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Acuzații grave aduse de un fost
angajat al firmei de curățenie care
are contract cu CTP Iași. Costel Ursu:
„M-au obligat să semnez demisia!”

Un fost angajat al firmei ce asigură
curățenia în tramvaiele CTP Iași
aduce acuzații grave la adresa
angajatorului. Costel Ursu susține că
a fost forțat să își semneze demisia.
Managerul companiei de curățenie nu
a vrut să comenteze foarte mult
situația fostului angajat și a spus că
așteaptă decizia instanței
Firma „CFI SOLUTIONS S.R.L.” are contract cu
Compania de Transport Public Iași, în vederea igienizării vehiculelor. Un fost angajat al firmei de curățenie aduce acuzații grave cu privire la condițiile
de muncă. Patronul firmei așteaptă decizia instanței și evită să dea foarte multe detalii. Surse din
depou demontează acuzațiile lui Costel Ursu.

Un fost angajat al firmei
„CFI SOLUTIONS S.R.L.” aduce
acuzații grave fostului angajator
Costel Ursu acuză firma „CFI SOLUTIONS S.R.L.”
că l-au forțat să semneze demisia, după ce a făcut
sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)
Iași. Acesta a făcut o sesizare cu privire la condi-

țiile de muncă și calculul zilelor lipsă. „Am aflat că
m-au furat și nu îmi treceau toate zilele și m-au
obligat să îmi dau demisia. Toți angajații se plângeau că nu au trecute toate zilele de muncă. Șeful
ne-a obligat într-o zi, dacă vine cineva, să spunem
că am stat toată lumea cu săptămânile acasă.
Noaptea au angajați care consumă alcool, nu îi verifică nimeni. Au persoane cu handicap, care se folosesc de ei zi și noapte. Pe tot parcursul
pandemiei nu mi-a dat 1 leu. Au foarte multe probleme, în fiecare an licitează ilegal, nu lasă altă
firmă... Și eu cât am lucrat la generale, doar cu
peria manual spălam scaunele de la tramvaie, și la
gară și în Dacia”, declară Costel Ursu, fost angajat
la „CFI SOLUTIONS S.R.L.”.

Un angajat de la Depou Gară
demontează acuzațiile lui Costel Ursu
Ion Bălan, maistru la depoul de la gară, susține
că firma de curățenie dispune de toate echipamentele necesare.
„Eu pe el îl cunosc pentru că venea și îmi arăta
că a făcut curățenie. Tot ce știu e că mai trăgea din
când în când câte un păhărel, în rest își vedea de
treabă. Din ce știu firma are aspiratoare, au toate
materialele care trebuie, firma pare ok din câte

vedem noi. Nu am văzut persoane cu handicap vizibil care să lucreze aici”, a declarat Ion Bălan,
maistru în cadrul depoului Companiei de Transport
Public Iași din zona gării.

Patronul firmei așteaptă
decizia instanței de judecată
Patronul firmei „CFI SOLUTIONS SRL”, Florin
Cojocaru, cunoaște situația lui Costel Ursu și declară că toate demersurile din cadrul companiei
sale au fost făcute corect, mai mul de atât acesta
susține că fostul angajat a fost plătit conform contractului de muncă. Florin Cojocaru se abține în
mare parte din a explica situația pe motiv că așteaptă o decizie din partea instanței de judecată.
„Cunosc foarte bine aceste plângeri. Am vorbit
cu dumnealui, i-au explicat și colegii, i-am adus
aminte că și-a luat banii, nu a fost plătit în minus.
S-a adresat instanței, în momentul de față cel mai
bine e să așteptăm hotărârea instanței. Este o noutate pentru mine consumul de alcool, dar am să verific și aspectul acesta”, explică Florin Cojocaru,
managerul firmei „CFI SOLUTIONS SRL” în legătură
cu acuzațiile grave aduse de un fost angajat al firmei de curățenie.
Andreea Andrei
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Modificare importantă de trafic la pasajul
Alexandru cel Bun din Iași! Investiție
de 21 milioane de euro într-una
din cele mai aglomerate zone din oraș

Modificări importante de
trafic la pasajul Alexandru
cel Bun din municipiul Iași.
Pasajul rutier lung de peste
500 metri va intra în
reabilitare totală. Investiția
se ridică la aproape 21
milioane de euro, conform
devizului făcut în urma
proiectului comandat de
municipalitate
Veste importantă pentru șoferii
din municipiul Iași. Pasajul rutier Alexandru cel Bun din municipiu ar urma
să fie reabilitat complet, investiția
fiind estimată la 103 milioane lei (20,8
milioane euro). Construcția care
leagă zona Nicolae Iorga de cartierul
Alexandru cel Bun nu a fost reabilitată în ultimii ani, fiind un real pericol
pentru pietoni și pentru șoferii care

o tranzitează zilnic. Proiectarea investiției a fost făcută în urmă cu câteva luni de firma Pod Proiect SRL, iar
acum municipalitatea va trece la execuția lucrărilor de reabilitare.

Traficul rutier de la pasajul
Alexandru cel Bun din Iași se
va schimba radical
Din cele 103 milioane lei (20,8 milioane euro), pentru construcție și
montaj se vor aloca 86,8 milioane lei
(17,5 milioane euro). Investiția va presupune și alte etape. „După modernizare, pasajul va avea mai multe
caracteristici. Structura de rezistență va fi din grinzi prefabricate din
beton precomprimat cu plată cu
supra betonare. Lungimea totală va
fi de 535,45 metri, lungime măsurată
pe axul proiectat. Lungirea suprastructurii pasajului va fi de 165,45
metri. Rampa Alexandru cel Bun va

avea o lungime de 155 metri, iar
rampa Nicola Iorga va avea o lungime
de 215 metri. Lățimea părții carosabile va fi de 22 metri, iar lățimea părții
carosabile va fi de 2 × 2,25 metri. Carosabilul va fi modernizat pe o lungime de 8.410 metri pătrați”, se arată
în proiectul de hotărâre.

