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Primăriile din județul Iași au
primit banii de la Consiliul
Județean. Iată cum s-au
împărțit 110 milioane de lei

Primăriile din județul Iași au primit
fonduri de la Consiliul Județean.
Administrația județeană a împărțit
110 milioane de lei către cele 98 de
primării. Cei mai mulți bani au ajuns
la primăriile conduse de primari PNL
Consiliu Județean (CJ) Iași a distribuit către
primăriile din județ sumele provenite din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi cele din impozitul pe venit estimat a fi încasat. Autoritatea
județeană a distribuit circa 110 milioane de lei către
toate cele 98 de primării din Iași. Costel Alexe, președintele CJ Iași, a arătat și cum au fost distribuite
fondurile respective. “Am avut prima şedinţă de
plen din acest an şi vreau, înainte de toate, să îi asigur pe ieşeni că vom căuta cele mai bune soluţii
pentru ca proiectele importante pe care ni le dorim
cu toţii să devină realitate şi să aducem dezvoltare
comunităţilor noastre”, a spus Costel Alexe, președintele CJ Iași.

Primăriile din județul Iași
au primit fonduri de la CJ
Banii au fost alocați în funcţie de suprafaţă şi
de populaţie. Conform documentului, cei mai mulţi

bani vor ajunge la municipiul Iaşi (15,5 milioane de
lei), dar și la municipiul Paşcani (3,3 milioane de
lei). Orașul Hârlău va beneficia de 1,3 milioane de
lei, în timp ce orașul Târgu Frumos va beneficia de
1 milion de lei. De asemenea, orașul Podu Iloaiei va
beneficia de 1,4 milioane de lei. ”Scopul nostru
principal este să sprijinim dezvoltarea echilibrată
a tuturor comunelor din județ, să creăm șanse
egale pentru cetățeni, prin eliminarea discrepanțelor economice, sociale și culturale care, din păcate, există și sunt destul de mari. În ceea ce
privește alocarea către localități a sumelor corespunzătoare cotei de 6 la sută din impozitul pe venit,
vom face repartizarea, ca și până acum, pe baza
formulei 20 la sută populație, 80 la sută suprafață,
tocmai pentru a asigura finanțare echilibrată”, a
mai spus Costel Alexe, președintele CJ Iași.

Bani pentru comunele din județul Iași
Dintre comunele din județul Iași, localitatea Miroslava va beneficia de 2,8 milioane de lei, Ciurea
va încasa 1,7 milioane de lei, Aroneanu va beneficia
de 1,1 milioane de lei, iar comuna Lețcani va lua 1,6
milioane de lei. ”Nu împărțim comunitățile după culoarea politică a primarilor. Am încredere că, muncind cu responsabilitate și dedicare, împreună cu

dumneavoastră, cetățenii județului Iași, vom reuși
să construim o comunitate frumoasă”, a mai spus
Costel Alexe, președintele Consiliului Județean
Iași. Nu e prima oară când CJ Iași dă fonduri către
primării prin bugetul de stat.

Noi proiecte la CJ Iași
Consilierii județeni au votat și pentru alocarea
fondurilor necesare continuării lucrărilor la Spitalul pentru Copii ”Sfânta Maria” și la pavilionul administrativ de la Spitalul de Boli Infecțioase. Aleșii
județului au mai discutat și despre modernizarea
unor drumuri județene, restaurarea Muzeului ”Vasile Pogor” și a Muzeului ”Nicolae Gane”. A fost
aprobat, de asemenea, Programul Județean de
Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024. Este vorba despre un instrument
prin care CJ Iași va acorda finanțare nerambursabilă de până la 90 la sută primăriilor, pentru dezvoltarea mai multor tipuri de proiecte. Printre
acestea se numără și modernizarea târgurilor și
piețelor locale, extinderea rețelei de gaz și modernizarea terenurilor de sport. Primăriile din județul
Iași vor beneficia și de alte tipuri de investiții cu
sprijin de la CJ.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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DNA a descins la Primăria Iași.
Autorizații de construcție din
oraș, verificate de anchetatori

Procurorii DNA au descins la Primăria
Iași, dar și la Poliția Locală, instituție
din subordinea autorității locale.
Anchetatorii au ridicat mai multe
documente legate de un proiect de
urbanism din municipiul Iași
Supriză în administrația publică locală. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași au
intrat ieri în sediul Primăriei, de unde au ridicat mai
multe documente referitoare la un proiect de urbanism din municipiu, din cartierul Tătărași. Anchetatorii au ajuns și la Serviciul Control Urbanism
de la Poliția Locală Iași, pentru a verifica documente legate de aceeași situație, dar și la domiciliul unei persoane implicate în acest dosar.
Ancheta DNA vizează fapte din 2018.

DNA a descins la Primăria Iași
Anchetatorii au stat doar câteva zeci de minute
la sediul Primăriei Iași. Aceștia au ridicat documente de la Direcția de Arhitectură și UrbanismServiciul G.I.S. Cadastru, dar și de la Victor Gavri-

luță, inspector în cardul biroului. Anchetatorii au
ajuns și la Poliția Locală, la Control Urbanism, de
unde au ridicat alte documente. De altfel, cei de la
DNA au arătat în ce a constat acțiunea respectivă.
”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni
privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate corupției comise în cursul anului 2018. În cursul zilei de
26 ianuarie 2022, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții în cinci spații, dintre care două
sunt birouri ale unor instituții publice din municipiul Iași. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin
din partea Inspectoratului Județean de Jandarmi
Iași”, au transmis reprezentanții DNA Iași.

Reacția primarului Mihai Chirica
Primarul Mihai Chirica a precizat că acțiunea
vizează documente emise din 2012 privind unele
autorizații de construire pentru proiectele imobiliare. ”Procurori din cadrul DNA Iaşi au venit la sediul Primăriei pentru a ridica unele documente

emise începând cu anul 2012 de la diferite servicii
din cadrul municipalităţii. Conform procedurii, în
calitatea mea de primar, am fost informat de
această acţiune. În acest moment eu mă aflu la Bucureşti, împreună cu viceprimarul Daniel Juravle,
unde am programate mai multe întâlniri la Guvern
pentru proiectele oraşului. Nu vă pot da mai multe
detalii şi sunt sigur că o comunicare oficială o veţi
primi de la instituţiile de resort”, a transmis primarul Mihai Chirica. În toamna anului trecut, DNA a
fost și la Consiliul Județean Iași, într-o anchetă ce
vizează angajări ilegale.

Audieri la sediul DNA Iași
DNA a mai fost în Primăria Iași și în cursul anului trecut, ancheta vizând un schimb de terenuri
pentru extinderea Cimitirului Eternitatea. De
această dată, cei vizați de ancheta procurilor pentru autorizația din zona Tătărași vor ajunge la sediul DNA pentru a da și alte explicații. DNA a
descins la Primăria Iași și în alte situații în ultima
perioadă.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Salubris SA Iași închiriază utilaje cu 90.000
de euro! Vor fi efectuate lucrări la
depozitul ecologic
Mai multe utilaje vor fi închiriate de
Salubris SA Iași, firma de salubritate
a Primăriei. Furnizorii vor asigura și
personalul necesar. Procedura este
programată pentru începutul lunii
februarie 2022. Prețul cel mai mic
este un criteriu de departajare
Firma de salubritate din Iași caută furnizori de
utilaje. Astfel, pe data de 07.02.2022, Salubris SA,
societatea subordonată Primăriei Iași, organizează
o licitație pentru închirierea mai multor loturi de
utilaje. Valoarea estimată a contractului este de
410.000 de lei, fără TVA, aproape 90.000 de euro.
”Vehiculele, utilajele și camioanele se vor închiria
cu personal și carburant asigurat de către prestator. Prestatorul va asigura toate cheltuielile aferente funcționării în condiții optime a vehiculelor,
utilajelor, camioanelor. Utilajele, camioanele și vehiculele trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, să aibă combustibil necesar unei
funcționări normale de minimum 8 ore pe zi. Utilajele, vehiculele și camioanele, precum și personalul
aferent nu trebuie să părăsească zona de lucru
fără înștiințarea și acordul prealabil al autorității
contractante”, se arată în caietul de sarcini. În
2020, Salubris SA a organizat altă licitație pentru
achiziționarea unui sistem de translație a deșeurilor. Procedura a avut o prevedere bugetară de
600.000 de lei, fără TVA, aproape 130.000 de euro.
Prin această achiziție, Salubris intenționa să micșoreze timpii de transport al deșeurilor spre
groapa de gunoi Țuțora.

