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Scandal de proporții la Breazu! Localnicii,
îngropați cu tot cu case sub maldăre de pământ,
deșeuri toxice și moloz de la construcții
În comuna Rediu localnicii
stau în case ce pot fi
oricând îngropate sub
maldăre de pământ, deșeuri
toxice și moloz de la
construcții. Primarul și cei
care ar fi trebuit să
controleze situația neagă
tot și se spală pe mâini
spunând că nu au dat nicio
aprobare și că nu știau
despre situația în cauză.
Proprietarul terenului se
scuză spunând că nu asta a
fost înțelegerea cu firma de
construcții
În satul Breazu, din comuna ieșeană Rediu, mai mulți localnici se
află în pericol de a fi îngropați, cu tot
cu case, sub maldăre de pământ, deșeuri toxice și moloz de la construcții. Primarul Ciprian Grosu se preface
că nu cunoaște situația și se spală pe
mâini cu o amendă dată lui Liviu Andrei, proprietarul pământului. Acesta
din urmă susține că nu s-a respectat
înțelegerea pe care a avut-o cu firma
de construcții.
Persoanele din primărie care ar fi
trebuit să aprobe sau nu această lucrare susțin că nu cunosc situația.

La Breazu casele pot ajunge
îngropate sub maldăre de
pământ, deșeuri toxice și
moloz de la construcții
Atât primarul Ciprian Grosu, cât și
consilierul primarului, Ionuț Gheorghe, neagă că ar fi știut de situația
maldărelor de pământ depozitate pe
acel teren. Cei doi reprezentanți ai
primăriei se scuză cu amenda pe
care Liviu Andrei ar fi primit-o de la
Poliție și spun că a fost chemată
Garda de Mediu.
”Am fost de mai multe ori la sesizări, din partea vecinilor, acolo. Am
făcut poze, am rugat să nu se mai depoziteze acolo. Ce să vă zic... Am
chemat Poliția să ia măsuri. A fost
chemat proprietarul la postul de Poliție pentru declarații, pentru a fi
amendat. L-am sunat ca să vină la
primărie, am chemat și Poliția. Am

chemat și angajatul primăriei de la
Urbanism să îi explice domnului că nu
e ok ce face acolo”, a declarat Ionuț
Gheorghe, consilierul primarului de la
Rediu.

Primarul Ciprian Grosu se
ascunde după scuza
”Nu știam!”
Nimeni nu pare să știe de unde și
cum a apărut maldărul imens de deșeuri de pe șantier. Primarul, care se
ascunde în spatele unei uși cu cartelă, susține că nu a dat aprobare
legat de acest lucru și că nu știa
nimic, dar tocmai în ziua în care reporterii BZI au apărut la fața locului,
proprietarul a fost amendat, deși situația perpetua de cel puțin 3 săptămâni.
De asemenea, prin comună, sunt
mai multe terenuri pe care s-au depozitat astfel de deșeuri și despre
care primarul nu știe nimic.
”Lucrările de umplutură cu pământ de pe lângă Șoseaua CopouluiDJ 282 nu sunt autorizate, iar
persoanele responsabile vor fi sancționate conform legii. Am constatat,
de asemenea, în urma deplasării pe
teren, că pământul depozitat conține
resturi provenite din construcții
(moloz, cabluri electrice, plastic) și au
fost anunțate organele competente
pe linie de Mediu pentru a se lua măsurile care se impun. Astfel de lucrări

ilegale trebuie sancționate drastic,
cu atât mai mult cu cât au un impact
foarte puternic asupra mediului înconjurător”, declară primarul Ciprian
Grosu.
Vecinii din zonă susțin că nu este
nici pe departe un lucru necunoscut
pentru primar, care, conform localnicilor, favorizează anumite persoane
din comună. Aceștia ar fi mers de nenumărate ori la primărie să denunțe
deversarea de deșeuri, dar primarul
nu pare să fi ținut cont de plângerile
acestora.
Maldăre de deșeuri provenite din
construcții sunt peste tot în comună
și localnicii au ajuns să se teamă
pentru siguranța lor, deoarece la
orice ploaie mai abundentă se pot
produce alunecări de teren.
”Au vreo 3-4 săptămâni de când
tot răstoarnă. Proprietarul terenului
trebuia să lase doar pe pământul lui,
eu degeaba le spuneam. Este numai
mizerie în pământul acesta. E adevărat că au adus mult pământ negru, de
la fundație, dar au adus și multe deșeuri, betoane, produse de curățenie.
Aduc și cei care fac curățenie prin
curți și răstoarnă toate prostiile aici.
Când îi întrebam, spuneau că primăria le-a dat voie, proprietarul zice că
nu a vorbit cu primăria. E bătaie de
joc. Sentimentul, din casă, când te
uiți la deal, este oribil. Pământul este
foarte rar și instabil, oricând poate să
fie o alunecare de pământ. Nu inte-

resează pe cine trebuie”, a menționat
Mihai Gheorghe, localnic ce are casa
imediat sub pământul deversat.

Proprietarul nu știe ce
întâmplă cu terenul său?
Liviu Andrei, proprietarul terenului pe care s-au deversat deșeurile de
construcții, spune că nu știe ce se întâmplă pe terenul său.
Inițial acesta susținea că primarul nu i-a dat aprobare, dar că ar fi
convenit cu o firmă de construcții
pentru a depozita pământ negru, deoarece ar vrea să își facă o livadă.
Liviu Andrei a încercat să îl convingă pe primarul Ciprian Grosu că nu
știa că vor fi aduse și deșeuri și că intenționează să cheme firma în instanță.
”..erau două camioane și un buldoexcavator. Eu le-am zis doar cei 20
de metri... Prima dată, vă spun eu,
era pământ negru, curat. După aceea
eu nu am mai văzut ce au adus”, susține Liviu Andrei.
Scandalul din Breazu este de mai
mult timp, fiind diverse terenuri pe
care s-au depozitat ilegal deșeuri de
la șantierele din Iași. Primarul nu știe
nimic și nu face nimic. În această situație, localnicii rămân cu frica alunecărilor de teren ce ar putea să le
îngroape casele sub maldăre de pământ, deșeuri toxice și moloz de la
construcții.
Andreea Andrei
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Unde pot merge, în Iași, la slujba de
Înviere a Domnului, refugiații din Ucraina

Războiul a forțat mai multe familii să fugă din
Ucraina și să se adăpostească în mai multe țări din
Europa. La Iași sunt foarte mulți refugiați, în special mame cu copii mici. Pe 23 aprilie, începând cu
ora 23:30, toate persoanele din Ucraina sunt așteptate la Catedrala Mitropolitană pentru a primi
Lumina de la IPS Teofan.
Biserica Ortodoxă din Iași este aproape de refugiații ucraineni, iar de Sfintele Sărbători Pascale
doresc să le ofere posibilitatea să asculte slujba
Învierii Domnului în limba slavonă.
Preotul Vladislav Nedelcu este vorbitor de
limbă slavonă și dorește să transmită speranță și
susținere celor care sunt departe de casă. Foarte
multe mame din Ucraina trec printr-o durere imensă, despărțite de cei dragi, într-o țară străină și
înconjurate de persoane noi. Acestea simt lipsa
celor dragi, iar speranță și alinare găsesc doar la
părintele bisericesc.

Slujba de Înviere a Domnului
va avea loc la Catedrala Veche,
din curtea Mitropoliei
Sărbătoarea Învierii Domnului şi Mântuitorului
Iisus Hristos sau Sfintele Paşti este Lumina sau
sensul ultim al vieţii omului, al istoriei şi al universului. Refugiații ucraineni au ocazia să asculte
slujba în limba cunoscută, limba slavonă.
Sâmbătă, 23 aprilie 2022, Părintele Mitropolit

Teofan va oferi Lumină tuturor ucrainenilor, iar
preotul Vladislav Nedelcu va ține slujba Învierii
Domnului în limba slavonă.
”Eu slujesc la Biserica Talpalari și am reușit să
discut deja cu mai multe familii refugiate la Iași.
Am reușit să îi ajutăm pe mulți dintre ei, acum
ținem legătura și ne rugăm pentru încercările prin
care trec. Alături de alți preoți de la biserică am încercat să oferim un sprijin în vederea angajării
acestora în câmpul muncii, ne-am împărtășit și neam spovedit împreună cu ei. Din punct de vedere
spiritual, refugiații pot fi încurajați și ascultați. Este
important să le oferim prietenia noastră, ei se deschid mult când simt o siguranță”, a declarat preotul
Vladislav Nedelcu.
În ajunul Sărbătorilor Pascale credincioșii își
analizează starea spirituală mai mult decât oricând. Războiul din Ucraina a adus multă durere,
panică și nesiguranță în rândul ucrainenilor. Preoții
din Iași le vin în ajutorul acestor suflete îndurerate.