Se schimbă și liniile de
tramvai de pe pasajul
Alexandru cel Bun
Lucrările de reabilitare vor cuprinde investiții la infrastructura rutieră auto și a liniilor de tramvai, dar
și la nivelul suprastructurii pasajului.
Lucrările la linia de tramvai se vor întinde pe circa 1 kilometru și vor cuprinde o porțiune mai amplă dinspre
Nicolae Iorga spre cartierul Alexandru cel Bun. Conform proiectului, durata de exploatare ar urma să fie de
55 ani după finalizarea lucrărilor.

„Pasajul rutier Alexandru cel Bun a
fost construit pe baza unui proiect
tehnic întocmit de Institutul de Cercetări și Proiectări Moldova Iași în
anul 1977. Pasajul a fost construit
între anii 1977 și 1980 de Grupul de
Șantiere Drumuri și Poduri Iași. Pasajul asigură circulația rutieră, pietonală și a tramvaielor dintre cartierele
Alexandru cel Bun și zona centrală a
municipiului Iași, pe strada Silvestru
și șoseaua Națională”, se mai arată în
proiectul derulat de municipalitate.
La baza pasarelei, fisurile din coloanele de susținere se pot vedea cu
ochiul liber, degradarea fiind din ce în
ce mai accentuată. Astfel, traficul rutier pe pasajul Alexandru cel Bun din
Iași este afectat din cauza structurii
precare a construcției.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Fără controlori în tramvaiele și
autobuzele CTP! Ieșenii vor
călători gratis în fiecare zi de vineri

Nici un controlor nu va mai urca în
zilele de vineri în tramvaiele și
autobuzele CTP Iași! Primăria Iași a
propus ca în fiecare zi de vineri, din
perioada iunie-decembrie 2022, să se
circule gratis cu mijloacele de
transport public, decizia fiind
cuprinsă în programul Vinerea Verde
Ieșenii ar urma să călătorească gratuit în fiecare zi de vineri până la finalul anului 2022. În perioada iunie-decembrie 2022, în fiecare zi de vineri,
călătorii care circulă cu autobuzele și tramvaiele
Companiei de Transport Public (CTP) Iași nu vor
plăti pentru bilete. Primăria Iași a decis să implementeze programul „Vinerea Verde”, în baza căruia
ieșenii sunt încurajați să lase mașinile personale
acasă și să se folosească de transport public. Decizia finală va fi luată de Consiliul Local, în ședința
ce va avea loc în cursul săptămânii viitoare.

Nici un controlor nu va mai urca
în zilele de vineri în tramvaiele
și autobuzele CTP Iași!
Costurile suportate de autoritatea locală ar fi
de 1,91 milioane de lei, sume care țin de utilizarea
mijloacelor de transport în comun, combustibil, dar
și din biletele care urmau să fie achiziționate. „Pen-

tru buna funcționare a programului Vinerea Verde
operatorul de transport va asigura dezinstalarea
opțiunii de achitare pe durata fiecărei zile de vineri
a contravalorii biletelor și abonamentelor cu valabilitate de până la 1 zi, din zona tarifară nr. 1, stabilite prin hotărârile Consiliului Local al municipiului
lași. Durata de valabilitate a abonamentelor, altele
decât cele cu valabilitate de până la 1 zi, va fi prelungită corespunzător zilelor de implementare a
programului Vinerea Verde din perioada de valabilitate a abonamentului respectiv”, se arată în proiectul de hotărâre.

Călătorii gratuite în mai
multe orașe din Europa
În alte orașe din Europa se circulă în astfel de
condiții pentru susținerea programului „Vinerea
Verde”, compensația fiind susținută de autoritățile
locale. „În România, gratuitatea la transportul public local pentru toți călătorii în fiecare zi de vineri
este implementată începând cu anul 2021 în municipiul Cluj-Napoca. În Uniunea Europeană gratuitatea la transportul public local este practicată
atât la nivel local în orașele Samakov din Bulgaria,
Strakonice din Cehia, Toulouse din Franța, Skoudas
din Lituania, Velenje Slovacia, Cascais din Polonia
etc., dar și la nivel național în Luxemburg. Proiectul
de hotărâre privind aprobarea programului Vinerea

verde în cadrul transportului public local din municipiului lași pe parcursul anului 2022 îndeplinește
condițiile de natură tehnică, economică și juridică”,
se arată în proiectul de hotărâre.

Noi tarife la biletele CTP. Consiliul
Local va aviza noile prețuri
Pe de altă parte, CTP Iași a propus majorarea
prețurilor la tichetele de călătorie, proiect care va
intra în vigoare din luna iulie 2022. Conform proiectului de hotărâre, prețul unui bilet cu o călătorie
va crește de la 2,5 lei la 3 lei pentru zona 1. Prețul
de 3 lei va fi păstrat și pentru zona 2, respectiv
pentru autobuzele care ajung în Zona Metropolitană Iași. Un bilet de călătorie valabil pentru zona
1 și zona 2 va costa 4 lei. Un bilet cu 2 călătorii va
costa 6 lei pentru zona 1, dar și 6 lei pentru zona 2.
Un set de bilete cu 20 de călătorii va costa 55 de
lei. Un abonament unic pe 30 de zile va costa 110
lei pentru zona 1. Un abonament pe 30 zile pentru
zona 2 va costa 40 lei, iar un abonament lunar pentru cele 2 zone va costa 150 lei. Călătoriile gratuite
acordate vinerea de CTP Iași vor intra în vigoare
după ce proiectul va fi avizat de plenul CL Iași. Așadar, fără controlori în zilele de vineri în tramvaiele
și autobuzele CTP Iași.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Schimbare importantă în traficul de pe drumul
european! Pasarele pietonale în localitățile
Miroslava, Lețcani și Podu Iloaiei din județul Iași

Mai multe pasarele
pietonale vor apărea pe
drumul european din
județul Iași și din zona
Moldovei. Direcția
Regională de Drumuri și
Poduri Iași vrea să ridice
pasarele pentru pietoni în
zonele intens circulate,
pentru a evita accidentele
rutiere. În plus, ar urma să
dispară și unele sensuri
giratorii de pe drumurile din
regiune
Proiect nou derulat de drumarii
de la Direcția Regională de Drumuri și

Poduri Iași (DRDP) Iași. Pentru a reduce riscul accidentelor rutiere de pe
drumurile naționale și cele europene
pe care le are în administrare, DRDP
va trece la construcția unor pasarele
pietonale. În zona județului Iași au
fost luate în calcul trei zone de pe
drumul european DE 583, dar și mai
multe artere din județene învecinate
și care sunt administrate de Direcția
de Drumuri.