Salubris SA Iași a împărțit
utilajele în 4 loturi
Furnizorii de utilaje trebuie să asigure serviciile
pe o perioadă de 12 luni. Autoritatea contractantă

a stabilit termenii licitației, astfel: Lotul 1: automacara (50 ore), autotrailer (50 ore); Lotul 2: Manitou
(100 ore); Lot 3: buldozer (800 ore), buldoexcavator
(100 ore), autograder (100 ore), cilindru compactor
(100 ore); Lot4: autobasculantă (100 ore). ”Închiriereea utilajelor, camioanelor și vehiculelor se va
face în urma unei comenzi emise de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va
solicita închirierea vehiculelor, utilajelor, camioanelor numai în funcție de necesitățile curente ale
acesteia. Prestatorul se obligă să asigure utilajele,
camioanele și vehiculele în termen de maximum
24 de ore de la solicitarea achizitorului. Vehiculele,
utilajele și camioanele închiriate vor fi destinate
unor lucrări ce nu pot fi executate de către autoritatea contractantă, fie pentru că nu deține utilaje
de acest gen, fie pentru că cele din dotare prezintă
diverse defecțiuni și nu pot fi utilizate temporar”,
se arată în documentația procedurii.

Firma de salubritate a încheiat, anul
trecut, un contract pentru
furnizarea anvelopelor
Recent, Salubris SA a încheiat procedura pentru furnizarea mai multor loturi de autovehicule
multifuncționale. Comisia de evaluare a stabilit că
oferta cea mai bună aparține societății Grădinariu
Import Export SRL, din București. Licitația a fost
împărțită în două loturi, cu câte două utilaje multifuncționale pe fiecare lot. Valoarea finală a contractului este de 1.799.000 de lei, fără TVA, adică
360.000 de euro. Firma este controlată de Andrei
Călin Grădinariu. În 2020, vânzările companiei au
fost de 258,1 milioane de lei, aproape 50 de milioane de euro. Comisia de evaluare a ales oferta
furnizorilor cu prețul cel mai mic, depusă în cadrul
licitației. În anii trecuți, Salubris SA a cumpărat utilaje pentru curățenia stradală.
Ciprian BOARU
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Răzvan Timofciuc a dat în
judecată ANI. Consilierul local
ieșean, nemulțumit că a fost
găsit în conflict de interese

Consilierul local ieșean Răzvan
Timofciuc a dat în judecată ANI.
Acesta este nemulțumit după ce a
fost găsit în conflict de interese.
Reprezentanții ANI au anunțat acest
lucru la finele lui 2021
Consilierul local ieșean Răzvan Timofciuc a dat
în judecată Agenția Națională de Integritate (ANI).
Acesta este nemulțumit după ce a fost găsit în
conflict de interese. Astfel, Răzvan Timofciuc a
depus recent o acțiune la Curtea de Apel Iași.
Acesta le solicită magistraților ieșeni să anuleze raportul de evaluare întocmit de către reprezentanții ANI. Acum, urmează ca instanța să
stabilească un prim termen al procesului. Mai apoi,
judecătorii ieșeni vor asculta ce au de spus ambele
părți, pentru a putea lua o decizie în acest caz.

Răzvan Timofciuc a dat în judecată ANI
Amintim că Răzvan Timofciuc, membru USR, a
dat în judecată ANI după ce, pe data de 28 decembrie 2021, reprezentanții instituției au anunțat că
au constatat starea de incompatibilitate, conflictul
de interese de natură administrativă sau au sesizat
organele de urmărire penală, în cazul a 26 de aleși
locali. Printre cei 26 se regăsea și numele lui Răzvan Timofciuc, consilier local în cadrul Consiliului
Local al Municipiului Iași, el fiind acuzat de conflict
de interese administrativ.

“În exercitarea mandatului 2016-2020, Răzvan
Timofciuc a participat la deliberarea și adoptarea
a două Hotărâri ale CL Iași privind nominalizarea
reprezentanților Consiliului în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar
din municipiul Iași pentru anii școlari 2018-2019,
respectiv 2019-2020, în baza cărora soția persoanei evaluate a fost numită membru în Consiliul de
Administrație al Colegiului Național de Artă “Octav
Băncilă” Iași”, au precizat într-un comunicat reprezentanții ANI.

Ce au mai spus cei de la ANI cu privire la
consilierul local ieșean
Reprezentanții ANI au mai afirmat că, în acest
fel, consilierul local ieșean Răzvan Timofciuc ar fi
încălcat legislația. “Persoana evaluată a încălcat
astfel prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr.
161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 și art.
77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până pe 5
iulie 2019) și art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până pe data de 5 iulie 2019) și art. 228 din
O.U.G nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 5
iulie 2019). Conform art. 70 din Legea nr. 161/2003,
“prin conflict de interese se înțelege situația în care
persoana ce exercită o demnitate publică sau o
funcție publică are un interes personal de natură
patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea
cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit
Constituției și altor acte normative”. De asemenea,

art. 77 din Legea nr. 161/2003 arată: “Conflictele de
interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni
sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

Timofciuc: “Raportul ANI
mi se pare aberant”
Contactat telefonic de către reporterii cotidianului BZI, consilierul local Răzvan Timofciuc a declarat că a contestat raportul întocmit de ANI
deoarece i se pare aberant.
“Din punctul meu de vedere, acel raport este
aberant. Membrii Consiliilor de Administrație (CA)
ale școlilor nu beneficiază de remunerație, ci este
vorba despre o opțiune voluntară. Acolo mergi pe
timpul tău, pe banii tăi, pentru a contribui la sistemul de învățământ și pentru a aduce îmbunătățiri
acestui sistem. Soția mea este profesoară care a
terminat studiile la Liceul “Octav Băncilă”. Singurul
motiv pentru care am considerat că e bine să fie
în acel Consiliul de Administrație a fost tocmai
pentru a-și aduce contribuția la modernizarea școlii. Practic, membrii CA ai școlilor nu sunt remunerați și nu au niciun fel de beneficiu patrimonial”, a
declarat ieri Răzvan Timofciuc. Așadar, acum, consilierul local ieșean Răzvan Timofciuc a dat în judecată ANI, nemulțumit fiind că a fost găsit în
conflict de interese administrativ.
Ciprian NEDELCU

Joi, 27 ianuarie

SOCIAL

6

Tânărul din Iași rănit în explozie și-a
recăpătat vederea, dar a rămas fără o
mână! Familia lui Dănuț Aftanache face
sacrificii pentru a cumpăra o proteză

Au trecut mai bine de două
luni de când tânărul din Iași
rănit în explozie a trecut pe
lângă moarte. Dănuț
Aftanache a scăpat cu viață
după ce un obuz i-a
explodat în mâini, însă a
rămas marcat pe viață. Și-a
pierdut mâna stângă și are
nevoie de o proteză, pentru
a avea o viață parțial
normală
Dănuț Aftanache s-a întors
acasă, după mai multe zile petrecute
în spital, dar viața lui este un chin de
când și-a pierdut o mână în urma
unui tragic accident. Familia este cea
care îl ajută zi de zi să se descurce să
se îmbrace, să se spele, să meargă la
baie și să aibă o viață cât de cât normală. Mama acestuia, Lucia Aftanache, este cea care îl îngrijește în
fiecare zi. Aceasta a povestit că băiatul se simte foarte bine, dar se descurcă destul de greu, însă este fericit
că medicii au reușit să îi salveze
măcar vederea. ”Este acasă, se simte
foarte bine, dar mai are de învățat să
se descurce singur. Ne descurcăm

destul de greu cu el, dar ce să facem,
asta e situația, mergem mai departe.
Trebuie să îl spirijinim și o să fie bine.
Trebuie ajutat la fiecare pas, în absolut orice. Ochiul a fost salvat. Trebuie
să mergem la control la oftalmologie,
dar vede bine. Măcar atât. Cu asta a
scăpat”, a declarat Lucia Aftanache,
mama tânărului rănit.

Tânărul din Iași rănit în
explozie are nevoie de bani
pentru proteză
Familia băiatului de 19 ani este
una modestă, pe Dănuț îl mai așteaptă acasă o soră și un frate, iar
părinții lui nu au serviciu. Când a
auzit de la medici cât costă proteza
pentru mâna băiatului, femeia a început să plângă și a intrat în depresie,
dar nu s-au dat bătuți și au făcut sacrificii să poată achiziționa o proteză.
Aceștia au reușit să adune o sumă de
bani, din donații, dar nu este suficient. Proteza este foarte scumpă și
mai au nevoie de 84.000 de lei. ”Cuvintele pe care mi le-a spus în spital:
«Mamă, de unde să avem noi bani de
proteză?! O să rămân toată viața handicapat!», mi-au rămas întipărite în
minte și de atunci am zis că nu mă

opresc până nu reușesc pentru el.
Am fost cu el la Târgul Mureș să
vedem de proteză, a mers totul bine.
Până acum, cu ajutorul dumneavoastră și al oamenilor cu suflet mare, am
reușit să strângem 30.000 de lei, dar
mai avem nevoie de 84.000. Cu toată
rușinea vă spun că avem nevoie de
ajutor! Nu am crezut că voi ajunge să
trăiesc zilele astea”, a spus mama tânărului.
Rudele tânărului au deschis un
cont bancar în care oamenii cu suflet
mare pot dona diverse sume de bani,
pentru ca tânărul de 19 ani să-și
poată achiziționa o proteză. Numărul
contului
este:
RO92RNCB0686085922140001,
acesta fiind deschis pe numele lui
Alexandru Benoni, unchiul tânărului.