Preotul, Vasile Nedelcu: ”Au un soi de
nerăbdare, ucrainenii doresc ca
războiul să se termine mai repede”
Chiar dacă mulți ucraineni au plecat în Ungaria,
Polonia, Cehia și alte țări, există un număr mare de
refugiați la Iași. Aceștia au întâmpinat mari provocări în căutarea unui loc de muncă, dar și în găsirea
unui echilibru emoțional și spiritual.

”Au un soi de nerăbdare, ucrainenii doresc ca
războiul să se termine mai repede. Cei care au plecat în alte țări reușesc să țină legătura cu membrii
din familie, aceștia vorbesc des unul cu celălalt.
Ucrainenii simt profund presiunea războiului, dar
și presiunea economică, financiară și alimentară.
Le este foarte greu; aceștia au o incertitudine față
de evenimentele care se întâmplă. Alimente din
țara lor se epuizează pe zi ce trece, prețurile au
crescut. Cei care sunt credincioși și au credința ortodoxă le este mult mai ușor, credința și rugăciunea îi ajută foarte mult. Aici, la Iași, avem mai mulți
ucraineni din Kiev, Odesa, Vinița și Cernăuți”, a specificat preotul.
Familiile care au primit refugiați la ei acasă
sunt rugați să îi ajute pe acești ucraineni să ajungă
la slujbă. Preotul Vasile Nedelcu a spus reporterilor
de la BZI că foarte mulți dintre refugiați sunt reprezentați de femei și copii, astfel românii sunt
îndemnați ca în noaptea înaintea Învierii să fie
aduse în siguranță la biserică. Eforturile pe care le
depun preoții ortodocși din Iași arată cât de mult
empatizează aceștia cu durerea refugiaților. Vasile
Nedelcu l-a invitat pe preotul din Ucraina, care să
slujească și să vorbească pe limba ucraineană, alături de Dumitru Popescu preotul ieșean va ține
slujba Învierii Domnului cu multă căldură și credincioșie ucrainenilor prezenți.
Ana Crețu

Vineri, 22 aprilie

EVENIMENT

4

Noi membri în Consiliile de
Administrație de la EcoPiața SA și CTP
Iași SA! Încep procedurile de selecție

Primăria Iași caută noi
membri în Consiliile de
Administrație de la
societățile EcoPiața SA și
CTP Iași SA. Selecția va
începe în cursul lunii mai
2022. Procedurile de
selecție vor fi avizate în
baza unor hotărâri ale
plenului Consiliului Local,
în urma unei ședințe de
săptămâna viitoare
Plenul Consiliului Local se va
reuni în cursul săptămânii viitoare
într-o nouă Ședință Ordinară. Ședința
se va desfășura în cursul zilei de joi,
28 aprilie 2022, pe ordinea de zi fiind
câteva zeci de proiecte de hotărâre.
Consilierii locali vor dezbate rectificarea bugetului Iașului, avizarea unor
noi investiții, dar și unele planuri urbanistice zonale. De asemenea, pe
ordinea de zi a ședinței vor apărea și
alte proiecte de hotărâre. La o altă

ședință de plen, aleșii locali au avizat
alocarea unor fonduri din excedentul
bugetar pe 2021.

Noi membri în Consiliul de
Administrație
de la EcoPiața SA
Un proiect de hotărâre prevede
inițierea procedurii de selecție de la
societatea EcoPiața SA Iași pentru
noul Consiliu de Administrație(CA).
Conform documentației, este vorba
de o nouă componență a CA de la societatea subordonată primăriei, mandatul actual urmând a se încheia la 23
mai 2022. Direcția subordonată municipalității este condusă de Cristinel
Stărică. EcoPiața SA a fost, în ultimii
ani, în mijlocul unor scandaluri
uriașe. De altfel, Cristinel Stărică șia stabilit un salariu uriaș, în vreme ce
investițiile în piețe au fost minimale.
Salariile directorului Cristinel Stărică
și ale celor 5 persoane din Consiliul
de Administrație sunt de 712.400 lei,

în vreme ce investițiile nu depășesc
350.000 de lei pe anul 2022.
Din actualul CA de la EcoPiața SA
fac parte Carmen Paula Vornicu, un
vechi membru al PSD Iași, dar și Nicolae Mândrilă, manager zonal al societății Tipo Smile SRL, o agenție de
publicitate cu sediul în județul Timiș.
Din actualul CA mai fac parte și Andrei Racoți, fost membru PD-L, dar și
Ioana Turtă, actuala secretară a primarului Mihai Chirica, precum și Viviana Podianu, expert contabil din
Valea Lupului. Un alt Consiliu de Administrație va fi și la Compania de
Transport Public.

Se reface Biserica
Barnovschi din Iași!
Pe ordinea de zi a ședinței de plen
vor apărea și alte proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără și un
proiect legat de asocierea dintre primărie și Parohia ”Adormirea Maicii
Domnului-Barnovschi”. În acest caz

este vorba de consolidarea monumentului istoric din municipiu. Ansamblul monument istoric este
compus din biserica ridicată în 1628,
beciuri datând din 1786, unele chilii
aflate în ruine, datând din secolul al
XVII-lea, dar și turnul clopotniță, datând din aceeași perioadă. ”Dorim să
pregătim biserica, turnul clopotniță
și beciul domnesc, aflate într-o stare
avansată de degradare, pentru a fi incluse în circuitul muzeal. Vă rog să binevoiți a aproba încheierea unui
acord de parteneriat în vederea obținerii finanțării pentru un proiect de
restaurare, reabilitare și valorificare
a potențialului turistic”, se arată în
adresa pr. Liviu Petcu, parohul Bisericii Barnovschi din Municipiul Iași. Pe
lângă proiectul privind selecția unor
membri în Consiliul de Administrație
de la Ecopiața SA, consilierii vor dezbate și unele planuri urbanistice zonale.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Se împlinesc 81 de ani de la
Pogromul de la Iași! Noi
manifestări la Cimitirul Evreiesc

În luna iunie se
împlinesc 81 de ani
de la Pogromul de la
Iași, o parte a
manifestărilor
urmând a avea loc la
Cimitirul Evreiesc din
cartierul Păcurari.
Manifestarea
prilejuită de
comemorarea
victimelor de la
masacrul din 1941 va
fi organizată de
municipalitate, în
colaborare cu
Comunitatea Evreilor
din județul Iași.
Primăria va aloca
fonduri și pentru alte
evenimente
Evreii din municipiu, și nu
numai, vor comemora, în
luna iunie, 81 de ani de la Pogromul de la Iași, perioadă

neagră din istoria României,
zi în care au fost torturate și
ucise mii de persoane de origine evreiască. În aceste
condiții, pentru desfășurarea
manifestării, municipalitatea
va aloca o serie de fonduri
din bugetul local. Astfel, pentru ”Marșul Vieții”-comemorarea a 81 de ani de la
Pogromul de la Iași, primăria
va aloca 150.000 de lei. Manifestarea se va derula în luna
iunie 2022.

Manifestările despre
Pogromul de la Iași
vor avea loc la
Cimitirul Evreiesc
Evenimentul dedicat comemorării Pogromului cuprinde și ”Marșul Vieții”.
Traseul va fi parcurs din zona
Păcurari spre Cimitirul Evreiesc, unde vor avea loc manifestările și depunerile de
coroane. Anul trecut, la co-

memorarea a 80 de ani de la
Pogrom, au fost prezenți
David Saranga, ambasadorul
Statului Israel în România,
dar și rabinul Josef Wasserman, președintele Fundației
pentru Promovarea Iudaismului Român. Pogromul din
1941 de la Iași a dus la masacrarea a 13.266 de persoane
de origine evreiască.

Evenimente noi
desfășurate la Iași.
Primăria va achita în
total 2,3 milioane de
lei
Municipalitatea va aloca
alți 600.000 de lei pentru organizarea turneului de tenis
”Concord Iași Open” 2022, în
perioada mai-august, eveniment organizat în parteneriat
cu Federația Română de
Tenis și Concord Service.
Competiția nu se află la
prima ediție în Iași. Un alt

turneu organizat de municipalitate este cel legat de ”Romanian Teqball Challenger
Series”, în perioada mai-iulie
2022, pentru care se vor
aloca 40.000 de lei. Pentru
petrecerea de 1 Mai de la
Ciric, Primăria va aloca
10.000 de lei, conform proiectului de hotărâre. În plus,
se vor mai aloca 56.000 de lei
pentru derularea unor proiecte culturale în parteneriat
cu Academia Română-Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol”,
în
perioada
mai-decembrie 2022.

