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La mijlocul lunii iunie 2022, ApaVital
organizează altă procedură pentru
furnizarea serviciilor de pază. Comisia
de evaluare va alege oferta cu prețul
cel mai mic depusă în cadrul licitației

Compania de apă-canal a județului Iași organizează noi achiziții . Astfel, pe data de 14.06.2022,
ApaVital organizează licitația pentru furnizarea
serviciilor de pază a mai multor obiective, ce presupune și paza bunurilor sau protecția persoanelor. Valoarea estimată a contractului este de
4.102.054 lei, aproape 800.000 euro. În ceea ce privește obiectivele din județul Iași, Apavital a pus la
dispoziție 25 de posturi la sediul companiei, stația
de pompare Păcurari, stația Chirița, lacul de acumulare Chirița, stația de epurare (în apropiere de
Holboca), stația de tratare Șorogari, stația de pompare CUG și alte obiective din Pașcani, Hârlău,
Târgu Frumos. În total, vor fi prestate 171.029
ore/an. „Serviciile de protecție personală specializată se solicită pentru asigurarea securității reprezentanților care se deplasează pe teren și care prin
natura activității pe care o desfășoară pot fi supuși
agresiunii verbale și/sau fizice. Serviciile de protecție a persoanelor se va efectua cu echipaje dotate corespunzător (armament, baston tonfă, spray
lacrimogen etc.) pentru intervenție și autovehicule
specializate, în funcție de solicitările achizitorului
și se vor taxa separat față de celelalte servicii”, se

de 1 an, începând cu data de 9 septembrie 2022. În
trecut au fost organizate licitații asemănătoare.

ApaVital SA plătește firmele de pază cu
800.000 de euro și pentru
obiectivele din județul Neamț
Autoritatea contractantă a scos la licitație și
serviciile de pază aferente obiectivului „Captare Timișești” din județul Neamț. Aici, contractul va fi derulat în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023. Vor fi
asigurate 3 posturi de pază – 26.280 ore pe an.
„Personalul de pază să fie dotat corespunzător cu
uniformă și însemne distinctive, mijloace tehnic de
comunicare, mijloace tehnice de apărare, mijloace
de alarmare și semnalizare; dotarea cu armamentul și muniția aferentă pentru personalul de la posturile înarmate (societatea specializată de pază și
protecție trebuie să prezinte o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă că, în situația
în care va fi declarată câștigătoare, ulterior semnării contractului, va dota cu armamentul și muniția aferentă personalul conform planurilor de pază
aprobate de structura de ordine publică din cadrul
organului de poliție competent)”, se mai arată în

Vital derulează un program de investiții, cu fonduri
europene de peste 500 milioane de euro.

Compania de apă-canal a alocat
jumătate de milion
de euro pentru utilaje
Totodată, Apavital a lansat altă procedură și
pentru achiziția serviciilor de închirieri utilaje ce
urmează să fie folosite la lucrările de terasamente
pentru rețelele de apă și canalizare. Valoarea estimată a contractului este de 2.333.560 de lei, fără
TVA, aproape 500.000 de euro. Contractul va avea
o durată de 12 luni. Procedura organizată de ApaVital a fost împărțită în 4 loturi, ce conțin: buldoexcavator multifuncțional pe pneuri (6 bucăți),
buldoexcavator multifuncțional pe pneuri (4
bucăți), buldoexcavator multifuncțional pe pneuri
(1 bucată), minibuldoexcavator pe șenile (1 bucată),
buldoexcavator multifuncțional pe pneuri (1 bucată), buldozer șenile (1 bucată), minibuldoexcavator pe șenile (1 bucată). ApaVital SA plătește
firmele de pază cu 800.000 de euro în cadrul programului anual de achiziții.
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Antreprenorii din Iași au primit
ajutoare financiare în valoare
de aproape 6 milioane de lei

Antreprenorii din Iași au primit de la
AJOFM ajutoare financiare în valoare
de aproape 6 milioane de lei. Banii au
fost acordați pentru șomajul tehnic și
măsura „Kuzerbeit”
Antreprenorii și angajații din Iași au primit de
la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă (AJOFM) ajutoare financiare în valoare de 6
milioane de lei, în perioada martie-aprilie 2022.
Banii au fost acordați în cadrul mai multor programe derulate în perioada pandemică pentru a
ajuta mediul privat. Cei mai mulți bani au fost plătiți
antreprenorilor care au suspendat activitatea și au
trimis angajații în șomaj tehnic. Astfel, în luna martie, pentru antreprenorii care au solicitat banii în
luna februarie 2022, s-au făcut plăți în valoare de
1.731.393 lei, drept șomaj tehnic. În luna aprilie,
pentru luna martie 2022, ultima când patronii din
Iași au putut solicita șomaj tehnic dacă le-a fost
suspendată activitatea, au fost făcute plăți în valoare de 416.512 lei. În ceea ce privește programul
de muncă redus, respectiv „Kurzarbeit”, AJOFM Iași

valoare de 2.337.339 lei și 1.374.025 lei, în luna aprilie 2022. Alte două milioane de euro s-au plătit beneficiarilor din Iași, de la debutul programului până
în luna februarie 2022.

Antreprenorii din Iași mai
pot cere bani de la AJOFM
Măsura „Kurzarbeit” se derulează în continuare
iar cei interesați pot depune documentele la instituția din Târgu-Cucu în aceleași condiții ca până
acum. „Sprijin pentru program flexibil de muncă
(kurzarbeit)” înseamnă reducerea timpului de
muncă a salariaților. Aceștia pot solicita banii dacă
au constatat că cifra de afaceri s-a redus cu 10 la
sută în anul 2021. Astfel, angajatorii pot opta pentru
diminuarea programului de 8 ore, respectiv până
la 20 la sută din 8 ore. Doar măsurile care erau deschise pentru a ajuta antreprenorii afectați de pandemia COVID-19 nu mai sunt disponibile. În anul
precedent AJOFM Iași a plătit (a ajutoare financiare
în valoare de 50 de milioane de euro. Angajatorilor
care au angajat persoane între 16 și 29 de ani li sau plătit aproape 1,5 milioane de euro. În programul

din salariul brut al angajaților menținuți în muncă41,5 la sută, s-au plătit 13 milioane de euro.

Bursa Locurilor de Muncă se va
desfășura la Iași, după 2 ani de pauză
Pe 20 mai 2022, în intervalul orar 9:30-13:30, la
Casa de Cultură a Studenților din Iași și la Casa de
Cultură Municipală din Pașcani se va desfășura
Bursa Locurilor de Muncă, eveniment organizat
după 2 ani de pauză din cauza pandemiei. La eveniment vor fi prezenți peste 60 de angajatori cu diverse oferte de locuri de muncă pentru orice
pregătire profesională și orice calificare. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocupare Forței
de Muncă Iași pune la dispoziție locuri de muncă
pentru persoanele care vin din Ucraina. Astfel,
pentru că luna mai este dedicată economiei sociale și instituția care mediază relațiile între angajați și angajatori promovează acest sector. Astfel,
antreprenorii din Iași care dețin întreprinderi sociale și vor să facă angajări pot să solicite informații privind participarea la Bursa Locurilor de Muncă.
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Primăria Iași mai bagă 1,1 milioane
euro în blocurile ANL din zona
Grădinari! Se lucrează la 4 tronsoane noi

Primăria Iași va aloca circa
1,1 milioane de euro în
finalizarea lucrărilor la cele
4 tronsoane de blocuri ANL
din zona Grădinari.
Locuințele sociale vor fi
distribuite ulterior
solicitanților care au depus
cereri la Direcția Fond
Locativ
Lucrările la blocurile noi de tip
ANL din zona Grădinari vor continua
cu construcția a patru tronsoane noi.
Municipalitatea va aloca 5.8 milioane
lei (1,1 milioane de euro) pentru lucrări
rămase de executat la cele 4 tronsoane din cartierul Metalurgie, unde
se ridică blocurile de tip ANL. Firmele
interesate pot depune oferte până la
15 iunie 2022, deschiderea acestora
urmând a avea loc la 15 octombrie

anul curent. Criteriul principal de
atribuire este legat de prețul cel mai
scăzut.