Tragicul incident
a avut loc pe data de
16 noiembrie 2021
Amintim că, pe data de 16 noiembrie 2021, un tânăr în vârstă de 19 ani
și-a distrus viața după ce a încercat
să dea gaură într-un proiectil. Totul
s-a întâmplat în satul Petriș, din comuna Dolhești, județul Iași, în cursul
dimineții, când liniștea localității a

fost deranjată de sirenele de la Ambulanță și Poliție. Un apel la numărul
unic de urgențe 112 avea să anunțe că
un telefon mobil a explodat în mâna
unui tânăr, provocându-i răni serioase. Un echipaj medical a ajuns în
scurt timp la fața locului. Medicii șiau dat seama imediat că nu era vorba
despre explozia unui telefon, ci despre explozia unui proiectil. După ce a
beneficiat de primele îngrijiri medicale, tânărul a fost preluat și transportat la Unitatea de Primire Urgențe
(UPU) din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon”, din Iași. Reporterii BZI s-au deplasat la fața locului la puțin timp de
la producerea incidentului. La casa
tânărului se aflau mai multe echipaje
de Poliție și de pompieri. Dănuț a vrut
să confecționeze un mâner pentru o
pilă, doar că obiectul din fier pe care
a început să-l prelucreze era un obuz.
Urmarea a fost una tragică. Obiectul
a explodat, iar puștiul a ajuns în stare
foarte gravă la spital. Mâna i-a fost
zdrobită în bucăți, pe loc. Lucia Aftanache, mama acestuia, a fost cea
care l-a găsit pe tânărul din Iași rănit
în explozie, plin de sânge și cu hainele în flăcări.
Andreea PĂDURESCU
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Tot mai puțini donatori de celule stem la
Iași. În anul 2021, doar 73 de voluntari
au donat pentru pacienții cu cancer

Deficitul de donatori de
celule stem la Iași pune în
pericol viața bolnavilor de
cancer. Medicul Elena Albu,
coordonatorul Centrului
donatorilor voluntari de
celule stem din Iași, a
vorbit despre lipsa
donatorilor. În anul 2021 au
fost doar 73 de voluntari
Centrul donatorilor voluntari de
celule stem Iași duce lipsă de voluntari! În anul 2021 au fost înregistrați
doar 73 de donatori și la începutul
acestui an s-a înscris doar unul. Reprezentanții centrului au precizat că
există o problemă reală a lipsei de
donatori, care pune viața bolnavilor
în pericol. Pacientul care necesită
transplant de celule stem, inițial, va
fi supus unor cure de chimioterapie
și radioterapie, ca în orice alt cancer,
cu scopul de a distruge celulele stem
bolnave. Când această etapă s-a încheiat, pacientului i se va transplanta
proba de celule stem sănătoase, care
se vor multiplica și se vor transforma
în celule sănătoase ale sângelui.

”În raportul pe anul 2021 au fost
înscriși 73 de voluntari. Anul acesta
am înscris un voluntar. Intenționăm
un proiect de promovare cu Liga studenților mediciniști după sesiune.
Încă nu putem spune că s-a atins
cifra critică de voluntari înscriși, astfel încât fiecărui bolnav pentru care
se caută donator să i se găsească
imediat unul în registrul românesc.
Este mult de muncă pentru a atinge
acest obiectiv. A fost în primăvară o
mobilizare familială pentru dna. prof.
Dinu Claudia de la UMF”, a declarat Dr.
Elena Albu, coordonatorul Centrului
donatorilor voluntari de celule stem
din Iași din cadrul Institutului Regional de Oncologie.

Donatorii de celule stem Iași
s-au mobilizat pentru o
profesoară de la UMF
Amintim că, în edițiile anterioare,
reporterii BZI au prezentat cazul
Claudiei Elena Dinu, în vârstă de 45 de
ani, conferențiar la Universitatea de
Medicină și Farmacie (UMF)
„Gr.T.Popa” din Iași. Aceasta avea urgentă nevoie de celule stem, după o

lungă suferință, fiind diagnosticată
cu leucemie. Institutul Regional de
Oncologie Iași (IRO) îi devenise a doua
casă. Pentru acest caz, mai multe
persoane s-au mobilizat și au doanat
celule stem, iar viața profesoarei a
fost salvată. Familia și apropiații familiei Dinu au făcut tot ce le-a stat în
putere pentru a o salva și au reușit.
În prezent, Claudia Elena Dinu are o
stare bună.

Ce sunt celulele stem și ce
boli vindecă
”Celule stem” este un termen generic sub care sunt reunite trei categorii de celule: celule embrionare,
celule stem ombilicale si celule stem
adulte. Celulele stem embrionare
sunt clasificate drept pluripotente,
având potențialul de a da naștere tuturor celulelor care compun un corp
uman. Celulele stem ombilicale și
cele adulte sunt clasificate drept
multipotente, desemnând că acestea
au abilitatea de a se transforma în
mai mult de un singur tip de celulă,
cu precizarea că au o capacitate de
transformare mai restrânsă în com-

parație cu celulele stem embrionare,
conform NYSTEM (New York Stem
Cell Science). Din considerente etice,
celulele stem ombilicale și celulele
stem adulte sunt singurele folosite în
terapii regenerative; utilizarea celulelor stem embrionare fiind limitată
doar la domeniul cercetărilor științifice. Celulele stem se diferențiază
prin caracteristicile pe care le posedă, locul de unde pot fi recoltate,
potențial sau controversele etice pe
care le ridică recoltarea și folosirea
acestora. Celulele stem adulte sunt
recoltate din măduva oaselor, sânge
sau stratul adipos și ridică cele mai
puține probleme etice și legale, însă
dezavantajul acestora este legat de
caracteristicile lor. Odată cu trecerea
timpului, scade numărul de astfel de
celule din corpul uman, oamenii de
știință estimează că nou-născuții au
cu până la 40 de ori mai multe celule
stem în măduva osoasă față de persoanele care au ajuns la vârsta de 50
de ani, conform unui studiu din 2009
publicat în Journal of Pathology. În
prezent, la Iași, tot mai mulți pacienți
depind de donatorii de celule stem.
Andreea PĂDURESCU
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Schimbări la admitere 2022 la
Universitatea Tehnică din Iași!
Care sunt condițiile pentru absolvenți
trecut, în afara limitării unui parcurs
al candidaților prin toate domeniile,
parcurs nesusținut de un interes real
pentru multe dintre domeniile bifate,
acum va exista o prioritizare clară a
opțiunilor candidaților. Practic,
«efortul» candidaților va fi mai redus,
iar rapiditatea și acuratețea clasamentelor cu cei admiși vor fi superioare”, a mai precizat prof. univ. dr.
ing. Dan Cașcaval.

Situația la studiile de
master a rămas aceeași
ca în anii precedenți

Universitatea Tehnică din
Iași a făcut schimbări la
sesiunea de admitere 2022!
Senatul instituției a avizat
procedura pentru anul
universitar 2022-2023.
Principiul fundamental este
că un student se poate
înscrie cu o singură taxă și
un singur dosar la oricâte
specializări dorește. Însă,
pentru că s-a constatat
faptul că studenții
completau adesea fișele cu
cât mai multe opțiuni, fără a
opta decât pentru primele
2-3 domenii selectate, s-a
luat decizia limitării
numărului de facultăți ce
pot fi menționate pe o
singură fișă de admitere la
trei
Universitatea Tehnică (TUIASI)
”Gheorghe Asachi” a optimizat și
făcut schimbări pentru procesul de
admitere la licență: un candidat se va
putea înscrie cu un dosar și o singură
taxă la maximum trei facultăți. Senatul entității academice a avizat procedura de admitere pentru anul
universitar 2022-2023. Principiul fundamental, introdus în premieră de
Politehnica ieșeană în 2017, nu se modifică nici anul acesta: un student se

poate înscrie cu o singură taxă și un
singur dosar la oricâte specializări
dorește. Însă, pentru că s-a constatat faptul că studenții completau
adesea fișele cu cât mai multe opțiuni, fără a opta decât pentru primele 2-3 domenii selectate, s-a luat
decizia limitării numărului de facultăți ce pot fi menționate pe o singură fișă de admitere la trei.