O nouă ediție a
Festivalului
Internațional al
Educației 2022
În perioada mai-iunie
2022, la Iași va avea loc o
nouă ediție a Festivalului Internațional al Educației(FIE).
Pentru acest eveniment, mu-

nicipalitatea
va
aloca
1.500.000 de lei. Ediția FIE
2022 va fi organizată în colaborare cu instituții publice,
universități și organizații neguvernamentale. Calendarul
FIE 2022 cuprinde organizarea a 101 evenimente în Municipiul Iași. Evenimentul
cuprinde Noaptea Muzeelor,
dar și Ziua Europei. De asemenea, manifestarea va mai
cuprinde și Târgul Iei, Târgul
Meșterilor Populari, Târgul
Meșteșugarilor, Târgul de Ceramică ”Cucuteni 5000”, Marșul Absolvenților, dar și
sfințirea Bisericii Mănăstirii
Frumoasa și a Bisericii Bărboi, cu hramul ”Sf. Apostoli
Petru și Pavel”. La manifestările privind Pogromul de la
Iași, desfășurate la Cimitirul
Evreiesc din cartierul Păcurari, vor participa câteva zeci
de persoane.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Toți bărbații întorc privirile după ea!
Povestea Alinei ”Strongbody“,
tânăra ieșeană antrenoare wellness

Alina Andrei, cunoscută drept
Alina ”Strongbody“ pe rețelele de socializare, are vârsta de 24 de ani și de
aproximativ 3 ani este antrenor wellness în cadrul echipei ”Scrabfitteam”. Aceasta mărturisește cu
mândrie că a reușit să ajungă la niște
venituri foarte mari și să inspire zeci
de persoane.
”De mică am avut o pasiune pentru sport. Mă implicam la școală în
toate proiectele și mi-am dorit tot
timpul să ajung să antrenez”, destăinuie plină de emoții Alina Andrei, antrenor wellness.

Alina, tânăra ieșeancă
antrenoare wellness: ”Am
contribuit real la sănătatea
familiei mele”
Alina Andrei și-a început cariera
prin propria ei transformare, deoarece acest business se bazează pe
puterea exemplului. Ulterior, aceasta
a ales să-și ajute familia să se
schimbe, să nu se mai confrunte cu
atât de multe probleme de sănătate
și rezultatele au fost uimitoare. Tânăra a șocat întreaga comunitate
prin rezultatele deosebite obținute
de către ea și părinții săi. ”Am început
cu familia mea. Am avut oportunita-

tea să pot contribui real la sănătatea
familiei mele, nu doar să le-o urez și
rezultatele au fost de-a dreptul uimitoare”, afirmă cu mândrie Alina.
Întotdeauna și-a dorit să ajungă
antreprenor și să se bucure sincer
pentru câștigurile pe care le poate
obține și astăzi Alina se bucură de
succes. A ajuns să-și îndeplinească
dorința din copilărie și să câștige
bani, astfel încât să nu ducă lipsă de
nimic.
”Mi-a plăcut foarte mult ideea de
a avea propriul meu business, fără a
fi angajată undeva. Mi-a plăcut să am
libertatea de a fi creativă, de a munci
când vreau și unde vreau și să fiu înconjurată de oameni care să-mi
aducă contribuție și să fie de standarde înalte”, adaugă tânăra ieșeancă.

Care sunt veniturile din care
se întreține antrenoarea:
”Acest business îmi poate
oferi venituri nelimitate”
Alina Andrei susține că a ales să
desfășoare această activitate pentru
că beneficiază de libertate și de niște
venituri nelimitate. Aceasta a avut
curajul de a-și depăși fricile și a renunțat la jobul tradițional, reușind

astfel să aibă acum niște venituri
considerabile.
”Am ales să fac activitatea pentru
stilul de viață sănătos și liber. Acest
business îmi poate oferi venituri nelimitate și lucrez «full time», astfel
încât îmi creez în continuare propria
independență financiară. Astăzi desfășor doar această activitate și reușesc cu brio să mă întrețin”, declară
pentru reporterii BZI Alina Andrei.
Tânăra a învățat că pentru un
succes considerabil trebuie să ai alături persoane care să-ți fie aproape,

un prieten, un coleg și, uneori, un psiholog, iar toți antrenorii din ”Scrabfitteam” au aceste calități și lucrează
întotdeauna împreună.
”Îmi place că în relația cu oamenii
pe care-i sprijin nu există doar relația
de antrenor și client, ci legăm prietenii. Așa am posibilitatea să devin psiholog și mentor. La fel și colegii mei.
Suntem cu toții o echipă, iar atât
nouă, cât și oamenilor cu care lucrăm, ne este drag să lucrăm împreună”, spune cu emoție Alina.
Cosmina Puiu
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Sătenii din comuna Ion Neculce vor
avea, în sfârșit, medic de familie! În
localitate s-a construit un cabinet
medical de aproximativ 600.000 de euro

-

După multă vreme, în
comuna Ion Neculce din
Iași va exista un cabinet
medical pentru un medic de
familie. Localnicii nu o să
mai fie nevoiți să meargă
până la Târgu Frumos
pentru o consultație. În
maximum o lună comuna va
avea cabinet medical și
farmacie. Investiția a costat
aproximativ 600.000 de
euro

spațiu unde să poată fi desfășurată
activitatea unui medic de familie. Situația se va schimba în cel mai scurt
timp. În maximum o lună vom inaugura clădirea special construită pentru cabinet medical și farmacie.
Clădirea este la strada principală.
Vom aduce medic de familie în comună, să fie mai aproape de săteni.
Vom inaugura și farmacia. Totul va fi
pus la punct, pentru ca activitatea să
se desfășoare în cele mai bune condiții”, a declarat Gheorghe Văleanu,
primarul comunei Ion Neculce, Iași.

Comuna Ion Neculce se numără
în momentul de față printre localitățile ieșene în care nu există medic
de familie. Cei peste 5 mii de locuitori
ai comunei au fost nevoiți să meargă
la medic în Târgu Frumos. Acest lucru
va lua sfârșit. În localitate a fost construită o clădire, unde va exista o farmacie și un cabinet în care un medic
de familie își va putea desfășura activitatea. ”Locuitorii din comună au
medic de familie, doar că acesta este
la Târgu Frumos. Noi nu am avut un

7 cabinete medicale și o
farmacie, aproximativ 600
de mii de euro
În clădirea ce îți ia ochii, la intrarea în comuna Ion Neculce din Iași,
spre orașul Târgu Frumos, au fost investiți aproximativ 600.000 de euro.
Primăria a obținut fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(PNDL). Inaugurarea va avea loc
peste o lună. ”Nu va fi un singur cabinet medical, vor fi 7. Unul pentru me-

dicul de familie, iar celelalte 6 vor fi
cabinete de specialitate, unde vor
veni medici din diferite specialități,
care își vor putea desfășura activitatea la noi în localitate. Noi vom pune
la dispoziție spațiul. Investiția a fost
de 2.2 milioane de lei, aproximtiv
600.000 de euro. Banii i-am obținut
prin Programul Național de Dezvoltare Locală”, a spus Gheorghe Văleanu, primarul comunei Ion Neculce,
Iași. Trebuie precizat că în comuna
Răchiteni nu există medic de familei
din anul 2019, chiar dacă au fost construite 3 cabinete.