Pasarele pietonale pe
drumul european DE 583
din județul Iași
DRDP Iași va monta mai multe pasarele pietonale peste drumurile pe

care le are în administrare în zona
Moldovei. O astfel de pasarelă va apărea în zona orașului Podu Iloaiei, la kilometrul 49+210, la trecerea la nivel
cu calea ferată în apropiere de intrarea în localitate. „O astfel de pasarelă
pietonală ar aduce îmbunătățiri fluenței circulației rutiere și ar reduce
și riscul accidentelor rutiere în zona
respectivă”, a spus Ovidiu Laicu, directorul regional DRDP Iași. Alte treceri de acest gen vor mai apărea și în
zona Metro, comuna Miroslava, pe
drumul european 583, dar și în comuna Lețcani, la trecerea la nivel de
cale ferată, unde se produc frecvent
accidente rutiere. În zona comunei
Bălțați, unde au loc frecvent accidente rutiere, DRDP Iași a montat un
parapet median pe o distanță de
circa 1 kilometru.

Pasarele pe mai multe
drumuri naționale
din zona Moldovei
Pasarele pietonale vor apărea și
pe alte tronsoane de drumuri din
zona Moldovei. Este vorba de DN 2
(E85), la km 251+431, în localitatea
Orbei, din județul Bacău, la trecerea
la nivel de cale ferată. Tot pe DN 2
(E85), lângă Hanu Ancuței, județul
Neamț, ar putea apărea un pasaj,
conform celor de la DRDP Iași. „Este
o intersecție cu risc ridicat de accidente, o zonă unde beneficiul ame-

najării unui pasaj ar fi mai mult decât
evident pentru protejarea participanților la trafic”, a mai spus directorul
DRDP Iași. Construcția acestora va
începe după aprobarea proiectelor
de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR).

Investiții în modernizarea
drumurilor din zona
Moldovei
Un proiect privind pasarele pietonale va fi luat în calcul pe DN 15D, la
kilometrul 43+465, la Horia, județul
Neamț, la trecerea la nivel de cale ferată, unde riscul de accidente este,
de asemenea, extrem de ridicat. În
plus, vor mai apărea pasarele și pe
DN 24 (E581), la kilometrul 27+400, la
Munteni, județul Galați, pe DN 2E, la
kilometrul 29+928, la Păltinoasa, județul Suceava, dar și pe DN 29, intersecție cu DJ 296A, localitatea
Costești, județul Botoșani. De asemenea, a fost luat în calcul și DN 29, la
kilometrul 19+795, localitatea Huțani,
județul Suceava, pasarelă ridicată în
zona trecerii la nivel de cale ferată.
Proiectul legat de construcția unor
pasarele pietonale peste drumul european DE 583 din Iași a mai fost luat
în calcul și în anii anteriori, însă nu a
mai beneficiat de finanțare.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Dating pentru tinerii ortodocși din Iași!
Ce cred preoții despre această găselniță

Tinerii ieșeni cu frică de Dumnezeu s-au săturat să-și găsească perechea în biserică sau prin intermediul recomandărilor duhovnicilor, așa că au
început să-și descarce cea mai nouă aplicație de
dating dedicată doar creștinilor ortodocși practicanți. Aventurierii, materialiștii și păcătoșii sunt
rugați să stea departe de această aplicație, deoarece fiecare utilizator este verificat la sânge, iar
dacă profilul este considerat nepotrivit, în câteva
zile va fi șters, iar șansele de a cunoaște pe cineva
pentru căsătorie vor dispărea ca prin minune.
În descrierea aplicației se arată că aceasta a
fost creată în scopul de a-i ajuta pe creștinii ortodocși din România să-și găsească un partener de
viață. De asemenea, se precizează și faptul că aplicația se dorește a fi un spațiu virtual civilizat, unde
oamenii maturi creștini să poată discuta și să se
poată cunoaște. Utilizatorii acestei aplicații trebuie
să fie creștini practicanți. Aplicația nu doar că le
oferă tinerilor șansa de a discuta cu persoane cu
care să împărtășească aceleași valori morale, ci le
pune la dispoziție și o serie de articole pe teme religioase.

Dating pentru tinerii ortodocși din Iași:
„Aș dori să purtăm discuții profunde
despre ce planuri are Dumnezeu pentru
noi, fiindcă uneori simt că mi-am
pierdut direcția”
În urmă cu puțin timp s-a lansat o aplicație mobilă dedicată ortodocșilor creștini. „Cetatea Creștină” este singura aplicație dedicată exclusiv
ortodocșilor practicanți. Pentru a deveni utilizatori,