Schimbări la admitere 2022,
la Universitatea
Tehnică din Iași
Astfel, candidații care doresc să
devină studenți la TUIASI se pot înscrie la oricâte specializări doresc,
fie buget sau taxă, din cadrul a trei
facultăți ale universității, plătind o
singură taxă de înscriere. Dacă doresc să selecteze opțiuni care vizează restul facultăților, vor trebui să
mai plătească o taxă suplimentară.
Câștigă astfel timp și candidații, care
au un proces de înscriere mai rapid,
dar și întregul procesul de admitere:
clasamentele cu cei admiși vor fi afișate mai rapid și mult mai precis. ”Experiența anilor trecuți ne-a arătat că
marea majoritate a candidaților la
studiile de licență optează, în mod
real, pentru două, maximum trei facultăți cu profil înrudit. Însă se simțeau obligați să completeze mai
multe sau toate opțiunile, ceea ce
complica foarte mult activitatea colegilor din comisiile de admitere. De

aceea, pentru a accelera procesul de
finalizare a listelor cu candidații declarați în mod ferm admiși și pentru
a diminua din nehotărârea unor candidați, am păstrat principiul de bază,
însă am introdus două paliere în completarea fișei de admitere: candidatul
poate opta, cu o singură taxă, pentru
domeniile de la oricare trei facultăți,
în orice ordine a domeniilor dorește,
intercalate sau nu, iar pentru opțiunile care vizează restul facultăților va
plăti o taxa suplimentară”, a explicat
prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Excepție vor face Facultatea
de Arhitectură ”G. M.
Cantacuzino” și Facultatea
de Automatică
și Calculatoare
Excepție de la această regulă o
vor face Facultatea de Arhitectură ”G.
M. Cantacuzino” și Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC), unde
admiterea se va face prin susținerea
unei probe scrise. Aici, dacă va exista
un candidat care vrea să se înscrie
atât la Arhitectură, cât și la Automatică și Calculatoare, va trebui să completeze câte o fișă separat pentru
fiecare facultate și să depună câte un
dosar separat. Ulterior, însă, pe fiecare fișă, mai poate selecta alte două
facultăți, indiferent de profil, fără
nicio taxă suplimentară. ”Față de anul

Situația la studiile de master a
rămas aceeași ca în anii precedenți:
cu un singur dosar și o singură taxă
de admitere, candidații pot alege oricâte opțiuni doresc.
La înscrierea pentru studiile doctorale, conducerea TUIASI a decis
perpetuarea sistemului implementat
în anii precedenți, care s-a dovedit a
fi de succes: vor exista două sesiuni
de înscriere, una în iulie și cealaltă în
septembrie. Susținerea colocviului
de admitere va avea loc după cea dea doua sesiune de înscriere, în luna
septembrie. Înscrierea candidaților
se va putea realiza online și anul
acesta, pe o platformă unică, dezvoltată de către angajații universității.
După finalizarea înscrierii online, la
confirmarea locului, candidații vor
aduce și actele în original. Chiar și
dosarele de înscriere depuse fizic de
către candidați vor fi introduse în
platforma online, astfel încât va
putea exista o urmărire în timp real a
situației celor înscriși. Înscrierea
candidaților în sesiunea de vară va
începe în jurul datei de 13 iulie, calendarul final urmând să fie decis în zilele următoare de către Consiliul de
Administrație al TUIASI. Locurile care
nu se vor ocupa în sesiunea de vară
vor fi scoase din nou la concurs în sesiunea din toamnă, organizată în
prima parte a lunii septembrie. Astfel, aceste schimbări decise la etapa
de admitere 2022, organizată la Universitatea Tehnică din Iași, vin în
sprijinul candidaților.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Case celebre din centrul comercial și
cosmopolit al orașului Iași! Toate
ascund averi și afaceri de milioane

Orașul Iași, încă presărat de
case celebre din centrul
comercial și cosmopolit!
Unele mai sunt și astăzi, iar
toate ascund povești
despre averi și afaceri de
milioane. Majoritatea au
aparținut comunității
evreilor. Fie că este vorba
de zona Păcurari, Târgu
Cucu, Piața Unirii sau
Sărărie, străzile Sfântul
Andrei sau Alexandru
Ipsilanti Vodă, în acest
areal se mai păstrează
mărturii urbanistice. Toate
îmbogățesc istoria și
cultura fostei Capitale a
Moldovei
O serie de case celebre, din fostul
centru comercial și cosmopolit al
orașului Iași, ascund averi, afaceri de
milioane și povești cu o istorie
aparte! Arealul este cuprins de străzile Sfântul Andrei, Alexandru Ipsilanti Vodă, respectiv Arhitect G.M.
Cantacuzino. Au intrări direct din
stradă, ferestrele fiind mari. La parter, spațiul funcționa ca prăvălie sau
farmacie, iar la etaj erau locuințele
familiilor de evrei care aveau afaceri.

Unele dintre ele mai pot fi observate
și acum, dar se află în stare avansată
de degradare și au alți locatari. Unele
au și balcoane, migălos ”desenate” ca
arhitectură. Aici, în Iașul secolelor al
XVIII-lea sau al XIX-lea, totul era plin
de tumult, efervescență comercială.
Aici, în unele dintre imobile funcționau și sinagogi. De reamintit că, în
jurul anului 1900, populația majoritară
era evreiască. Această comunitate
era angajată în majoritatea afacerilor
locale.

Centrul comercial și
cosmopolit al orașului Iași
este, încă, presărat de case
celebre evreiești
Dintre aceste case celebre, sinagogile ridicate la Iași sunt printre cele
mai importante edificii ridicate de
evrei. Una dintre ele a fost și Sinagoga Merarilor, construită în anul
1865, tocmai în fostul cartier evreiesc
Târgu Cucu. De asemenea, tot aici
este amplasată și faimoasa ”Casă de
la cinci drumuri”, o clădire monument
de patrimoniu național. A fost construită în anul 1820. Mai mult, conform unor date istorice, aici s-ar fi
aflat și o fabrică de bomboane administrată tot de un evreu. În aceeași
arie regăsim și urmele Sinagogii Mari.

Existența unui rabinat în Iași, de
multe veacuri, mărturisește vechimea evreilor în Capitala Moldovei. În
trecut, la Iași se aflau aproximativ 90
de sinagogi și case de rugăciune, în
Sărărie, Strada Sinagogilor, C. Negri,
Țuțora, Socola, Elena Doamna, Sfântul Andrei, purtând numele familiilor
mari. Printre cele mai importante
este și Sinagoga Mare din Târgu
Cucu, construită în stil baroc târziu.
Hrisovul domnesc din 1666 evidențiază cumpărarea acestui loc. Inaugurată sub păstorirea lui Natan
Hanover, în 1670, această sinagogă
exista și azi în forma din 1762. A fost
refăcută după incendiul din 1822. Sinagoga Mare din Podu Roș, refăcută
în 1782 și 1821, este un alt exemplu.
Aici au păstorit Rabi Iehosua Hesi
(1803-1811) și Zvolever Rav (1808-1821).
A fost refăcută în 1864, dar a fost demolată mai târziu. Mai putem vorbi și
despre Sinagoga Mare din Păcurari,
cu acte de cumpărare din 1852 și care
a funcționat din 1898.

Faimoasele edificii evreiești
din orașul Iași
Mai departe, o altă zonă unde
există și astăzi imobile ridicate acum
aproape două secole este Păcurari.
Totuși, multe dintre acestea se află
într-o stare avansată de degradare.

Unele dintre ele sunt clădiri de patrimoniu. De asemenea, pe lângă sinagogi, comunitatea evreiască din Iași
a avut de-a lungul vremii o serie de
alte instituții și clădiri comunitare,
multe pierdute astăzi. Astfel, comunitatea a înființat în 1937, la inițiativa
lui Grimberg Moldovan, Societatea
”Esras Aniim”, menită să ofere pensii
cerșetorilor pe bază de donații și ajutor de la organizații evreiești internaționale. Fără îndoială însă că cele mai
importante clădiri ale comunității au
fost cele spitalicești. Spitalul Israelit,
construit cel târziu la 1772 (conform
inscripției de pe frontispiciu, dar probabil mai vechi de atât), numit inițial
Hekdes, a devenit în timp, prin donații
și administrare, unul din spitalele
cele mai puternice din oraș, servind
în egală măsură pe evrei și pe români.
Un alt spital important a fost Spitalul
de Copii Dr. L. Ghelerter, construit în
1937 de Societatea Fraternă Israelită,
de întrajutorare, înființată la rândul ei
în 1875, care s-a ocupat într-o primă
fază de orfani. Probabil, studierea
trecutului care să aibă în prim-plan și
aceste case celebre din centrul comercial și cosmopolit al orașului Iași
ar putea aduce informații extrem de
relevante despre Capitala Moldovei.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Politicienii PSD au dat lovitura la Primăria
Iași! Cristian Stanciu și Bogdan Crucianu
au făcut avere cu sprijin din instituție
Doi aleși ai PSD au ajuns
să dea lovitura după o serie
de afaceri făcute cu Primăria
Iași. Patronul Fundației Ecologice Green (FEG), Cristian
Stanciu, și consilierul local
Bogdan Crucianu au beneficiat de terenuri concesionate de la municipalitate, cu
condiția ca pe acestea să
apară construcții și să fie folosite. Doar că terenurile respective au rămas la același
stadiu, iar aleșii respectivi nu
au făcut nimic pentru a realiza investițiile promise. Mai
mult, unii funcționari din Primăria Iași s-au făcut preș în
fața acestora, legea fiind flagrant încălcată.