Tot mai puțini medici de
familie în Iași
Județul Iași se confruntă în ultimii doi ani cu un deficit mare de medici de familie. În cadrul ultimei
comisii s-a identificat faptul că localitățile Răchiteni și Ion Neculce nu au
medic de familie, iar alte 6 comune
ieșene au deficit de medici. Deficitul
medicilor de familie este amplificat
de numărul doctorilor care ies la pen-

sie în fiecare an și locurile lor rămân
neocupate. În prezent, în județul Iași
sunt 110 medici de familie care au
vârsta peste 64 de ani. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Iași
au menționat că medicii pot profesa
până la vârsta de 67 de ani, iar cu aviz
anual de la Colegiul medicilor și DSP
pot profesa și după această vârstă.
Dr. Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor din Iași, a povestit pentru reporterii BZI că, pe lângă faptul
că Iașul riscă să rămână fără medici
de familie, totuși, aici sunt cei mai
mulți medici de toate specialitățile
din întreaga țară. Specialiștii spun că
România se confruntă cu o problemă
majoră, și anume că medici aleg orașele mari, iar orașele mici rămân fără
doctori. Medicii de familie evită, pe
cât posibil, cabinetele din mediul
rural, deoarece numărul pacienților
este foarte mic, iar condițiile de
muncă nu sunt întocmai favorabile.
Comuna Ion Neculce va avea în maximum o lună cabinet medical și farmacie.
Andreea PĂDURESCU
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Profesori și cercetători de la Universitatea
Tehnică din Iași au dezvoltat idei
pentru a pune pe piață afaceri inovative
Profesori și cercetători ai Universității Tehnice
(TUIASI) ”Gheorghe Asachi” din Iași au lucrat șapte
luni în ateliere de dezvoltare a afacerilor pentru a
pune pe piață idei inovative născute în laboratoarele instituției. Trei echipe au luat parte în Programul de valorificare a rezultatelor cercetării(RVP),
organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est (ADR-NE), cu sprijinul Băncii Mondiale.
Programul este dedicat sprijinirii comercializării
rezultatelor proiectelor de cercetare din mediul
academic regional. Cele trei echipe de la TUIASI au
lucrat timp de șapte luni alături de experți ai ADRNE și ai Băncii Mondiale, în cadrul unor ateliere de
dezvoltare a afacerilor și prin sesiuni individuale
de coaching, pentru a primi asistență ca să-și lanseze pe piață ideile.

Profesori și cercetători din Iași au
dezvoltat idei pentru a pune
pe piață afaceri inovative
Toți cei care au luat parte în program, au prezentat proiectele inovative de cercetare în fața
unui public larg format din reprezentanți ai instituțiilor publice, cât și companii private interesate
de soluțiile inovative prezentate. Cercetătorii au
primit întrebări și feedback din partea specialiștilor
în domeniul inovării, dezvoltării afacerilor și investițiilor private. După acest eveniment, RVP 2.0 DemoDay, reprezentanții ADR-NE au prezentat
prestația profesorilor și cercetătorilor TUIASI, prezentare pe care o redăm în continuare. Echipa de
cercetători formată din prof. univ. dr. ing. Petrică
Vizureanu, asistent univ. dr. ing. Doru Dumitru Burduhos Nergiș, șef lucrări dr. ing. Mădălina Simona
Bălțatu, conf. univ. dr. Ing. Andrei Victor Sandu, ne
propune două proiecte inovative: ”Soluții inovatoare și durabile pentru eliminarea poluanților prioritari și emergenți pentru procese avansate de
tratare a apelor uzate(PureGeo)” și ”O nouă generație de biomateriale metalice utilizate pentru aplicații medicale(OrthoBioAlloy)”.
Scopul principal al PureGeo este dezvoltarea
unei noi clase de materiale funcționale cu capacitate ridicată de absorbție și adsorbție potrivite
pentru purificarea apei și desalinizare cu eficiență
energetică crescută. Tehnologia avută în vedere
utilizează, ca materie primă, un tip de cenușă fină
pentru a dezvolta o membrană geopolimerică autoportantă, capabilă să rețină micro-impuritățile
și să absoarbă cantități mari de metale grele(As,
Cd, Pb, Hg și altele). OrthoBioAlloy propune realizarea aliajelor Ti-Mg parțial biodegradabile, pentru
diferite aplicații medicale, în special implanturi ortopedice. Aceste aliaje au proprietăți mecanice cât
mai apropiate de cele ale osului uman, au o bio-

compatibilitate superioară și au puține șanse de a
fi respinse de organismul uman. Respectiv, oferă
o durabilitate completă în timpul protezei, oferind
o recuperare mai rapidă și un risc mai mic de infecție după implantare, pentru pacienți.

Platformă de detecție electrochimică
serigrafiată pe bază de electrozi de
lucru din polimer conductor
Echipa de cercetători formată din dr. Marius
Olariu, dr. Vlad Scarlatache, dr. Ina Turcan și drd.
Tudor Filip au propus proiectul ”Platformă de detecție electrochimică serigrafiată pe bază de electrozi de lucru din polimer conductor(uProSense)”.
Soluția inovativă propusă se referă la proiectarea
și fabricarea unei noi clase de imprimări SPEP, prevăzute cu un electrod de lucru(working electrodeWE) cu un nou tip de cerneală. Noutatea SPEP
propusă se bazează pe faptul că WE, care sunt fabricați în prezent în principal din materiale pe bază
de Au, Pt sau carbon, urmează să fie fabricați
dintr-o cerneală specială, care va conține căi de
dirijare a nanoparticulelor conductoare aliniate
vertical(ex. cu pereți multipli de monostraturi,
SWCNT, nano-fire). Noua arhitectură și structură
WE va asigura o sensibilitate crescută a WE, care
se va materializa într-o sensibilitate îmbunătățită
a SPEP, în general atunci când sunt utilizate în măsurători de voltametrie ciclică sau spectroscopie
de impedanță.

Utilizarea aliajelor cu memoria formei
în acționare are mai multe avantaje
Echipa de cercetători formată din prof. univ.
dr. ing. Nicanor Cimpoeșu, prof. univ. dr. ing. Leandru-Gheorghe Bujoreanu, șef lucr. dr. ing. chim.
Ramona Cimpoeșu, dr. Manuela Poroh, conf. dr.
ing. Bogdan Istrate, asist. univ. drd. ing. Ana-Maria
Roman ne propune proiectul ”Sisteme de recuperare medicală activate inteligent cu fire cu memo-

ria formei(SMARS)”. Soluția inovativă propusă este
de a pune în aplicare fire din aliaj cu memoria formei utilizate în locul motoarelor mecanice pentru
a realiza un lucru mecanic necesar echipamentelor
de recuperare în cazul leziunilor sau a echipamentelor de susținere a apneei în somn. Utilizarea aliajelor cu memoria formei în acționare are mai multe
avantaje, precum: o formă compactă, raport ridicat între greutate și puterea dezvoltată, o rezistență foarte bună la oboseală, în special la solicitări
ciclice și o funcționare silențioasă, ușoară, fără
zgomot sau scântei. Prezentările integrale ale proiectelor și componența echipelor se pot consulta
pe site-urile dedicate RVP 2.0, în limba română și
limba engleză. Așadar, profesori și cercetători de
la Universitatea Tehnică din Iași au dezvoltat idei
pentru a pune pe piață afaceri inovative.
Valentin HUȚANU
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Dezvoltarea în agricultură, cu tehnologie de ultimă
oră și drone, la Universitatea de Științele Vieții

Cadrele didactice de la Universitatea de Științele Vieții(USVIași) ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași
vor face cercetări în cadrul parteneriatelor pe care
le au cu fermieri importanți din zonă, cu ajutorul
unei drone speciale, de ultimă generație. Achiziționată de către USV Iași printr-un proiect de cercetare, drona(model Parrot, Bluegrass) deține o
serie de caracteristici tehnice cu ajutorul cărora
pot fi analizate cu exactitate anumite elemente definitorii pentru parcelele analizate, cum ar fi indicele de vegetație, fazele de vegetație, dacă
anumite zone din parcela sunt îmburuienate, identificarea dăunătorilor care au afectat parcela de
teren survolată.

Agricultură cu tehnologie de ultimă oră
și drone, la Universitatea
de Științele Vieții din Iași
Totodată, cu ajutorul camerelor multispectrale
sunt determinate și evidențiate, prin intermediul
culorilor și diferitelor nuanțe, gradele de afectare
ale parcelelor agricole analizate de dronă. Colectarea şi înregistrarea imaginilor se realizează cu
ajutorul a şase camere: o cameră RGB (red, green,
blue) şi alte cinci camere multispectrale, cu senzori de bandă îngustă(albastru, verde, roşu, red
edge şi near infrared), care pot capta atât lumina
vizibilă, cât şi pe cea invizibilă. În partea superioară
a dronei este situat un senzor pentru radiaţiile solare, care captează lumina soarelui şi asigură acurateţea datelor pe timpul misiunilor desfăşurate în
diferite momente ale zilei.