Primăria Iași alocă 1,1
milioane euro în 4 blocuri
ANL din zona Grădinari
Regimul de înălțime a clădirilor va
fi de S+P+3E+M, în zonă urmând a fi
realizate și 344 locuri de parcare. „Terenul pe care se va amplasa investiția
are o suprafață de 25.800 metri
pătrați și se află în intavilanul municipiului Iași. În cadrul acestei investiții se propune finalizarea construirii
a 4 tronsoane de bloc, conform proiectului eleborat de Artehnis SRL”, se
arată în caietul de sarcini a procedurii. Finalizarea lucrărilor a cele 4 tronsoane ANL ar trebui făcută în termen
de 6 luni. Lista celor care obțin locuințe ANL este avizată la fiecare

Proiect de milioane de euro
pentru locuințele ANL
Proiectul prevede finalizarea
unor lucrări la tronsoanele respective. Investiția inițială a fost demarată în urmă cu mai mulți ani. „Scopul
contractului îl reprezintă execuția lucrărilor rămase de executat de construcții- montaj. Este vorba de
realizarea lucrărilor necesare pentru
finalizarea obiectivului la cele 4 tronsoane, sistematizarea pe verticală a
terenului, realizarea utilităților la cele
4 blocuri. Acestea se vor racorda la
rețelele existente în zonă: energie
electrică, apă, canalizare, gaze naturale, energie termică, telefonie.
Obiectul prezentei investiții va cuprinde numai finalizarea lucrărilor de
construire a blocurilor, fără rețele de
distribuție și a branșamentelor la
acestea. Se mai urmărește și reface-

lucrărilor de construire”, se mai arată
în caietul de sarcini.

Criterii noi de atribuire a
locuințelor ANL
La finalului anului trecut, Primăria Iași a schimbat criteriile de atribuire a locuințelor sociale din
municipiu. În calcul a intrat modificarea vârstei până la care un solicitant
poate obține o locuință prin programul ANL de la municipalitate. Dacă,
până acum, vârsta maximă până la
care se putea obține o astfel de locuință era de 38 de ani, prin decizia
luată de Guvern și adoptată și la nivel
local, vârsta a crescut până la 40 de
ani. Proiectul a fost avizat de Consiliul Local Iași. Primăria Iași vrea fonduri și prin alte programe pentru
blocurile ANL din oraș.
Vlad ROTARU
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Membrii trupei Zdob și Zdub vor
deveni cetățeni de onoare ai județului
Iași. Formația din Republica Moldova
a dat lovitura la Eurovision 2022

Membrii trupei Zdob și Zdub vor
deveni cetățeni de onoare ai județului
Iași. Decizia va fi oficializată la ședința de plen a Consiliului Județean
de săptămâna viitoare. Pe ordinea de
zi vor figura și alte proiecte de hotărâre.
Plenul Consiliului Județean (CJ)
Iași se va reuni în cursul săptămânii
viitoare într-o nouă ședință ordinară
a instituției. Pe ordinea de zi a ședinței vor figura câteva zeci de proiecte
de hotărâre printre care o serie de
rectificări bugetare, avizarea unor
proiecte legate de modernizarea drumurilor județene, dar și unele inves-

tiții din zona Copou. Ședința aleșilor
județeni va avea loc în cursul zilei de
miercuri, 25 mai 2022, la Palatul Administrativ din centrul Iașului.

Membrii trupei Zdob și Zdub
vor deveni cetățeni de
onoare ai județului Iași
Pe ordinea de zi a ședinței de plen
va figura un proiect privind acordarea titlurilor de cetățean de onoare
membrilor formației moldovenești
Zdob și Zdub și a fraților Vitalie și Vasile Advahov, cei care au reprezentat
țara vecină la concursul Eurovision

2022. Moldovenii au luat locul 7 în
urma concursului Eurovision ce a
avut loc în Italia în urmă cu câteva zie,
după ce au interpretat piesa „Trenulețul”. Propunerea a fost făcută de
Costel Alexe, președintele CJ Iași.
„Eurovisionul este despre unitate europeană, solidaritate și compasiune
între țări și între oameni. Am propus
să acordăm titlul de cetățean de
onoare pentru formațiile Zdob și
Zdub și Frații Vitalie Advahov și Vasile
Advahov, care au reprezentat Republica Moldova la Eurovision. Piesa a
fost compusă pentru a promova coridorul feroviar Iași – Chișinău –
Odessa și legătura dintre România –
Republica Moldova – Ucraina, creând
un culoar de comunicare și cooperare între comunitățile noastre”, a
spus Costel Alexe, președintele CJ
Iași. Ediția Eurovision 2022 a stârnit
un scandal uriaș. După ce organizatorii au anulat voturile unor țări pentru a acorda punctajele respective
Ucrainei.

Noi proiecte discutate de
consilierii județeni din Iași
Consilierii județeni vor mai discuta și un proiect de hotărâre privind
alocarea a 7,7 milioane lei pentru reabilitarea drumului județean DJ 282B

efectuate în cursul acestui an. De
asemenea, pe ordinea de zi va mai figura un proiect de hotărâre legat de
constituirea unei comisii de evaluare
a indicatorilor de performanţă pentru
cei care fac parte din Consiliul de Administrație de la Aeroportul Internațional Iași.

Investiții prin PNRR la CJ Iași
Consilierii județeni vor mai discuta un proiect de hotărâre privind
depunerea unui nou proiect la Ministerul Dezvoltării pentru finanțare prin
Programul Național de Redresare și
Reziliență (PNRR) pentru creșterea
eficienței energetice și refuncționalizarea Pavilionului I1 din cadrul centrului de servicii sociale Târgu
Frumos. Proiectul va fi depus în cadrul Componentei 5- Valul Renovării
din cadrul PNRR. Consilierii vor mai
discuta și un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Cuza Vodă” Iași. Membrii trupei
Zdob și Zdub vor deveni cetățeni de
onoare ai județului Iași după ședința
de săptămâna viitoare, completând
lista altor personalități care au mai
primit acest titlu.
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Situație halucinantă la Spitalul
„Socola”! 13 șefi de secții, puși pe
funcții cu încălcarea gravă a legii!

Situație halucinantă la Spitalul
„Socola”, unde au loc ilegalități greu
de imaginat. Managerul spitalului, dr.
Cristina Dobre, a prelungit, în mod ilegal, contractele de administrare ale
tuturor celor 13 șefi de secții, începând cu data de 8 aprilie 2022 până
la ocuparea funcției prin concurs.
Astfel, se încalcă Legea 70/2022,
care prevede ca numirile interimare
în posturile și funcțiile vacante se pot
face până la încetarea stării de alertă
și pot fi făcute pentru cel mult 90 de
zile de la data încetării stării de

alertă. În urma acestei situații absolut halucinante, unitatea medicală
suferă prejudicii economice importante, salariile pe care le încasează
șefii de secție fiind mult mari decât
cele încasate de medicii primari psihiatrie.
Dr. Carmen Mucenica este unul
dintre cei 13 medici șefi de secție cărora dr. Cristina Dobre le-a prelungit
contractele în mod ilegal. Aceasta a
fost angajată ca medic primar psihiatrie, cu contract de muncă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul

Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de
Siguranță Pădureni-Grajduri, însă în
anul 2017, ca urmare a promovării
concursului de medic șef de secție,
contractul de muncă a acesteia cu
Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri a fost suspendat pe durata ocupării funcției de
șef de secție.
După emiterea deciziei nr.
305/07.04.2022, dr. Carmen Mucenica
a solicitat o resuspendare a contractului de către Spitalul de Psihiatrie și
Măsuri de Siguranță Pădureni-Graj-

duri, până la „ocuparea prin concurs
a funcției”. Cu acest prilej, managerul
spitalului, Victor Idriceanu, i-a semnalat ilegalitatea numirii sale atât ei,
cât și managerului Spitalului „Socola”,
dr. Cristina Dobre.