Politicienii de la PSD
au luat terenuri de la
Primăria Iași
Un astfel de caz este cel
al alesului PSD Bogdan Crucianu, devenit lider de grup al
social-democraților din Consiliul Local. La o ședință de
Consiliu Local din septembrie 2019 i s-a făcut pârtie
pentru a pune mâna pe un
teren din zona C.A. Rosetti.
Este vorba despre un teren
de 542 de metri pătrați, situat pe strada Radu Mihai, nr.
3. Amplasamentul este localizat în spatele unei clădiri
construite pe bd. C.A. Rosetti, chiar lângă vulcanizarea Safe Wheels. Atât
clădirea, cât și vulcanizarea
aparțin lui Bogdan Crucianu.
Terenul era căutat și de vecinii lui Crucianu, care doreau
să construiască un imobil
mic. Doar că aleșii locali, colegi cu Crucianu, i-au făcut
acestuia pe plac și au băgat
pe repede înainte un amendament care l-a avantajat pe
consilierul local. În acest caz,
inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) ar
trebui să se autosesizeze.

Consilierul PSD a fost
ajutat din Primărie
Mihai Gavril, consilier
local și coleg de partid cu
Bogdan Crucianu, a propus
un amendament prin care terenul poate fi folosit doar
pentru edificarea unei construcții cu funcțiuni comerciale
sau
servicii
profesionale. Astfel, vecinii
au fost nevoiți să se retragă.
”Amendamentul meu este ca
pentru primii 10 ani de concesiune pentru suprafața de
200 de metri pătrați din cei
542 de metri pătrați, concesionarul să fie obligat să edifice o amenajare care să
corespundă, în care să se
poată desfășura servicii profesionale sau funcțiuni comerciale... ținând cont de
zona respectivă, și un plus de
valoare care să fie adus
zonei respective, în situația
în care se pot genera prin
aceasta funcțiunii comerciale servicii profesionale,
noi locuri de muncă”, se
arăta în amendament.

Bogdan Crucianu a
fost sprijinit de
secretarul
Primăriei Iași
Coincidență, în decembrie același an, terenul a fost

scos la licitație și atribuit lui
Bogdan Crucianu. Totul a fost
făcut în baza unui amendament ilegal și restrictiv ce a
eliminat persoana interesată
de acel teren, adică vecinii
consilierului PSD. Și totul a
fost făcut cu largul concurs
al secretarului Denisa Ionașcu, cea care a aprobat
acel amendament. Aceasta a
invocat articolul 310 din codul
administrativ ce prevede
procedura de iniţiere a concesionării. Crucianu ar trebui
să plătească 4.000 de euro
pe an pentru acel teren, conform contractului.

Depozit de anvelope
pe terenul de la
Primăria Iași
Doar că Bogdan Crucianu
nu s-a apucat de construit în
termen de un an de la încheierea contractului și poate
pierde terenul. A depus documentele abia în 2021, mult
mai târziu decât prevede
legea. Culmea, într-o zonă de
case, cu regim de maximum
P+2, Crucianu vrea să construiască un bloc cu 4 etaje.
Documentele prevăd ca pe
cei 542 mp, construcțiile să
ocupe 50 la sută din teren,
spațiul verde 30 la sută, iar
aleile să ocupe un procent de

20 la sută. Legea 50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții,
arată clar perioada în care se
pot face lucrări pe un teren
concesionat. ”(1) Persoanele
fizice și juridice, care beneficiază de teren în condițiile
prezentei legi, sunt obligate
să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen
de cel mult un an de la data
obținerii actului de concesionare a terenului. (2) În caz de
încălcare a obligației prevăzute la alin. (1), concesionarea își pierde valabilitatea”,
se arată în document. Cum
Bogdan Crucianu nu a ridicat
nimic pe acel teren, municipalitatea va trebui să denunțe contractul.

Firmele lui Cristian
Stanciu au dat
lovitura
Și Cristian Stanciu, consilier județean PSD, patron al
FEG, a luat mai multe terenuri și spații de la Primăria
Iași. Unele au fost lăsate în
paragină. Fără să aibă legătură directă cu FEG, firmele
lui Cristian Stanciu au concesionat terenuri și spații ale
municipalității în ultimii ani,
însă investițiile anunțate au

fost abandonate. Este vorba
de un teren din strada Otilia
Cazimir, 114.25 mp teren, HCL
570/20.12.2018, concesiune
până pe 05.02.2055, 1.028
euro/an. Firma Top Consult
SRL a luat un șoseaua Păcurari, nr.71, bloc 478, parter,
99.04 mp, portic, contract
62/04.01.2005, ce a expirat
pe data de 31.12.2021, 938
lei/lună. Pe firma Geotop
Construcții SRL a luat un
teren din șoseaua Nicolina,
nr.37, bloc 968, tr.4, 153 mp
teren, licitație 29.07.2011.
Contractul a expirat pe
31.12.2021, chiria fiind de
752/lună. Prin firma Metcons
Top SRL a luat un teren din
strada Toma Cozma nr.9, 438
mp, construcție (punct termic) și teren, concesiune, expiră pe 18.01.2029, 6.978
euro/an. Și în acest caz, Primăria Iași ar trebui să ia atitudine și să denunțe
contractele. Primarul Mihai
Chirica nu a făcut nici el până
acum vreun demers pentru a
corecta lucrurile. Politicienii
PSD au făcut afaceri cu Primăria Iași tocmai pentru a
face profit de milioane de
euro pe spatele locuitorilor
orașului.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Dezvoltatorul Bogdan Gheorghiu
rămâne fără clienții din blocul
Newton Park din Iași! S-au săturat
de inundații și lipsa apei calde

Proprietarii din blocul
Newton Park se plâng că la
etajele superioare nu mai
ajunge apa caldă.
Dezvoltatorul Bogdan
Gheorghiu a fost sesizat, au
fost realizate o serie de
remedieri, dar problemele
nu au fost rezolvate. La
finalul anului trecut,
canalizarea nu a mai făcut
față
Scandalul de la blocul Newton
Park, construit de afaceristul Bogdan
Gheorghiu, continuă. Asta după ce
proprietarii, care au cheltuit cel puțin
100.000 de euro pe un apartament de
80 mp, s-au săturat de inundațiile repetate cauzate de înfundarea canalizării. Dezvoltatorul a fost sesizat,
s-au făcut câteva lucrări de intervenție, dar problemele nu au fost rezolvate. Proprietarii acuzau că rețeaua
de canalizare este subdimensionată

și că nu face față numărului mare de
consumatori casnici. Vecinii cei mai
afectați sunt de la demisolul clădirii
cu 5 etaje. Aceștia dau vina pe vecinii
de la etajele superioare care ar fi
aruncat în toaletă prezervative, tampoane sau alte materiale care pot înfunda rețeaua. Chiar și așa, alte voci
au arătat că, în cel mai prost scenariu, rețeaua trebuia să reziste, pentru
că este vorba despre un bloc nou, dat
în folosință în anul 2021. Imobilul are
un număr de 52 de apartamente și
este amplasat pe șoseaua Ștefan cel
Mare, nr.42 - 46, în prelungirea șoselei Sărărie.

Au cumpărat în blocul
Newton Park, construit de
dezvoltatorul Bogdan
Gheorghiu, dar vor să plece
Sub protecția anonimatului, unul
dintre proprietarii din blocul Neton
Park a declarat pentru BZI că vrea să
vândă apartamentul, pentru că s-a

săturat de numărul mare de incidente. ”Am un apartament pe care lam închiriat. Îmi pleacă și chiriașul
pentru că nu avem apă caldă cu presiune, ori, de multe ori, chiar deloc, și
toată lumea acceptă. Da, blocul are
centrala proprie. Mulți sunt indiferenți. Mă gândesc serios să vând
apartamentul”, a spus proprietara
unui apartament din bloc. Apelat telefonic, Bogdan Gheorghiu nu a răspuns pentru a oferi un punct de
vedere. În vara anului 2020, circulația
în apropierea șantierului deschis de
Bogdan Gheorghiu a fost blocată.