Facultatea de Agricultură are în plan
achiziționarea și a unei alte drone
Facultatea de Agricultură are în plan achiziționarea şi a unei alte drone pentru efectuarea tratamentelor împotriva bolilor, combaterea
dăunătorilor și administrarea îngrășămintelor microgranulate. ”În această perioadă, de exemplu, în
cadrul unui proiect de cercetare pe care îl avem cu
un fermier din județul Vaslui, desfășurăm acțiuni
de cercetare în care vom analiza influența amendamentelor calcaroase asupra diferitelor sole agricole pe care le deține acel fermier. Prin
comparație, vom analiza înainte de aplicarea
amendamentelor calcaroase situația și toate elementele agrochimice pe care le deține acel sol, ulterior vom preleva diferite probe de sol din
parcelele analizate și vom putea determina dacă
au avut o influență benefică asupra solului”, a de-

taliat ing. drd. Alexandru Tudoran, specialist cercetător al USVIași.

Tendința de utilizare a celor mai noi
tehnologii și de trecere
la agricultura de precizie
În foarte multe țări, tendința de utilizare a celor
mai noi tehnologii și de trecere la agricultura de
precizie, numită uneori agricultura inteligentă,
este tot mai accentuată. Pe plan mondial sunt folosite, de mult timp, avioane și elicoptere destinate
anumitor activități obligatorii în ramurile care se
ocupă de plante (agrofitotehnia, horticultura, silvicultura etc.), cum sunt, de exemplu, monitorizarea culturilor sau pulverizarea substanțelor
chimice necesare întreținerii stării de sănătate și
dezvoltării plantelor. Tehnicile din aviație au fost
aplicate, de regulă, în fermele mari, cu suprafețe
întinse și, bineînțeles, acolo unde existau resursele
financiare. Acum, un rol tot mai important îl au dronele aeriene (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) inteligente sau dronele cu un grad ridicat de
autonomie și de precizie. Tehnologia UAV aduce
fermierilor variante moderne de dezvoltare a afacerii. Dronele aeriene pot fi folosite pe orice exploatație agricolă cu profil vegetal, indiferent de
mărimea acesteia. Dronele agricole pot fi utilizate
în diferite aplicații, cum ar fi pulverizarea,
însămânțarea și protecția plantelor, ajutând fermierii să aplice tehnici ale agriculturii de precizie.
Echipate cu dispozitive și camere de înaltă tehnologie se pot monitoriza bolile, dăunătorii, irigarea
și starea îngrășămintelor. Astfel, în agricultură,
totul se dezvoltă cu tehnologie de ultimă oră și
drone, la Universitatea de Științele Vieții din Iași
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Proprietarii din Iași nu mai pot fi siguri pe
actele semnate la notariat! Locuitorii din
cartierul Nicolina au rămas fără terenuri
după ce au apărut interese imobiliare

Situație complicată pentru locuitorii din cartierul Nicolina 2, care au ajuns la
culmea disperării. Totul a
pornit în 2006, miza fiind un
teren de 277 mp situat pe
Strada Frumoasa, nr.7A-Fundac Frumoasa, nr.7B. În
2005, prin dispoziția primarului nr.1773, Florin Relu
Iacob a fost pus în posesie în
baza unei cereri de revendicare. La niciun an a semnat o
convenție cu mai mulți proprietari din blocurile învecinate, prin care vinde terenul
de 277 mp, în vederea edificării mai multor garaje. Vânzarea a fost parafată la
notarul Ioan Toma. Spre
exemplu, Lucica Bechir a
plătit aproape 3.000 de lei
pentru o suprafață de 18 mp,
unde a construit garajul. ”Se
restituie în natură imobilulteren în suprafață de 276,92
mp-situat în Iași, Str. Fundac
Frumoasa 7B, numitului
Iacob Florin Relu. Se restituie
prin echivalent suprafața de
teren de 73,08 mp, motivat

de faptul că este imposibil de
restituit în natură, deoarece
este ocupată de: bloc, alei,
zonă de protecție. Se stabiliește că valoarea echivalentă a terenului în suprafață
de 73,08 mp imposibil de restituit în natură și cuvenit notificantului,
suma
de
68.114.257 lei (aproape 7.000
lei-n.r.) pentru întreaga suprafață, așa cum rezultă din
raportul comisiei pentru evaluarea imobilelor ce fac
obiectul Legii nr.10/2001”, se
arată în dipoziția fostului primar, Gheorghe Nichita.

Proprietarii din Iași
nu mai pot fi siguri
pe actele semnate la
notariat. S-au trezit
cu un nou proprietar
Timp de 10 ani, locuitorii
din cartierul Nicolina au folosit nestingheriți garajele, au
plătit impozite și taxe la Primăria Iași. Liniștea a fost
perturbată în 2016, când
apare Tiberiu Gheorghe Gheorghiu cu un nou titlu de pro-

prietate. Acesta a revendicat
o suprafață de 616 mp din
care face parte și terenul vecinilor care au cumpărat de
la Relu Iacob. Gheorghiu a
apelat la instanță și a arătat
că Relu Iacob ar fi fost pus în
posesie în mod fraudulos.
”Precizez că, deși nu avea niciun drept asupra acestui
teren, pârâtul Iacob Florin
Relu a obținut în mod fraudulos restituirea terenului în
suprafață de 277 mp în baza
Dispoziției de restituire
nr.1773/2005 emisă de Primăria Municipiului Iași. Emiterea acestei dipoziții de
restituire ne-a blocat și întârziat procedura de reconstituire a dreptului de
proprietatea asupra terenului
de 616 mp, teren din care
făcea parte și terenul în litigiu
la care doar familia mea era
îndreptățită”, arată Tiberiu
Gheorghe Gheorghiu într-o
acțiune depusă la Judecătoria Iași. În 2013, bărbatul a obținut la Tribunalul Iași o
soluție favorabilă prin care

este reconstituit și terenul lui
Iacob, vândut între timp. Sunt
13 suprafețe de teren distincte ce au fost tranzacționate de Relu Iacob. De
precizat că în zona NicolinaCUG proprietarul unei vile a
plantat copaci pe trotuar și a
blocat accesul pietonilor.

Gheorghiu a câștigat
în instanță și
urmează un proiect
imobiliar
La ultimul termen al procesului, de la finalul anului
2021, Tiberiu Gheorghiu a
câștigat procesul cu proprietarii de garaje. Aceștia spun
că nu renunță și se întreabă
cum a fost posibil ca tranzacțiile cu Relu Iacob să fie
autentificate. Mai mult, în
cartier a fost lansată informația că Gheorghiu vrea să
construiască un bloc de locuințe colective pe terenul
ce în urmă cu 25 de ani era
spațiu verde. Un astfel de
proiect ar sufoca iremediabil
zona. ”Acest Gheorghiu s-a

judecat 10 ani ca să anuleze
titlul de proprietate al lui
Iacob. Plătim de 16 ani la primărie și acum vor să scoată
13 persoane care au plătit
impozite. Nu este normal ce
se întâmplă, noi am fost la
notar și am înregistrat. Cum
se poate să se ajungă în
această situație? Noi vom
merge mai departe cu acest
proces, nu se poate așa
ceva. Suntem cumpărători
de bună-credință. Gheorghiu
este nepotul moștenitoarei
de drept, dar el a fost pus direct pe titlul de proprietate”,
a explicat Lucica Bechir, unul
dintre proprietarii care se
consideră păgubiți. Și Liviu
Moraru este unul dintre locuitorii nemulțumiți, din cartierul Nicolina. În edițiile
trecute ale BZI au fost prezentate și nemulțumirile proprietarilor de la ”Newton
Park” de pe șoseaua Ștefan
cel Mare și Sfânt.