Conducerea Institutului de
Psihiatrie „Socola” Iași a scos
la concurs șefiile de secții
fără aprobare din partea
Ministerului Sănătății
Conducerea Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași publica în Revista

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.

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
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„Viața Medicală”, nr. 15, din 15 aprilie
2022, anunțul de scoatere la concurs
a funcțiilor de medic șef de secție
pentru toate cele 13 secții ale spitalului. Publicarea anunțului în „Viața
Medicală” s-a făcut însă fără avizul
Ministerului Sănătății, în subordinea
căruia se afla Institutul de Psihiatrie
„Socola” Iași, și fără un acord din partea Colegiul Medicilor Iași, încălcându-se astfel Ordinul Ministerului
Sănătății (OMS) 1406/2006. Institutul
de Psihiatrie „Socola” Iași a solicitat
avizul Ministerului Sănătății pentru
organizarea concursului, dar acesta
nu a fost primit nici până în prezent.
Acestea nu sunt singurele nereguli în legătură cu anunțul publicat în
„Viața Medicală”, deoarece acesta nu
cuprinde nici condițiile pe care le
oferă unitatea medicală, tematica de
concurs și, inițial, nu era precizat nici
cuantumul taxei de concurs, aspecte
obligatorii prevăzute în articolul 15
din Ordinul nr. 1406 din 16 noiembrie
2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de
şef de secţie, şef de laborator sau şef
de serviciu din unităţile sanitare publice.
Ulterior publicării anunțului, managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, dr. Cristina Dobre, prin
decizia nr. 330/21.04. 2022, stabilea
ca taxa de concurs să fie de 1.000 de
lei, aceasta fiind publicată și pe siteul unității medicale.
Cu toate acestea, candidații la
concurs nu știu nici până astăzi bibliografia concursului, ci doar faptul
că proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr.

SOCIAL
95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă, iar proba clinică sau
proba practică se susține pe baza
metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Până acum, nu este stabilită comisia de examinare, comisie care în
baza articolului 16 din OMS
1406/2006, trebuia să primească de
la managerul unității medicale dosarele candidaților înscriși la concurs.

Situație halucinantă la
Spitalul „Socola”: 5 medici
încasează, lunar, în mod
fraudulos venituri cu 7500
de lei mai mari
Toate aceste nereguli au fost comise pentru a acoperii ilegalitatea
celor 13 decizii din data de 7 aprilie
2022, prin care conducerea spitalului
a prelungit contractele de administrare ale șefilor de secție în mod ilicit.
Prelungirea ilegală a contractelor
a adus mari prejudicii economice
unității medicale, deoarece, în cazul
medicilor șefi de secție, care au integrare clinică (sunt angajați cu jumătate de normă) veniturile încasate în
mod ilegal cresc cu 7.500 lei lunar
net.
Medicii care vor beneficia de
acest spor salarial în mod fraudulos
sunt: prof. dr. Cristian Ștefănescu,
conf. dr. Andreea Silvana Szalontay,
conf. dr. Romeo Dobrin și conf. dr.
Șerban Turliuc.
În schimb, medicii șefi de secție,
care au contract de muncă cu normă
întreagă, ca urmare a prelungirii numirii interimare ca șefi de secție, vor

primii 5% în plus la salariul de bază.
Contractele de administrare ale
tuturor șefilor de secții au fost prelungite, în anul 2020, în baza legii nr.
55 din 15 mai 2020, care prevedea, la
articolul nr. 11, măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19.
„Numirea în cadrul aparatului
propriu al Ministerului Sănătății se
face prin ordin al ministrului Sănătății
și încetează de drept în cel mult 30 de
zile de la data încetării stării de
alertă. Numirea în cadrul unităților
aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătății se face prin
act administrativ al conducătorului
instituției sau al unității angajatoare,
cu încadrarea în limita numărului
maxim de posturi aprobate de către
ordonatorul principal de credite prin
statutul de funcții, și încetează de
drept în cel mult 30 de zile de la data
încetării stării de alertă”, se arată în
lege.
Au fost făcute două prelungiri ale
contractelor de administrare în temeiul articolului 185 din Legea
95/2006: „Contractul de administrare
poate fi prelungit la expirarea acestuia pe o perioadă de 3 luni, de maximum 2 ori, perioadă în care se
organizează concursul de ocupare a
funcției”. Prin legea 70/2022 s-a prevăzut ca numirile interimare în posturile și funcțiile vacante se pot face
până la încetarea stării de alertă și
pot fi făcute pentru cel mult 90 de
zile de la data încetării stării de
alertă.
Conducerea Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași încalcă legislația
în vigoare, deoarece numirile interimare în funcția de șef de secție s-au
făcut la 30 de zile de la încetarea stării de alertă și s-au făcut pe o perioadă nedeterminată, până la
ocuparea prin concurs a funcției și
nu pe o perioadă de 90 de zile de la
încetarea stării de alertă, așa cum
prevede legea.
În urma verificării dosarelor de
concurs, toți cei 13 șefi de secție au
fost admiși, urmând să susțină proba
scrisă și proba clinică.

Dr. Carmen Mucenica a
rămas și fără șefia Secției
exterioare psihiatrie I
Cronici Bârnova și fără
postul din cadrul Spitalului
de Psihiatrie și Măsuri de
Siguranță Pădureni-Grajduri
Situația dr. Carmen Mucenica re-

de conducerea Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași cu privire la prelungirea șefiilor de secții. Astfel,
prin decizia nr. 305/07.04.2022, a
fost prelungit contractul de administrare a dr. Carmen Mucenica
drept medic șef de secție în cadrul
Secției exterioare psihiatrie I Cronici
Bârnova.
În acest timp Carmen Mucenica
era angajată ca medic primar psihiatrie cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul
Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de
Siguranță Pădureni-Grajduri. Ca urmare a promovării concursului de
medic șef de secție, în anul 2017, contractul de muncă al acesteia cu Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de
Siguranță Pădureni-Grajduri a fost
suspendat pe durata ocupării funcției de la Secția Exterioară Psihiatrie
Cronici I Bârnova.
După emiterea deciziei nr.
305/07.04.2022, dr. Carmen Mucenica a solicitat o resuspendare a contractului de către Spitalul de
Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri, până la „ocuparea
prin concurs a funcției”. Conducerea
Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de
Siguranță Pădureni-Grajduri, jr.
Victor Idriceanu, a sesizat ilegalitatea
deciziei nr. 305/07.04.2022 și a refuzat să suspende contractul de muncă
al dr. Mucenica, totodată, anunțând
conducerea Institutului de Psihiatrie
„Socola” Iași de ilegalitatea comisă.
În consecință, dr. Cristina Dobre
a anulat decizia nr. 305/07.04.2022,
însă nu și pe celelalte 12. Deoarece,
dr. Carmen Mucenica nu s-a prezentat la muncă nici după ce Victor Idriceanu i-a prezentat situația, acesta
a fost concediată de la Spitalul de
Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri.
Toate aceste decizii sunt semnate de consilierul juridic Ionel Lucian Sandovici, care, deși este
absolvent al Facultății de Drept, nu
este înscris în Colegiul Consilierilor
Juridici, așa cum prevede Legea nr.
514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de
consilier juridic.
Conducerea Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași a evitat să ofere
un răspuns referitor la situația halucinantă a numirilor ilegale a celor 13
șefi de secție, precizând că vor respecta art. 7, alin. 1, din Legea
544/2001, adică vor da niște răspunsuri în termen de 30 de zile.
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La Iași, într-o zonă rezidențială, va fi construită
cea mai modernă și spectaculoasă bază sportivă
Orașul Iași, într-o zonă selectă va avea ridicată
cea mai modernă și spectaculoasă bază sportivă
din urbe. Acesta va avea o suprafață construită de
5.810 metri pătrați, o suprafață desfășurată de
9.594 de metri pătrați, înălțimea maximă de 21 de
metri (S+D+P+2E). În ședința Biroului Executiv al
Consiliului de Administraţie (BECA) al Universității
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi a fost avizat
studiul de fezabilitate pentru Complexul sportiv.

