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O firmă din Maramureș s-a lipit la un
contract de la Primăria Iași! Pont de
1,7 milioane euro pentru modernizarea
unei instituții de învățământ

O firmă din județul
Maramureș s-a lipit la un
contract nou de la Primăria
Iași. Societatea Mădbeton
SRL va reabilita o grădiniță
din cartierul Tătărași,
contractual fiind de circa
1,7 milioane de euro.
Contractul cu Primăria Iași
se adaugă la alte proiecte
prinse de firma din județul
Maramureș în municipiu
O singură ofertă a fost depusă
pentru reabilitarea unei instituții de
învățământ din municipiul Iași. Primăria a trecut la reabilitarea si modernizarea Grădiniței cu Program
Prelungit nr. 13 Iași, din strada Vasile
Lupu, cartierul Tătărași, proiect cu o
valoare de 8,5 milioane lei (1,7 milioane de euro). Lucrările legate de

reabilitarea grădiniței din Iași ar urma
să fie efectuate în termen de 16 luni,
conform contractului.

O firmă din Maramureș s-a
lipit la un contract cu
Primăria Iași! Investiție întro grădiniță din oraș
La procedura derulată de Primăria Iași a fost depusă o singură ofertă.
Este vorba de asocierea formată din
firmele MădBetob SRL – Nobel Home
Serices SRL – Electo Andsilv SRL.
Asocierea respectivă a venit și cu
unii subcontractanți la această licitație derulată de Primăria municipiului Iași. Este vorba de Fire Stopping
Engineering SRL, Electricall SRL, Kadata Prest SRL. După analiza ofertei,
municipalitatea va decide dacă
aceasta se califică pentru semnarea
contractului de lucrări.

Firmă cu lipici la instituțiile
din județul Iași
Firma Mădbeton SRL colaborează
și cu Consiliul Județean Iași pentru
reabilitarea Muzeului „Nicolae Gane”,
dar și cu Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași pentru refacerea
Corpului O al instituției de învățământ
superior, situate pe bulevardul Carol
I din municipiu. Contractul derulat cu
CJ Iași are o valoare de 3,2 milioane
lei (647 mii euro), lucrările urmând a
fi gata în cursul acestui an. Proiectul
derulat în colaborare cu Universitatea Cuza are o valoare de 14 milioane
lei (2,8 milioane de euro).

Cum vor arăta lucrările la
grădinița din cartierul
Tătărași?
Investiția de la Grădinița nr.13 va
fi gestionată prin fonduri europene,

în baza Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 4 –
sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Oferta firmei Mădbeton SRL va fi
analizată până în luna septembrie
2022, conform caietului de sarcini.
Grădinița din Tătărași va fi refăcută
pe 2.600 mp, regimul de înălțime fiind
de P+1, conform municipalității ieșene. Proiectul a fost realizat de
firma BDP Construct SRL. Lucrările la
o altă grădiniță din zona Bucium a
stârnit un scandal uriaș printre localnicii din zonă, nemulțumiți de faptul
că proiectul de racordare la canalizare a acesteia nu va cuprinde și locuințele lor. Firma din Maramureș
care s-a lipit la un contract de la Primăria Iași va trebui să finalizeze proiectul până la finalul anului 2024,
conform graficului de lucrări.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Un consilier local USR face scandal
pe Facebook! Ștefan Timofte:
„Are mintea odihnită și nu
știe cum se fac aceste proiecte!”

Scandal pe Facebook făcut
de un consilier local de la
Tomești. Marius
Herghelegiu face parte din
USR și atacă prin orice mod
administrația actuală.
Marius Herghelegiu îl acuză
pe primarul Ștefan Timofte
că nu spune adevărul din
pricina unor documente
Primarul din Tomești a decis să
repare acoperișurile blocurilor din
cartier prin fonduri europene. A fost
făcut un anunț la nivel de asociație
de locatari, cum că fiecare proprietar
trebuie să aducă anumite documente. Marius Herghelegiu, consilier
local din partea USR, a început un
scandal pe Facebook prin care încearcă să inducă ideea că primarul
are interese ascunse. Ștefan Timofte
explică ferm că documentele sunt
necesare pentru documentația proiectului de accesare a fondurilor europene.

Scandal pe Facebook,
marca USR
Marius Herghelegiu este consilier
local în comuna Tomești. Acesta
caută constant motive să aducă în
spațiul on-line tot felul de acuzații la
adresa administrației locale sau chiar
direct către primarul Ștefan Timofte.
Cel mai recent scandal este pe
tema unui proiect pe care primăria
Tomești l-a adoptat în ședință pe 4
aprilie 2022. Proiectul privește reabilitarea și repararea acoperișurilor
blocurilor din cartierul Tomești. Consilierul local este „sâcâit” de faptul că
primăria, prin asociațiile de locatari,
solicită copii ale mai multor acte de
la proprietarii apartamentelor.
„Dacă ne sunt cerute documente
pentru intrarea în legalitate în acest
fel, tind să cred că ni se ascunde adevărul. Comunicarea trebuie să conțină informații și nu dezinformații.
Așadar cer ca delegatul din partea
primăriei cu asociațiile de
locatari/proprietari să informeze co-

rect proprietarii de apartamente cu
etapele ce trebuie îndeplinite în vederea aplicării la proiecte eligibile
pentru fonduri europene. Nu se poate
ca la fiecare asociație de locatari ori
de proprietari să existe cereri și informații diferite, în funcție de cât de
apropiat este președintele de asociație de alesul (mai marele) comunei
noastre”, transmite Marius Herghelegiu, consilier local Tomești.

Explicația din
partea primarului
Primarul Ștefan Timofte a dat de
înțeles că nu ar fi văzut postările consilierului local, dar s-a arătat deranjat
de faptul că acesta pare să nu înțeleagă procesul privind proiectele ce
vizează absorbția de fonduri europene.
„Eu nu intru pe Facebook, nu
știam. E nebun, e USR-ist, e împotriva
la orice, habar nu are cum se fac proiectele europene. Actele trebuie pentru accesarea fondurilor europene,

trebuie incluse în documentație. Am
depus deja două proiecte, unul de 1,6
milioane și unul de 2 milioane de lei.
În septembrie o să mai fie o sesiune,
avem nevoie de actele acestea, trebuie făcute dosarele. Eu cred că
omul acesta nu știe procedura, nu
înțeleg care este problema dumnealui. Dacă nu ai toată documentația nu
ți se iau dosarele în calcul. Lucrăm să
înființăm asociații de proprietari, lucrăm cu angajații primăriei, cu cei de
la asociațiile de locatari, trebuie îndeplinite anumite condiții pentru accesarea de fonduri europene”, a
declarat primarul comunei Tomești,
Ștefan Timofte.
Comuna Tomești se numără printre comunele cu cel mai mare procent de absorbție de fonduri
europene de când este la conducerea
primăriei Ștefan Timofte. Consilierul
Marius Herghelegiu periodic face
scandal pe Facebook în stilul consacrat al partidului USR.
Andreea Andrei
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A pierdut agoniseala de o viață!
O ieșeancă a trecut printr-un șoc
groaznic după ce i-a ars casa din temelii!

O femeie în vârstă de 66 de ani
din Satu Nou, comuna Schitu Duca,
și-a văzut locuința cuprinsă de flăcări
în doar câteva minute. Geta Mihalache a ieșit pentru scurt timp afară ca
să vorbească cu o vecină, însă, după
doar 5 minute, și-a dat seama că
viața ei nu va mai fi la fel. Deși pompierii s-au străduit să stingă focul, femeii i-a ars casa în totalitate,
rămânând fără tot ce a adunat de-a
lungul anilor, inclusiv actele.
Geta Mihalache, trece printr-un
mare necaz după ce i-a ars casa duminică, 8 mai 2022. Femeia a lăsat
nesupravegheată pentru scurt timp
o candelă aprinsă și a fost luată prin
surprindere când a văzut cum anii săi
de muncă se transformă în cenușă
într-o clipită. Vecinii i-au sărit imediat în ajutor, însă nimic nu a putut fi
recuperat. Ieșeanca povestește că
incidentul a avut un impact copleșitor asupra sănătății sale fizice și mintale, fiind nevoită să fie transportată
la spital. Acum încearcă să își construiască o nouă locuință și să uite de
aceste momente dificile.