Relu Iacob s-a mutat
la o casă din comuna
Miroslava
Reporterii BZI au încercat
să-l contacteze pe Relu
Iacob, domiciliat acum în comuna Miroslava, pentru a
oferi explicații legate de acuzațiile aduse de proprietarii
din cartierul Nicolina. ”Nu
este acasă, este bolnav, face
un tratament. El s-a ocupat,
eu nu știu nimic. Îi voi transmite să vă contacteze”, a
spus soția bărbatului în urmă
cu o săptămână. Bărbatul nu
a mai putut fi contactat. Proprietarii din Iași nu mai pot fi
siguri pe actele semnate la
notariat, singura soluție fiind
soluționarea litigiului în instanță.
Ciprian BOARU
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Imagini înfiorătoare cu rănile
fetei călcată de tren. Pentru Larisa
viața a luat o întorsătură radicală

Au trecut aproape 3 luni de când
Larisa a fost victima unui accident
feroviar, la Bacău. Fata a fost călcată
de tren, iar medicii ieșeni au reușit să
o salveze, însă rănile încă nu s-au
vindecat și are nevoie de ajutor.
Familia nu mai face față cheltuielilor
Chiar la începutul acestui an, o copilă de 13 ani
din Bacău a fost victima unui accident feroviar. Larisa a ajuns în stare extrem de gravă la spitalul din
Iași, cu o fractură la picior. Medicii au reușit cu
greu să îi salveze piciorul și să îl replanteze, însă
minunea s-a produs. Totul a decurs foarte bine, Larisa a început să se simtă mai bine și după câteva
săptămâni de spitalizare a putut să se întoarcă
acasă, însă coșmarul nu s-a terminat aici. Fata a
trebuit să vină la două zile la pansat și la control,
fiind nevoită să facă naveta de la Bacău la Iași, mai
bine de 250 de kilometri. Pentru familia Larisei
costurile sunt prea mari și cu greu se mai descurcă
să vină cu ea la Iași. ”Larisa se simte foarte bine
acum, din punct de vedere medical, moral și-a mai
revenit. Încă de atunci trebuie să venim la fiecare
două zile la pansat. De aproape 3 luni... Drumul ne
costă câte 200 de lei dus-întors, 3.000 de lei pe

lună. Eu nu lucrez, stăm cu chirie și lucrează doar
soțul meu. Nu ne mai ajung banii, ne descurcăm
extrem de greu, dar Larisa are nevoie să vină la
Iași. Recent a făcut și o semipareză la mână, iar cel
mai probabil o să necesite operație. Nu am crezut
vreodată că o să ajung zilele astea, dar am nevoi
de ajutor”, a declarat Sorina Lișiță, mama fetei lovită de tren.

Piciorul zdrobit al fetei călcate
de tren încă nu s-a vindecat
Medicii au reușit să îi replanteze piciorul, care
a fost zdrobit în urma accidentului, și i-au oferit Larisei speranța că, după 6 luni de la intervenție, va
putea merge din nou. Copila a suferit 4 intervenții
chirurgicale până în prezent. Imaginile cu rănile
sunt greu de privit. Încă de atunci, medicul Sidonia
Susanu a precizat faptul că din punct de vedere estetic refacerea va fi grea sau chiar inexistentă. ”Din
punct de vedere estetic nu există șanse de refacere de 100 la sută. Din punct de vedere motoriu,
șansele sunt de până la 80 la sută ca pacienta să
își revină. Este foarte important ca în procesul de
vindecare fetița să urmeze tratamente kinetoterapeutice. Acestea au un rol esențial în recuperare,
dar trebuie susținute cu rigurozitate cel puțin 6 luni
de la momentul începerii procedurii. Funcția este-

tică va fi în permanență modificată, în procent de
75-80 la sută”, a spus Dr. Sidonia Susanu, șef secție
Chirurgie Plastică, Estetică şi Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului pentru Copii ”Sf.
Maria”, Iași.

Accidentul a avut loc în luna
ianuarie 2022
Amintim că marți, 25 ianuarie 2022, s-a produs
un accident feroviar grav în gara Bacău. O fetiţă de
13 ani a fost lovită de o locomotivă care traversa
calea ferată. Momentul cu un puternic impact
emoţional a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Pe imagini se poate observa clar
cum fetiţa, care se afla cu spatele, nu vede garnitura de tren şi traversează calea ferată fără a se
asigura corespunzător. Minora a fost grav rănită și
a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de
Copii ”Sf. Maria” din Iaşi cu elicopterul SMURD. Fetiţa, în vârstă de 12 ani, a traversat calea ferată şi
a fost accidentată grav. Aceasta a escaladat gardul
despărţitor al celor două linii. La faţa locului, unde
fata a fost lovită de tren la Bacău, s-au deplasat
mai multe echipaje medicale şi poliţiştii. Contul în
care se poate dona pentru Larisa este: RO97 BREL
0005 5153 9578 0100.
Andreea PĂDURESCU
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Veste proastă pentru șoferi! S-a modificat
tot regulamentul pentru parcări, în Iași!
Ce amenzi pot lua conducătorii auto?
Un nou regulament pentru parcarea mașinilor în Municipiul Iași. Direcția Exploatare Patrimoniu (DEP) a
inițiat un regulament destinat șoferilor din municipiu, proiectul urmând a
fi avizat de Consiliul Local Iași înainte
de a intra în vigoare. Proiectul prevede sancțiuni mai drastice pentru
șoferii care nu respectă noile reguli.
Primăria a modificat și prețurile pentru locurile de parcare din Iași încă
din cursul anului 2020, majorând tichetele pentru spațiile publice din
zona centrală.

Un nou regulament pentru
parcări, în Iași! Amenzi
mari pentru șoferi
Ocuparea fără drept a unui loc de
parcare de reședință închiriat de alt
șofer poate duce la o amendă cuprinsă între 600 și 1.500 de lei. Ridicarea unor garaje sau îngrădirea
locurilor de parcare închiriate poate
duce la o amendă cuprinsă între 1.000
și 2.000 de lei. Necurățarea locurilor
de parcare va consta într-o amendă
cuprinsă între 200 și 400 de lei. Distrugerea locului de parcare poate
atrage o amendă între 500 și 1.000 de
lei. În cazul în care șoferul nu eliberează parcarea în urma unei solicitări
a celor de la primărie, acesta poate
primi o amendă cuprinsă între 500 și
1.000 de lei.

Amendă pentru cei care
repară mașinile
pe locul de parcare
Blocarea căilor de acces către
parcările de reședință poate fi sancționată cu o amendă cuprinsă între
600 și 1.500 de lei. În noul regulament
se arată și faptul că cine repară mașina în dreptul locului de parcare
poate fi amendat de la 200 la 400 de
lei. În plus, un șofer care ocupă un loc
de parcare fără ca acesta să fie închiriat poate fi amendat de la 600 la
1.000 de lei. Și cei care au contract de
închiriere, însă datele din contract nu
corespund cu realitatea, pot fi sancționați cu amendă între 200 și 400
de lei. ”Municipiul Iași s-a preocupat
de amenajarea parcărilor și introdu-

cerea metodelor noi de plată prin
parcometre, SMS, instalarea a 960
senzori din parcările publice cu plată
a taxei de parcare prin aplicație, care
dă posibilitatea vizualizării în timp
real al locurilor de parcare libere din
zona respectivă. Serviciul Administrare Parcări va instala pe arterele
principale de circulație panouri electronice de afișare a numărului de locuri de parcare libere din parcările
publice aflate în zona centrală, astfel
încât cetățenii rezidenți sau vizitatorii să fie ghidați spre locurile disponibile și să se diminueze aglomerația și
poluarea, iar timpul de căutare a unui
loc de parcare să scadă”, se arată în
noul regulament.

Ce riscă șoferii care
parchează pe locurile
publice din centrul orașului?
Noul regulament prevede și sancțiuni pentru ocuparea abuzivă a locurilor de parcare publice. De
exemplu, bloacarea unui loc de parcare în spațiile publice poate fi sancționat cu o amendă între 1.500 și
2000 de lei. Mai mult, staționarea pe
un loc de parcare fără achitarea tichetului poate fi sancționată cu
amendă cuprinsă între 600 și 2.000
de lei. Și șoferii care se folosesc de
tichete false sau expirate pot fi sancționați cu sume cuprinse între 600
și 2.000 de lei. Cu amendă cuprinsă
între 500 și 2.000 de lei pot fi sancționați șoferii care au tichet indescifrabil. Și cei care au mașinile în afara
locului de parcare pot fi sancționați

cu sume de la 500 la 1.000 de lei. Primăria, în colaborare cu societatea civilă, a inițiat și un plan de parcare
sustenabilă în Municipiul Iași.