tinerii trebuie să precizeze segmentul de vârstă din
care fac parte, 18-25 de ani, 25-30 de ani și așa mai
departe, înălțimea, relația în care sunt cu Dumnezeu, precizând cât de des merg la biserică, dacă
postesc cele 4 posturi de peste an, precum și cât
de des se spovedesc.
Persoanele care doresc să utilizeze această
aplicație trebuie să încarce și cel puțin o poză,
„fără umbre, din față, în care să se poată vedea
toată frumusețea dumneavoastră. Pozele indecente vor fi detectate automat și vor fi șterse, iar
contul va fi blocat”.
Utilizatorii trebuie să vină și cu o descriere, cât
mai detaliată posibil, astfel încât tinerii creștini săși poată alege persoanele cu care doresc să interacționeze în funcție de valorile lor morale, nu doar
de aspectul fizic. Astfel, tinerii sunt încurajați să
vorbească despre interesele și hobby-urile lor,
despre așteptările pe care le au, dar și despre relația cu Ortodoxia.
Teodosie a ales să-și caute jumătatea prin intermediul acestei aplicații, mesajul său fiind: „Sunt
un băiat liniștit, cu credință în Dumnezeu”.
Un alt anunț spune: „Bună, eu sunt Horia, sunt
cercetător la Academia Română, dacă vrei tu neapărat, putem bea vin și la biserică”. Gabriel se
descrie ca fiind „un bărbat simplu, cu frică de Dumnezeu, care se roagă de acasă”. La fel de interesant
este și anunțul lui Sebastian, care este: „un tânăr
creștin care se confruntă cu o criză de credință.
Aș dori să purtăm discuții profunde despre ce planuri are Dumnezeu pentru noi, fiindcă uneori simt
că mi-am pierdut direcția. Preotul meu mi-a spus

că îmi trebuie o femeie bună, creștină, care să mă
pună la loc pe calea cea bună”.

Ce sfaturi le dă preotul Constantin
Sturzu tinerilor care doresc să-și
găsească sufletul pereche
„Cetatea Creștină” se dorește a fi o aplicație de
matrimoniale unică, iar din acest motiv, îi îndeamnă pe tinerii care nu sunt creștini ortodocși
și nu doresc să-și găsească un partener pentru căsătorie să nu folosească această aplicație.
Preotul Constantin Sturzu nu vede nimic greșit
în legătură cu folosirea acestei aplicații, însă le recomandă tinerilor ca mai întâi să discute cu duhovnicul.
„Această aplicație nu ține de Biserica Ortodoxă
Română. Poate inițiatorii ei sunt bine intenționați,
noi nu putem judeca un lucru de genul acesta, pentru că nu este în sfera noastră de competență. Ca
preot, la recomand tinerilor ca mai întâi să discute
cu duhovnicul, deoarece acesta le poate recomanda o persoană potrivită în vederea căsătoriei.
Știu foarte multe familii care s-au format așa. De
asemenea, știu și tineri, chiar din biserică fiind,
care s-au cunoscut pe internet și s-au căsătorit,
dar și tineri care au avut de suferit. Duhovnicul știe
ce este cu un tânăr, ce poate, ce fire are, cât de
prudent este în relația cu persoanele noi și îi poate
recomanda pe cineva în vederea căsătoriei”, a declarat pr. Constantin Sturzu, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”- Talpalari, legat de noua
aplicație de dating pentru tinerii ortodocși.
Codruța Șoroagă
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Mulți ieșeni le poartă de fiță! Ce spun specialiștii?
Oricine își dorește o dantură frumoasă și sănătoasă, de aceea, trebuie să înțelegem că îndreptarea
dinților este un lucru foarte important, care nu trebuie tratat ca un
simplu moft, ci ca o necesitate. Dinții
strâmbi reprezintă un punct de plecare pentru o mulțime de afecțiuni
dentare și nu numai. De asemenea,
un zâmbet cu dinții strâmbi poate
afecta considerabil aspectul fizic și
stima de sine a oricărui individ, cu
atât mai mult în cazul copiilor și al tinerilor.

Mulți ieșeni le poartă de
fiță! De la ce vârstă se
recomandă purtarea
aparatului dentar
Aparatul dentar este singura soluție medicală de îndreptare a dinților, iar acest tratament nu ține cont
de vârstă.
„Soluția tratamentului de îndreptare a dinților cu aparat dentar este
ideală atât pentru copii, cât și pentru
adulți. Cu toate acestea, intervenția
timpurie scade șansele pacienților
de a se expune la probleme dentare,
precum cariile, acumularea de tartru,
dureri de cap, probleme digestive și
deteriorarea osului care susține dinții. Medicii specialiști ortodonți din
cadrul clinicilor DENTESSE recomandă vârsta de 7 ani ca fiind ideală
pentru a realiza prima vizită la medicul ortodont. De ce? Pentru că acum
încep să cadă dinții de lapte, iar medicul dentist poate urmări modul în
care vor erupe dinții permanenți,

având în vedere postura și poziția
acestora”, au declarat medicii din cadrul Clinicilor DENTESSE.
În cele mai multe cazuri, purtarea
aparatului dentar nu este o fiță, ci o
necesitate atât pentru adulți, cât și
pentru copii. Cei mai tineri pacienți
care se adresează medicilor ortodonți ieșeni sunt copiii de 5-6 ani,
care se confruntă cu căderea dinților
de lapte. La polul opus, la ortodont se
prezintă și persoane de peste 50 de
ani, care își doresc corectarea danturii.
„Aparatele dentare cu siguranță
nu sunt un moft, în proporție de 90%
din persoanele care aleg să se poarte
chiar au nevoie de ele. Există însă și
pacienți care se adresează medicilor
ortodonți pentru minime modificări
estetice în special la nivelul grupului

frontal, în acest caz am putea spune,
la prima vedere, că este vorba despre
un moft, dar dacă analizăm toate elemente, am vedea că nici în acest caz
aparatul dentar nu este un moft” a
declarat dr. Cătălina Dănilă, Clinica
„Dr. Acatrinei“.

fiță. Datorită materialelor din care
sunt confecționate, aceste aparate
sunt mai puțin vizibile și oferă un
confort sporit la purtare.

