Astfel, această machetă cu orașul Iaşi de acum 200 de ani, și care
este expusă pentru public, vine cu
detalii spectaculoase ale urbei de altădată.

Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Medicul de familie Daniela Bejan
a destrămat o comunitate după
ce a fost arestat! Plâng pacienții
la Ciohorăni: „Nu e doctor ca ea”

De mai bine de trei săptămâni, sătenii
plâng după ce medicul de familie
Daniela Bejan a fost arestat. Ușa
dispensarului este încuiată și ei nu
știu încotro să o mai apuce. Nimeni
nu crede că dr. Daniela Bejan ar fi
făcut vreo ilegalitate
Toți locuitorii comunei Ciohorăni, Iași, plâng
după dr. Daniela Bejan. Aceștia îi simt pe deplin
lipsa deoarece, de mai bine de trei săptămâni, de
când a fost reținută, fiind bănuită de „vaccinare la
chiuvetă”, niciun medic nu a mai trecut pragul dispensarului. Reporterii BZI au stat de vorbă cu sătenii, iar aceștia au povestit cu lacrimi în ochi că
doctorița a fost foarte apropiată de comunitate și
nimeni nu crede că ar fi comis vreo ilegalitate. „Am
auzit ce s-a întâmplat, dar nu cred nimic. Doamna
doctor era cea mai bună, un înger. Ne vorbea
mereu frumos, ne dădea cele mai bune tratamente
și când era nevoie venea și acasă. Săraca, nu avea
nici mașină, mergea pe jos de cele mai multe ori.
Îmi vine să plâng când vorbesc despre ea... Mă rog
noaptea să se întoarcă la noi, că sigur ea nu a făcut
nimic, probabil este o neînțelegere. Am auzit că nu

mai vine, dar eu sper să vină, că e nevinovată”, a
declarat Maricica T., fostă pacientă a medicului Daniela Bejan.

Localnicii spun că nu s-au vaccinat la
medicul de familie Daniela Bejan
Întrebați de reporterii BZI, localnicii din comuna Ciohorăni Iași au precizat că nu s-au imunizat împotriva Covid-19 la cabinetul medicului
Daniela Bejan. Aceștia au susținut că aproximativ
nicio persoană din comunitate nu s-a vaccinat la
dispensarul din sat și că medicul de familie imuniza
în alte localități unde activa. „Doar cuvinte de laudă
pot să vă spun despre doamna doctor. A fost o femeie excepțională și chiar ne pare foarte rău că a
plecat. Eu nu m-am vaccinat, nu m-am vaccinat la
ea și nici nu am auzit pe cineva să se fi vaccinat
aici. Din auzite știu că ea vaccina, dar prin alte localități, nu la noi”, a precizat un sătean. „Eu am 80
de ani și o cunosc pe doamna doctor Bejan de mulți
ani. Cred că a venit la noi înainte de revoluție. A fost
un medic excepțional, era atât de apropiată de noi
și noi de ea... Nu cred că mai există doctor ca ea.
Eu nu m-am vaccinat că nu cred că am voie, dar
nici nu am auzit pe cineva să se fi vaccinat. De la

mine din familie nu a fost nimeni vaccinat la ea.
Cine știe ce a fost acolo și de ce s-a ajuns în situația asta? Nouă ne pare tare rău că nu mai vine. Tot
satul o plânge. Mai rar oameni ca ea”, a povestit
Ileana C., fostă pacientă.

Dr. Daniela Bejan se află în arest

Amintim că, pe data de 12 ianuarie 2022, medicul de familie Daniela Bejan, premiat de fostul
prefect al Iaşului, Marian Grigoraș, pentru că a vaccinat anti-Covid-19 în masă, a fost ridicată de poliţiştii de la DGA. După ce în luna noiembrie 2021 a
primit un premiu, pentru că reușise să imunizeze
foarte multe persoane, două luni mai târziu a fost
vizată într-un dosar de luare de mită pentru eliberarea unor certificate verzi anti-COVID-19 fictive.
Dosarul penal a fost inițiat ca urmare a sesizării
formulate la Parchetul de pe lângă Tribunalul
Neamț de către DGA – Serviciul Județean Anticorupție Neamț. Pe data de 24 ianuarie 2022, aceasta
a fost reţinută pentru 24 de ore, iar mai târziu, judecătorii de la Tribunalul Neamț au admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a
medicului de familie Daniela Bejan.