Prevederi noi în
regulamentul celor
de la Primăria Iași
Cele mai mari sancțiuni le riscă
șoferii care parchează pe locurile
destinate persoanelor cu handicap.
Aceștia se pot alege cu o amendă cuprinsă între 2.000 și 10.000 de lei. Un
astfel de caz, privind închirierea locurilor de parcare către persoane cu

handicap în zona Dacia fără ca șoferii
să aibă acest drept, a fost prezentat
în toamna anului trecut.
În plus, mașina poate fi ridicată
de Servicii Publice SA. ”Contractele
de închiriere asigură titularilor acestora locul de parcare în intervalul orar
16:00-8:00, excepție făcând zilele de
sâmbătă și duminică și zilele de sărbători legale, când dreptul de utilizare este de 24/24 ore. Subînchirirea
locurilor de parcare este interzisă”,
se mai arată în noul regulament pentru parcările din Iași.
Vlad ROTARU
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Declarație înfiorătoare la 3 luni după tragicul
accident în care au murit 7 oameni la Bălțați:
”Am coșmaruri. Văd imaginea aia în fiecare zi”

Maricel Corban, șoferul ambulanței implicate în
tragicul accident de la Bălțați, a acceptat să vorbească din nou despre tragedie. Pe 1 februarie Maricel Corban avea să treacă prin cea mai grea
încercare din viața lui. A scăpat ca prin urechile
acului din accidentul în care au pierit 7 oameni.
Acum, după 3 luni de la tragedie, șoferul ambulanței spune că este urmărit de imaginea tragediei în
fiecare zi. ”Nu mai știu în ce stadiu este dosarul. Pe
mine m-au audiat... Sunt în concediu acum”, a spus
Maricel Corban. Bărbatul spune că este nevinovat
și că asta le-a declarat și anchetatorilor. ”Le-am
spus ce am spus de la început: că nu mă consider
vinovat”, a completat bărbatul. Pe de altă parte,
acesta spune că în fiecare zi retrăiește ce s-a întâmplat pe 1 februarie. ”Văd imaginea aia în fiecare
zi. Am avut și coșmaruri, dar ce să fac... Nu este
ușor, acum mă iau cu cele de pe lângă casă, ca înainte de sărbători”, a completat Maricel Corban.

Ce a spus Maricel Corban
imediat după accident
Reporterii BZI au discutat cu Maricel Corban la
o săptămână de la producerea accidentului. După
producerea accidentului au fost luate în calcul mai
multe variante. S-a spus că este posibil ca șoferul
ambulanței să fi pătruns pe contrasens. Această
ipoteză este însă desființată de Corban. Șoferul
ambulanței susține că tirul a intrat pe contrasens,
din această cauză s-a produs accidentul rutier. ”Sa spus că eu am intrat pe contrasens. Cum aș fi
putut eu cu ambulanța, de 2 tone, să destabilizez

un camion de 20 de tone? Roata de la ambulanță
nu s-a rupt și a sărit, el cu camionul mi-a rupt
roata. Ce pot eu să vă spun este că el, cu camionul,
era pe contrasens, era pe banda mea. M-a prins fix
în curbă, și nu am mai apucat nici să frânez, nici să
iau viraj mai mult în dreapta. Nu am apucat nimic;
am văzut doar că mă izbesc în el și am auzit deodată «poc». Se deschisese airbag-ul. Când am ridicat capul și m-am uitat, tirul nu mai era lângă
mine. Plecase. Când am realizat ce s-a întâmplat,
m-am uitat la mine, nu aveam nimic, am întrebato pe asistentă în spate, a zis că e totul bine”, a povestit Maricel Corban, șoferul de pe ambulanță
implicat în accidentul de la Bălțați.

Impact devastator
În urma impactului, ambulanța și-a continuat
deplasarea fără o roată, zeci de metri. ”Am constatat imediat după că eu mergeam pe asfalt, fără o
roată, mergeam târâș. De la locul impactului cred
că am mai mers fără roată aproximativ 30 de metri,
până s-a oprit. Săriseră și cheile din contact, motorul era oprit. M-am dat jos din mașină și un om
vine la mine și îmi zice: «voi vedeți ce ați făcut? e
polei pe jos, uite ce ai făcut». Era polei pe jos, am
văzut și eu, dar AMP a declarat că drumul era perfect uscat, lucru ce nu este adevărat. Eu din ce îmi
amintesc, eu zic că m-am izbit în remorcă nu în
capul de tir, că dacă era așa, mă prindea remorca,
sau poate m-am izbit în roata din spate, remorca
fiind în derapaj. Pe mine dacă mă lovea remorca,
eu eram terminat acum”, a declarat Maricel Corban,

șoferul de pe ambulanță implicat în accidentul de
la Bălțați.

Cum s-a produs tragedia?
Maricel Corban spune că din cauza poleiului
nici autoutilitara în care se aflau 6 bărbați nu a
putut opri. ”De la locul impactului dintre mine și tir,
până la locul unde a fost impactul între tir și dubă
este o distanță de aproximativ 30-40 de metri.
Gândiți-vă că duba era la o sută de metri mai în
față, șoferul din ea a văzut primul impactul, trebuia
să oprească. A fost polei, nu a putut să oprească.
Distanța între noi, între mașini, a fost foarte mare,
dar din cauza poleiului nu s-a putut opri”, a spus
Maricel Corban, șoferul de pe ambulanță implicat
în accidentul de la Bălțați. Odată ce a coborât din
ambulanța pe care o conducea, Corban a văzut imaginile dezastrului. ”Când am coborât din mașină,
am sunat la 112 și le-am zis să trimită salvare pentru gravidă, pentru că eu nu știam ce e la vale la
100 și ceva de metri de mine, nu știam ce e acolo.
Mi-au făcut legătura la pompieri, m-au întrebat
dacă sunt persoane încarcerate și am fugit repede
până acolo să văd ce e. Când am ajuns la ei, puneam mâna pe unul, mort, pe altul, rece, mort. În
înregistrarea cu 112 ar trebui să se audă, dacă nu
se va recunoaște că era polei pe jos, se aude când
vorbeam cu ei și le spuneam că pe lângă mine mai
trece o mașină, care s-a speriat, a pus frână și
merge târâș pe asfalt, aluneca și le-am zis că posibil să mai fie un accident”, a spus Maricel Corban.
Lucian SAVA
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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

Vineri, 22 aprilie

• 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
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

ANUNȚURI
- 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.
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.
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.
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.

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.
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.
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 e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare pc
/ limba engleză, EUROPA TRADE
SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
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ANUNȚURI
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italian
ă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii superioare,
experiență 1 an, limba franceză,
germană, engleză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079; papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.

Confecționer asamblor articole din
textile, 8 clase, experiență 2 ani,
MAXWELL TEXTILES SRL. Relații
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA . Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.

Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.

Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.

Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.

Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.

Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

Confecționer, studii medii/generale
cu experiență 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.

Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

Confecționer asamblor articole din
textile, fără studii și experiență
precizate, CONFECȚII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM
NR.34.

Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866; office@greenfiber.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.29.

Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații la:
0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
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Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii, limba
engleză, operare pc, SPIN GROUP
& HR SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR SRL.
Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.

Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.

Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.

Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.

Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.

Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA SA.
Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL SA.
Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;

19

Vineri, 22 aprilie

contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

ANUNȚURI
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență precizată,
PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

Recepționer de hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații la:
0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.

Macaragiu pentru macarale, școală
profesională atestat iscir, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.

Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Responsabil cu protecția datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs DPO, limba
engleza, operare pc, SPIN GROUP
& HR SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Relații la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail.com,
COM.GRAJDURI VALEA SATULUI
NR.130.

Șef formație, studii medii,
experiență 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL. Relații la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.

Municitor necalificat în industria
confecțiilor, studii generale fără
experiență precizată, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.

Șef formație, fără studii și
experiență precizată, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro0756059
677; ionela.paunet@velrom.ro,
CALEA CHISINAULUI NR.33.

Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.
Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.

Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM.MIROSLAVA.

Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.

Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.

Municitor necalificat, studii medii,
cu experiență min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL SA.
Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.

Psiholog în specialitatea
psihologia muncii și
organizațională, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.

Manager proiect, studii superioare,
experienta 1 an, limba germana,
franceza, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

Muncitor necalificat, studii
generale/medii, fără experiență
precizată, ARCADIA HOSPITAL
SRL. Relații la:0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro.

Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare fără experiență
precizată, STEFAN SECUTITY SRL.
Relații la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM. MIROSLAVA.

Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.

Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

MEDCONSULT SERVICES SRL.
Relații la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.

Manipulant marfă, studii medii,
fără experiență precizată, TEXTILA
SA. Relații la: 0744453064;
marketing@textilais.ro.
Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.
Mașinist masini pentru
terasamente, cursuri de
specialitate, experiența 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Relații la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experiență 2 ani,

Operator fabricarea și prelucrarea
polimerilor, studii medii; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL SA.
Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL SA.
Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Ospătar, fără studii și experiență
precizate, FULGER MIRALEX SRL.
Relații la: 0749215034, ALEEA
DECEBAL NR.2, BL.B7, SC.A,
ETJ.4, AP.17.
Personal citire contoare, minim 8
clase, fără experiență precizată,
MSC OPERATIONAL SA .Relații la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.
Programator, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL .Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com

Recepționer de hotel, studii medii,
fără experiență precizata, limba
engleză, HOTEL TERRA IASI SRL.
Relații la:0754087783;
0764271180; 0744881603;
hotelterra@yahoo.com.