La Iași, într-o zonă rezidențială, va fi
construită cea mai modernă și
spectaculoasă bază sportivă
cesta va avea o suprafață construită de 5.810
metri pătrați , o suprafață desfășurată de 9.594 de
metri pătrați, înălțimea maximă de 21 de metri
(S+D+P+2E) și va fi compus din bazin de înot de dimensiuni olimpice, sală de sport multifuncțională,
sală de forță și parcare. În sala de sport multifuncțională se vor practica atât activități sportive individuale cât și de echipă (futsal, handbal, baschet,

badminton). Parcarea (subterană și supraterană) va
fi prevăzută și cu locuri destinate persoanelor cu
dizabilități. De asemenea, la exterior vor fi amenajate o pistă de alergare, spații verzi și căi de acces.
După recepția studiului de fezabilitate, Universitatea va demara etapa de licitație a proiectului tehnic

de execuție și obținerea autorizației de construcție
a Complexului sportiv al UAIC. Pe de altă parte, bazinul de înot va putea fi utilizat atât pentru înot
competițional, cât și pentru înot de agrement. În
sala de sport multifuncțională se vor practica atât
activități sportive individuale, cât și de echipă (futsal, handbal, baschet, badminton). Sala de forță va
include un spațiu de antrenament cu aparate specifice, o încăpere pentru acordarea primului ajutor,
o zonă sanitară, vestiare etc. Parcarea va fi prevăzută și cu locuri destinate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, la exterior vor fi amenajate o
pistă de alergare, spații verzi și căi de acces. Urmează ca, pe aproximativ 9.000 de metri pătrați, să
se pună la punct o megaconstrucție, unde se vor
investi 15 milioane de euro. Banii ar putea veni de
la bugetul de stat (prin Compania Națională de Investiții) sau din fonduri europene. Așadar, la Iași,
într-o zonă rezidențială, va fi construită cea mai
modernă și spectaculoasă bază sportivă.
Valentin HUȚANU
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Învățământul digital, o nouă perspectivă în
zona de educație la un mare liceu din Iași

Conferința „Noi perspective ale educației în era
digitală”, ediția a IV- s-a desfășurat cu ocazia Zilelor Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”
(LIIS) Iași. Comunicările au vizat subiecte actuale,
într-o societate digitală, în care inovația și modernizarea se realizează cu rapiditate, iar adaptarea
este un semn de inteligență.

dedicați educației. Comunicările au vizat subiecte
actuale, într-o societate digitală, în care inovația și
modernizarea se realizează cu rapiditate, iar adaptarea este un semn de inteligență. Echipa de organizare a conferinței a fost formată din profesorii:
Anca Narcisa Adochiei, Cristina Timofte, Adina Romanescu, Mirela Țibu, Mihaela Acălfoaie.

Noi perspective ale educației în era
digitală, la Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil” din Iași

Liceul Teoretic de Informatică
„Grigore Moisil” Iași are profesori
inspiraționali, adevărați profesioniști,
dedicați elevilor și interesați
să le schimbe destinul în bine

Aflat sub semnul excelenței, inovației și cercetării, cancelaria LIIS a invitat la dialog profesioniști

Așadar, profesori inspiraționali, adevărați profesioniști, dedicați elevilor și interesați să le
schimbe destinul în bine au derulat acest proiect.
„Am dedicat anul acesta, a IV-a ediție a conferinței
«Noi perspective ale educației în era digitală» absolvenților noștri pentru modul în care se conectează la Liceul Teoretic de Informatică «Grigore
Moisil» Iași, apreciind dascălii din cancelaria de
ieri, trimițând constant feedback și prețuire pentru
colegii mei minunați. La Liceul Teoretic de Informatică «Grigore Moisil» Iași avem profesori inspiraționali, adevărați profesioniști, dedicați elevilor
și interesați să le schimbe destinul în bine, să îi
ajute să devină caractere puternice și valoroase
pentru comunitate. Elevilor noștri deosebit de inteligenți, care ne-au devenit parteneri în această
provocare de a dezvolta o educație digitală modernă, inovativă și foarte aproape de oameni le doresc să își îndeplinească visele, să ofere în
continuare frumusețea sufletului celor din jur și să
se înconjoare de oameni minunați!”, a menționat
prof. dr. Adina Romanescu, directorul de la Infor-

În prima zi din cadrul Zilelor Liceului Teoretic
de Informatică “Grigore Moisil” Iași s-a lansat, sub
coordonarea cadrelor didactice Maria Cristina
Fulop și Floricia, podcastul ”Confesiuni LIIS” prin
care se propune sprijinirea dialogului dintre elevi
și profesori și încurajarea tinerilor să-și exprime
punctele de vedere asupra temelor de interes specifice vârstei și profilului liceului. Activitatea va fi
continuată sub forma unui podcast săptămânal
postat pe site-ul liceului care va găzdui discuții cu
și despre tineri, despre oportunitățile și confruntările acestora cu provocările sociale ale secolului
XXI din prisma dezvoltării lor profesionale și personale într-un mediu educațional deschis și incluziv, orientat către viitor.

S-au derulat și activități cu o tradiție de
peste 11 ani, iar altele complet noi
Galeria virtuală de postere dedicate academicianului Grigore C. Moisil – coordonată de prof. dr.
Anișoara Munteanu, mesaje și scrisori ale elevilor
claselor a IX-a, „Gânduri către academicianul Grigore C. Moisil”, activitate coordonată de Consiliul
Școlar al Elevilor din LIIS, „Maratonul maximelor”
marca Moisil și concursul on- line „Viața și activitatea academicianul Grigore Constantin Moisil”, o
activitate coordonată de prof. Maria Pașcan, prof.
Liliana Vîrgă și Consiliul Școlar al Elevilor din LIIS.
Pentru a valorifica potențialul creativ al elevilor a
avut loc concursul de Produse Digitale, ediția a IVa. Programul detaliat al tuturor activităților organizate în perioada 18 – 20 mai 2022 poate fi
consultat pe https://liis.ro/Pages/view/news/946.
Așadar, învățământul digital, o nouă perspectivă în
zona de educație la un mare liceu din Iași.
Valentin HUȚANU
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Pericol public în Hlincea, comuna Ciurea!
Șoferii rup mașinile din cauza firmei
Design Proiect. Primarul Cătălin
Lupu anunță vremuri mai grele

O investiție în satul Hlincea, comuna Ciurea, județul Iași a pus pe jar locuitorii din localitate. În
toamna anului trecut, societatea Design Proiect
SRL a demarat o lucrare privind extinderea rețelelor de gaze în zona străzii Mănăstire, pentru racordarea locuințelor sociale din localitate,
administrate de Primăria Ciurea, dar și a consumatorilor casnici de pe traseu. Recent, după finalizarea investiției, acostamentul drumului nu a mai
fost adus la starea inițială. De precizat că, pe
strada amintită, două mașini nu pot trece concomitent pe ambele sensuri. Acostamentul era folosit
tocmai pentru evitarea coliziunilor mai ales în momentul când din sens opus venea un autovehicul
cu gabarit mai mare. Șoferii sunt „furați” de drum
mai ales după ploi abundente. Șanțurile sunt pline
cu apă, iar șoferii cred că pot folosi partea de acostament, dar riscă, de fapt, să producă accidente
grave. Societatea Design Proiect SRL este condusă
de soții Gheorghe și Zina Tabac. Societatea deține
licență de distribuție și licență de furnizare gaze
naturale, din anul 2007, în zonele unde a obținut
concesionarea serviciului de distribuție gaze. Astfel, operează în comunele Ciurea, Scobinți, Butea
și Mircești. În edițiile trecute ale BZI a fost prezen-

munității. Stâlpii de curent au fost montați în mijlocul drumului.