Prejudiciu la 4 apartamente,
în valoare de 20.000 de euro
Mai mulți proprietari au arătat că
inundațiile din ultima perioadă au
provocat un prejudiciu de 20.000 de
euro, fiind vorba de apartamentele
1,2,3 și 8. Mai mult, au amenințat că
vor acționa în instanță persoanele
care nu utilizează corect instalațiile

sanitare. ”În cazul în care se va repeta
o nouă inundație, după discuții cu
mai mulți avocați, am aflat că avem
nișa legală de a da în judecată toți vecinii care sunt pe coloana noastră la
etajele superioare pentru utilizarea
cu rea-voință a instalațiilor sanitare.
De asemenea, vom face asigurare
privată pentru toate apartamentele
și în cazul unei noi inundații vor demara și cei de la asigurări ancheta
proprie, iar în condițiile găsirii de
obiecte neconforme, vor lua măsuri
în legătură cu vecinii de la etajele superioare. Este inadmisibil și nu vom
mai tolera un nou episod”, s-a arătat
într-o notificare transmisă proprietarilor din bloc. De precizat că Bogdan
Gheorghiu a fost implicat și într-un
incident petrecut în clubul Fratelli,
acolo unde are și calitatea de patron.
Rămâne de văzut dacă clienții dezvoltatorului Bogdan Gheorghiu vor
părăsi blocul Newton Park din Iași
sau vor suporta actualele condiții.
Ciprian BOARU
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Un bărbat din Iași primește
indemnizație de 8.846 lei/lună,
pentru că tatăl a fost prizonier de
război! S-au format cozi la sediul
AJPIS, unde se depun dosarele

Urmașii prizonierilor de
război și ai deținuților
politic, din Iași, pot să
încaseze de la stat o
indemnizație lunară în
cuantum de câteva sute sau
mii de lei. AJPIS Iași a
înregistrat 5.202 de cereri
în anul 2021. Cea mai mare
indemnizație acordată unui
ieșean este de 8.846 de lei,
iar cea mai mică, de 350 de
lei
Statul acordă o indemnizație lunară pentru urmașii prizonierilor de
război și deținuților politic, din Iași,
începând cu anul 2020. La scurt timp
după schimbarea legislației, ieșenii
au stat la cozi la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecții Sociale (AJPIS) Iași pentru a depune
documentele necesare obținerii banilor de la stat. Dacă în anul 2020 au
fost depuse 155 de cereri, din care 48

au fost respinse, în anul 2021, instituția din Iași a primit 5.202 de cereri.
Comisia județeană din cadrul AJPIS
Iași a aprobat 4.385 de solicitări. De
asemenea, alte 355 de cereri au fost
respinse de comisie și alte 57 au fost
clasate/transferate. Un număr de 439
de cereri sunt în prezent analizate de
comisie. Plata indemnizațiilor urmașilor persecutați politic se realizează
de către Casa Județeană de Pensii
Iași. În anul 2021 s-au plătit 26 de milioane de lei.
”Suma plătită la 31 decembrie
este de 26 de milioane de lei, de la
bugetul de stat, pentru 2.707 beneficiari. Avem în lucru încă vreo 500 de
decizii primite de la AJPIS, care vor
intra în plată în martie 2022. Cea mai
mare indemnizație este de 8.846 de
lei, iar cea mai mică, 350 de lei”, susține Maria Andronache, director Casa
Județeană de Pensii Iași. Cea mai
mare indemnizație este acordată
unui bărbat din Iași al cărui tată a stat
aproape 13 ani în detenție.

Indemnizațiile acordate de
stat se calculează în funcție
de situația fiecărei persoane
În data de 5 noiembrie 2020 s-a
aprobat Legea nr. 232/2020 care prevede drepturile persoanelor persecutate din motive politice de dictatură,
instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum și a celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, în sensul în care drepturile se
acordă și copiilor moștenitori ai persoanelor persecutate politic. Prin
această lege, urmașii deținuților politic sau ai prizonierilor de război pot
solicita de la stat acordarea unor indemnizații lunare, în cuantum de 700,
500 sau 350 lei, în funcție de situația
reglementată de noua lege. Astfel,
copilul celui decedat, dispărut sau
exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, în timpul detenției,
internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domi-

ciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului, are dreptul la o indemnizație lunară de 500 de
350 de lei. Soțul/soția celui decedat
în luptele cu organele de represiune
comunistă, în răscoale țărănești ori
decedat, din categoria celor dispăruți
sau exterminați în timpul detenției,
internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora
li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are
dreptul la o indemnizație lunară de
700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. Mai mulți revoluționari din Iași
au devenit cetățeni de onoare.

Copiii ieșenilor deportați în
lagărele din Rusia au primit
indemnizații
Cele mai multe cereri pentru obținerea indemnizațiilor depuse de ieșeni sunt din partea urmașilor celor
deportați în lagărele din Rusia. De
exemplu, dacă unul dintre părinți a
stat în lagăre sau pușcării, fiind per-
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secutat politic, urmașul primește 700
de lei pentru fiecare an petrecut în
aceste locuri. Dacă părintele a fost 3
ani în detenţie, urmaşul primeşte
2.100 de lei, lunar. Solicitanţii care
erau deja născuţi sau care s-au născut în timp ce părintele era în situaţia
respectivă primesc sută la sută din
sumă. Cei care s-au născut după ce
părintele a revenit acasă primesc 50
la sută din sumă. Copilul care s-a
aflat în mai multe din situațiile prevăzute în lege, adică a fost deportat sau
născut în timpul detenției sau este
urmaș al unui părinte persecutat, beneficiază de indemnizația al cărei cuantum este mai mare. Indemnizațiile
se acordă numai după ce membrii
comisiei, constituită din 4 specialiști
AJPIS și unul de la Casa de Pensii
Iași, verifică în detaliu dosarele depuse, din care nu trebuie să lipsească
documentele care atestă calitatea de
urmaș al unui fost prizonier, respectiv o adeverință oficială sau o hotărâre judecătorească oficială.

ACTUALITATE
Dosarele depuse în Iași se
soluționează în minimum 4
luni de la data depunerii
Potrivit specialiștilor, există o
unitate militară din Pitești care eliberează astfel de adeverințe, Depozitul
Central de Arhivă, din Piteşti, judeţul
Argeş. Însă, din cauza numărului
mare de solicitări din toată țara, timpul de soluționare a dosarelor va fi de
cel puțin 6 luni. ”Anul trecut au fost
multe solicitări din Iași, dar și din
toată țara, către această unitate militară, și a durat câteva luni până a
fost eliberată adeverința solicitată de
fiecare în parte. La noi, în Iași, soluționarea unui dosar a durat 4 luni anul
trecut. Vom vedea câte cereri sunt în
acest an, noi primind deja solicitări
pentru anul 2022”, susțin reprezentanții AJPIS Iași. Documentele se
depun personal sau prin mandatar
AJPIS Iași sau prin poșta electronică,
pe adresa de e-mail a agenției
ajpis.iasi@mmanpis.ro. Documentele

trimise prin poșta electronică vor fi
certificate pentru conformitate cu
originalul de către solicitant și ulterior vor fi prezentate în original la
agenția teritorială, în vederea aplicării vizei ”conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte. Reporterii BZI au
arătat, în edițiile anterioare, că AJPIS
Iași a plătit 17 milioane de lei către
asistații social.

Solicitanții aduc documente
justificative privind
calitatea de persecutat
politic a rudelor lor
Actele necesare dovedirii calităţii
de persecutat politic al părintelui solicitantului sunt cerere (formular-tip),
ce poate fi descărcată de pe site-ul
AJPIS Iași, acte solicitant, declarație
pe propria răspundere, certificatul de
căsătorie ( în cazul fiicei care și-a
schimbat numele), extras de cont,
acte doveditoare în cazul solicitanților care au calitatea de persecutat

politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990,
prin care se stabilește solicitantului
calitatea de persecutat politic, talon
indemnizație). Actele necesare dovedirii calității de persecutat politic
al părintelui/părinților solicitantului
sunt certificatul de deces, decizie judecătorească prin care se stabilește
părintelui/părinților calitatea de persecutat politic, (după caz). De asemenea, sunt necesare documente care
atestă faptul că părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau mai
multe din situațiile de persecuție politică: sentința, bilet de eliberare, livret militar, dovadă internare, carnet
de muncă, adeverințe, liste comune,
documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu. Ieșenii care primesc
indemnizații pentru urmașii prizonierilor de război și deținuților politici nu
plătesc impozit, iar aceste ajutoare
se pot cumula cu orice categorie de
pensie.
Raluca COSTIN
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Noi locuri de muncă vacante, în Iași,
pentru persoanele cu studii superioare. Se
caută ingineri în construcții și informatică
O nouă listă cu locuri de muncă vacante, din Iași, a fost publicată pe siteul Agenției Județene pentru Ocuparea
Forței de Muncă (AJOFM), pentru persoanele cu studii superioare sau medii.
În perioada 26 ianuarie - 2 februarie
2022 sunt disponibile 418 locuri de
muncă vacante, din care 75 sunt pentru ieșenii cu studii superioare și 343,
pentru cei cu studii medii. Persoanele
care vor să câștige minimum 4.000 de
lei lunar se pot angaja în mai multe domenii de activitate. Angajatorii ieșeni
caută, în această perioadă, ingineri în
construcții sau informatică. HCL Tehnologies Romania SRL angajează inginer de sistem în informatică, care să
aibă minimum un an experiență. În cadrul acestei companii mai este disponibil un post de inginer de sistem
software. Pentru această funcție se
cer 3 ani de experiență, limba engleză avansat. De asemenea, mai
este disponibil și un post de programator, care să aibă minimum un an
de experiență în domeniu. Das SRL
angajează inginer în construcții, inginer energetician în instalații și inginer mecanic. Old School Cleaning
SRL are nevoie de un manager de
marketing, cu experiență de mini-

mum un an, care să vorbească limba
engleză și franceză la un nivel avansat. Fiscontexpert Consult SRL caută
contabil cu studii superioare, care să
vorbească limba engleză avansat.