Andreea PĂDURESCU
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Avocata moartă la Iași, după ce a căzut de
la etaj, avea iPhone-ul blocat. Telefonul
a fost trimis în Germania, pentru
a afla ce mesaje a primit Monica Cioată
Au trecut aproape 6 luni de
la moartea unei tinere
avocate din Iași. Până în
acest moment, principala
întrebare: „Cum a murit
avocata Monica Cioată?” a
rămas fără un răspuns clar.
Surse judiciare susțin că au
fost solicitate mai multe
expertize, pentru a elucida
misterul
Avocata Monica Cioată, care a
murit după ce a căzut de la etaj la
Iași, avea iPhone-ul blocat. Telefonul
a fost trimis în Germania, pentru a
afla ce mesaje a primit tânăra. Au
trecut aproape 6 luni de la moartea
tinerei avocate. Până în acest moment, există mai multe întrebări care
au rămas fără răspunsuri.
Surse judiciare susțin că au fost
solicitate mai multe expertize, pentru
a rezolva cazul. „În acest moment
sunt în desfășurare 3 activități importante care pot contribui decisiv la
aflarea adevărului în acest caz. Astfel, se dorește percheziționarea telefonului victimei (avocata Monica
Cioată - n.r.), operațiune care se desfășoară în Germania, deoarece nimeni nu a pus la dispoziție codul de
deblocare al iPhone-ului 12. Cu cât
sunt mai performante telefoanele, cu
atât este mai dificil de decodat. Așadar, telefonul avocatei a ajuns în Germania, pentru a fi deblocat și, mai
apoi, pentru a fi retrimis în România
și pentru a continua percheziția informatică”, au afirmat sursele amintite. De remarcat este faptul că un
cod de acces la un telefon iPhone 12
are 6 cifre.

Avocata moartă la Iași avea
iPhone-ul blocat
Astfel, sursele judiciare au spus
că avocata Monica Cioată, care a
căzut de la etaj la Iași, avea iPhoneul blocat, iar aparatul a fost trimis în
Germania. Aceleași surse au afirmat

că, în acest moment, este în derulare
în Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice (LIEC) o expertiză privind urmele preluate de la
locul incidentului tragic. În funcție de
rezultatele expertizei, se va stabili
dacă avocata Monica Cioată s-a
aruncat sau a fost aruncată de la
etajul 6 al blocului din zona Târgu
Cucu, ce îi aparține avocatului ieșean Sebastian Felecanu. În plus, la
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a ajuns o solicitare privind efectuarea unui profil
psihologic al victimei Monica Cioată.
Astfel, urmează a fi efectuată o expertiză psiho-criminalistică de tip
profiling.
Sursele judiciare amintite au
adăugat că, după efectuarea acestor
expertize, se va putea spune cu claritate dacă a fost vorba despre un
suicid ori despre altceva în cazul avocatei Monica Cioată. Pe de altă parte,
contactați telefonic de reporterii cotidianului BZI, reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Iași au refuzat să comenteze pe marginea subiectului, susținând că ancheta este în curs. De asemenea,
contactat telefonic ieri, avocatul Sebastian Felecanu a refuzat să co-

menteze pe marginea subiectului:
„Nu știu absolut nimic. La revedere!”

Cum a murit avocata
Monica Cioată?
Amintim că, în urmă cu aproximativ 6 luni, mai exact la mijlocul lunii
iulie 2021, autoritățile au fost alertate
printr-un apel la 112 cu privire la faptul că o tânără de 26 de ani este căzută pe caldarâm, lângă un bloc din
zona Târgu Cucu. Echipajul medical
deplasat la fața locului a constatat că
victima era avocata Monica Cioată,
din cadrul Baroului Iași. Din păcate,
medicii nu au mai putut face nimic
pentru tânără, decât să declare decesul. De asemenea, doctorii au constatat că tânăra avocată era
însărcinată.
Ulterior a fost declanșată ancheta și oamenii legii au constatat că
tânăra a căzut de la etajul 6 al imobilului, din locuința avocatului ieșean
Sebastian Felecanu. Anchetatorii au
deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă (moarte suspectă), iar
avocatul Felecanu a fost audiat timp
de câteva ore cu privire la incident.
De asemenea, ușa de la intrarea în
apartament a fost sigilată vreme de
mai multe zile.

O petrecere finalizată cu o
ceartă între cei doi avocați

Potrivit imaginilor surprinse pe
camerele de luat vederi, preluate de
către anchetatorii ieșeni, în seara respectivă, Monica Cioată și Sebastian
Felecanu au mers la o petrecere. De
acolo, cei doi au plecat ținându-se de
mână. La volan a urcat avocata, deoarece prietenul ei părea a fi consumat băuturi alcoolice, conform
imaginilor respective. Odată ajunși în
apropierea blocului „AJOFM”, din zona
Târgu Cucu, cei doi au coborât din
mașină, iar el părea că se clatină. Mai
mult, tânăra de 26 de ani i-ar fi izbit
lui în față ușa de la intrarea în blocul
respectiv. Mai apoi, Monica Cioată a
căzut din apartamentul de la etajul 6
al imobilului. Vecinii au declarat că,
înainte de producerea tragicului incident, au auzit o ceartă în locuința respectivă. La câteva zile de la decesul
tinerei, colegii, cunoștințele, prietenii
și rudele avocatei au condus-o pe ultimul drum, ea fiind înmormântată la
Târgu Frumos. Amintim că avocata
moartă la Iași, care a căzut de la etaj
la Iași, avea iPhone-ul blocat. Telefonul a fost trimis în Germania, pentru a
afla ce mesaje a primit tânăra.