Pericol public în Hlincea, comuna
Ciurea, dar primarul Cătălin Lupu
spune că va fi mai rău
Primarul comunei Ciurea, Cătălin Lupu, a declarat pentru BZI că pe locuitorii din Hlincea îi așteaptă
un disconfort mai mare. Totuși, firma care a extins
rețeaua de gaze ar fi trebuit să refacă acostamentul,
spune primarul. „Acolo a lucrat Design Proiect, firma
care a concesionat de la Ministerul Economiei. Ei fac
lucrările și câștigă abonați. Acostamentul trebuie
refăcut de firma care a executat lucrarea. Primăria
a făcut acostamentul, trebuie adus la starea inițială.
Înțeleg ce spun oamenii, au fost depuse și sesizări,
numai că este foarte mic disconfortul acum? Imaginați-vă că s-a semnat contractul pentru extinderea
rețelelor de apă-canal de la proiectul ApaVital, cel
cu fonduri europene. Șantierul va trece tot pe acolo.
Se va săpa pentru canalizare, dar și pentru distribuția de apă. Și cetățenii ar trebui să înțeleagă. Pot folosi alte rute, cum ar fi strada Olarului, am mai
recomandat această variantă”, a declarat primarul
Cătălin Lupu. Locuitorii au arătat că infrastructura

nument istoric ce datează de la finalul secolului al
XVI-lea. „Nimeni nu face nimic. Drumul este tranzitat
de multe mașini. De cel puțin 6 luni se întâmplă asta.
Era și datoria Primăriei. Pe aici mai ajung și turiști
care se duc la mănăstire, iar drumul arată cum
arată”, susține un locuitor de pe strada Mănăstirii.
Pe strada amintită au mai fost nemulțumiri, după ce
au fost montate mai multe limitatoare de viteză.

Design Proiect: „Nu pot să vă dau detalii
dumneavoastră”
Contactat telefonic, Andrei Tabac, reprezentantul societății Design Proiect, a refuzat să ofere lămurii despre calitatea lucrărilor executate în sat
Hlincea. „Nu vă pot da eu detalii dumneavoastră.
Sunt alte instituții”, susține Andrei Tabac. Conform
ultimelor date financiare, societatea a înregistrat, în
2020, o cifră de afaceri de 3,3 milioane lei, profit de
884.885 lei, datorii de 1 milion de lei și un număr de
7 angajați. În portofoliul afaceriștilor se mai află societatea Design Proiect Gaz, cu o cifră de afaceri de
2,3 milioane lei, profit de 1,6 milioane lei, datorii de
325.206 lei, cu un număr de 8 angajați. Reamintim
că străzile din sat Hlincea, comuna Ciurea, au devenit pericol public, după ce a fost realizată extinderea
rețelei de gaz pe o distanță de aproape 3 kilometri.
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Cătălin Mihalache, patronul Fermador, are o
casă uriașă în inima Copoului. Proprietarul a
încasat într-un singur an 30 milioane de euro

Cătălin Mihalache, patronul Fermador,
locuiește în Copou, pe strada Aurora,
într-o casă uriașă. Construcția are
592 de metri pătrați și este
poziționată într-o zonă de lux a
Iașului. Specialiștii imobiliari
estimează un preț de cel puțin
300.000 de euro pentru locuința lui
Cătălin Mihalache
Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Iași care după Revoluție a dezvoltat o afacere de succes în industria cărnii este Cătălin
Mihalache. Ieșeanul locuiește de câțiva ani într-o
casă uriașă, construită pe 592 de metri pătrați, în
inima Copoului, pe strada Aurora. În luna mai 2021,
Cătătlin Mihalache a luat un PUZ pentru modificarea și extinderea locuinței menționate. Contactat
telefonic de reporterii BZI patronul Fermador nu a
oferit prea multe detalii, fiind plecat în concediu.
„Da, locuiesc în casa respectivă. Acum sunt în concediu și nu pot vorbi” , susține Cătălin Mihalache,
patronul Fermador.

Casa lui Cătălin Mihalache,
patronul Fermador, este
ridicată într-o zonă de risc
Locuința patronului Fermador este una dintre
clădirile impunătoare din zonă și dispune de o
curte generoasă în curs de amenajare. Pe poartă

anunță trecătorii că are miere de vânzare. Zona
Aurora este predispusă alunecărilor de teren din
cauza versantului instabil. Totuși, asta nu l-a oprit
pe afaceristul din Iași să locuiască în zonă. Ba chiar
afaceristul și- reabilitat recent locuința, curtea
fiind încă plină cu materiale de construcții. În zona
de lux din Copou s-au mutat de-a lungul timpului
ieșenii care au o stare financiară foarte bună întrucât metrul pătrat în această zonă ajunge la 250
de euro. Potrivit anunțurilor de pe site-urile de specialitate o locuință din apropierea casei lui Cătălin
Mihalache, cu 10 camere, 270 de metri pătrați utili,
este vândută cu aproape jumătate de milion de
euro.

Cătălin Mihalache, patronul Fermador, a
dezvoltat o afacere de succes în
industria cărnii
Fermador a fost înființată în anul 1994 sub numele Rom Trading Company, iar ascensiunea societății a început în anul 2000, atunci când Cătălin
Mihalache a achiziționat o stație de incubație în
satul Războieni (comuna Ion Neculce) și ferma de
creștere a păsărilor din satul Henci, din vecinătatea orașului Podu Iloaiei. Opt ani mai târziu, compania a inaugurat un abator modern în Podu Iloaiei,
în care a investit 6,5 milioane de euro, bani obținuți
din fonduri SAPARD, fiind una dintre primele firme
din Iași care investea fonduri europene. Investițiile
nu s-au oprit aici. În anul 2011 societatea și-a extins
operațiunile prin cumpărarea unei ferme de creș-

ferma din comuna Ion Neculce, achiziționată în
anul 2012, a fost modernizată pe parcursul a trei
ani. Astfel, de-a lungul timpul, Cătălin Mihalache a
reușit să dezvolte o afacere de succes în industria
cărnii care l-a ajutat să ajungă în topul celor mai
bine cotați fermieri din județ, fiind inclus și în topul
Forbes. În anul 2021 Fermador avea 582 de angajați, o cifră de afaceri de 151 de milioane de lei,
aproape 30 milioane de euro, profit de aproape 10
milioane de lei și datorii de 27 de milioane de lei.
Fermador are o rețea de 18 magazine proprii în 8
orașe din Moldova. Reporterii BZI au arătat în edițiile anterioare că ieșeanul Cătălin Mihalache a luat
măsuri sporite în anul 2020, când a fost o alertă de
gripă aviară, astfel că virusul nu a ajuns în fermele
sale.

Fermador se află în topul companiilor
care primesc subvenții de la APIA
Fermierul este unul dintre ieșenii care a accesat în fiecare an subvenții importante de la Agenția
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA),
fiind în topul plăților decontate de instituție. Numai
anul trecut a încasat 6 milioane de lei drept subvenții, cei mai mulți bani acordați în Iași unei companii din industria cărnii. Reporterii BZI au
prezentat în edițiile anterioare casa lui Lucian
Apostol, fiul lui Neculai Apostol de la Kosarom. Pe
de altă parte, Cătălin Mihalache, patronul Fermador, a finalizat lucrările de reparații la locuința de
pe strada Aurora, în anul 2021.
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O ieșeancă este plimbată între două
primării! Georgeta Stroe acuză că Primăria
Rediu are interese ascunse și îi pune bețe
în roate în achiziționarea unui teren!
O ieșeancă din comuna Rediu, Georgeta Stroe,
a ajuns în culmea disperării, după ce terenul pentru
care a plătit nu poate fi trecut pe numele ei. Calvarul prin care trece ieșeanca este determinat de
neînțelegerile sau reaua voință dintre două primării, cea din Valea Lupului și cea din Rediu. Conform
spuselor femeii, niciuna dintre cele două nu își
asumă jurisdicția asupra imobilului cu pricina, astfel că aceasta nu poate să devină proprietar oficial.
Georgeta Stroe se plimbă între două primării
din cauza neînțelegerii cu privire la apartenența terenului la una dintre comune. Imobilul este situat
între Valea Lupului și Rediu, dar nu s-a putut stabili
în care dintre ele se încadrează, din cauza modificării hotarelor de-a lungul timpului și a expertizelor
neconcludente în ceea ce privește măsurarea granițelor. Chiar dacă a încheiat un antecontract de
vânzare cu vecinul său și a plătit pentru imobil, femeia nu poate deveni proprietar cu acte în regulă.
Ba mai mult, aceasta declară că terenul ar fi fost
dat în posesia mamei unui dezvoltator imobiliar.