Ieșencei i-a ars casa din
temelii de la o simplă
candelă
În cursul zilei de duminică, 8 mai
2022, localnicii din Satu Nou au fost

tulburați de fumul și de flăcările ce
ieșeau
din
curtea
unei
consătence. Incendiul putea să se
sfârșească cu o tragedie dacă nu interveneau la timp pompierii ca să
oprească răspândirea focului. Cu
toate acestea, Geta Mihalache, femeia în curtea căreia a avut loc incendiul, și-a pierdut căminul.
„Duminică a stat acasă, dar seara
trebuia sa vină în oraș ca să își facă
luni analizele. Și-a aprins o candelă,
a ieșit afară să dea de mâncare la păsări și a fost strigată de o vecină. De
la poartă până la casa care a ars sunt
20 de metri. Cât au stat de vorbă la
poartă, 5 minute, a început să iasă
fum pe geamuri și a strigat la vecini
să o ajute, că eu nu eram acasă
atunci. A venit un băiat, a vrut să
spargă un geam. Când l-a spart cu
piatra, a ieșit flacăra de 2 m în exterior. Pompierii nu au reușit să salveze
absolut nimic. Acum umblă, săraca,
să își scoată buletinul. I-au ars toate
actele, inclusiv certificatul de naștere. Și la spital are probleme pentru
că nu mai are documente. Acum
mama stă la mine, dar e greu. Stăm
cu chirie in Iași, avem copii la școală,
e o situație mai delicată. Nu știu cât
o să ne coste să reconstruim casa
sau dacă o să o readucem la starea
în care era, dar măcar două camere

să aibă. Nu e ușor să îți ardă în 5 minute munca de-o viață” povestește
fiul femeii, Florin Boroș.
Cu speranța că va reuși să clădească o nouă locuință pentru mama
sa cât mai curând, Florin Boroș a dus
vestea mai departe pe rețelele de socializare și a distribuit un cont pentru
donații.
„Contul pe care l-am postat este
pe numele soției mele. Am fost la primărie și ne-au sfătuit să deschidem
un cont pe numele mamei mele pentru că lumea de obicei nu are încredere. O să creadă că facem altceva
cu banii. Am încercat să îi fac cont,
dar nu se poate face absolut nimic
fără buletin”, mai adaugă ieșeanul.

Incendiul putea să aibă
urmări mult mai grave, dar a
fost ținut sub control
Grigore Corciovă, primarul comunei Schitu Duca, povestește despre
cele petrecute și despre intervenția
autorităților.
„Casa a ars în totalitate. Noi am
chemat echipajele primăriei care au
curățat și debarasat totul. Am alocat
pentru situații de genul acesta 10.000
de lei. În momentul de față se fac
eforturi pentru a strânge fonduri de
la populație. Au început deja să se vireze bani în contul distribuit pentru

acest scop. La fiecare eveniment negativ se creează o stare de panică
printre localnici, dar incendiul a fost
controlat, echipajul de la noi și pompierii s-au mișcat repede. Au limitat
extinderea pentru că în imediata
apropiere era un magazin care avea
un suport pentru butelii și ar fi fost
mult mai grav. S-au limitat proporțiile, dar casa nu a fost salvată. Acum
se lucrează acolo. Bătrâna a făcut un
atac de panică, a fost dusă la spital,
dar s-a întors până seara. Acum stă
cu fiul în Iași. Seara doarme în Iași și
dimineața se întoarce în sat. Toată
lumea, toți vecinii s-au mobilizat să
ajute”, relatează primarul Grigore
Corciovă.
Geta Mihalache încearcă acum să
își revină din trauma cauzată de
această întâmplare și să meargă mai
departe.
„Mi-a luat foc de la candelă, nu
mai aveam nimic aprins în casă. O țin
de obicei la icoană, pe un raft. A venit
o vecină la mine care urma să aibă
grijă de animale cât eram eu plecată
la spital, trebuia sa fiu internată. Nu
am putut să mai salvez nimic, mi-a
luat foc deodată. E casă bătrânească, din lemn uscat, a luat foc repede. Acum stau cu băiatul, dar el
locuiește la gazdă, mai stau și pe la
vecini, la țară. Am fost acum să îmi
fac un buletin provizoriu, că nu pot să
fac nimic fără acest act. Am fost la
spital în acea zi, mi s-a ridicat tensiunea și mi s-a făcut rău. M-a luat ambulanța. Nu puteam să respir.
Primăria poate îmi dă un ajutor, acum
mi-am scos buletinul ca să îmi fac un
cont în bancă. Acum nu mai văd altceva decât foc. Doctorița mi-a zis să
mă duc la psihiatrie, dar nu merg, mă
calmez eu singură” a spus Geta Mihalache, femeia cu necazul.
Pornind de la coșmarul femeii din
comuna ieșeană Schitu Duca căreia
i-a ars casa, BZI inițiază o campanie
de strângere de fonduri pentru a o
ajuta. Cei care doresc să o sprijine, o
pot face făcând donații în
contul: RO95RNCB0688164660210001,
nume – Nicoleta Andreea PARFENE.
Violina GORCINSCHI
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Peste 200 de angajați din sistemul
sanitar ieșean trebuie să susțină
un examen pentru a-și păstra postul

Ce se întâmplă cu cei peste
200 de medici, asistenți,
infirmieri, brancardieri, ce
au fost angajați ca personal
în sistemul sanitar ieșean
în perioada stării de
urgență, alertă Covid-19?
Contractele de muncă ale
acestora au încetat odată
cu ridicarea stării de alertă
Contractele de muncă pentru
medicii, asistenții, infirmierii, brancardierii și personalul TESA angajați
în perioada stării de alertă au expirat.

Peste 200 de persoane au primit o
nouă șansă de la Ministerul Sănătății
pentru a-și păstra postul în cadrul
unității medicale din Iași unde au fost
angajat. Cei mai mulți angajați au fost
la două dintre cele mai solicitate spitale în acea vreme, Spitalul de Boli Infecțioase
și
Spitalul
de
Neurochirurgie.
„În perioada stării de alertă au
fost angajați aproximativ 250 de persoane în spitalele din Iași. Cei mai
mulți au fost la Spitalul de Boli Infecțioase, 80 de persoane și la Spitalul
de Neurochirurgie, 45, și la Direcția

de Sănătate Publică, iar în celelalte
spitale câte 10-15. Cei mai mulți dintre acestea au ales să susțină examenul pentru păstrarea postului și
foarte puțini dintre cei angajați în perioada stării de alertă au încetat să
mai lucreze odată cu încheierea contractului”, a precizat Iulian Cozianu,
președintele Sanitas Iași.

obțină o notă mai mare de 6 pentru a
putea să-și prelungească contractul”,
a declarat Iulian Cozianu, președintele
Sanitas Iași.

Personalul din spitale din
Iași angajat în perioada
stării de alertă este nevoit
să susțină un examen

Amintim că în perioada stării de
alertă, în toate cele 5 valuri ale pandemiei, în toate spitalele, dar și la Direcțiile de Sănătate Publică a fost
haos. Numărul extrem de mare de
pacienți infectați cu SARS-CoV-2, a
dus la nevoia de suplimentare a personalului pentru a face față situației.
În luna iulie 2020 Direcția de Sănătate Publică Iași a transmis un anunț
de angajare. Era nevoie de medici și
asistenți medicali. Aceștia puteau fi
angajați fără organizarea unui concurs. Decizia a venit în contextul prelungirii stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 17 iulie
2020. DSP Iași a pus la dispoziție 5
posturi de medici, 15 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă.
În prezent aceștia, dar și întreg personalul din spitale din Iași angajat în
stare de alertă, trebuie să susțină un
examen pentru păstrarea postului.

Personalul din spitale, angajat în
perioada stării de alertă a început
deja susținerea examenelor pentru
păstrarea postului. Singura condiție
pentru a rămâne în sistemul medical
este de a obține minimum nota 6 la
examen.
„După încheierea stării de alertă,
s-a dat o lege pentru personalul angajat în spitale în acea perioadă să poată
da un examen pentru a-și păstra postul. Toți cei care au avut contract pe
perioadă determinată, în starea de
alertă determinată de pandemie, medici, asistenți, infirmieri, brancardieri,
și personal TESA, au început de săptămâna trecută și continuă în următoarele zile să susțină examene pentru
păstrarea postului. Aceștia trebuie să

DSP Iași a pus la dispoziție 5
posturi de medici, 15 posturi
de asistenți medicali
generaliști sau igienă

Andreea PĂDURESCU
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Vești proaste pentru Marian, tânărul de 22 de ani
care a fost implicat în conflictul de la un bar din
Scânteia. Prognosticul medicilor este foarte rezervat

Marian, tânărul de 22 de ani, victima
conflictului de la un bar din Scânteia
se află în stare gravă, din cauza
arsurilor suferite. Băiatul este
internat în secția ATI a Spitalului „Sf.
Spiridon”, în timp ce Grigore,
agresorul său este în stare bună
Tânărul de 22 de ani, victima unui conflict ce
avut loc la un bar din satul Boroșești, comuna
Scânteia, se află în stare foarte gravă la Spitalul
„Sf. Spiridon” din Iași. Marian este internat în secția
de Anestezie și Terapie Intensivă. Starea acestuia
s-a agravat. Grigore, bărbatul în vârstă de 38 de ani
și presupusul agresor al băiatului, a fost și el operat și are o evoluție bună. „Una dintre cele două
victime din comuna Scânteia, este bine. Acesta se
află în secție, este operat și grefat pe un membru,
toracic. Este vorba despre G.U., care a ajuns în UPU
cu arsuri de gradul 2-3 pe 18 la sută din suprafața
corpului , membre superioare, și torace anterior.
Celălalt, M.L., este internat în secția de Anestezie
și Terapie Intensivă. I se administrează Nexobrid,
adică debridare enzimatică. Tânărul de 22 de ani

prezenta la internare arsură prin flacăra de gradul
2-3 la nivelul extremității cefalice, membre superioare, regiunea cervicală, coapsă stângă. Avea arsuri pe 25 la sută din suprafața corporală”, a
precizat prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPUSMURD Iași.