Ciprian NEDELCU
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Afacerile lui Cristian Stanciu, amenințate
de Primăria Iași! A primit cadou
3,5 milioane de euro din bani publici

Cel puțin 3,5 milioane de
euro trebuia să plătească
Cristian Stanciu pentru
spațiile deținute de
Primăria Iași. A plătit chirii
ridicole sau deloc, doar
pentru că invoca activitatea
fundației. Între timp, încasa
sume importante din
activitatea grădinițelor sau
centrelor de formare
profesională

Cristian Stanciu, consilier județean PSD, patron al Fundației Ecologice Green (FEG), tremură din cauza
contractelor semnate cu Primăria
Iași. FEG deține mai multe spații în
municipiul Iași atribuite de Primăria
Iași, chiriile lunare fiind ridicole. La
sfârșitul anului 2021, mare parte din
contracte au expirat, iar FEG a depus
cerere pentru semnarea actelor adiționale, dar deocamdată nu s-a luat o
decizie. Relația lui Cristian Stanciu cu
municipalitatea este încordată. A dat
în judecată Primăria Iași, dar și pe
primarul Mihai Chirica, pentru neeliberarea unei autorizații de construire. De fapt, Cristian Stanciu vrea
să intre în legalitate după ce a comandat lucrări de modificare în interiorul clădirii „Casa Modei” de pe bd.
Ștefan cel Mare și Sfânt. La fel se întâmplă și pe strada Cuza Vodă, nr.1,
unde Stanciu a lucrat fără autorizație
de construire pentru modificarea po-

dului. Dar, interesele sunt mult mai
mari. În acest moment, patronul FEG
are nu mai puțin de 9 proiecte la autorizare. Este vorba despre locuințe
colective, birouri sau spații pentru
învățământ. Surse BZI arată că funcționari din Primăria Iași sunt presați
să grăbească circuitul documentelor
depuse de firmele lui Cristian Stanciu. Nici până acum Primăria Iași nu
a actualizat chiriile.

Prejudicii imense pentru
municipiul Iași, de milioane
de euro
În contextul în care contractele
cu Primăria Iași au expirat, interesele
lui Cristian Stanciu sunt amenințate.
Decenii la rând a plătit chirii incredibil
de mici pentru spații generoase. Contractele au fost atribuite direct prin
mai multe Hotărâri de Consiliu Local,
sub umbrela că fundația nu realizează profit, deși încasează sume importante din cursuri de calificare
profesională și grădinițele deschise
în oraș. Această schemă a funcționat
încă din perioada în care la butoane
era Anghel Stanciu, fost senator PSD,
tatăl lui Cristian Stanciu, între timp
retras din afacere. Cotidianul BZI prezintă situația actuală a chiriilor plătite de FEG și care ar fi prețul corect,
actualizat. A fost luată în calcul o
medie de 10 - 15 euro/mp, chiar dacă
în unele cazuri se impune un preț
mult mai mare. În mod normal, Cri-

stian Stanciu trebuia să plătească cel
puțin 3,5 milioane de euro. Nicio instituție de control nu s-a sesizat, deși
situația este flagrantă:
1) FEG - str. Cuza Vodă nr.1, 159,45
mp, atribuit prin HCL 235/28.08.2000
- 579 lei/115,8 euro/lună - 1.389
euro/an. 159,45 mp x 15 euro - 2.391
euro/lună/preț actualizat, rezultă
28.701 euro/an. În perioada 2000 2021 , FEG a plătit o chirie de 29.181
euro, când calculele actualizate arată
o chirie de 602.721 euro.
2) FEG - str. Păcurari nr.25,
255,25 mp spațiu + 400 mp teren,
15267/10.09.1992, contract semnat în
1992, chirie: 666 lei/lună. În 29 de ani,
FEG a achitat în total o chirie de
231.768 lei, 46.353 euro, la cursul valutar actual. Doar pentru spațiu, fără
să fie luat în calcul terenul, chiria actualizată este de 3.828 euro pe lună,
45.945 euro/an ceea ce înseamnă că,
în perioada menționată, FEG ar fi trebuit să achite 1.332.405 euro.
3) FEG - strada Păcurari, nr.47,
558 mp spațiu + 307 mp teren, HCL
411/28.07.2003, expiră contractul pe
data de 30.06. 2023, 0 lei/lună. FEG
nu plătește absolut nimic pentru proprietatea Primăriei, când, de fapt, în
20 de ani, numai din spațiu, fără
teren, municipalitatea ar fi putut încasa nu mai puțin de 2.008.800 euro,
afacere convenabilă pentru Cristian
Stanciu, în condițiile în care mai
multe asociații și ONG-uri din Iași au
depus cerere la Primăria Iași pentru

atribuirea unui spațiu, dar nu au mai
avut loc.
4) Fără să aibă legătură directă
cu FEG, firmele lui Cristian Stanciu au
concesionat terenuri și spații ale municipalității:
- FEG, strada Otilia Cazimir, 114.25
mp teren, HCL 570/20.12.2018, concesiune până pe 05.02.2055, 1.028
euro/an.
- Top Consult SRL, șoseaua Păcurari, nr.71, bloc 478, parter, 99.04 mp,
portic, contract 62/04.01.2005, expiră
pe data de 31.12.2021, 938 lei/lună.
- Geotop Construcții SRL, șoseaua Nicolina, nr.37, bloc 968, tr.4,
153 mp teren, licitație 29.07.2011, expiră pe 31.12.2021, 752/lună
- Metcons Top SRL, str. Toma
Cozma nr.9, 438 mp, construcție
(punct termic) și teren, concesiune,
expiră pe 18.01.2029, 6.978 euro/an.