Neînțelegerea între două primării a
provocat necazuri familiei Stroe
Georgeta Stroe s-a întors împreună cu familia
sa acum 2 ani în România și s-a înțeles cu un vecin
să cumpere un teren de 7.200 de mp pentru suma
de 800.000 de lei de la el. Constantin Chelaru, proprietarul actual, nu a avut imobilul intabulat, însă
s-a înțeles cu ieșeanca să facă toate demersurile
ca vânzarea acestuia să fie posibilă. Când femeia
a încercat să vorbească la primăria Rediu, aceasta
a fost trimisă să-și rezolve problema la Valea Lupului.
„În 2020, am făcut antecontract de vânzare
pentru un teren cu un vecin de-al meu. Trebuia să
facem intabularea, pentru că nu avea. Domnul
Chelaru avea titlu de proprietate, dar trebuia să
cerem primăriei de la Rediu să ne emită un certificat fiscal ca să facem intabularea. Am făcut lucrarea cu un inginer ca să o depunem la cadastru,
după care cei de la primărie au spus că terenul nu
este în aria lor și că trebuie să mergem la Valea Lupului. Dar, nu se poate! Domnul Chelaru plătește
impozit la Rediu, nu la Valea Lupului. Cei de la Valea
Lupului mi-au transmis că s-a făcut un plan parcelar nou și că de fapt terenul este la Rediu. Cei din
Valea Lupului au fost la Rediu să semneze planul,
pentru că trebuie să semneze și cei de acolo și să
îl scoată pe Chelaru din plan, pentru că nu este în
Rediu. Nu pot să devin proprietar deoarece Primă-

nu este terenul”, a declarat nemulțumită femeia.
Ieșeanca îl acuză pe primarul de la Rediu, Constantin Ciprian Grosu, că evită să discute cu
aceasta pentru a rezolva problema. Mai mult,
spune că cei de la primărie nu au luat-o în serios,
spunând că titlul de proprietate deținut de Constantin Chelaru este făcut „după ureche”.
„În 2020, am vorbit prima dată cu primarul. Abia
intrase în funcție și zicea că încă nu știe, că nu este
familiar cu problema. De fiecare dată când merg
acolo acesta fuge, nu stă de vorbă. Mă tot trimite
la cel de la Fondul Funciar, Silviu Rusu, care știe
povestea de când a început și nu a rezolvat nimic”,
adaugă aceasta.

Cei doi primari nu s-au înțeles cu privire
la apartenența terenului
Întrebat despre această situație, Constantin
Ciprian Grosu, primarul comunei Rediu, a declarat
că, în urma expertizelor efectuate, s-a constatat
că imobilul situat în extravilan este în jurisdicția
comunei Valea Lupului.
„Cu privire la solicitarea doamnei Georgeta
Stroe, aceasta ne-a comunicat un raport de expertiză extrajudiciară tehnică topo-cadastrală (deci
un raport întocmit la solicitarea dumneaei), din
care rezultă - și este menționat în mod expres - că
terenul în suprafață de 7.200 mp pe care vrea să-l
intabuleze este pe raza comunei Valea Lupului. În
consecință, i-am solicitat în repetate rânduri să se
adreseze, pentru vizarea planului de încadrare în
tarla, la Primăria Valea Lupului”, a spus primarul
comunei Rediu.
Cu toate acestea, primarul din Valea Lupului

„Terenul nu este în Valea Lupului. Este pe
Rediu, am clarificat situația. I-am explicat doamnei
că noi am respectat titlurile de proprietate, care
au fost puse în ordine. Terenul cu pricina este la
poziția 20. Noi ne-am limitat teritoriul administrativ la poziția 19. 20 este prima proprietate pe
Rediu…”, a răspuns primarul comunei Valea Lupului, Florin Liviu Dulgheru.
Georgeta Stroe a stat de vorbă cu reprezentanții celor două primării, însă eforturile ei nu au adus
niciun rezultat favorabil.
„Acum o lună, am mers în audiență la reprezentanții celor 2 primării pentru a rezolva problema,
iar cei de la cadastru de la Valea Lupului au făcut
plan parcelar, drept dovadă că nu mai sunt liberi
decât 1.700mp, iar restul trebuie restituit comunei
Rediu. Bineînțeles că domnul Silviu, de la cadastru
de la Rediu, nu a făcut niciun plan parcelar. A venit
cu mâinile în buzunar și a sugerat să cedăm
5.500mp din teren, noi și vecinii Moldovanu, pentru
a încăpea pe Valea Lupului, iar dumnealui a făcut
fișă de punere în posesie acum pe numele Catinca
Mihalache, exact pe terenul care lipsește”, declară
Georgeta Stroe.

Ieșeanca mai bănuiește și că primăria
din Rediu refuză să o ajute din cauza
unor interese ascunse
„Vecinul meu nu are moștenitori și este bătrân.
Ei au plănuit de mult treaba asta. Daca nu îl intabulează pe numele meu, le revine lor proprietatea”,
concluzionează ieșeanca pusă pe drumuri între
două primării pentru a obține un drept de proprietate pentru un teren pentru care deja a dat bani.
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Decizie finală, în tragedia care a
cutremurat Iașul! A fost închisă
ancheta în cazul soților Maleon! La
ce concluzie a ajuns procurorul de caz

Dosarul tragediei care a
cutremurat Iașul a fost
închis. Astfel, procurorii din
cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Iași au
dispus clasarea cauzei
referitoare la moartea
soților Anda și Bogdan
Maleon. Anchetatorii au
ajuns la concluzia că cei doi
soți s-au sinucis
Decizie finală, în tragedia care a
cutremurat Iașul! Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au dispus clasarea cauzei
referitoare la moartea soților Anda și
Bogdan Maleon. Anchetatorii au
ajuns la concluzia că cei doi soți s-au
sinucis.
„Procurorul de caz a dispus clasarea cauzei în acest dosar. S-a ajuns

despre vreo crimă”, a declarat ieri Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.
Amintim că, în urmă cu câteva luni,
dosarul a fost trimis înapoi la Parchet
de judecătorii ieșeni, pentru redeschiderea urmăririi penale. Mai exact,
instanța a admis plângerea la soluție,
considerând că mai trebuie efectuate
unele acte.

Tragedia care a
cutremurat Iașul
Vestea morții soților Maleon a
venit ca un șoc chiar în ziua de Crăciun, în 2017. Anda și Bogdan aveau o
casă frumoasă, aproape de centru.
Acolo au fost găsiți amândoi decedați. După descoperirea macabră,
anchetatorii au luat în calcul toate
variantele posibile. Inițial s-a crezut
că este vorba despre o crimă urmată

găsit spânzurat, iar Anda a fost găsită
moartă în aceeași cameră, având
urme de strangulare în zona gâtului.
În urma necropsiei, s-a stabilit că
ambii soți au murit în urma asfixierii
mecanice. Varianta care a fost luată
în calcul cel mai serios a fost cea în
care Anda s-a sinucis prima, fiind găsită de Bogdan. Mai apoi, Bogdan ar
fi încercat să o salveze, dar nu a reușit. Într-un final, s-ar fi sinucis și el.
Surse din cadrul anchetei au precizat
că, în Ajunul Crăciunului, Anda și Bogdan s-au comportat ca un cuplu normal, au petrecut împreună și chiar ar
fi avut contacte intime. Dar totul avea
să se transforme într-un coșmar.