Marian, a fost victimă a conflictului
de sâmbătă, de la barul
din comuna Scânteia
Amintim că sâmbătă noaptea, 14 mai 2022, în
comuna Scânteia din Iași au avut loc scene de
groază! Doi bărbați în vârstă de 22 și 38 de ani au
ajuns la spital în stare gravă, în urma unui conflict
care s-a încheiat tragic. Liniștea satului Boroșești,
comuna Scânteia, Iași, a fost tulburată în cursul
nopții de sâmbătă, 14 mai 2022, după ce mai multe
persoane au început să se certe la barul din sat.
Martorii povestesc că acolo au avut loc scene de
groază, iar câțiva dintre scandalagii aveau asupra
lor cuțite și erau extrem de agresivi. În urma incidentului, martorii au sunat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj
medical de la Serviciul de Ambulanță Județean.

Martorii povestesc că după conflict, tânărul de 22
de ani a plecat singur la spital, iar presupusul agresor a fost transportat cu ambulanța. Amândoi au
ajuns în stare gravă pe mână medicilor.

Un alt conflict într-un bar
din Iași s-a terminat violent
Recent, în municipiul Iași a avut loc un incident
asemănător. Reporterii BZI au prezentat un scandal ce a avut loc la restaurantul „Friend’s” din
Copou! Claudiu Constantin, zis Caleea Brăileanu,
unul dintre interlopii cunoscuți din Iași, s-a gândit
să dea o lecție ospătarilor de la restaurantul menționat pentru că nu a primit ce a comandat. În
noaptea de 11 spre 12 martie, Caleea era cu mai
multe persoane la restaurantul din Copou. A consumat alcool, iar, la un moment dat, a comandat
100 de mililitri de whisky. Unul dintre ospătari i-a
adus comanda, însă, se pare, că în pahar nu se
aflau decât 50 de mililitri. Atunci, Claudiu Constantin, zis Caleea Brăileanu, și-a ieșit din fire și l-a luat
la bătaie pe ospătar. Un alt ospătar care a încercat
să aplaneze conflictul a fost la rândul său lovit.
Andreea PĂDURESCU

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

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Zeci de persoane ajung zilnic la Cabinetul
antirabic din Iași! Cei mai mulți dintre aceștia
sunt mușcați chiar de animalele de companie

Numărul pacienților care
ajung la Cabinetul antirabic
din Iași, din cadrul
Spitalului de Boli
Infecțioase a crescut
considerabil de la începutul
lunii mai 2022. Acest
centru este singurul din
zona Moldovei în care se
efectuează seroprofilaxia
antirabică
Medicii de a Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, Iași au observat o creștere a numărului de
pacienți ce au nevoie de vaccin antirabic. Aceștia au precizat că, zilnic la
Cabinetul antirabic din cadrul unității
medicale se prezintă în jur de 20 de
pacienți. „La Spitalul de Boli Infecțioase «Sf. Parascheva» Iași, este
singurul centru autorizat din județul
Iași pentru urmărirea și instituirea
profilaxiei antirabice. De la începutul
lunii mai 2022, activitatea s-a intensificat. Adulți sau adulți însoțiți de

copii se adresează medicilor noștri
pentru evaluare și tratament după ce
au fost mușcați de câini sau pisici, fie
că sunt animale de companie sau de
pe stradă. Ne bucurăm de faptul că
aceștia aleg să se prezinte la control
după ce au suferit mușcături sau au
fost zgâriați de animale. Acest lucru
este o dovadă de responsabilitate
atât pentru ei cât și pentru cei dragi”,
a declarat dr. Florin Roșu, managerul
Spitalului de Boli Infecțioase Iași.

Peste 900 de pacienți au
ajuns la Cabinetul
antirabic din Iași
Centrul de profilaxie antirabică
funcționează încă de la începuturile
Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.
Odată cu prezentarea la timp le
medic, s-a constatat o evoluție importantă și un succes în ceea ce privește reducerea numărului de cazuri
de rabie. Aceasta fiind o boală letală
atât pentru animal, cât și pentru om
în lipsa tratamentului. Dacă în 2015
numărul focarelor de rabie se ridica

la peste 30 de, anul trecut s-au înregistrat doar trei focare de rabie la
animale mușcate de vulpe și cu care
au întrat în contact cei care le îngrijeau. „Peste 900 cetățeni care s-au
adresat Spitalului Clinic de Boli Infecțioase dintre care peste 300 au fost
copii. Cu toții au fost vaccinați antirabic. Niciunul nu a suferit complicații ca urmare a aplicării profilaxiei
antirabice. Ultimul caz de deces a
fost la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sf. Parascheva» Iași s-a înregistrat în 2012”, a precizat dr. Florin
Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași.

Cele mai grave cazuri au fost
provocate de mușcătură de
urs, lup sau vulpe
La nivelul municipiului Iași, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase este singura unitate medicală în care se
administrează vaccinul antirabic. De
obicei, pacienții sunt internați sau
tratați, în funcție de gravitatea plăgii
în alte centre medicale și aduși la noi

doar pentru administrarea vaccinului. Centrul este singurul din zona
Moldovei în care se efectuează seroprofilaxia antirabică. Această procedură se realizează doar în regim de
spitalizare și doar cazurilor foarte
grave provocate de mușcătura animalelor sălbatice: urs, lup sau vulpe.
În anul 2021 au fost înregistrate trei
cazuri de mușcătură provocată de
urs. „Este foarte important să se prezinte la medic după ce au suferit o
astfel de leziune. Nu trebuie să așteptăm simptome care să ne determine să ne prezentăm la medic. Ne
prezentăm la medicul specialist în cel
mult 72 de ore de la momentul la care
s-a produs evenimentul. Este recomandat să ne vaccinăm animalele de
companie sau din bătătură fie că
stăm în oraș sau în zona rurală.
Odată ajunși la medic, acesta decide
pașii de urmat în funcție de gravitatea mușcăturii, în funcție de proveniența animalului”, a încheiat dr.
Florin Roșu.
Andreea PĂDURESCU
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Spectacol caritabil la Teatrul
Național din Iași, intitulat „Artiști
români pentru artiști ucraineni”

Echipa de la Teatrul Național din Iași participa
cu un Spectacol caritabil intitulat „Masaj”, în regia
lui Radu Afrim în campania „Artiști români pentru
artiști ucraineni”. Reprezentația este programată
pe 26 mai 2022, de la ora 19:00, la Teatru³. Biletele
se achiziționează doar de la Agenția Teatrală (tel.
0232 255999). Uniunea Teatrală din România, în
parteneriat cu Worldwide Reading Project și CITD
(The Center for International Theatre Development) din Baltimore, a inițiat această campanie de
strângere de fonduri, care se va desfășura în perioada 16 mai – 15 iunie.
Teatrul Național (TNI) „Vasile Alecsandri” din
Iași se alătură campaniei de strângere de fonduri ”
Artiști români pentru artiști ucraineni” cu spectacolul „Masaj”, cea mai recentă producție a regizorului Radu Afrim pe scena ieșeană de teatru.
Reprezentația este programată pe 26 mai, de la ora
19:00, la Teatru³. Biletele se achiziționează doar de
la Agenția Teatrală (tel. 0232 255999). Uniunea Teatrală din România (UNITER), în parteneriat cu Worldwide Reading Project și CITD (The Center for
International Theatre Development) din Baltimore,
a inițiat această campanie de strângere de fonduri,
care se va desfășura în perioada 16 mai – 15 iunie.

Teatrul Național din Iași este alături de
campania-spectacol intitulată „Artiști
români pentru artiști ucraineni”
Sumele strânse din vânzarea de bilete, donații
și sponsorizări se pot vira în conul special deschis
de Asociația UNITER, Fondul Solidaritatea Teatrală,

RO22RNCB0072049712860086 BCR, sector 1 București. Sloganul campaniei este „Împreună pentru
păstrarea demnității artiștilor și pentru susținerea
culturii ucrainene”. În urma propunerii UNITER, 46
instituții culturale de stat și independente au răspuns favorabil apelului de a fi împreună, prin teatru, pentru păstrarea demnității artiștilor și pentru
susținerea culturii ucrainene.