Cristian Stanciu a vânat
terenurile din Iași

În acest moment, printre proprietățile lui Cristian Stanciu se numără hotelul Astoria, din centrul
Iașului, fostul sediu al Poștei Române
din Podu Roș, clădirea Studis de pe
strada Otilia Cazimir, Casa „Iacob Negruzzi”, dar și un teren situat în imediata vecinătate a complexului Palas,
pe strada Sf. Andrei. Consilierul județean PSD a preluat și afacerea de la
Master Pub din Tudor Vladimirescu.

Ciprian BOARU
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Arestare după o testare cu aparatul
alcooltest, la Iași! Laurențiu Cățărău
a fost tras pe dreapta la Pasajul Nicolina
Un tânăr din Iași a dat de
probleme după ce a urcat
băut la volan. Laurențiu
Cățărău a fost tras pe
dreapta de polițiști și s-a
ajuns la arestare după o
testare cu aparatul
alcooltest
Un tânăr din Iași își va petrece următoarele zile în spatele gratiilor
după ce a urcat băut la volan. Laurențiu Cățărău ar fi scăpat basma curată dacă polițiștii de la Secția 3 nu
l-ar fi tras pe dreapta în apropierea
Pasajului Nicolina. Din câte se pare,
bărbatul în vârstă de 32 de ani ar fi
consumat băuturi alcoolice în apropierea unei spălătorii auto din zona
Podu de Piatră, iar, mai apoi, a urcat
la volanul unui autoturism marca
Ford, pe care l-a condus până la Pasajul Nicolina.
Acolo a fost oprit de oamenii legii,
iar, mai apoi, a fost testat cu aparatul
alcooltest. Valoarea indicată de aparat i-a obligat pe oamenii legii să deschidă un dosar penal pe numele lui
Laurențiu Cățărău. Polițiștii au considerat că tânărul ar fi putut fi un pericol public, motiv pentru care l-au
reținut pentru 24 de ore, pentru
săvârșirea infracțiunii de conducerea
unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Arestare după o testare cu
aparatul alcooltest, la Iași
Ieri, polițiștii ieșeni l-au prezentat
pe tânăr în fața judecătorilor. „Agenții
din cadrul Secției 3 de Poliție au prins

un bărbat de 32 de ani, în timp ce
conducea un autoturism în municipiul Iași fiind sub influența alcoolului.
În urma testării bărbatului cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de
0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat,
acesta fiind dus la un spital, unde iau fost prelevate mostre biologice de
sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, din verificările
efectuate s-a constat că bărbatul
avea suspendat dreptul de a conduce
vehicule. În cauză a fost întocmit un
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a
altor substanțe și fără permis. Pe
baza probatoriului administrat în
cauză, pe data de 24 ianuarie 2022,
bărbatul bănuit de comiterea faptelor
a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de
ore”, au precizat reprezentanții In-

spectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Iași. Ieri, pe 25 ianuarie 2022,
acesta a fost prezentat, cu propuneri
legale, la Judecătoria Iaşi, el fiind
arestat pentru 30 de zile.

Tot mai multe incidente în
traficul din Iași
Zilele trecute, o femeie, de profesie medic stomatolog, a avariat două
autoturisme după ce ar fi urcat la
volan sub influența băuturilor alcoolice. Anna Maria Năstac a refuzat să
meargă la spital, pentru a i se recolta
probe biologice, în vederea stabilirii
alcoolemiei.
„Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași fac cercetări în cadrul unui
dosar penal întocmit sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de refuzul sau
sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Din cercetările efec-

tuate până în prezent s-a constatat
faptul că, pe 23 ianuarie 2022, o femeie de 46 de ani ar fi condus un autoturism în municipiul Iași și ar fi
intrat în coliziune cu un alt vehicul, în
urma impactului rezultând doar pagube materiale. De asemenea, din
verificări a rezultat că aceasta ar fi
acroșat anterior un alt vehicul, tot în
municipiul Iași. În urma testării șoferiței 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 IPJ Iași. Rămâne de
văzut dacă și în acest caz se va vorbi
despre o arestare după o testare cu
aparatul alcooltest.

Sorin PAVELESCU

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

ECONOMIC
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Fermierii ieșeni vor să dezvolte afacerile
din mediul rural cu 13,5 milioane de lei,
bani de la AFIR
Fermierii ieșeni vor să dezvolte
afacerile din mediul rural cu 13,5 milioane de lei, bani acordați de AFIR. În
sesiunea deschisă în submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole-dezvoltare vegetal, în perioada 25 octombrie 2021-25 ianuarie 2022, în Iași
au fost depuse 35 de cereri. Agricultorii care vor să modernizeze fermele
vegetale au cerut fonduri europene
cuprinse între jumătate de milion de
euro și 1,5 milioane de euro. Cuantumul sprijinului acordat pentru fiecare
proiect eligibil la finanțare porneşte
de la 30 la sută şi poate ajunge la maximum 90 la sută din valoarea eligibilă, în funcţie de dimensiunea
economică a exploataţiei, de tipul de
beneficiar şi de investiţiile ce urmează a se realiza prin proiect.
Investiţiile pentru care se poate
aplica majorarea cu câte 20 la sută a
ratei sprijinului sunt cele realizate de
tinerii fermieri, cele legate de agromediu şi de agricutura ecologică, investiţiile în zone care se confruntă cu
constrângeri naturale şi cu alte constrângeri specifice sau pentru investiţiile colective. Suma totală alocată
acestei sesiuni de finanțare, derulată

de AFIR a fost de 589 de milioane de
euro, pentru proiectele depuse în
toată țara.