Care sunt cele mai cunoscute
tipuri de aparate dentare

Atât copiii, cât și adulții cu dinții
înghesuiți se supun apariției unor
grave probleme dentare, cum sunt
cariile, deoarece persoanele cu dinții
înghesuiți sau strâmbi, vor avea sigur
și probleme în realizarea corectă a
periajul dentar. Periuța de dinți și ața
dentară nu pot curăța întreaga suprafață a dinților și astfel pot apărea
carii interdentare și probleme gingivale. Poziția greșită a dinților cauzează și depunerea de tartru, care
poate duce la sângerări gingivale și
miros neplăcut în gură. De asemenea, există o legătură strânsă între
masticația inegală și durerile de cap.
Dacă ai dantura supraaglomerată
sau spații largi interdentare, dinții nu
calcă corect unii peste alții. În acest
caz, mușchii și articulațiile mandibulei se suprasolicită și provocă astfel
durerile de cap. Mai mult de atât,
mușcătura imperfectă a dinților împiedică mărunțirea corectă a alimentelor, fapt ce duce la probleme
digestive. Un maxilar nealiniat poate
cauza stres anormal asupra gingiei,
provocând astfel deteriorarea osului
de susținere a dinților. Incapacitatea
de a deschide gura în poziția corectă
este o cauză a pronunției îngreunate
în cazul copiilor. Dacă ședințele cu logopedul nu ajută, alinierea dinților și
corectarea mușcăturii sau a maxilarului pot duce la îmbunătățirea vorbirii.

Începând cu vârsta de 4 ani, la
copii este recomandat a se purta
trainerul dentar, întrucât ajută la dezvoltarea corectă a danturii. Este un
aparat sub forma unei gutiere, care
elimină obiceiuri vicioase precum împinsul dinților cu limba, respirația pe
gură în timpul somnului și scrâșnitul
dinților. De asemenea, acesta protejează dinții copilului de carii.
Aparatul dentar mobil este o opțiune de tratament pentru prevenirea
problemelor de poziție a dinților, recomandat în jurul vârstei de 7 ani,
odată cu erupția dinților definitivi.
Corectează mușcătura și creează
spațiu dinților prin lărgirea arcadei
dentare.
Aparatul dentar metalic este cea
mai populară soluție și se aplică în
cazul în care copilul este mai mare,
iar dinții strâmbi nu mai pot fi corectați cu trainer dentar și aparat dentar
mobil. Este un aparat dentar fix, care
vine ca soluție pentru anomaliile dentare complexe. În general, copiii de
vârste mai mici îl preferă, pentru că
poate fi personalizat cu elastice colorate. Aparatul dentar ceramic și
aparatul dentar de safir sunt alternative mai discrete estetic, dar sunt și
destul de costisitoare, astfel că se
consideră că mulți ieșeni le poartă de

Ce probleme pot determina
dinții strâmbi

Codruța Șoroagă
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Parcare privată peste descoperiri
arheologice din centrul orașului Iași!
După săptămâni de săpături, o
serie de descoperiri arheologice interesante au fost făcute în zona centrală a orașului Iași. Aceste vestigii
sunt legate de case existente (pe
locul fostei Piețe Dimitrov, dinspre
Bulevardul Independenței și Strada
Vasile Conta), înainte de 1955, înainte
de începutul sistematizărilor din orașul Iași. Sunt și urme de beciuri, respectiv hrube. Cercetarea este
realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” (CMNM) Iași. Avizarea
proiectului prin care proprietarul intenționează să realizeze o parcare
urmează a fi analizat de Comisia Națională a Monumentelor Istorice
(CNMI). Este posibil ca vestigiile să fie
acoperite cu un strat de pământ argilos și apoi să fie acoperite cu beton.

Descoperiri arheologice
importante, în plin centrul
orașului Iași!
Urmează ca raportul CMNM să fie
trimis către Direcția Județeană pentru Cultură (DJC), apoi documentul să
ajungă la Comisia Națională a Monumentelor Istorice, instituție care va
decide cum se va proceda. La acest
moment, aceste vestigii sunt legate
de case existente aici, înainte de
1955, înainte de începutul sistematizărilor din orașul Iași. Sunt și urme de
beciuri, respectiv hrube. Afaceristul
basarabean Alecsandr Zincenco vrea
să amenajeze o parcare privată pe
Bulevardul Independenței. Inițial, a
plătit 1.250.000 de euro pe proprietate în speranța că va putea construi,
dar informațiile specialiștilor arătau
că sub amplasament au fost identificate vestigii istorice

Pe locul fostei Piețe
Dimitrov urmează a fi
amenajată o parcare
privată cu plată
Sunt noi investiții sunt anunțate
în zona ultracentrală a Iașului. Pe
locul fostei Piețe Dimitrov urmează a
fi amenajată o parcare privată cu
plată, inițiativă ce aparține afaceristului basarabean Alexandr Zincenco,
asociat în societatea Zinan Investment Group SRL, implicată în mai
multe combinații imobiliare controversate. Revenind, afaceristul în vâr-

stă de 43 de ani deține suprafața de
teren de 2.495 de metri pătrați cu
acces dinspre Bulevardul Independenței și Strada Vasile Conta (sediul
Parchetului de pe lângă curtea de
Apel Iași). După mai multe încercări
eșuate de a folosi terenul pentru un
proiect imobiliar, afaceristul s-a gândit să-l exploateze pentru o parcare
privată. Pentru asta avea nevoie și de
avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI), amplasamentul
aflându-se într-o zonă protejată. Recent, după mai multe tentative, proiectul a fost avizat. Capacitatea va fi
de 130 de locuri, amenajate cu dale.
În Iași, taxa pe locul de parcare publică variază între 3 lei și 5 lei pe oră.

voiau să construiască un turn care să
fie legat de alt turn prin intermediul
unei pasarele. Însă proiectul a picat.
Alexandr Zincenco a mai perfectat o
tranzacție în centrul Iașului cu afaceristul Ilie Foia, cel care administrează
societatea Transmixt SA. Basarabeanul a cumpărat de la ieșean terenuri
situate în spatele Mitropoliei Moldovei
și Bucovinei, pe Strada Uzinei. Prețul
tranzacției a fost de 2 milioane de
euro. Este vorba despre o suprafață
de 5.600 de metri pătrați, inclusiv
construcții.