Detalii despre programul spectacolelor
din campanie pot fi găsite
pe site-ul www.uniter.ro,
În perioada 16 mai – 15 iunie, instituțiile de cultură din România și Republica Moldova vor organiza
spectacole lectură pe baza a 10 texte scrise de autori ucraineni, după declanșarea războiului din
Ucraina (Andrii Bondarenko, Elena Astasieva, Igor
Biliț, Irina Gareț, Liudmila Timoșenko, Maxim Kurocikin, Natalia Blok, Natalia Vorojbit, Oksana Savcenko, Tetiana Kițenko), în traducerea Ralucăi
Rădulescu, sau vor programa spectacole din repertoriul propriu, donând încasările. Miza este
aceeași: sprijin financiar pentru artiștii ucraineni
care trec acum prin momente teribile. Detalii despre programul spectacolelor din campanie pot fi
găsite pe site-ul www.uniter.ro, pe site-urile teatrelor partenere și pe www.mystage.ro. „Masaj” are
un scenariu, regie și univers sonor: Radu Afrim,
asistent de regie: Marian-Alexandru Chiculiță, scenografie: Irina Moscu, coregrafie: Alice Veliche,
pregătire și aranjament muzical: Diana Roman.
Distribuție: Horia Veriveș, Pușa Darie, Ada Lupu,

Dumitru Năstrușnicu, Cosmin Maxim, Mălina Lazăr,
Ionuț Cornilă, Livia Iorga, Diana Chirilă, Marian –
Alexandru Chiculiță, Alexandru Bodron, Robert
Agape, George Gușuleac, Flavius Grușcă, Cezar
Ichim. Foto: Iulian Ursachi. Așadar, Teatrul Național
din Iași, face parte din campania cu un spectacol
intitulat „Artiști români pentru artiști ucraineni”
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Peste 60.000 de ieșeni au participat, în
doar câteva ore, la un eveniment derulat
la finalul săptămânii trecute în municipiu

Rezultat spectaculos, pentru orașul
Iași, la un mega-eveniment care a
avut loc la finalul săptămânii trecute
(14 mai 2022)! Ediția 2022 a Nopții
Muzeelor, organizată după doi ani de
pandemie, a înregistrat un număr
record de vizitatori. Principalele
muzee și instituții care au participat
la eveniment au reușit să strângă
peste 60.000 de participanți. Asta a

plasat Iașul locul al II-lea pe acest
plan în România
Oașul Iași, la un mega-eveniment care a avut
loc la finalul săptămânii trecute (14 mai 2022) a înregistrat un rezultat spectaculos. Ediția 2022 a
Nopții Muzeelor, organizată după doi ani de pandemie, a înregistrat un număr record de vizitatori.
Principalele muzee și instituții care au participat
la eveniment au reușit să strângă peste 60.000 de
participanți. Asta a plasat Iașul locul al II-lea pe
acest plan în România.

Record de vizitatori, în Iași, la
un eveniment derulat la finalul
săptămânii trecute.
Orașul a fost al II-lea din România
La cea de-a XVIII-a ediție a evenimentului
Noaptea Muzeelor, Complexul Muzeal Național
„Moldova” (CMNM) Iași a înregistrat 34.647 de vizitatori, după cum urmează: Palatul Culturii: 22.430,
Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa:
2.100, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași:
2020, Muzeul Unirii Iași: 1.560, Muzeul „Poni-Cernătescu” Iași: 1.537, iar Târgul Meșterilor Populari
(desfășurat în fața Palatului Culturii) cu 5.000 vizitatori. A rezultat, pentru întreg CMNM Iași, un total
de 34.647. „A fost o reușită pentru noi, lucru normal
după cei doi ani de pandemie. Pe lângă expozițiile
tematice, noi am organizat și alte momente interactive, unul dând posibilitatea de a admira în 3D
sate din județ. Au fost activități diverse și interactive pentru public și o pledoarie pentru muzee și

cultură”, a reliefat Valentina Druțu, manager CMNM
Iași.
Aproximativ 25.000 vizitatori la Muzeul Național
al Literaturii Române și Muzeul Municipal „Regina
Maria”
Pe de altă parte, toate spațiile deschise la
Noaptea Muzeelor 2022 de Muzeul Național al Literaturii Române au fost vizitate de peste 13.000 persoane iar cele de la Muzeul Municipal „Regina Maria”
aproximativ 12.000. La Iași, în cadrul acestei ediții
a Nopții Europene a Muzeelor, cele mai importante
instituții de cultură și obiective istorice au fost
deschise până în jurul orei 01.00. În România, acțiunea a fost organizată de către Rețeaua Națională a Muzeelor, membru al celei mai mari rețele
pan-europene a muzeelor anume Network of European Museum Organisations.
Călătorie istorică și muzeală prin urbe și județ,
de la Palatul Braunstein și până la Muzeul de la Cucuteni
Ieșenii au avut ocazia să „călătorească”, în timp
de la Palatul Braunstein, Muzeul Mitropolitan și
până la Palatul „Alexandru Ioan Cuza” din localitatea Ruginoasa sau Muzeul de la Cucuteni. Inițiată
de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și
patronată în prezent de Consiliul Europei (CE), de
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) este o agenție a Organizației Națiunilor Unite (ONU) și de Consiliul
Internațional al Muzeelor. Așadar, a fost un moment spectaculos și cu un record de vizitatori, în
Iași, la un eveniment derulat la finalul săptămânii
trecute.
Valentin HUȚANU
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Avem scrisoarea găsită de anchetatori!
A fost lăsată de Vanesa Burlacu înainte de
a fi ucisă în vila din Moara de Vânt: „Starea
ce mi-o provoacă amintirile cu noi…”

Anchetatorii ieșeni au descoperit în
vila din Moara de Vânt o scrisoare, pe
care una dintre victime, Ioana Vanesa
Burlacu, a lăsat-o pentru mama ei.
Surse judiciare afirmă că este vorba
despre un mesaj scris de mână de
tânăra ucisă. Scrisoarea respectivă ar
fi fost redactată chiar înaintea
dublului asasinat care s-a întâmplat
în vila respectivă
Oamenii legii au descoperit în vila din Moara de
Vânt o scrisoare, pe care una dintre victime, Ioana
Vanesa Burlacu, a lăsat-o pentru mama sa. Astfel,
surse judiciare afirmă că este vorba despre un
mesaj scris de mână lăsat de tânăra ucisă.
Scrisoarea respectivă ar fi fost redactată chiar
înaintea dublului asasinat care s-a întâmplat în vila
respectivă.

Scrisoarea lăsată de victima de pe
Moara de Vânt Vanesa Burlacu
Din câte se pare, scrisoarea ar fi fost redactată
cu câteva ore înainte ca Ioana Vanesa Burlacu să
fie ucisă cu bestialitate. Oamenii legii ar fi descoperit hârtia pe o masă de la parterul vilei din Moara
de Vânt. Aceleași surse afirmă că tânăra ar fi urmat
unele ședințe de terapie și ar fi fost îndrumată să

îi scrie mamei ei. Ședința la care a participat tânăra ieșeană a avut loc pe 8 decembrie 2021, iar
scrisoarea ar fi fost redactată pe 9 decembrie
2021.
În cadrul scrisorii, Vanesa Burlacu își exprimă
sentimentele pe care le avea față de mama ei.
„Mamă, acum, că am rămas singură, zilele par a fi
din nou mai lungi și am timp să mă gândesc la noi
în tihnă. Deși, nu știu dacă „tihnă” este cuvântul cel
mai potrivit pentru a descrie starea ce mi-o provoacă amintirile cu noi”, ar fi început tânăra scrisoarea respectivă.

Ioana Vanesa Burlacu: „E mai degrabă
o tristețe confortabilă!”
Tânăra ar fi continuat scrisoarea arătând ce
simțea în acel moment. „E mai degrabă o tristețe
confortabilă, cu care sunt așa de obișnuită, încât
simt că face parte din felul meu de a fi!”, ar mai fi
precizat Ioana Vanesa Burlacu în scrisoarea respectivă.
În continuare, tânăra a adăugat că distanța fizică dintre ea și mama ei, care ar fi fost plecată la
muncă, în Danemarca, i-a generat atât un sentiment de libertate, cât și unul de vinovăție. Aceasta
avea să fie ultima scrisoare redactată de către
Ioana Vanesa Burlacu și, respectiv, ultimul mesaj
pe care avea să i-l lase mamei ei. Conform acelo-

rași surse, într-un caiet, oamenii legii au descoperit și alte mesaje, redactate cu câteva săptămâni
înainte, prin care tânăra își exprima dragostea
pentru studentul marocan Youssef Jnyiah: „Bună,
Youssef! Acum te iubesc mai mult decât te iubeam
atunci! Însă mai sunt momente când sunt tristă,
dar, când mă uit la tine, vreau să zâmbesc!”

Dubla crimă care a cutremurat România
Dubla crimă din Moara de Vânt a ieșit la iveală
în momentul în care, la mijlocul lunii decembrie
2021, rudele marocanului Youssef Ajniyah au cerut
ajutorul Poliției ieşene, după ce tânărul nu a mai
răspuns la telefon și nu a ajuns la Bruxelles, așa
cum era programat. O patrulă din cadrul Secției IV
de Poliție a mers la adresa indicată în Moara de
Vânt, pentru a vedea dacă tânărul este bine. Agenții au descoperit cadavrele marocanului și iubitei
sale, de loc din Miroslava.
Ulterior, oamenii legii au ajuns la Ahmed Sami
El Bourkadi, studentul canadian de origine marocană bănuit de comiterea dublei crime. Acesta a
fost prins în Roma și a fost readus în Iași. Tânărul
a fost arestat preventiv. Ahmed Sami El Bourkadi
a fost trimis recent în judecată pentru omor calificat, furt și distrugere. Astfel, în timpul anchetei,
o scrisoare a victimei Ioana Vanesa Burlacu a ieșit
la iveală.
Ciprian NEDELCU
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Cât a câștigat senatorul USR Marius
Bodea după nunta din Grecia?
Petrecerea a fost organizată pe ascuns
Senatorul USR Marius
Bodea a dat lovitura după căsătoria cu Ana Maria Rogojanu din luna august 2021.
Parlamentarul a primit zeci
de mii de euro cadou la nunta
făcută pe insula grecească
Thassos, organizată în cel
mai mare secret. În paralel,
parlamentarul a devenit un
adevărat samsar de autoturisme.
Căsătoria făcută în mare
secret de senatorul USR Marius Bodea, în Grecia, în 2021,
cu Adelina Maria Rogojanu,
le-a adus celor doi însurăței
câteva zeci de mii de euro în
conturi. Nunta parlamentarului a avut loc la începutul
lunii august 2021 în insula
grecească Thassos. La nuntă
au fost prezente doar câteva
persoane, rude și prieteni.
Bodea a vrut să fie extrem de
discret, de aceea a invitat
doar pe cei apropiați.