Fermierii ieșeni vor să
dezvolte afacerile din
mediul rural cu fonduri
europene
Primul raport de selecție a dosarelor depuse va fi publicat la jumătatea acestui an, după ce specialiștii
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vor verifica documentele depuse de fermierii din Iași.
Tot în submăsura 4.1 - Sector achiziții
simple de utilaje agricole și / sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal), fondurile alocate au
fost epuizate înainte de termen. Astfel, în luna decembrie 2021, când s-a
închis sesiunea de depunere a proiectelor, ieșenii au solicitat fonduri
europene în valoare de 2 milioane de
euro pentru achiziția de utilaje agricole moderne.
Fondurile alocate sesiunii de finanțare au fost de 125 de milioane de
euro, dar au fost depuse 846 de proiecte la nivel național, în valoare de
335 de milioane de euro. Solicitanții

eligibili pentru sprijinul acordat prin
submăsura 4.1 sunt fermierii a căror
exploatație se situează pe teritoriul
României și care desfășoară o activitate agricolă.

Ieșenii mai pot cere fonduri
europene pentru
dezvoltarea sectorului
pomicol
Agricultorii din Iași mai pot depune proiecte în submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea
/ marketingul produselor agricole componenta modernizare, până pe 7
februarie 2022. Bugetul alocat acestei sesiuni de finanțare este în valoare de 143 de milioane de euro. În
submăsura 4.2a - Investiții în proce-

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

sarea / marketingul produselor din
sectorul pomicol - până pe 14 februarie 2022. În această sesiune de finanțare au fost alocate fonduri europene
în valoare de 20 de milioane de euro.
Banii sunt alocați pentru înființarea unor plantații pomicole și procesarea fructelor. Ieșenii pot accesa
minimum 250.000 de euro. Interesul
acestora pentru fondurile europene
alocate sectorului pomicol a fost ridicat, fiind investite 1,3 milioane de
euro în afacerile pomicole. Dacă toți
fermierii ieșeni care vor să dezvolte
afacerile din mediul rural și au depus
proiecte la AFIR vor fi eligibili la finanțare, alte câteva milioane de euro
vor intra în conturile beneficiarilor
până la finalul acestui an.

Raluca COSTIN
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Primăriile din Iași au cerut 4 milioane de lei de
la AFM, în cadrul programului „Iluminat public”
Primăriile din Iași au depus
proiecte în valoare de 4
milioane de lei în cadrul
programului „Iluminat
public”, derulat de
Administrația Fondului
pentru Mediu. Cererile au
fost depuse în perioada
octombrie-decembrie
2021, cele 500 de milioane
de lei fiind epuizate înainte
de termen de primăriile din
toată țara

În sesiunea de depunere a proiectelor din programul „Iluminat public”, primăriile din Iași au avut
proiecte în valoare de 4 milioane de
lei. Autoritățile locale au depus dosarele în perioada octombrie-decembrie 2021, pe site-ul Administrației
Fondului pentru Mediu (AFM). Ca și în
anul 2020, interesul din partea primăriilor din Iași, dar și din toată țara
pentru programul „Iluminat public” a
fost mare, fondurile alocate fiind
epuizate înainte de termen. Astfel,
cele 500 de milioane de lei alocate ultimei sesiuni de finanțare au fost solicitate de 565 de primării din toată
țara.
Suma minimă ce poate fi acordată este 400.000 de lei, iar cea maximă, 1,1 milioane de lei, în funcție de
numărul de locuitori. Specialiștii AFM
estimează soluționarea dosarelor în
luna mai sau iunie, iar banii vor fi dați
până la finalul acestui an. Primarii vor

investi fondurile obținute în modernizarea sistemelor prin înlocuirea corpurilor de iluminat, având un consum
ridicat de energie electrică, cu corpuri de iluminat cu LED.

Primăriile din Iași, prin
programul „Iluminat Public”,
au cerut
4 milioane de lei
Banii sunt destinați și achiziționării și instalării sistemelor de dimare
/ telegestiune care permit reglarea
fluxului luminos la nivelul întregului
obiectiv de investiții. Pentru acest
program, finanțarea se acordă în procent de maximum 90 la sută din cheltuielile eligibile și în limita sumelor ce
pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți. Printre comunele
în care primarii vor investi banii în iluminatul public, după ce au depus dosarele în anul 2020, se numără:
Costuleni, Ipatele, Tătăruși, Șipote,
Gropnița, Oțeleni, Andrieșeni, Popești, Heleșteni și Mircești.
Pentru unitățile administrativ-teritoriale care au o populație de până
la 4.000 de locuitori, se acordă maximum 500.000 de lei, iar pentru cele
care au peste 4.001 locuitori, se
acordă un ajutor financiar de peste
un milion de lei. Printre primăriile cu
finanțare maximă se numără: Miroslava, Comarna, Vânători, Erbiceni,
Tătăruși, Popești și Moțca. În total, 28
de primării din Iași vor moderniza iluminatul public cu banii primiți anul

trecut. Un alt program de succes derulat în Iași este Rabla pentru electrocasnice, unde beneficiarii au cerut
1.000 de vouchere în a doua etapă de
înscrieri.