Basarabeanul a achitat nu
mai puțin de 1.250.000 de
euro, adică 500 de
euro/metru pătrat

În trecut, Zinan Investment Group
a început construcția unui bloc cu
șase etaje pe Șoseaua Arcu, numărul
8, în spatele Sălii Voința. Proiectul a
fost stopat chiar de către magistrați,
care au dispus anularea autorizației.
Proiectul a fost atacat în instanță de

În 2017, terenul a fost cumpărat
de la Eliahu Nahman, unic asociat în
societatea Golden Gate SRL. Basarabeanul a achitat nu mai puțin de
1.250.000 de euro, adică 500 de
euro/metru pătrat. Cel mai probabil,
cumpărătorul nu știa că sub teren
existau șanse mari să fie găsite vestigii istorice. Astfel, afacerea poate fi
considerată că nu a fost profitabilă.
Asociat cu evreii de la Golden Gate a
fost și Gabriel Surdu, fost consilier
local PSD, dar s-a retras. Afaceristul
evreu a avut pretenții financiare de 2
milioane de euro, dar în urma negocierilor a lăsat din preț. Inițial, evreii

Proiectul a fost stopat chiar
de către magistrați, care au
dispus anularea autorizației

un vecin, omul de afaceri Xenopol Zaharia, administratorul societății Afer
SRL. Acesta era nemulțumit că proiectul nu a fost supus unei dezbateri
publice și că nimeni din zonă nu a
fost întrebat de oportunitatea apariției unui asemenea imobil, care depășește cu mult înălțimea celorlalte
din zonă. Societatea Zinan Investment Group SRL, din Iași, a fost înființată la finalului anului 2015. În 2020,
cifra de afaceri a firmei de dezvoltare
imobiliară a fost de 1.634.400 de lei,
datorii de 52 de milioane de lei, cu un
număr de 3 angajați. În acte apare ca
administrator Ștefan Victoriuc, iar la
capitolul asociați sunt enumerați Andrei Zincenco, Nicolai Zincenco, Ludmila Zincenco și Alexandr Zincenco.
Așadar, pe această afacere imobiliară de milioane, din plin centrul orașului Iași, săptămânile acestea s-au
făcut descoperiri arheologice.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro

ANUNȚ
LD Expert Grup IPURL în calitate de lichidator judiciar anunţă că prin
Sentinţa civilă nr. 317/2022 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.
322/99/2021 (10/2021) s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva Agrotehnica Ely Dor SRL 29659701, RC J 22/187/2012
cu sediul în Sat Ciohorăni, Com. Ciohorăni, Str. Ciohoranca, nr. 12, Jud. Iași.
Cererile de admitere a creanţelor suplimentare se vor depune în două
exemplare la Tribunalul Iaşi, sub sancţiunea decăderii până la data de
10.06.2022. Alte termene limită : 11.07.2022– întocmire şi comunicare tabel
suplimentar; 18.07.2022- depunere contestatie; 10.08.2022-publicare tabel
definitiv consolidat.Relaţii la lichidatorul judiciar LD Expert Grup IPURL,
tel. 0232/235.508, mail: iasi@ldexpertgrup.ro.
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Proiect inedit și interesant!
Salonul cu amintiri la Muzeul
„Mihail Kogălniceanu” din Iași

Un nou proiect interesant și inedit la
Iași! Intitulat „Vocea de aur a liricii
românești – Adriana Severin”, acesta
este un eveniment în cadrul
proiectului „Salonul cu amintiri”,
programat la Muzeul Memorial
„Mihail Kogălniceanu”. Acesta va
avea loc joi, 26 mai 2022, ora 15:00,

și va fi completat de o întâlnire cu
conf. univ. dr. Adriana Severin
Nou eveniment în cadrul proiectului „Salonul cu
amintiri”, programat la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din Iași. Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” (CMNM) invite publicul joi, 26 mai 2022,
ora 15:00 la întâlnirea cu conf. univ. dr. Adriana Severin. Evenimentul „Vocea de aur a liricii românești
– Adriana Severin” este parte integrantă a proiectului „Salonul cu amintiri”, inițiat de Asociația „Universul Prieteniei” Iași, în parteneriat cu CMNM și
constă într-o serie de întâlniri cu personalități culturale ieșene, care împărtășesc publicului din
amintirile și experiențele adunate de-a lungul anilor.

Salonul cu amintiri la Muzeul „Mihail
Kogălniceanu” din Iași
În acest cadru, va avea loc un recital susținut
de sopranele prof. univ. dr. Cristina Simionescu,
lect. univ. dr. Oana Severin, Cristina Grigoraș, Angelica Solomon și de tenorul conf. univ. dr. Alexandru Petrescu, acompaniați la pian de conf. univ. dr.
Cezara Petrescu și conf. univ. dr. Vasilica Stoiciu
Frunză. De asemenea, lect. univ. dr. Mihaela Gârlea
va prezenta volumul Iași, Cetate Culturală. Oameni,
gânduri, fapte. (vol. III). Călăuza harului-Adriana Severin, Editura Sedcom Libris, Iași, 2022. Acest
volum, publicat la ceas aniversar, grație lect. univ.
dr. Mihaela Gârlea și lect. univ. dr. Oana Severin,
prezintă în paginile sale biografia Adrianei Severin,

precum și gânduri ale celor care au colaborat sau
au fost elevi ai distinsei profesoare.