Nunta senatorului
USR Marius Bodea a
avut loc în Grecia
Parlamentarul USR Iași
se află la a doua căsătorie.
Ana Maria Bodea (fostă Rogojanu) este originară din
Brașov, unde tatăl său, Săndel Rogojanu, are o firmă de
transport. Senatorul și-a cunoscut actuala soție în urmă
cu mai mulți ani, între ei fiind
o diferență considerabilă de
vârstă. Marius Bodea are 45
de ani, în vreme ce soția sa
are 25 de ani. După ce s-a
cunoscut cu Bodea, tânăra a
ajuns la Iași, unde a urmat
cursurile Facultății de Drept,
lucrând apoi la Institutul Notarial din Roman, județul
Neamț.

Senatorul Marius
Bodea a devenit tată
pentru a doua oară
Bodea a ales să facă
nunta tocmai în Grecia între

2 și 12 august 2021, cu un
popas în Bulgaria, invitații
fiind aleși pe sprânceană.
De pe urma darului de
nuntă, soții Bodea au adunat
aproape 22 mii de euro, conform declarației de avere publicată pe 10 mai 2022. Nașii
de cununie a cuplului au fost
Radu și Geta Ciobanu, patronii societății Chemical Company SRL din municipiul Iași.
Petrecerea din Grecia le-a
priit soților Bodea, aceștia
devenind ulterior și părinți.
Adelina Bodea a născut în
luna aprilie 2022 un băiețel,
eveniment care a fos tratat
de asemenea cu discreție de
familia celui mai slab parlamentar din județul Iași.

Parlamentarul a
investit în imobiliare.
Teren luat într-o
zonă turistică
Imediat după nuntă, soții
Bodea au trecut la afaceri
imobiliare. Marius și Adelina
Bodea și-au luat ulterior și un
teren într-o localitate turistică din județul Suceava, co-

muna Cârlibaba. Bodea a investit într-un teren de 2.781
metri pătrați intravilan în comuna aflată la 30 de kilometri de stațiunea Vatra
Dornei. În continuare, Marius
Bodea nu și-a trecut nici
acum în declarația de avere
casa din strada Nicolae Costin, din municipiul Iași, unde
locuiește din anul 2009, casa
fiind trecută pe Mioara Cătălina Bodea, sora acestuia.

Marius Bodea s-a
specializat în afaceri
cu autoturisme
Marius Bodea este cunoscut și ca un samsar de
autoturisme. De la an la an,
acesta vindea și cumpăra diferite autoturisme. O astfel
de afacere a fost parafată și
cu nașul său, în 2016, când
firma lui Ciobanu a luat un
Mercedes Benz cu 23.000
euro de la Bodea, în condițiile
în care mașina costa mult
mai puțin pe site-urile de
specialitate. O situație similară a fost și cu o mașină
vândută consilierului local

USR Răzvan Timofciuc.
În declarația de avere
pentru anul fiscal 2021, publicată pe 10 mai 2022, Bodea
deține un autoturism marca
Volkswagen, fabricat în anul
2011, o motocicletă Honda,
fabricată în 1991, o rulotă Caravelair, din 2008. Bodea are
și un Land Rover, fabricat în
anul 2018, dar și un Mercedes
Benz, din 2007. De precizat
că în declarația de avere aferentă lui 2021, nu avea mașina marca Volkswagen în
proprietate. Ba chiar, avea
două mașini marca Land
Rover, fabricate în 2012 și
2015, care au dispărut din
noua declarație. A apărut în
schimb un Land Rover, din
2018, și acel Mercedes Benz,
din 2007. Practic, în decursul
unui an, Marius Bodea a cumpărat și vândut mai multe autoturisme, ceea ce poate
trezi suspiciuni. De altfel, inspectorii Agenției Naționale
de Integritate (ANI) ar trebui
să se autosesizeze în acest
caz pentru a cerceta cum
Marius Bode a dobândit acele
mașini.

Ce avere are cel mai
slab parlamentar
din Iași?
Marius Bodea a vândut un
autoturism cu 14.100 euro
către o persoană fizică și un
alt autoturism cu 49 mii de
euro către o altă persoană fizică. Practic, parlamentarul a
arătat că a înstrăinat cele
două mașini marca Land
Rover pentru a-și lua o mașină similară ceva mai nouă.
Acesta mai are circa 75 mii
lei și 13 mii euro în conturile
bancare. Anul trecut a avut o
indemnizație de circa 135 mii
lei de la Senatul României, la
care s-au adăugat alți 19 mii
lei ca diurnă. Soția lui a ridicat circa 75 mii lei de la firma
SC ST SRL, despre care nu
apare nicio referință nicăieri.
Și în acest caz, lucrurile ar
trebui lămurite, dacă este
vorba de o eroare sau rea știință. Marius Bodea nu a putut
fi contactat telefonic pentru
a explica toate aceste detalii.
Nunta senatorului USR Marius Bodea i-a adus acestuia
în conturi o mică avere.
Vlad ROTARU
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„Auras Residence”, ghetou construit pe
un pârâu, cu supraetajare peste
noapte! Secretul afaceristului Aurel
Rascenco, care vinde cu 1.100 euro/mp

Afaceristul Aurel Rascenco a mai
obținut un etaj în plus fără să
respecte Planul Urbanistic General
din comuna Bârnova. Noile
reglementări arată că doar clădirile
mici pot fi supraetajate. Prețul de
vânzare anunțat de dezvoltator ar
trebui să reprezinte doar costul, dacă
lucrările ar fi de calitate
Proiectul afaceristului Aurel Rascenco privind
construirea mai multor tronsoane de locuințe colective scoate la iveală mai multe nereguli. La
„Auras Residence”, afaceristul a dat în folosință un
bloc cu regimul de înălțime P+6 și pregătește finalizarea altor două tronsoane cu același regim de
înălțime. Suprafața de teren disponibilă este de
3.500 metri pătrați. În total, vor fi amenajate 119
apartamente. Complexul este identificat pe strada
Sf. Ilie, sat Vișan, comuna Bârnova. Însă, proiectul
nu respectă reglementările noului Plan Urbanistic
General (PUG) aprobat de Consiliul Local din localitate. Conform PUG, zona Vișan este clar reglementată, se pot construi locuințe colective doar cu
regimul de înălțime D+P+4, adică 6 niveluri, dar blocurile lui Rascenco au 7 niveluri. A fost invocată o
supraetajare în baza Legii 50, dar în PUG este menționat clar că supraetajarea este permisă doar în
cazul clădirilor mici. Aurel Rascenco a obținut autorizațiile de construire în 2019 și 2020. „Se pot autoriza supraetajări pentru clădiri joase de locuit
sau clădiri noi P, P+1, P+1+M, cu parter liber ce va

avea altă destinație decât locuirea”, se arată în
noul PUG. Mai mult, clădirile sunt edificate pe albia
pârului Doi Peri. Investitorul pur și simplu a acoperit o groapă cu pământ și a început lucrările la fundație. Primarul comunei Bârnova, Mihai Bălan, a
declarat că pârâul nu ar afecta rezistența structurilor. „Se poate supraetajare cu 20 la sută, dar doar
după ce se face o expertiză tehnică. Acolo este un
curs de apă, dar nu e un râu cum ar fi Bahluiul. În
fiecare zi vin controale de la Inspectoratul de Stat
în Construcții”, a precizat Mihai Bălan, primarul comunei Bârnova. În aceeași localitate a construit și
afaceristul Tudor Toma, care s-a folosit de o autorizație pentru casă ca să edifice blocuri cu locuințe
colective.

„Auras Residence”, ghetou construit pe
un pârâu, la un preț nejustificat
Specialiștii consultați de BZI arată că, în zonă,
prețul cerut de dezvoltator poate fi justificat doar
dacă nu este respectată calitatea lucrărilor.
„Acum, de când s-au scumpit materialele, te costă
700-800 euro pe metru pătrat construit la care se
mai adaugă hidroizolația plus platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere. Ajungi la un cost de cel puțin
1.000 de euro. Ca să obții profit, trebuie să mai ceri
300-400 de euro. Altfel nu mai încasezi nimic”, au
explicat specialiștii. Apropiați ai dezvoltatorului,
care cunosc proiectul din Vișan, au precizat că blocurile vor fi afectate în cazul unei inundații. „Ei au
făcut o treabă bună acolo, au pus un canivou din
beton armat care preia, dar se duce spre alt teren,

unde nu se știe dacă se va construi un bloc sau o
casă. Doamne ferește de o inundație acolo”, au
spus apropiații lui Aurel Rascenco. Un alt aspect
este și problema locurilor de parcare. Raportat la
suprafața deținută de afacerist, locurile de parcare
vor fi înghesuite fără un culoar de acces. În apropriere de comuna Bârnova, afaceristul Michael
Nseir a construit ilegal ultimul etaj al blocurilor.