Programele derulate de AFM
în 2021 au avut succes la Iași
Persoanele fizice din Iași au achiziționat 1.200 de mașini noi cu voucherele acordate în programele Rabla
Clasic și Rabla Plus, derulate în anul
2021 de AFM. În cadrul programului
Rabla Clasic 2021 s-au înscris la producători / dealeri auto din județul Iași
1.688 de persoane fizice. Până în prezent au fost achiziționate 1.134 de autovehicule noi, în valoare de 11
milioane de lei. În cadrul Programului
Rabla Plus 2021 s-au înscris la produ-

cători / dealeri auto din județul Iași
342 de persoane fizice.
Până în prezent au fost achiziționate 66 de autovehicule noi, dintre
care 46 pur electrice și 20 hibrid
plug-in-uri, în valoare de 2,5 milioane
de lei. Fiecare voucher primit de beneficiarii fizici din Iași valorează de la
7.500 de lei, în programul Rabla Clasic, până la 45.000 de lei, în programul Rabla Plus. Tichete în valoare de
45.000 de lei au fost acordate pentru
mașinile full electrice și 20.000 de lei
pentru mașinile hibrid plug-in, dar nu
mai mult de 50 la sută din valoarea
autoturismului nou. Primăriile din
Iași, prin programul „Iluminat public”,
derulat tot de AFM, vor moderniza iluminatul stradal din județ cu 11 milioane de lei.

Raluca COSTIN

PUBLICITATE

ANGAJEAZĂ Asistent Manager

Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea
mai multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
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• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în
conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele corespunzătoare, îndosariere și
arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și a
celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri
necesară desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă,
fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și
situațiilor cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru
toate departamentele firmei

ANGAJEAZĂ

CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior
de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office
(Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire
la locul de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de 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,

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.
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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.
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sediul SC GAZ EST SA, în zilele de
luni - vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Vaslui.

CONCURSURI

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.

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

MEDIU

LICITATII

APAVITAL S.A. IAŞI, cu sediul în
Iaşi, str. Mihai Costăchescu nr. 6,
anunţă depunerea cererii pentru
emiterea autorizaţiei de mediu
privind activităţile „ Alimentarea cu
apă potabilă – cod CAEN 3600” și
„Colectarea şi epurarea apelor
uzate cod CAEN 3700”
desfășurate în comuna Lețcani,
judeţul Iași. Documentaţia tehnică
poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Iaşi, str. Calea Chișinăului nr. 43.
Eventualele observaţii ale
publicului referitoare la activitatea
şi amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Iaşi, în
termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.

Consiliul Local Românești, județul
Iași, telefon-0232323800, fax 0232323871, e.mailprimariaromanesti@yahoo.com,
cod fiscal:4541025, organizează
LICITAȚIE PUBLICĂ, în vederea
ÎNCHIRIERII unor spații cu
destinație medicală în cadrul
Dispensarului Uman din sat
Românești, comuna Românești,
județul Iași ,conform
H.C.L.NR.110/15.10.2021 și
temeiul legal O.U.G.57/2019,
apartinand domeniului public
recent renovat și dotat cu
aparatură medicală și mobilier
specific activităților medicale de
medicină de familie, după cum
urmează: Cabinet medical nr.127,75m.p., format din cabinet
medical-15,45 m.p. și Sală de
tratament -12,30m.p.,Cabinet
medical nr.2–32m.p.,format din
Cabinet medical- 18,55m.p și sală
de tratament 13,45m.p.; Birou
medici-11, 95m.p.; Spațiu
depozitare materiale sterile15,25m.p.; Spații comune aferente
cabinetelor -123,90m.p. Informații
privind documentația de atribuire
se regăsesc în Caietul de Sarcini.
Persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al
documentației de atribuire, la
cerere,de la Secretariatul Primăriei
comunei Românești, județul Iași,
după achitarea taxei de 50lei. Data
limită pentru solicitarea
clarificărilor: 08.02.2022,ora
12.00. Informații privind ofertele:
Data –limită de depunerea
ofertelor: 16/02/2022,ora14.00.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria comunei
Românești, județul Iași,
Compartimentul secretariat, cod
postal 707415. Data și locul la
care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
17.02.2022, ora10:00, Sala de
ședințe a Primăriei comunei
Românești, județul Iași.