Adriana Severin a absolvit
Conservatorul din Iași și a debutat cu
Saffi, din „Voievodul Țiganilor” de Johan
Strauss, la Baia Mare, Secția de Operetă
Adriana Severin s-a născut la 30 mai 1940, la
Bacău. A absolvit Conservatorul din Iași și a debutat cu Saffi, din „Voievodul Țiganilor” de Johan
Strauss, la Baia Mare, Secția de Operetă. Transferată la Iași, a cântat inițial în corul operei, apoi ca
solistă și ulterior prim-solistă în numeroase spectacole. A urmat numeroase cursuri de măiestrie în
țară cu Constantin Stroescu, Arta Florescu, Stela
Simonetti, Magda Ianculescu, dar și în străinătate,
la Conservatorul „Fr. Liszt” din Weimar, la clasa profesorului Pawel Lisizian. A cântat pe marile scene
ale lumii din Franța, Italia, Germania, Spania, Serbia, Bulgaria, Rusia, Republica Moldova, Ucraina,
Israel și Grecia. În anul 1994 devine conferențiar
universitar al Conservatorului din Iași, dedicânduse muncii de la catedră cu aceeași abnegație cu
care a slujit și scena. Proiectul „Salonul cu amintiri”
este coordonat de Rodica Rodean, preşedintele
Asociaţiei „Universul Prieteniei” Iaşi, gazda acestui
eveniment fiind drd. muzeograf Mihaela Tudose.
Organizatori: Asociaţia „Universul Prieteniei” Iaşi
în parteneriat cu Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Scandal imobiliar lângă mănăstirea Golia,
din cauza unui bloc cu 5 niveluri! Afaceristul
Marian Iacomi a apelat la președintele
Klaus Iohannis: „Sunt ca un copil bătut”
Afaceristul Marian
Iacomi vrea să dea
lovitura cu un proiect
imobiliar în centrul
Iașului. A amenințat
Primăria cu procese
pentru că proiectul nu
a fost avizat. A ajuns
și la Administrația
Prezidențială
Un proiect imobiliar din
centrul Iașului a devenit miza
unui scandal în care sunt implicați dezvoltatori imobiliari
și reprezentanții Primăriei
Iași. Marian Iacomi, patronul
firmei de transport Ami Turing, a inițiat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru
construirea unei locuințe colective pe strada Golia, nr. 5,
la câțiva metri de mănăstirea
Golia. Terenul are o suprafață
de 795 meri pătrați. Proprietatea a fost achiziționată în
2017, de la societatea Hala
Centrală SRL, aflată în faliment, deținută de controversatul
afacerist
Dănuț
Prisecariu. Ulterior, au fost
demarate procedurile pentru
construirea unui bloc de locuințe colective cu regimul
de înălțime 2S+P+3 retras.
Însă, municipalitatea ieșeană
a îngreunat procedura, iar
beneficiarul a ajuns la disperare. În luna martie 2021, Marian Iacomi încearcă o nouă
abordare. Astfel, cumpără
terenul de la Ami Turing SRL,
unde în acte apare ca unic
asociat Alina Iacomi, soția
acestuia, și transferă proprietatea pe societatea LKW
Marian, unde Marian Iacomi
este unic asociat. Valoarea
tranzacției a fost de 791.250
lei, aproape 160.000 euro.
Apoi, a informat Primăria Iași
că proiectul are alt beneficiar, însă inițiativa nu a fost

inclusă pe ordinea ședinței
de Consiliu Local. „Vă solicităm ca până la finele lunii
iunie 2021 să introduceți pe
ordinea de zi a ședințelor
Consiliului Local și punctul
privind aprobarea PUZ pentru str. Golia, nr. 5. În caz
contrar, vom fi nevoiți a vă
acționa în instanță, urmând
ca aceasta să stabilească
obligarea dumneavoastră la
analiză în ședința de Consiliu
Local”, se arată în adresa trimisă de LKW Marian SRL.
Primăria Iași nu a avut nicio
reacție, motiv pentru care sa trimis o plângere și președintelui României, Klaus
Iohannis. De precizat că, în
centrul Iașului, Primăria a
dispus demolarea unei clădiri
vechi de aproape 100 de ani.

Scandal imobiliar
lângă mănăstirea
Golia cu o miză de
milioane de euro
După ani de așteptare,
proiectul lui Marian Iacomi va

fi supus votului în ședința ordinară de Consiliu Local, din
data de 30.05.2022. Indicatorii urbanistici propuși constau într-un procent de
ocupare a terenului de 60 la
sută, cu un coeficient de utilizare a terenului de 2.88. Rezultă
o
suprafață
desfășurată a clădirii de
2.289 metri pătrați. Locurile
de parcare urmează a fi dispuse în subsolul clădirii prin
montarea unui sistem multiparking. De obicei, membrii
comisiei de urbanism respingeau proiectele care prevedeau acest sistem. O
problemă importantă în zonă
este infrastructura. Proiectul
prevede nu mai puțin de 35
locuri de parcare. Strada
Golia este foarte strâmtă și
este aglomerată de mașini
parcate. Dacă proiectul va fi
avizat de Consiliu Local, dezvoltatorul poate aborda
etapa de autorizare. Conform
estimărilor, proiectul poate
ajunge la o valoare de cel

puțin de 3 milioane de euro.
Ami Turing a fost implicată
într-un incident când autocarul care transporta persoane
din Italia s-a defectat.

Marian Iacomi: „Pe
terenul meu, țiganii
creșteau capre în
centrul Iașului”
Contactat telefonic de
reporterii BZI, Marian Iacomi
a precizat că așteaptă de
mulți ani să primească avizele și că proiectul imobiliar
ar igieniza zona. Nu i s-a
părut o veste bună faptul că
proiectul va fi inclus pe ordinea de zi a Consiliului Local.
„Aștept de prea mulți ani. Nu
știu dacă să mă bucur sau să
plâng. Sunt ca un copil bătut
bine, cu toate că mi-am făcut
temele. Am schimbat firma
pentru că am zis că poate nu
le place Ami Turing. Am prevăzut 2 subsoluri pentru parcări ca să nu fie discuții. Voi
închiria locuri de parcare și
celor de la asociația de pro-