Soții Maleon, găsiți
în ziua de Crăciun
Pe 25 decembrie 2017, un apel la
112 a fost efectuat la ora 15:40.

sunt în stare de inconștiență în propria casă. Bogdan și Anda Maleon au
fost găsiți puțin înainte de ora 15:40
de către profesorul de istorie Liviu
Pilat. El a fost cel care a sunat la numărul unic de urgențe 112 și a anunțat
tragedia. Un echipaj medical a ajuns
la fața locului, dar nu a mai putut face
nimic pentru cei doi soți.
Procurorii au declarat la scurt
timp după incident că primele rezultate ale necropsiei arătau că ambii
soți au murit cu 8-10 ore înainte, ceea
ce însemnă că unul dintre ei ar fi
murit în jurul orei 6:00 dimineața. Anchetatorii au precizat încă din acel
moment că ar fi vorba despre o dublă
sinucidere. Cei doi soți s-ar fi sinucis
la o diferență de 2-3 ore. Acum, anchetatorii au luat decizia finală în dosarul privind tragedia care a
cutremurat Iașul.
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„Divorțul anului” la Iași: Aurelian
Temișan și Monica Davidescu sunt în prim
plan! Ce implicare are Ovidiu Cuncea

Pe 29 mai, începând cu ora 19:30, în Sala Mare
de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului Național
de Iași se joacă comedia „Divorțul Anului”, spectacol pus în scenă de Compania de Teatru Concordia.
Piesa tratează în mod comic și ironic relația dintre
doi soți ajunși la vârsta a treia, care încearcă să-și
salveze căsnicia, având relații extraconjugale.
În cea de-a doua parte a lunii mai, pe scena
Ateneului Național din Iași, vor urca nume sonore
ale actoriei românești. Pe 21 mai, la ora 11:00, ieșenii vor putea vedea „Povestea Omului Leneș”, urmând ca de la ora 19:00, pe scena Ateneului
Național din Iași, să se joace „Gunoierul”. Pe 22 mai,
la ora 19:00, ieșenii se vor putea delecta cu spectacolul „Să vezi ce te spun lu’ mama”, în regia Ericăi
Moldovan. Marți, 24 mai 2022, ora 19:00, ieșenii vor
putea vedea „Take, Ianke și Cadîr”, o piesă despre
toleranță, prieteni și dragoste.

„Divorțul Anului”, o comedie
spumoasă, pusă în scenă de
Compania de Teatru Concordia
Bine-cunoscuții artiști Monica Davidescu și Aurelian Temișan, vin la Iași, pe 29 mai, la Ateneul Național, de la ora 19:30, cu spumoasa comedie
„Divorțul anului”, piesă pusă în scenă de Compania

la viață o comedie inspirată din viața de cuplu, care
îi are ca protagoniști pe Ovidiu Cuncea, Monica Davidescu și Aurelian Temișan, „Divorțul anului”.
Spectatorii vor avea parte de două ore de râsete,
muzică și, de ce nu, chiar introspecție în propriile
vieți. Ieșenii care vor alege să ia parte la spectacol
vor descoperi că un divorț nu este întotdeauna un
moment eșec, ci poate fi transformat și într-un
moment vesel, care să stârnească zâmbete.
În societatea noastră, în piesele de teatru, în
seriale de televiziune și în emisiuni, se vorbește tot
mai mult despre căsătoria modernă și despre libertatea de a avea parteneri în afara căsătoriei,
rămânând în continuare în mariaj sau chiar despre
salvarea cuplului de la despărțire, prin întreținerea
de către ambii soți de relații fugitive extraconjugale. Cu toate acestea, „toate cuplurile care au încercat au eșuat lamentabil”. Până la urmă,
infidelitatea tacit acceptată se dovedește că nu e
o soluție pentru salvarea căsniciei, ci un drum
sigur către pierderea cuplului.

Ovidiu Cuncea: „Mă simt la Iași ca
la mine acasă, deoarece este un
în oraș în care am mulți prieteni”
„Divorțul anului” este o piesă adaptată de însuși

lebru din perioada anilor ’70. Piesa i-a fost dăruită
lui Ovidiu Cuncea, cu mai mulți ai în urmă.
Piesa tratează în mod comic și ironic cu accente dramatice relația soț-soție, a unor oameni
ce se îndreaptă spre „a treia tinerețe” și care se află
prinși în vârtejul „ipocriziei conveniențelor moderne”. Regia este sub semnătura lui Ovidiu Cuncea, scenografia este creată de Gabi Alb, iar
costumele au fost realizate de Ellida Toma.
Bine-cunoscutul actor și regizor Ovidiu Cuncea
se simte foarte bine de fiecare dată când revine la
Iași. Pe lângă Divorțul anului, Ovidiu Cuncea a adus
pe scena Ateneului Național din Iași și spectacolul
„Comedie cu olteni”.
„Mă simt la Iași ca la mine acasă, deoarece este
un în oraș în care am mulți prieteni. De asemenea,
am montat un spectacol chiar la Ateneul Național
din Iași, «Comedie cu olteni», care se joacă de
patru ani”, a declarat Ovidiu Cuncea.
Compania Concordia își dorește să aducă zâmbete pe fața tuturor oamenilor și vine cu piesele ei
peste tot prin țară, considerând că nu există persoană care să nu-și dorească să se detașeze
măcar pentru puțin timp de cotidian și să savureze
câteva momente de comedie. „Divorțul anului” nu
face excepție, fiind un spectacol remarcabil, care
nu trebuie ratat.
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Ieșenii au aglomerat sediul Casei de
Pensii. Vor să plece în stațiunile balneare
și cumpără bilete de tratament
Pensionarii ieșeni care vor să plece
în stațiunile balneare din țară mai pot
solicita bilete de tratament. Casa Județeană de Pensii (CJP) Iași pune la
dispoziția celor interesați noi serii de
bilete. Mai mult, în ultima perioadă sediul instituției a fost aglomerat de pensionarii care vor să achiziționeze
biletele. Cererea a crescut, spun specialiștii. „Se manifestă fenomenul de
dinainte de pandemie în sensul că pentru lunile iulie – august avem solicitări
de 10 ori mai mari decât numărul de bilete alocate. Astăzi, 20 mai 2022 se vor
distribui biletele neridicate de pensionarii care au avut alocat bilet pentru
seria care va începe pe 26 mai 2022 și
va fi o distribuire «la liber», fără punctaj. Lista biletelor disponibile va fi afișata la sediul CJP”, susține Maria
Andronache, directorul Casei de Pensii
Iași. Persoanele interesate pot obține
bilete de tratament pe baza unor documente, precum bilet de tratament
de la medic, cartea sau buletinul de

identitate, cuponul de pensie aferent
lunii aprilie 2022.

Ieșenii au aglomerat sediul
Casei de Pensii pentru a
achiziționa bilete de
tratament
Dacă atribuirea biletelor de tratament se făcea de obicei cu repartiție,
prin alocare automată în sistem informatic, în funcție de punctajul calculat pentru fiecare solicitant,
perioada cerută, numărul de locuri
alocate pe fiecare stațiune și în funcție de numărul de solicitanți pentru
acele locuri, acum, pensionarii pot să
le cumpere fără să îndeplinească
aceste condiții. Costul unui bilet este
50 la sută din cuantumul brut al pensiei în luna anterioară plecării în stațiune. Durata sejurului este de 16 zile
din care durata tratamentului balnear
este 12 zile. Biletele de tratament pot
fi cumpărate de pensionarii ieșeni în

stațiunile Nicolina, 1 Mai, Olănești,
Amară, Covasna sau Geoagiu. În ceea
ce privește plățile făcute către pensionarii ieșeni în acest an, în luna
aprilie 2022 s-au plătit pensii în valoare de 296.261.902 lei. Aproximativ
aceeași sumă s-a plătit și în luna
martie sau februarie 2022. În total, în
primele 4 luni din anul 2022 pensionarii din Iași au primit 1.328.719.714
lei. Alte plăți făcute de Casa de Pensii

Iași au fost către ieșenii care au solicitat ajutoarele de deces. În primele
4 luni din 2022 beneficiarii au primit
ajutoare de deces în valoare de
18.688.487 de lei, din care, în luna
aprilie 2022, s-au plătit 3.743.178 lei.
Reporterii BZI au arătat în edițiile anterioare că înmormântările se fac în
Iași cu plata în rate.
Continuarea pe www.BZI.ro
Raluca COSTIN
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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
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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:
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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
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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

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

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:

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,
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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:

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

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,

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;
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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.

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.

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

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

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; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

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.