S.C. GAZ EST S.A. anunţă publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
„Extindere rețea distribuție gaze
naturale, branșament și post
reglare-măsurare” propus a fi
amplasat în judeţul Vaslui, mun.
Huși, Huși-Stănilești, nr. 22D, fam
Adumitroaie Cătălin. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Vaslui,
str. Călugăreni, nr.63, Vaslui şi la
sediul SC GAZ EST SA, în zilele de
luni - vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Vaslui.
S.C. GAZ EST S.A. anunţă publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
„Extindere rețea distribuție gaze
naturale, branșament și post
reglare-măsurare” propus a fi
amplasat în judeţul Vaslui, mun.
Huși, str. Vâlciu Veteranu, nr. 7,
fam Sima Zenovia. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Vaslui,
str. Călugăreni, nr.63, Vaslui şi la
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PUBLICITATE
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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi, Str. Zorilor nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare
CRISTAL NETWORK S.R.L., desemnat prin Sentinţa Comercială nr. 782/S din 07.09.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a II a
Civilă-Faliment, în dosarul nr.4418/99/2010(format vechi: 346/2010), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura
insolvenţei, coroborat cu prevederile Codului de
Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în ziua de 31.01.2022, ora 14: 00, licitaţie publică, model competitiv, cu strigare,
pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (RON, fără TVA)
Autoutilitară Dacia
565, 00
Autobasculantă 16 t
1.500, 00
În cazul în care la licitaţia din 31.01.2022, nu
se va reuși valorificarea tuturor bunurilor mobile, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de 07.02.2022, respectiv 14.02.2022,
ora 14: 00, la sediul lichidatorului judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile, ce urmează a fi scoase la vânzare,
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data 30.01.2022,
06.02.2022, respectiv 13.02.2022, ora 12: 00, la

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi, Str. Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare
TRADING ITALIA A.P.P. S.R.L., desemnat prin
Sentința nr.330/05.05.2021, pronunțată de Tribunalul Iași, Secţia a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr.2486/99/2020 (nr. format vechi:
83/2020), în conformitate cu prevederile Legii
nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura
compatibilităţii, organizează în data de
31.01.2022, ora 15: 00, licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următoarelor active mobile
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără TVA)
Electostivuitor nefuncțional
914, 40
Cameră frigorifică dezmembrată 1.934, 40
SEAT IBIZA
1.028, 80
În cazul în care la licitaţia din de 31.01.2022,
nu se va reuși valorificarea tuturor activelor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de 07.02.2022,
respectiv 14.02.2022, ora 15: 00, la sediul lichidatorului judiciar.Persoanele care pretind vreun
drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la
vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii,

sediul lichidatorului judiciar.În conformitate cu
prevederile art.53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt
dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel ori măsuri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile
este licitaţie publică, model competitiv, cu strigare, conform Regulmentului de vânzare aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din
data de 29.10.2021.Pasul de licitaţie stabilit este
de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform
Regulmentului de vânzare aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de
29.10.2021.Înscrierea la licitaţie se face cel târziu
cu o zi lucrătoare, ora 16: 00, înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea
tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul
de pornire a licitației, pentru fiecare bun în
parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare
al debitoarei, nr: RO05RZBR0000060014497341,
deschis la Raiffeisen Bank-Sucursala Iași.În
cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului.Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de
cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi prezentarea

bunurilor mobile se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare
zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar, la locul în care acesta se află.Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor
care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în
prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens.Reprezentanţii lichidatorului
vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de
sarcini.Vizualizarea bunurilor mobile reprezintă
o condiție obligatorie pentru participarea la licitații.Detaliile privind documentaţia necesară în
vederea participării la licitaţia publică şi modul
de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea
bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on-line de
la lichidatorul judiciar.Potenţialii ofertanţi au
obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,
aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie.Preţul caietului de sarcini este
de 595, 00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar nr. RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro la tel.
0724.332.099,
mail
vanzari@lrj.ro,
office.is@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro.

să facă dovada acestui fapt până la data de
30.01.2022, 06.02.2022, respectiv 13.02.2022,
ora 12: 00, la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art.91, alin.1, din Legea
nr.85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini,
precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau
drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.Documentația de participare la licitație, respectiv garanția de participare la licitație
vor fi depuse cu cel mult una zi lucrătoare, ora
16: 00, înainte de data ședințelor de licitație.Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie
publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul
Adunării Creditorilor din data de 19.11.2021.Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în ședința Adunării Creditorilor
din data de 09.11.2021.Garanţia de participare la
licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare bun în parte, sumă
ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr: RO90BACX0000000975589001, deschis la
UNICREDIT BANK - suc. Iași.Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data
plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se
constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului.Dovada consemnării va fi ataşată
ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit

pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi
prezentarea activelor se poate face în fiecare zi
de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află.Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care
vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare
în acest sens.Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea bunurilor mobile este
obligatorie pentru participarea la licitații.Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activelor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt
expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei
şi care poate fi achiziţionat on–line de la lichidatorul judiciar.Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind
condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie.Preţul caietului de sarcini este de 595, 00
lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.Informaţii suplimentare
se pot obţine de pe www.lrj.ro, telefon:
0733.683.702,
0724.332.099–mail:
vanzari@lrj.ro,
mirela.insuratelu@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.
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Două ieșence, mamă și fiică, condamnate
în același dosar! Cele două femei
au urcat la volan, deși nu au permis
Două ieșence, mamă și fiică, au fost condamnate recent în același dosar. Cele două femei au
urcat la volanul unui autoturism, chiar dacă nu au
permise de conducere.
Astfel, recent, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au condamnat-o pe Ionela Cristina Dănilă
la 1 an și 6 luni de închisoare, cu amânare, iar pe
Mariana Dănilă - la 1 an de închisoare, tot cu amânare, pentru conducerea unui vehicul fără permis.
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă,
aceasta putând fi contestată.