În această perioadă, în Iași,
sunt locuri de muncă
vacante în domeniile
construcții și confecții
Cele mai multe posturi pentru ieșenii cu studii medii sunt în domeniile
servicii (140), confecții (33) și construcții (174). Katty Fashion SRL caută
confecționer, cu experiență de minimum 3 ani, iar mai multe companii
din domeniu au nevoie de confecționeri asamblor articole din textile. Eco
Cleaning Line caută croitor. Firmele
Inbit SRL, Prima Construct și Spiroca
SRL au nevoie de fierari betoniști, în
domeniul construcțiilor. De asemenea, se caută muncitori necalificați,
zidari și zugravi. Premium Delivery
Concept SRL și Smart Procent SRL
angajează curieri. Domeniul livrărilor
la domiciliu s-a dezvoltat în ultimii doi
ani pe fondul pandemiei COVID-19.
Firmele din Iași au demarat angajările
masive, iar una dintre companiile de

curierat, dezvoltată de un ieșean, are
nevoie de 5 curieri.
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 tre-

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

buie să aibă rezistență fizică, toleranță la frig și umiditate. Salariul brut
este de 10 euro pe oră, la care se
adaugă alte beneficii, în funcție de
postul ocupat, calificare și experiență profesională. Un avantaj îl reprezintă cunoașterea limbii germane.
Măcelari pentru abator unde se tranșează carne de vită caută și reprezentanții unei companii din Polonia.
Angajații sunt plătiți cu 1.000 de euro,
pe lună. O nouă listă cu locuri de
muncă vacante, din Iași, va fi publicată pe site-ul AJOFM, pentru persoanele cu studii superioare sau
medii, în luna februarie 2022.
Raluca COSTIN
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Ieșenii pot solicita ajutorul Covid-19 în
valoare de 4.571 de lei până la finalul
lunii martie
Ieșenii care vor să obțină ajutorul
Covid-19 în valoare de 4.571 de lei
mai pot depune cererile până la
finalul lunii martie 2022. Față de
2021, creșterea este de doar 17 lei
Ieșenii pot solicita ajutorul Covid-19 în valoare
de 4.571 de lei până la finalul lunii martie 2022. Profesioniștii și PFA-urile pot primi o indemnizație lunară de 75 la sută din câștigul salarial mediu brut,
respectiv 4.571 de lei dacă se află în situația întreruperii activității ori a limitării capacității de funcționare pentru sectorul/domeniul de activitate ca
urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României. Beneficiarii acestor ajutoare acordate de stat sunt și din domeniul agricol,
fiind vorba de crescătorii de albine, cei care dețin
ferme zootehnice, dar și persoanele care exploatează terenuri agricole. Fermierii din Iași au primit
aproape un milion de lei în anul 2020. Cererile se
depun în acest an la sediul Agenției Județene de
Plăți și Inspecții Sociale din Iași.

Ieșenii pot cere ajutorul Covid-19 și dacă
au afaceri în domeniul agricol
În domeniul agricol au mai fost acordate ajutoare financiare pentru pierderile generate de pandemia Covid-19 crescătorilor de bovine. Sumele

ANUNȚ
LD EXPERT GRUP IPURL, în calitate de lichidator judiciar, anunță că prin Sentinţa civilă din
19.01.2022, pronunţată de Tribunalul Iași – Secția
II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în
Dosarul nr. 5999/99/2021 (Număr în format vechi
261/2021) s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei ART
LUCE SHOWROOM SRL, cu sediul în Iași, Str. Bucium, nr. 4, bl. 110, sc. A, etaj 4, ap. 10, camera 2,
Jud. Iași, CIF 28606725, RC J22/1148/2011. Cererea de creanţă se va depune în două exemplare
la Tribunalul Iaşi, sub sancţiunea decăderii, până

plătite către fermierii din Iași de Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură (APIA) în anul 2021 au
fost în valoare de jumătate de milion de lei. 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.
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.
la data de 04.03.2022. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 14.03.2022.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea
acestuia în BPI. Termenul pentru soluţionarea
eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi
pentru definitivarea tabelului creanţelor este
08.04.2022. Prima şedinţă a Adunării creditorilor
va avea loc la data 18.03.2022, orele 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str.Cronicar
Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud.Iaşi. Relaţii la lichidatorul judiciar LD Expert Grup IPURL, tel.
0232/235.508.

Programul IMM Invest are succes în Iași
Alt program prin intermediul căruia antreprenorii din Iași au salvat afacerile afectate de pandemia Covid-19 este IMM Invest. În acest an au apărut
modificări la IMM Invest, precum majorarea plafoanelor în sectorul pescuitului și acvaculturii, în domeniul producției primare de produse agricole,
sectorul alimentar și celelalte domenii de activitate. De asemenea, garanțiile de stat pentru acest
an sunt de 10 miliarde de lei, din care 5 miliarde de
lei sunt alocate subprogramului Agro IMM Invest.
Bugetul schemei de ajutor de stat a fost majorat și
va ajunge pentru 48.726 de beneficiari. Cei mai
mulți bani au fost accesați în 2021 de patronii firmelor din domeniul construcțiilor, transporturilor
și serviciilor. Anul trecut au fost acordate 624 de
garanții în valoare de 335.560.607 lei. Ieșenii au accesat credite în valoare de 406.217.634 de lei, garantate prin program. Ieșenii au primit în anul
precedent ajutorul Covid-19 în valoare de 4.554 de
lei, mai mic față de cel acordat în 2022.
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,
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vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII - 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.
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 lucrător comercial
pentru magazin de carne,
personal de curățenie (femeie
de serviciu), măcelar. Telefon:
0742. 183. 687.
ANGAJĂM PERSONAL CURĂȚENIE
PENTRU DECATHLON IAȘI.
RELAȚII LA TELEFON 0751. 113.
011.
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
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.
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MEDIU
COMUNA ROȘCANI, titular al
Planului Urbanistic General al com.
ROȘCANI, jud. IAȘI, anunță
publicul interesat asupra luării de
către APM Iași a deciziei de
emitere a avizului de mediu pentru
proiectul de plan sus menționat.
Motivele care au stat la baza
deciziei de emitere a avizului de
mediu pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Iași, Calea Chișinăului nr. 43, în
zilele de luni – vineri între orele
09:00 – 14:00 și pe site-ul
apmis.anpm.ro. Observațiile
publicului se primesc la APM Iași
în termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunțului.

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

NOTIFICARI
CII Brănici Marius, lichidator
judiciar, anunță că prin Sentința
civilă nr. 22/2022 din data de
19.01.2022 pronunțată de
Tribunalul Iași – Secția a II-a civilă
și de contencios administrativ și
fiscal în dosarul nr. 6187/99/2021
s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate de insolvență față de
debitoarea BARGAN D.P. SRL, CUI
14447328, RC J22/142/2002,
sediu social - Mun. Iași, strada
Păcurari, nr. 19, camera 3, jud Iași.
Cererea de creanță se va depune
în două exemplare la Tribunalul
Iași, sub sancțiunea decăderii,
până la data de 04.03.2022.
Termene limită: 14.03.2022 –
afișare tabel preliminar;
08.04.2022 – soluționare
contestații și afișare tabel definitiv.
Relații la lichidatorul judiciar CII
Brănici Marius, tel. 0745.821.068.