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.

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

Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experiență 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Relații la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.

Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

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.

TERMO-SERVICE SA. Relații la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

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

Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Relații la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail.com,
COM.GRAJDURI VALEA SATULUI
NR.130.
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.
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,

Programator, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL .Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com

MEDIU
Comuna Tomești județul Iași
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii rutiere
afectate de fenomenele
hidrometeorologice periculoase
din comuna Tomești, județul Iași”,
propus a fi amplasat în județul Iași,
comuna Tomești, satele Tomești,
Vlădiceni, Goruni și Chicerea.
Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Iași din Calea Chișinăului nr. 43,
mun. Iași, jud. Iași, în zilele de luni
- vineri, între orele 9:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Iași.
Comuna Ciortesti, titular al
proiectului: „Sistem de alimentare
cu apa în sat Serbesti, comuna
Ciortesti, judetul Iasi” propus a fi
amplasat în comuna Ciortesti,
judetul Iasi, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM
Iasi, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul: “Sistem
de alimentare cu apa in sat
Serbesti, comuna Ciortesti, județul
Iași” propus a fi amplasat in
comuna Ciortesti, județul Iași. 1.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului Iasi din str.
Calea Chisinaului, nr. 43,
municipiul Iasi, în zilele de L-J,
între orele 9-14, precum şi la
următoarea adresă de internet
http://apmis.anpm.ro/. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a
autorităţii competente pentru
protecţia mediului.
CONSTRUCT S.R.L. prin Carabus
Ioan titulari PUZ - “CONSTRUIRE
HALE DE PRODUCTIE SI
DEPOZITARE ” amplasat in sat
Banu, com. Dumesti, NC 61285,
judeţul Iaşi, anunta publicul
interesat asupra deciziei etapei de
incadrare – proiectul de
plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesita evaluare de mediu,
urmand a fi supus procedurii de
adoptare fara aviz de mediu.
Observațiile publicului cu privire la
decizia etapei de încadrare se
primesc la sediul APM Iasi– Calea
Chişinăului nr. 43, în zilele de lunijoi (orele 8.00- 16.30) și
vineri(orele 8.00- 14.00), în termen
de 10 zile calendaristice de la
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S-a întors roata! Ce s-a întâmplat de fapt cu femeia
găsită moartă în baie la Iași, după un incendiu. S-a
vorbit din primul moment despre o crimă, dar nu este așa
Femeia găsită moartă pe strada
Mușatini după un incendiu nu ar fi
fost ucisă. Deși existau câteva
aspecte care ar fi putut conduce spre
crimă, iată că lucrurile stau altfel.
Anchetatorii ieșeni spun că, în acest caz, continuă cercetările, doar că, cel puțin în acest moment, nu există dovezi că ar fi fost vorba despre
vreo crimă.
„În acest caz continuă cercetările, pentru a se
stabili cu exactitate ce anume s-a întâmplat. Totuși, până în acest moment, nu există vreo dovadă
sau vreun indiciu care să arate că, în cauză, ar fi
vorba despre un omor”, a precizat ieri Mihaela
Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Iași. Oamenii legii au mai afirmat că victima, o pensionară din Iași, nu ar fi avut semne de
violență pe corp în momentul în care a fost descoperită decedată.

Ce s-a întâmplat pe strada Mușatini
Amintim că o femeie și-a găsit sfârșitul în apartamentul său de pe strada Mușatini, din cartierul
Alexandru cel Bun. Sâmbătă după-amiază, Elena I.
a fost găsită decedată după ce locuința sa a fost
cuprinsă de flăcări. Vecinii femeii au sunat la numărul unic de urgențe 112 și au cerut ajutor. Mai
multe echipaje de prim ajutor au ajuns la fața locului, dar din păcate pentru femeie nu s-a mai
putut face nimic. Polițiștii ajunși la fața locului au
făcut câteva verificări, iar mai apoi cazul a fost
preluat de către procurori, pentru că existau suspiciuni de omor. Concubinul femeii este cel bănuit
că i-ar fi făcut rău. Vecinii concubinilor au precizat

Bursa bârfelor

că, de-a lungul timpului, din apartamentul lor s-au
auzit certuri.
„A murit intoxicată sau ceva, de la incendiu oricum, din ce am înțeles. El era cu băutura în cap tot
timpul. Se certau, se băteau, acum nu știu dacă ia făcut el ceva sau dacă a murit din cauza focului.
Oricum aveau așa o relație ca pisica și câinele. Locuiau doar ei aici, mai veneau uneori diferiți indivizi, dar nu stăteau”, a spus o vecină de-a
concubinilor.

Necropsia femeii a fost făcută la
Institutul de Medicină Legală (IML) Iași
chiar sâmbătă seara
Având în vedere că între concubini exista o
stare de conflict, procurorii ieșeni au decis să extindă cercetările. Necropsia femeii a fost făcută la
Institutul de Medicină Legală (IML) Iași chiar sâmcerut actele. Ciudat este că pe net a apărut un filmuleț în care individul respectiv era bătut. Lucrurile au stat simplu. Polițiștii au vrut să-l
imobilizeze pe bărbat în zona primăverii pentru că
sperau la vreo primă. Mai mult decât atât, pepenașii de la locală, spunem așa pentru că pe unii
dintre gabori mai bine îi sari decât să-i ocolești nu
au mai imobilizat pe nimeni niciodată și s-au dat
cap în cap pe acolo de le-a dat borșul. Acum fac
panaramă că poate primesc vreun ban de pe la
bărbatul bătut...

Penale vândute la liber, Oare nimeni
nu vede? Sau nu vrea să vadă?
Pepenașii de la locală
s-au dat cap în cap
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu o povestioară despre întâmplare de pe la puliția locală.
Bre, s-a dat zvon prin mai tot orașul că doi gabori

În continuarea bârfelor de azi babele vor să vă
mai spună câteva vorbe legate de contrabanda de
prin Tărg. Cică de o vreme pe la piețile unde se
vând „țigări, țigări” se vând și penale. Ce-s alea?
Apăi niște țigări făcute din chimicale care rup în
două capul consumatorilor. Miliția nu se complică

bătă seara. Anchetatorii au vrut să afle dacă a avut
parte de o moarte violentă sau dacă a murit din
cauza incendiului izbucnit în apartament. Surse din
cadrul anchetei au precizat că pe trupul ei nu au
fost găsite alte semne decât cele rămase în urma
incendiului.
Totuși, asta nu înseamnă că nu există șanse ca
femeia să fi fost omorâtă de concubin. Bărbatul a
fost luat de polițiști și dus la Institutul de Psihiatrie
„Socola”, acolo unde va rămâne internat pentru a
fi expertizat. În tot acest timp, anchetatorii trebuie
să stabilească ce a făcut concubinul femeii în ziua
în care aceasta s-a stins. Odată ce anchetatorii vor
afla dacă partenerul femeii este în deplinătatea facultăților mintale și vor reface traseul acestuia din
ziua de sâmbătă, vor putea pune cap la cap totul și
vor putea spune dacă este vorba despre o crimă
sau nu.
Dragoș SAVIN

Cică există un cod bpentru penale. Se spune „dă
una la bucată”. Cică e vreo 20 de lei bucata, dar
nah, babele nu se bagă în detalii... Alții ar trebui
să le știe pe astea. Mai povestim și noi în alte ediții
despre astea...

Șăfii își bat joc de tăți suptalternii care
nu stau... cu capu-n pământ!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare vă prezintă una de pe la o societate din
târg, pre numele ei ApaMortal. Cică, pe la firma
aiasta, este o practică obișnuită de a-i teroriza pe
unii dintre amploaiați. Gurile rele spun că cei terorizați sunt, de fapt, cei care nu au grad de rudenie cu vreun coleg. Din câte se pare, cei mai mulți
dintre cei hărțuiți acceptă situația, de teama pierderii locului de muncă. În mod normal, nimeni nu
este obligat să suporte frustările unui șef ierhaic
dezumanizat! Însă, pe la noi, pe la românași, a devenit o obișnuință ca șăfii să se creadă Dumnezăi,