Ionela Cristina Dănilă și Mariana Dănilă,
acuzate că au șofat fără permis
Procesul celor două ieșence, Ionela Cristina
Dănilă și Mariana Dănilă, a început pe data de 3 august 2021. Procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Iași le-au trimis în judecată pe
Mariana Dănilă și pe Ionela Cristina Dănilă. Oamenii
legii au precizat că cele două ieșence, mamă și
fiică, Mariana (48 de ani) și Ionela Cristina Dănilă
(25 de ani), au intrat în vizorul lor în urmă cu aproximativ 4 ani. Conform anchetatorilor, totul a ieșit
la iveală în urma producerii unui accident rutier.
„Pe 20 august 2017, în jurul orei 19:30, inculpata
M.D., în calitate de proprietară în fapt a autoturismului marca Volkswagen, i-a încredințat mașina
fiicei sale, inculpata I.C.D., pentru a o conduce pe
drumurile publice, cunoscând că aceasta din urmă

Bursa bârfelor

nu are permis pentru vreo categorie de vehicule”,
au declarat reprezentanții Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iași. În edițiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Două ieșence, mamă și fiică,
condamnate în același dosar, după un
accident rutier
Anchetatorii ieșeni au adăugat că tânăra de 25
de ani, Ionela Cristina Dănilă, a urcat la volanul mașinii și a comis un accident rutier.
„În aceeași zi, în jurul orei 19:35, inculpata I.C.D.
a condus autoturismul marca Volkswagen pe Calea
motiv, Ionciuc i-a cumpărat finuței lui Gigi mai
mulți bolizi cu bani grei și îi face cam toate mofturile. Mai mult, cică adolescenta a comis vreo
două accidente rutiere până acu’. De asemenea,
tinerica circulă cam peste tot prin Iuropa, numai
că nu se știe pe banii cui. În vreme ce unii copii
nu au ieșit din orașul în care s-au născut, domnișorica bate străzile din centrul Parisului! Vorba
aia: „Cine poate, oase roade!”

Toată lumea, obligată să meargă la
cort, pentru că așa vrea madama
Bolizi de sute de mii de euro
pentru nepoțică. E finuță
de fost bremare, nah!
În deschiderea ediției de astăzi, babetele bârfitoare vă prezintă una despre o tanti pre numele
ei Andriana Ionciuc, fostă șăfă pe la Palatul de
Coltură din târg. Gurile rele spun că tanti aiasta,
cumătra lui Gigi, o iubește fără număr pe nepoțica
ei, o fetișoară de numai 18 ani. Cică, din acest

În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una nouă despre o tanti mai
veche a educațiunii de pren târg și giudeț, pre numele ei Gameluța Lu’ Gavril. Gurile rele spun că, în
ultimele luni, toți elevii care se apropie de absolvirea cursurilor de la un liceu de prestigiu, de pren
Popou, sunt... „îndemnați” / „sfătuiți” să facă petrecerea de final la un cort de pe la Ciric. Cică, vrei
- nu vrei, ca părinte de elev de la liceul respectiv,
trebuie să scoți bănuții din buzunar, ca să petreacă lumea acolo, musai! Acum, nimeni nu îi întreabă pe elevi sau pe părinții lor dacă vor să

Ceferiștilor, din satul Cristești, comuna Holboca,
județul Iași, dinspre Holboca, spre Bosia, fără a
avea permis pentru vreo categorie de vehicule. În
dreptul unui imobil, inculpata a pierdut controlul
asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune
cu un podeț. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a numitelor G.F.R. și I.M.D., care
nu au formulat o plângere penală pentru săvârșirea
infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au
încheiat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. Acum, cele două ieșence, mamă și
fiică, au fost condamnate în același dosar.

Ciprian NEDELCU

meargă la Ciric, la cort, la final de liceu. Cert este
că mulți au achitat deja avansul pentru paranghelie. Mai mult, cică pe vremuri, Gameluța ar fi „îndrumat” tinerii să petreacă pe la o altă crâșmă din
târg... Dar, despre asta, babetele vă vor spune mai
multe în edițiile viitoare!

Cine este doctorul interlopilor din târg,
un fel de Bruce Lee al dințarilor!
La finalul ediției de astăzi, babetele bârfitoare
vă prezintă una nouă din lumea halatelor albe. Gurile rele spun că, pren târg, există un dințolog, pre
numele său Bogdănel Bancu, care ar fi pretenar
cu mulți interlopi. Cică băietul le repară danturile
de fiecare dată când își cară pumni prin cluburile
din oraș. Mai mult, oamenii răi spun că Bogdănel
al nostru le-ar cam avea cu alcoholul și, în plus, ar
fi preluat unele metehne și de la pacienții săi favoriți, fiind destul de violent. Totodată, cică atunci
când bea, dințarul este și mai violent, făcând ca
toate visele. Babetele cele hâtre îi amintesc, totuși, dințarului că au mai fost unii șmecheri, care
trăgeau la măsea și erau un fel de Bruce Lee, dar
care s-au potolit repede când s-au lovit de zid!