Aurel Rascenco explică prețul mic al
apartamentelor de la „Auras Residence”
Contactat telefonic de reporterii BZI, Aurel
Rascenco a făcut o serie de precizări legate de deficiențele identificate la „Auras Residence”. „În PUG
este D+P+4E, dar nu sunt eu organul emitent, vorbiți la Primărie. Este o supraetajare cu 20 la sută.
Legat de costuri, totul pleacă de la proiectul tehnic, când se stabilește cantitatea de fier. Când am
auzit că se scumpește, am cumpărat în avans. Ca
să ajungi la un cost de 1.000 de euro înseamnă că
respectivul nu se pricepe. Vom începe să facem
parcările, să le pregătim pentru vânzare, o să vedeți atunci. S-au făcut studii geotehnice, nu este
nicio problemă cu niciun pârâu”, a declarat Aurel
Rascenco. Conform datelor financiare disponibile,
afaceristul apare ca asociat în mai multe societăți:
Auras Imobiliare SRL, Auras Residence SRL, RAC
Proprietăți SRL, Mahna House Zahner 5 SRL. „Auras
Residence”, ghetou construit pe un pârâu, cu supraetajare peste noapte, este un proiect care va
pune probleme noilor proprietari, conform specialiștilor.
Ciprian BOARU
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Ieșeanul Bogdan Țermure a dat lovitura cu
o firmă de curierat după model englezesc.
„Nimeni nu se aștepta să avem succes”

Ieșeanul Bogdan Țermure a deschis în 2019, cu 37.000 de euro, banii
obținuți prin programul Start UP
Diaspora, o firmă de curierat. Decizia
de a se întoarce acasă a venit după
ce Regatul Unit a decis să iasă din
UE. „Întoarcerea efectivă a fost în
2017 când a început nebunia cu BREXIT-ul, după 7 ani de muncă în Anglia.
Nu m-au favorizat foarte mult aceste
schimbări din Regatul Unit. Eu am
muncit tot în domeniul livrărilor, la o
companie unde erau arondați peste
3 milioane de oameni, care a început
cu câteva comenzi și a crescut treptat. Înainte de plecarea mea explodaseră livrările la domiciliu, în Anglia, și
toată lumea comanda prin aplicația
firmei noastre de la McDonald’s pentru că eram singurii care livram mâncare de acolo. Am început ca și
curier, primii doi ani, apoi au crescut
comenzile pe săptămână de la câteva
sute la câteva mii și am avansat. Și la
noi, pe HiO cresc comenzile de la o zi
la alta. Dacă vă arăt pe restaurante o
să vedeți creștere. Noi, pe toate locațiile, avem peste 100.000 de comenzi pe lună. Iași, Vaslui, Bacău,
Piatra Neamț, Botoșani, urmează Dorohoi și Fălticeni sau București. În
platforma HiO sunt aproximativ 340
de clienți înregistrați”, spune Bogdan
Țermure, antreprenorul în vârstă de
35 de ani.

Ieșeanul Bogdan Țermure
vrea să extindă
zona de livrări
Afacerea s-a dezvoltat rapid iar
pandemia a fost un avantaj pentru
business-ul tânărului. Astfel a reușit
să crească în 2 ani cât ar fi trebuit să
crească în 5-7 ani. Compania are 200
de angajați în Moldova, o flotă cu 6
scutere electrice și alte 20 comandate, care vor ajunge până în toamnă.
Curierii au la dispoziție și 4 mașini
electrice și 30 de biciclete. „Suntem
vinovați de 200 de angajați, la momentul de față. Și la noi sunt fluctuații de personal dar avem șefii de
echipă care au fost cu noi de la început, alți angajați mai vechi, iar împreună ne dezvoltăm. Ne-am
modificat modelul de lucru. I-am
învățat și pe alții să facă livrări și leam dat voie să folosească sistemul
nostru. Noi practic am devenit și contractori și avem 30 de parteneri. Noi
nu suntem concurenții celorlalte
firme de curierat, avem discuții cu ei
să devenim parteneri. Noi oricum
avem flotă pentru livrări, am luat scutere electrice, avem mașini și biciclete. Prin aplicația noastră pot fi
anunțate toate flotele din zonă, nu
doar a noastră. În plus, noi ajungem
în 15 minute față de o oră, cât durează alte comenzi. Încet, încet vrem

să devenim partenerul principal pe
partea asta de livrări”, explică antreprenorul din Iași. Reporterii BZI au
prezentat povestea unui alt ieșean
care a deschis o firmă de curierat.

Bogdan Țermure:
„Până acum noi
am fost doar în spate”
Chiar dacă cele mai multe comenzi sunt pentru zona de food, antreprenorul își dorește să se extindă
și în alte domenii. Suma totală investită până acum în afacere este de
100.000 de euro. ”Noi avem niște linii
de credit dar suntem în proces de extindere. Suntem norocoși, să spunem
așa, pentru că am făcut profit din primul an de la deschidere. Tot ce am
investit în aplicație, echipamente, a
fost și din ce am câștigat. Acum încercăm să fim mai vizibili pe piață
pentru că până acum noi am fost
doar în spate. Chiar și un tehnician
dentar are nevoie de noi, o firmă de
contabilitate și le oferim opțiuni pentru că noi livrăm nu doar mâncare ci
și alte produse”, explică Bogdan Țermure.

Antreprenorul spune că nu
va mai pleca în străinătate
Antreprenorul spune că deși prietenii din Anglia îl întreabă aproape zil-

nic dacă se întoarce în Regatul Unit
spune că momentan rămâne cu familia în țară. „Primesc în fiecare zi telefoane de la prietenii noștri din
Anglia, cărora le-am vândut ce
aveam acolo, și ne întreabă dacă
venim dar momentan nu ne vom întoarce. Acolo e mai simplu să îți deschizi o afacere. De exemplu, pentru
livrări există niște coduri de taxare.
Acolo există o persoană special desemnată de Guvern care te ajută să
găsești codul de taxare ca să nu greșești ceva. Uitați-vă câte dosare de
contabilitate avem în birou! Acolo
aveam un caiet, trăgeam o linie pe
mijloc, în stânga treceam încasările,
în dreapta cheltuielile. Asta era toată
contabilitatea. Bine, dacă era vorba
de sume foarte mari atunci venea un
audit, erai verificat. Dar am văzut că
românii au tendința să adopte modele noi de afaceri, din străinătate,
sunt deschiși la ce e nou. Nimeni nu
se aștepta, când am deschis, să
avem succes dar am angajat 26 de
oameni în câteva zile”, încheie antreprenorul. Piața livrărilor la domiciliu
a explodat chiar la începutul pandemiei COVID-19. Ieșeanul Bogdan Țermure mai spune că pe piață este loc
pentru alte companii de curierat întrucât cererea din partea clienților
pentru livrări este în creștere.
Raluca COSTIN
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Ieșenii nu vor sa mai audă de SARS-CoV-2!
Nu au existat solicitări pentru doza 4
Ieșenii nu doresc să mai audă de
SARS-CoV-2, mai ales după ridicarea
restricțiilor existente în perioada stării de alertă. Din cauza adresabilității
tot mai reduse, centrele de vaccinare
au fost închise, ieșenii putându-se
imuniza doar în cabinetele medicilor
de familie. Deși de luni, 16 mai 2022,
a început vaccinarea cu doza 4, ieșenii nu au arătat deloc interes în prima
zi, neexistând solicitări pentru imunizare cu cea de-a două doză suplimentară de vaccin împotriva
COVID-19.
După închiderea tuturor centrelor
de vaccinare de pe cuprinsul județului Iași, vaccinarea a rămas cu totul
în seama medicilor de familie. Astfel,
luni, 16 mai 2022, în cabinetele medicilor de familie au fost vaccinate 39
de persoane. Patru dintre acestea au
primit doza 1, 12 persoane au primit
doza 2, în timp ce cu doza 3 s-au vaccinat 23 de pacienți. De la începutul
campaniei de vaccinare, la nivelul pacienților ieșeni s-au înregistrat 477
de reacții adverse ușoare.

Ieșenii nu vor sa mai audă
de SARS-CoV-2! În prima zi
de vaccinare cu cea de-a
patra doză, niciun ieșean nu
a dorit să se imunizeze
Vaccinarea cu doza 4 a început în
România luni, 16 mai 2022. Românii
se pot imuniza cu cea de-a patra
doză fie în centrele de vaccinare
existente, fie la medicii de familie.
Vaccinarea cu cea de-a patra doză se
face doar la cerere, putându-se imuniza doar persoanele vaccinate cu
trei doze de vaccin împotriva COVID19 sau cele care au făcut anterior
vaccinul ARN mesager.
Doar persoanele cu vârsta de
peste 18 ani se pot imuniza cu cea
de-a patra doză de vaccin împotriva
SARS-CoV-2. Având în vedere faptul
că pe cuprinsul orașului Iași nu mai
este deschis niciun centru de vaccinare, ieșenii se pot vaccina doar la
medicii de familie.
„Pentru ieri (n.r. – luni), la nivelul
județului Iași, nu au fost solicitări
pentru doza 4. Persoanele care doresc să se imunizeze cu cea de-a
patra doză trebuie să consulte lista
medicilor de familie care au ales să

vaccineze împotriva SARS-CoV-2. În
județul Iași, la momentul de față, sunt
174 de astfel de medici. Pacienții pot
stabili cu aceștia ziua și ora în care
se va efectua vaccinarea. Persoanele
care nu au medic de familie sau persoanele care sunt înscrise la un
medic care a ales să nu vaccineze se
vor uita pe lista cu medicii de familie
și, în funcție de zona în care locuiesc,
vor alege cabinetul la care doresc să
se imunizeze”, a declarat Marius Voicescu, purtătorul de cuvânt DSP Iași.