MEDIU
Consiliul Județean Iași anunță
publicul interesat asupra depunerii
raportului privind impactul asupra
mediului, pentru proiectul
„Construirea și dotarea Institutului
Regional de Medicină
Cardiovasculară Iași” propus a fi
amplasat în sat Brătuleni, comuna
Miroslava, județul Iași. Tipul
deciziei posibile luate de APM Iași
poate fi emiterea acordului de
mediu sau respingerea solicitării
de emitere a acordului de mediu.
Documentul menționat este
disponibil la următoarea adresă de
internet: apmis.anpm.ro –
reglementari – acord de mediu.
Dezbaterea publică a raportului
privind impactul asupra mediului
va avea loc în data de 27.05.2022,
începând cu orele 12:00 la sediul
Consiliului Județean Iași din B-dul
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69,
mun. Iași, jud. Iași, în sala Iacob
Negruzzi. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii/
opinii/ observații privind
documentul menționat, la sediul
APM Iași din Calea Chișinăului nr.
43, mun. Iași și pe adresa de mail
office@apmis.anpm.ro, până la
data de 27.05.2022.
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Vi-l amintiți pe Sergiu, tăticul călăreț
de la Iași? A încercat să fie șmecher,
dar acum a venit ”nota de plată” pentru el!
A venit ”nota de plată”
pentru Sergiu, tăticul
călăreț de la Iași! Procurorii
din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Iași l-au
trimis în judecată pe Sergiu
Ion Ciubotariu, alături de
Daniel Costel Barbu și de
Petru Robert Barbu.
Acuzațiile aduse de
anchetatori sunt cele de
tulburarea ordinii şi liniştii
publice, lovire sau alte
violenţe și violare de
domiciliu
Vi-l mai aduceți aminte pe Sergiu,
tăticul călăreț de la Iași? A încercat
să fie șmecher, dar acum a venit
”nota de plată” pentru el! Astfel, ieri,
procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Iași l-au trimis
în judecată pe Sergiu Ion Ciubotariu,
alături de Daniel Costel Barbu și de
Petru Robert Barbu.
Acuzațiile aduse anchetatorii ieșeni în acest dosar sunt cele de tulburarea ordinii şi liniştii publice,
lovire sau alte violenţe și violare de
domiciliu. Acum, urmează ca Judecătoria Iași să stabilească un prim
termen al procesului penal. Mai apoi,
magistrații vor asculta ce au de spus

toate părțile implicate, pentru a
putea lua o decizie în acest caz.

A venit ”nota de plată”
pentru Sergiu, tăticul
călăreț de la Iași!
Oamenii legii au afirmat că tăticul
călăreț de la Iași, Sergiu Ion Ciubotariu, a intrat în vizorul lor în urmă cu
câteva săptămâni. Anchetatorii au
afirmat că, atunci, Sergiu Ciubotariu
se afla în zona Cicoarei. Unul dintre
frați avusese în urmă cu ceva timp un
conflict cu un bărbat de care și-a
adus, dintr-o dată, aminte. Nu a stat
prea mult pe gânduri, i-a cerut ajutor
lui Sergiu și ar fi mers să-i dea o lecție bărbatului cu care se certase. În
ajutorul lor a mai venit un cunoscut.
Conform procurorilor ieșeni, cei 3
s-ar fi înarmat cu bâte și topoare și
ar fi intrat în curtea bărbatului ”vizat”,
iar victima a fost bătută de cei 3,
până ce au intervenit vecinii. Polițiștii
au fost anunțați despre incident și au
intrat pe fir. ”Agenții din cadrul Secției VI de Poliție fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
tulburarea ordinii și liniștii publice și
lovire. Pe 26 februarie 2022, 3 bărbați
ar fi tulburat ordinea și liniștea publică în timp ce s-ar fi aflat în curtea
unui imobil, iar, apoi, pe o stradă din
Municipiul Iași și ar fi agresat un băr-

Bursa bârfelor
La gabor îi place mielul?
Miercuri a patrulat încontinuu
numai prin zona Carfur
Babele bârfitoare încep rubrica de azi și vă
spun câteva vorbe despre un gabor obosit, pe
nume Căcălin. Care Căcălin? Păi vă spun babele
de îndată. Este o secțiune de miliție care adăpostește unul dintre cei mai sufletiști milițieni. E
vorba despre Bistor, gaborul care a băgat pe sub
mână o videochatistă celebră la Sfănta Parascheva. Miercuri, Căcălin a fost de tură și când spunem de tură ne referim la faptul că milițianul a dat
ture cu mașina din dotare. Stătea cu un chiștoc în
mână, pe geam, și purta niște ochelari de aviator,
ca în filmele americane. Din când în când mai

bat. Doi dintre bărbații bănuiți de comiterea faptelor au fost reținuți de
polițiști pe 2 martie 2022. Cercetările
continuă”, a precizat atunci Anca Vîjiac, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Probleme cu legea pentru
”călărețul” din Iași
În urma incidentului, doctorii ieșeni au constatat că victima avea nevoie de aproape 20 de zile de îngrijiri
pentru a se recupera. Sergiu Ion Ciobotariu, tăticul călăreț de la Iași, nu
este la primul conflict cu legea. Pe 13
mai 2020, Sergiu Ion Ciubotariu avea
să fie oprit în trafic de polițiști. El se
afla la volanul unui autoturism marca

oprea pe câte unul în trafic, poate, nah, acum, înainte de sărbători pică din cer vreo pulpană de
miel. Nu știm dacă știți, dar există gabori
îndrăgostiți de miel.. Hai, Sărbători fericite!

Văleu! Erau în tramvai amândouă.
E a lu’ Beleaua
În continuarea rubricii de azi babele vă mai
povestesc căte ceva de prin lumea enterlopă.
Când fratele Beleaua a picat la greu și a făcut
belea, familia lui a fost tare tristă. Un cetetor deal gazetei ne-a povestit cum a văzut în tramvai
chiar pe fetele lu Beleaua. Raritate mare, căci Beleaua nu-și lasă copii nesupravegheați. Știți voi
vorba aia: ”cine știe, cunoaște”, Domnea ajută la
toată lumea....! Așa ar spune Beleaua dacă ar
scrie el la rubricuță... Deh, acuma cine știe cum e
cu reglările astea de conturi mari, căci la Iași e de
treabă... Poate era vreo săgeată lipită de spatele

VW Golf, deși nu avea permis de conducere. Amintim că în urmă cu mai
bine de 2 ani Sergiu semna actele
pentru o casă, după ce sute de oameni au donat bani pentru el. Sergiu
a mers călare pe cal la maternitate,
după ce a aflat că soția lui născuse.
Imaginile cu el prin centrul Iașului au
ajuns virale, iar viața lui ar fi trebuit
să se schimbe în bine. Vreme de câteva luni Sergiu a stat într-o casă
nouă, în care avea condiții bune de
trai. Numai că, după câteva luni, casa
pe care Sergiu a cumpărat-o din donații a fost ocupată de alte persoane.
Acum, Sergiu, tăticul călăreț de la
Iași, se pregătește pentru a da ochii
cu judecătorii.
Ciprian NEDELCU

tramvaiului ca să fie bine, să nu fie rău. Deh, mai
povestim noi despre enterlopi și în alte edițiuni....

Oare o fi vorba de șpagă?
Poate se pune la copt un dosărel
La final de rubricuță babele vă mai spun câte
ceva despre nea Ady Acostăcoaie. Bre, umblă o
vorbă prin Târg care spune că de o bucată de
vreme Ady tot vrea să facă cinste pe la gabori, fie
locali, fie naționali, ca să-și facă un pic de spate.
Cică nimeni nu acceptă, dar Ady spune peste tot
că el dă în stânga și în dreapta și că nimeni nu-i
poate face nimic, că e prea jmecher pentru orașul
ăsta. Acum, nah, babele nu știu ce să zică, or fi
vreo doi, poate, care au luat vreo șpăguță sau
ceva de la Ady și stau acum, ăăă, chitiți, că poate
poate se scapă ăsta pe undeva... Oricum, despre
Ady mai sunt multe de spus, dar mai păstrăm și
pentru alte edițiuni...