CONDOLEANTE

U

Colegii din cadrul
Complexului Muzeal
Național Moldova Iași sunt
alături de colegul Adrian Puișor în
aceste momente triste prilejuite de
decesul mamei și transmit sincere
condoleanțe. Dumnezeu s-o
odihnească în pace.
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Spectacol-premieră la Ateneul Național
Iași, despre Wolfgang Amadeus Mozart,
cu actorul Claudiu Bleonț în distribuție
La Ateneul Național Iași
este programat un spectacol-premieră, ce-l are în
prim-plan pe Wolfgang Amadeus Mozart cu actorul Claudiu Bleonț în distribuție.
Reprezentația va avea loc
luni, 14 februarie 2022, de la
ora 19:00 în Sala Mare ”Radu
Beligan” a instituției. ”Amadeus” este o dramă care se
bazează pe ultimii ani de
viață ai renumitului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart

Ateneul Național din
Iași pregătește un
nou spectacolpremieră despre
marele compozitor
Wolfgang Amadeus
Mozart! În primplanul distribuției
este actorul
Claudiu Bleonț, în rolul lui
Antonio Salieri. Acesta va
avea loc luni, 14 februarie
2022 (chiar de Ziua Îndrăgostiților), de la ora 19:00 în Sala

Mare ”Radu Beligan” a instituției. Reprezentația, intitulată
”Amadeus”, de Peter Shaffer,
regia Toma Enache, este o
dramă care se bazează pe ultimii ani de viață ai renumitului compozitor Wolfgang
Amadeus Mozart. Acțiunea
se desfășoară la sfârșitul secolului al XVIII-lea, cu precădere în Viena.

Distribuția la noul
spectacol-premieră la
Ateneul Național Iași
Astfel, distribuția completă de la noul spectacolpremieră la Ateneul Național
Iași, despre marele compozitor Wolfgang Amadeus Mozart,
este:
Wolfgang
Amadeus Mozart: Codrin Dănilă, Costanze Weber: Erica
Moldovan, Venticelli: Florin
Gorgos, Gelu Ciobotaru, Florin Gardan, Răzvan Grosu,
Mara Lucaci, Ioana Aciobăniței, Mariana Dumitrache, Mălina Balcan, Patricia Iacob,
Ioana Sună, Iosif II, Împăratul

Austriei/ Tatăl: Dumitru Florescu, Contele Von Strack/
Fantoma: Răzvan Grosu, Orsini-Rosenberg - Director
Operă: Alexandra Paftală,
Baronul von Swieten: Florin
Gardan, Caterina Cavalieri:
Mălina Balcan, Tereza Salieri:
Ioana Sună. Regie: Toma
Enache, asistent regie: Erica
Moldovan, costume: Alina
Dincă-Pușcașu, decor: Cătălin Târziu, proiecții: Silviu
Apostol, mișcare Scenică:
Cristina Todi, vioară: Patricia
Iacob, regia tehnică: Alexan-

dru Amargheoalei.
De reliefat că ”Amadeus”
este o dramă care se bazează pe ultimii ani de viață
ai renumitului compozitor
Wolfgang Amadeus Mozart.
Acțiunea se desfășoară la
sfârșitul secolului al XVIIIlea, cu precădere în Viena.
Este structurat ca un flashback segmentat al lui Salieri,
un muzician complexat aflat,
în ciuda diferenței de vârstă,
într-o competiție - nu doar
muzicală - cu genialul W.A.
Mozart. Salieri, la bătrânețe,

este vizitat de un preot pentru a se spovedi, pretext pentru a se derula în fața ochilor
noștri viața plină de neprevăzut a compozitorului pe care
astăzi îl știe și admiră o lume
întreagă. În acest context,
prezența îndrăgitului actor
Claudiu Bleonț, dar și echipa
de actori ai Ateneului Național din Iași promit un moment cultural-artistic aparte
pentru public, chiar de Ziua
Îndrăgostiților.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

Joi, 27 ianuarie
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O contabilă din Iași s-a urcat beată la
volanul unui Mercedes! Paula Oana Giurcă
avea o alcoolemie de aproape 3 la mie
La 30 de ani, o contabilă a reușit să-i lase
mască pe oamenii legii. Paula Oana Giurcă este tânăra rămasă la Iași după terminarea facultății. Deși
pare o femeie serioasă și în toată firea, zilele trecute avea să o comită rău de tot. A dat peste cap
probabil mai multe pahare de alcool și s-a urcat la
volanul unui autoturism marca Mercedes. Nu a reușit să ajungă la destinație pentru că s-a izbit cu autoturismul pe care îl conducea într-un alt
autovehicul. Cel din urmă a fost proiectat în altul,
iar pe fir au intrat polițiștii. Când au ajuns la locul
incidentului, oamenii legii au observat că tânăra
prezintă halenă alcoolică. Astfel, polițiștii au testat-o cu aparatul alcooltest, iar valoarea indicată
a fost uriașă, o valoare de peste 1 la mie. Ulterior,
Oana Paula Giurcă a fost condusă la o unitate medicală, unde i s-au recoltat probe biologice de
sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Despre un
caz similar s-a relatat într-o ediție anterioară a cotidianului BZI, când o altă tânără s-a urcat beată la
volan.

O contabilă din Iași, beată la volan
Polițiștii rutieri au deschis pe numele tinerei un
dosar penal. ”Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași
efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a
altor substanțe. Din cercetările efectuate până în
prezent, s-a constatat faptul că, în noaptea de 21
spre 22 ianuarie a.c., o femeie de 30 de ani ar fi condus un autoturism, pe raza municipiului Iași și ar fi

Bursa bârfelor

intrat în coliziune cu un alt auto, care ulterior ar fi
fost proiectat într-un alt auto, în urma impactului
rezultând doar pagube materiale. În urma testării
soferiței cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare
de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, aceasta fiind
condusă la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate”, a
precizat Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Oana Paula Giurcă a fost reținută
pentru 24 de ore pentru că a condus sub
influența alcoolului
Tânăra contabilă Oana Paula Giurcă a fost audiată pe data de 25 ianuarie 2022 de către polițiști.
spune că Fănică ar avea ceva datorii pe la cămătari. Nu știu babele dacă enformația este corectă,
dar se aude prin mediul de afaceri ieșean. Acum
ar mai fi o variantă. Este posibil ca vreun copan
de pui să fi ajuns mai vânăt pe la os pe masa vreunui gealat și din astă cauză să fie căutat Fănică...
Babele o să mai tragă cu urechea și vă povestesc
ce se mai aude... Până atunci ce să mai spunem...
Să fie treaba bună pentru toată lumea. La pui înainte, la cămătari înapoi...

Fugiți de apartamentele astea
Datorii la cămătari?
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu o
scurtă povestioară despre un afacerist din Moldova care și-a întins afacerile la Iași. Pe nume Fănică Bogoroș, propretarul VanPet cică ar fi căutat
pe la colțuri de niște tatuați care ar trebui să recupereze niște cașcaval. Deh, umblă o vorbă care

Ulterior, aceștia au decis să o rețină pentru 24 de
ore pentru că s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a lovit două autoturisme. Astfel, noaptea
de 25 spre 26 ianuarie a fost petrecută de către tânără în arestul Inspectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Iași. Surse din cadrul anchetei au precizat
pentru reporterii BZI că tânăra avea o alcoolemie
de peste 2,7 la mie. Ieri, oamenii legii au decis să o
plaseze pe tânără sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Asta nu înseamnă că problemele pentru tânăra contabilă s-au terminat. De
acum, o lungă perioadă nu va mai avea drept de
conducere.
Continuarea pe www.BZI.ro

În continuarea rubricii de azi, babele vă mai
spun două vorbe despre un dezvoltator emobiliar
mai de liga a treia. El se numește Căcălin Tomiță,
iar de ceva vreme și-a mutat sfera de enfluiență
prin Vârnova. A făcut asta după ce prin Târg s-a
apucat de dat țepe. Acum, cei care ajung cumva
să aibă șansa să cumpere un partament de la el
ar trebui să se gândească de mai multe ori înainte.
Materiale proaste, fier mai deloc și tot așa. Așa că,
cei care sunt în căutarea unei locuințe, să fugă ca

Sorin PAVELESCU

dracu’ de tămâie când aud de Căcălin Tomiță! Mai
multe despre toate aceste povestioare mai discutăm în alte edițiuni. Sunt destule de spus despre
marele envestitor!

Colectăm zeamă de varză
pentru mahmureala lui
La final de rubricuță, babele bârfitoare vă povestesc câteva vorbe despre Arăgăzel Pompa. Ăl
mai mare senator din țară a fost zilele trecute la
Vaslui la un fond de vânătoare cu mai mulți lideri
de prin pedeseu. Întâlnirea a fost pentru negocieri
și chestii, dar pe Arăgăzel nu l-a interesat prea
tare. A beut până n-a mai văzut cătarea puștii și
a mai rămas o zi în plus să se dreagă. Ca de fiecare dată, s-a făcut de râs și niminea nu l-a mai
băgat în seamă. Deh, sunt atât de multe de spus,
încât nici nu merită babele să-și bată capul cu el.
Poate prin edițiile viitoare mai povestim câte ceva
despre asta... Până atunci colectăm zeamă de
varză ca să se dreagă Arăgăzel.