Cui îi este recomandat să se
imunizeze cu doza 4?
Persoanele care nu au medic de
familie sau sunt înscrise la un medic
care nu vaccinează se pot adresa oricărui medic care deține vaccinuri împotriva
SARS-CoV-2,
nefiind
necesară programarea prin platforma oficială de vaccinare.
Cea de-a patra doză de vaccin
împotriva COVID-19 poate fi administrată la minimum 4 luni de la efectuarea dozei a treia de vaccin. Asta
înseamnă că persoanele care s-au
vaccinat cu doza 3 înainte de jumătatea lunii ianuarie pot să se imunizeze acum și cu doza patru.
Reprezentanții Ministerului Sănătății
nu recomandă persoanelor imunizate

cu vaccinul Johnson&Johnson administrarea unei doze suplimentare. În
prima zi de vaccinare cu doza 4, doar
21 de români au ales să se imunizeze.
Persoanele vaccinate cu cea de-a
patra doză vor primi o adeverință de
vaccinare, generată din Registrul
Electronic Național de Vaccinări.
Deși ieșenii nu vor să mai audă de
SARS-CoV-2, trebuie să știe că specialiștii recomandă vaccinarea cu

doza 4 în mod special persoanelor cu
vârsta de peste 60 de ani. De asemenea, recomandarea de a se vaccina cu cea de-a patra doză au
primit-o și pacienții cu afecțiuni
oncologice, cu afecțiuni ajunse în
stadii avansate, persoane care au
trecut prin radioterapie sau chimioterapie sau pacienți care au
trecut recent printr-un transplant.
Codruța Șoroagă
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Dezbatere la Palatul Culturii din Iași, pe
tema ce ține de migrația forței de muncă
Dezbatere legată de migrația forței de muncă, la Palatul Culturii din
Iași. Centrul Cultural German Iași și
Complexul Muzeal Național „Moldova”
(CMNM) Iași, prin Muzeul de Istorie a
Moldovei organizează dezbaterea intitulată „Migrația forței de muncă și
familiile transnaționale”. Activitatea
va avea loc joi, 19 mai 2022, ora 18:00
la Palatul Culturii, Sala „I. D. Berindei”.

Migrația forței de muncă,
temă importantă a lumii
contemporane dezbătută la
Palatul Culturii din Iași
La dezbaterea „Migrația forței de
muncă și familiile transnaționale”
sunt invitați dr. Alina Botezat, cercetător al Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” și
dr. Alexandru-Laurențiu Cohal, cercetător al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași.
Moderator și amfitrion va fi dr. Alexander Rubel, director al Centrului
Cultural German Iași. Dezbaterea are
loc în cadrul programului „Lucruri

care Dor. Povești și amintiri ale unor
familii transnaționale”, prezentat la
Palatul Culturii respectiv Muzeul de
Istorie a Moldovei.

Analiza fenomenului
migrației în România din
ultimii 30 de ani
Întreaga discuție cu această tematică vizează analiza fenomenului
migrației în România din ultimii 30 de
ani și impactul acestuia asupra familiilor de români, din perspectivă socială, emoțională, lingvistică și
identitară. Migrația forței de muncă
creează noi modele ale familiei transnaționale care, în ciuda distanțelor
geografice se străduiește să mențină
contactul dintre membri. Începând
cu anul 1989 fenomenul migrației a
cunoscut o dinamică accelerată și a
influențat semnificativ formarea și
soarta familiilor din România, lăsând
loc pe termen lung vulnerabilităților
sociale și emoționale.
Evenimentul va facilita dialogul
între participanți pe marginea răs-

punsurilor la următoarele întrebări:
Ce spun datele oficiale despre plecarea părinților la muncă în străinătate?, Cum afectează plecarea
părinților la muncă în străinătate situația școlară a copiilor rămași
acasă? La ce vulnerabilități sunt expuși copiii care provin din familii, în
care cel puțin un părinte este plecat
la muncă peste hotare? Ce măsuri sar putea lua la nivel guvernamental
pentru a răspunde nevoilor familiilor
afectate la fenomenul migrației? Cum
se redefinesc identitatea și politicile

lingvistice ale Europei și ale României
în contextul migrației? Participarea la
eveniment este liberă. Dezbaterea se
adresează atât publicului specializat,
cât și publicului larg, respectiv tinerilor interesați de înțelegerea adecvată a impactului social, psihologic și
economic al migrației forței de
muncă. Așadar, dezbatere de la Palatul Culturii din Iași, pe tema ce ține de
migrația forței de muncă, este una de
impact social și economic.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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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
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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
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.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
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.
Confecționer, studii medii/generale
cu experiență 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
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.
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.
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.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
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.
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.
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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Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
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.

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.
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Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
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.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
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.
Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

ANUNȚURI
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.
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.
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.
Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.
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.
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.

MEDIU
Societatea comercială ADEMS SRL
anunță depunerea cererii pentru
emiterea Autorizației de mediu
pentru desfășurarea activitaților:
Fabricarea de mobila pentru birouri
si magazine-cod CAEN 3611REV.2 cod CAEN 3101; Fabricarea
de mobila pentru bucatarii Cod
CAEN: 3613 - reviz.2 Cod CAEN
3102; Fabricarea de mobila n.c.a
Cod CAEN: 3614 - REV.2 Cod Cen:
3109, Taierea si rindeluirea
lemnului Cod CAEN:1610-REVIZ.2
Cod CAEN:2010; Fabricarea
parchetului asamblat in panouri
Cod CAEN: 2030 - REVIZ.2 Cod
CAEN: 1622; Fabricara altor
elemente de dulgherie si tâmplarie
pentru construcții Cod CAEN 2030
- REVIZ.2 Cod CAEN: 1623,
desfășurate la punctul de lucrul

din municipiul Paşcani, strada
Fantanele, nr. 70-72, judeţul Iaşi.
Documentația tehnică poate fi
consultată la sediul firmei din
municipiul Paşcani, strada Mihail
Kogălniceanu, bl.C5, parter, jud
Iaşi, tel/fax 0232/765042 sau la
sediul Agenției pentru Protectia
Mediului Iasi, calea Chisnaului, nr.
43. Eventualele observații ale
publicului referitoare la activitatea
și amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iași,
calea Chișinaului, nr. 43."

LICITAȚII
În conformitate cu Legea nr.
50/1991, republicată, privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcții, O.U.G. 57/2019, privind
Codul Administrativ, Hotărârea
Consiliului Local Hârlău nr.
33/28.02.2022, orașul Hârlău
anunță : Organizează licitație
publică la sediul Primăriei orașului
Hârlău, strada Mușatini, nr. 1, în
vederea concesionării unui teren
ce aparține domeniului public al
orașului Hârlău: 1. la data de
06.06.2022, ora 10.00 pentru
următoarea zonă: - oraș Hârlău,
strada Mihai Eminescu (în
vecinătatea Liceului Tehnologic), o
parcelă de 6,00 mp, în scopul
amplasarării unei tonete –
alimentație publică: - prețul de
pornire a licitației este de 285,00
lei; - garanția de participare este
de 200,00 lei ; - valoarea caietului
de sarcini este de 100,00 lei; durata închirierii este pe o
perioadă de 10 ani. Data limită de
depunere a ofertelor va fi
03.06.2022, ora 10.00. Caietele de
sarcini se pot procura începând cu
data de 17.05.2022 de la sediul
Primăriei orașului Hârlău, Serviciul
Tehnic Urbanism și Amenajarea
Teritoriului, relații la numărul de
telefon: 0232/720.412, int. 117.
Menționăm ca plata se va face din
contul nostru nr.
RO43TREZ24A510103203030X
deschis la Trezoreria Harlau, Cod
fiscal : 4541190.

CONCURSURI
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de legător manual
tr.III, poz.16 din statul de funcţii al
Biroului Rotaprint din cadrul
Direcției Generale Administrative. •
Condiţii specifice: - 10 clase; vechime în specialitatea postului
minim un an; - certificat de
absolvire pentru ocupația de
legător manual (în poligrafie și
ateliere speciale) emis de
autoritățile naționale responsabile;
• Locul desfăşurării concursului:
Bld. D.Mangeron, nr.67, Sala de
Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam.
C-101; • Data şi ora susţinerii
probei scrise: 06.06.2022, ora
10.00. • Data și ora desfășurării
probei practice și a interviului se

vor stabili odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă (maxim
4 zile lucrătoare de la susținerea
probei precedente). Dosarele de
concurs se vor depune începând
cu data de 13.05.2022 până la
data de 26.05.2022, ora 1200, la
Direcția Resurse Umane – Biroul
Personal, corp T, et.1, cam. C-104,
tel. 0232/701111, int. 2575.
Informații suplimentare se pot
obține pe site-ul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Primaria Comunei Roscani, jud.
Iasi, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nederminată a
următorului post contractual de
execuție, vacant : Compartiment
Administrativ • Muncitor
calificat,cantonier, treapta II: •
studii medii, generale ; • condiții de
vechime de minimum 5 ani;•
permis de conducere categoria B.
Informații suplimentare la sediul
Primariei Comunei Roscani, din sat
Radeni, comuna Roscani, jud. Iasi
la telefon/fax: 0232 257058;
www.primariaroscani.ro.

SELECȚII OFERTE
Societatea profesională «
Lichidator Company 2003 » SPRL,
cu sediul în Iași, șos. Arcu nr.71,
bl. T10, sc.A, ap.1, parter, În
calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC BOCART INVEST
SRL, conform sentinței comerciale
nr.421/16.03.2011 a Tribunalului
Iași – judecător sindic, pronunțată
în dosarul nr.2993/99/2009,
Anunță primirea, până pe data de
06.09.2022, a ofertelor pentru
vânzarea - cumpărarea unei
creanțe în valoare de 219.117 lei,
pe care o deține SC BOCART
INVEST SRL la data de
12.05.2022, în baza unui titlu
executoriu (hotărîre
judecătorească) față de 2 (doi)
debitori persoane fizice. Creanța în
valoare de 219.117 lei este
compusă din suma de 215.213,70
lei/rest debit + suma de 3.903,30
lei/cheltuieli de executare
avansate. Ofertele vor fi transmise
prin e-mail sau la sediul
lichidatorului judiciar, în ziua și ora
planificate, la cererea ofertantului.
Ofertele vor fi prezentate, spre
aprobare, Adunării creditorilor.
Informații: tel. 0723/247822, email –
lichidatorcompany@yahoo.com.
Având în vedere prevederile legale
în materia protecției datelor cu
caracter personal, vă informăm că
depunerea ofertei de preț, însoțită
de documetele de identificare a
persoanei fizice (carte de
identitate) sau a persoanei juridice
(certificatul de înregistrare emis
de autoritatea la care este
înregistrată, datele de identitate,
reprezentantul legal), semnifică
acordul ofertantului pentru
procesarea datelor cu caracter
personal de către lichidatorul
judiciar în actele întocmite în
procedura falimentului, pentru a
primi informații cu privire la
colectarea de oferte.
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Un ieșean nu și-a putut înfrâna fanteziile
sexuale și a vrut să și le satisfacă. Tânăra nu
se aștepta să fie pusă în astfel de ipostaze
După ce a fost acuzat că nu și-a
putut înfrâna fanteziile sexuale, un
ieșean va fi nevoit să dea explicații în
instanță. Așadar, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au dispus recent trimiterea
în judecată a lui Petru Dobrea, sub
acuzațiile de agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și ultraj
contra bunelor moravuri.
Oamenii legii spun că ieșeanul
aborda pe stradă diverse domnișoare
și le agresa sexual. 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. În
edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Ieșeanul Petru Dobrea,
acuzat că nu și-a putut
înfrâna fanteziile sexuale
Anchetatorii ieșeni spun că Petru
Dobrea a intrat în vizorul lor în cursul
lunii martie. „În seara zilei de 11 martie
2022, în jurul orei 23:40, inculpatul

Ce au mai spus anchetatorii
ieșeni despre agresor

P.D. a urmărit şi acostat o minoră de
16 ani, în timp ce aceasta se afla la
ușa de acces în scara blocului situat
pe șoseaua Nicolina, din municipiul
Iaşi, ocazie cu care, având organul
genital scos din pantaloni, inculpatul
i-a pus o mână pe gură pentru a nu
țipa, după care i-a introdus mână pe
sub sarafanul cu care era îmbrăcată
și a atins-o pe fese. Ca urmare a acțiunii sale, victima l-a lovit cu pumnii
în zona capului, lovituri care l-au determinat pe inculpat să înceteze. To-

Bursa bârfelor

Cum s-a distrat patronul
cu castel până l-a prins nevasta
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
una despre Costică Bădeanu, patronul restaurantului cu castel din târg. Puțină lume știe că afaceristul are mai multe case de vacanță în zona
deltei, unde mai petrece cu prietenii și cu familia.
Totul a mers ca pe roate în ultimii ani, dar o fază
petrecută chiar înainte de pandemie a detonat familia afaceristului. În anul cu pricina, Costică i-a
spus Carmencitei, soața lui de o viață, să-l înso-

todată, în seara zilei de 17 martie
2022, în jurul orei 22:40, inculpatul a
urmărit-o pe persoana vătămată A.D.
în timp ce aceasta se deplasa către
adresa de domiciliu, a intrat după ea
în scara blocului situat pe șoseaua
Nicolina, a atins-o cu mâna în zona
feselor, iar, când persoana vătămată
a ripostat, împingându-l, inculpatul ia aplicat o lovitură cu pumnul în zona
nasului”, a declarant ieri Dragoș Bordianu, prim-procurorul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iași.

țească la una dintre casele de vacanță, pentru că
vin și mai mulți prieteni. Și-au făcut bagajele și în
câteva ore au ajuns în deltă. Vreo două-trei zile au
socializat, dar băieții s-au plictisit la un moment
dat și au declarat nevestelor că se duc hai-hui ca
băieții. Au plecat la băut, iar Carmencita a rămas
singură să se uite la telenovele. Și cum stătea liniștită, la un moment data apare o femeie care
avea grijă de case cât timp nu erau stăpânii. Carmencita a fost luată într-un colț și i s-a povestit
că nea Costică este la o petrecere hardcore cu gagici în altă casă din deltă. Carmencita nu a vrut să
creadă și s-a dus să verifice. Ce să crezi, informația era corectă. Ce a urmat după nu poate fi descris în cuvinte. Dar despre acest incident, babele
vor veni cu mai multe detalii în edițiile următoare.

La Cuza, Șișu anunță marea revoluție
Babele continuă rubrica de astăzi cu altă informație, de data asta din mediul universitar de la
Cuza. Personajul vizat este Livioară Șișu, profesorașul ăla litratat de la departamentul de scriere. De
ceva timp, Șișu tot se bate cu pumnii în piept că o
să o pună de-o revoluție, vorbea despre o cloacă din
universitate ce nu mai poate fi stârpită. Omul este
ofticat că a fost marginalizat după ce a făcut mai

Anchetatorii au mai susținut că, pe
26 martie 2022, la ora 8:41, în timp ce
se afla în zona Centrului Cartierului Nicolina, ieșeanul a urmărit-o pe persoana vătămată I.L.C., s-a apropiat de
ea şi, fără a-i spune ceva și fără a o
atinge, și-a dat pantalonii jos și i-a arătat organul genital, după care a urmărit-o până ce aceasta a intrat în blocul
de domiciliu. „Tot pe 26 martie 2022, în
jurul orei 8:55, în timp ce se afla în fața
scării unui bloc situat în zona Nicolina,
a observat-o pe persoana vătămată
O.M.O., a urmărit-o și a intrat în scara
blocului înaintea ei, iar, când aceasta a
ajuns la etajul I, în fața ușii locuinței
sale, inculpatul s-a apropiat și i-a propus să întrețină relații sexuale. Deoarece persoana vătămată a început să
lovească în ușă cu piciorul și să strige
după ajutor, agresorul a renunţat şi sa îndepărtat...”, a încheiat Dragoș Bordianu. Acum, ieșeanul acuzat că nu
și-a putut înfrâna fanteziile sexuale a
fost trimis în judecată.
Ciprian NEDELCU

multe buleli cu lovele când era decan la facultatea
de scriere. Nu degeaba își ia cu sictir de la colegi,
pentru că pe la toate colțurile se vorbește că nenea
este om de bază a băieților cu ochi albaștri. Așa că,
toată lumea evită să intre în discuții cu Șișu. Despre
acest personaj, babele au o grămadă de informații,
dar vor fi ținute la sertar, cel puțin deocamdată.

Bela de la primărie e tare supărată,
cererea este foarte mare
La final de rubrică, babele bârfitoare o readuc
în lumina reflectoarelor pe Bela Macanache, gagica
aia care s-a angajat la firma de turnat asfalt a primăriei. După cum toată lumea știe, gagica practică
prostituția de mai mulți ani, dar a avut noroc de măsa care i-a pus o pilă să fie angajată la făcut trotuare și la turnat covoare asfaltice. După ce a ajuns
vedetă în gazeta bâzâitoare, Bela și-a închis conturile de socializare, după care s-a răzgândit și apoi
iarăși l-a închis. Apropiații din anturajul lui Macanache au spus că fata era disperată la câte mesaje
primea pe rețeaua de socializare. Bineînțeles, primea tot felul de invitații, după ce era întrebată de
tarif, servicii prestate și modalitățile de finalizare.
Bela și-a dat seama că nu poate face față cererii
foarte mari și a renunțat la conexiunea cu fanii.