prietari din apropiere. Vor fi
cam 20 de locuri de parcare
disponibile în afară de cele
prevăzute pentru bloc. M-am
săturat să tot primesc
amenzi de la Primărie. Sunt
țigani în zonă care aruncă
cauciucuri pe terenul meu.
La un moment data am găsit
și o căruță cu cal. Pe terenul
meu țiganii creșteau capre în
centrul Iașului. Vrem să coafăm zona. În ceea ce privește
firma de transport este
treabă pe partea de transport mărfuri, mai puțin pe
transportul de persoane”, a
precizat afaceristul. Conform
ultimelor date financiare,
firma de transport Ami Turing a înregistrat o cifră de
afaceri de aproape 80 milioane lei, aproape 16 milioane euro, în perioada
2010-2020.
Rămâne de văzut dacă
blocul cu 5 niveluri de lângă
mănăstirea Golia va fi aprobat de consilierii locali.
Ciprian BOARU
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Drama unei tinere ieșence dată afară din
casă, în șuturi, de propria mamă!
Executorul judecătoresc a lăsat-o
pe Diana Ciofu în drum, cu un copil mic!
Diana Petronela Ciofu a rămas în
stradă împreună cu soțul și copilul
mic, în urma evacuării efectuate de
executorul judecătoresc. Tragedia
fetei este că a fost lăsată în stradă,
împreună cu soțul și cu un copil mic,
chiar de propria mamă. Liliana Brichiu, mama fetei, a cerut partajul
moștenirii în 2020, la 10 ani de la
moartea soțului său, după ce fiica sa mutat cu ea în locuință. În schimbul
imobilului și al altor bunuri, judecătorii i-au dat Dianei Petronela Ciofu o
sumă de bani, pe care aceasta refuză
să o primească. Tânăra declară că nu
își dorește bani, ci să locuiască în
casa părintelui său.
Viața Dianei Petronela Ciofu s-a
transformat într-un calvar, după ce a
fost dată afară din casă de propria
mamă! Tânăra în vârstă de 21 de ani,
din Valea Lupului, a fost evacuată de
executorul judecătoresc după ce
moștenirea de la tatăl său a fost dată
în mâinile mamei sale de judecătorii
ieșeni. Acum, ea și familia ei au
rămas în stradă și nu au unde să se
ducă. Ieșeanca povestește că mama
sa mereu a înjosit-o, iar la moartea
tatălui, când avea 11 ani, a vrut s-o trimită la casa de copii. Aceasta mai
adaugă că nu s-a implicat în proces,
știind puține despre cazul de partaj
care a fost inițiat de Liliana Brichiu în
toamna anului 2020.

Diana Petronela Ciofu,
scoasă pe drumuri de
propria mamă!
Diana Petronela Ciofu este o tânără de 21 de ani din Valea Lupului.
Aceasta este căsătorită cu Ștefan
Ciofu și au împreună un copil mic.
Acum câțiva ani, fata s-a mutat în
casa lăsată moștenire de la tatăl său,
unde locuia deja mama ei, Liliana Brichiu. Nemulțumită de situație, Liliana
Brichiu s-a adresat instanței, în 2020,
pentru a face partajul asupra succesiunii, în conținutul căreia se afla și
imobilul cu pricina. Diana și soțul ei
dau din umeri și spun că nu au știut

foarte multe despre proces, fiind prezenți oficial o singură dată la o ședință de judecată.
Acum aproximativ un an, în 2021,
procesul s-a finalizat în favoarea Lilianei Brichiu, mama Dianei, obținând
integral dreptul asupra locuinței.
Chiar dacă nu a fost mulțumită de soluție, femeia nu a făcut apel.
Femeia nu a avut milă de fiica sa
și a chemat executorul judecătoresc
atunci când a văzut că fata refuză să
părăsească locuința unde și-a petrecut copilăria. În final, Diana Petronela
Ciofu a fost evacuată și a rămas cu
familia și lucrurile în stradă.
„Am un dosar de executare conform căruia s-a atribuit, în baza unei
hotărâri definitive, acest imobil creditorului Liliana Brichiu, care a apelat
la mine prin avocat pentru punerea în
executare, respectiv atribuirea și îndepartărea debitorului din imobil.
Conform hotărârii, reclamanta a fost
obligată la plata unei sulte. A fost depusă și am chemat-o pe debitoare să
se prezinte să o ia din cadrul biroului
meu. I-am solicitat un cont, inclusiv
acum, ca să îi virez suma. Diana Petronela Ciofu spune ca nu are nevoie
de bani. Este o sumă minoră, stabilită
prin hotărâre judecătorească definitivă. Doamna a fost somată, a făcut
o contestație la executare, cu toate
că acum spune că nu știe. Somația
este făcută pe data de 29 aprilie

2022, a avut termen 15 zile să depună
contestație, pe care a introdus-o pe
12 mai 2022. Debitoarea și-a luat o
parte din bunuri, are o cameră unde
a stat. Am întrebat-o dacă are unde
să stea, a zis că nu. Acum vom face
inventarul. S-a oferit doamna Brichiu
să o ajute cu transportul, dar a refuzat, spunând că nu are unde să le
ducă”, a declarat Cezar Andrei, un
executor judecătoresc din Iași.

Diana Petronela Ciofu ar fi
trăit o dramă încă de la
moartea tatălui, din cauza
tratamentelor rele primite
de la mama sa
Ieșeanca de 21 de ani povestește
că acest conflict cu mama sa nu este
unul vechi, aceasta trăind un calvar
încă de la vârsta de 11 ani, când a decedat tatăl său.
„După ce a murit tata, m-a dat
afară din casă de mică! A vrut să mă
trimită la casa de copii, dar nu m-am
dus, am stat la un băiat care m-a primit la el. Eu mai mergeam la ea din
când în când, când eram încă minoră,
dar nu stăteam, pentru că mă bătea
și mă arunca în stradă. Nu mă primea, ea voia să stea doar cu prietenul ei, spunea că nu am dreptul să
locuiesc acolo. Acum 3 ani m-am întors în casă. M-a chemat să stau, să
îmi facă buletinul, să rămân. Apoi tot

ea m-a dat afară”, povestește Diana
Petronela Ciofu.
La acest conflict familial a fost
prezent și Ștefan Ciofu, soțul femeii.
„Mama ei mereu era cu ceartă și
după ce începea scandalul, chema
poliția și o scotea pe Diana permanent vinovată. Diana a zis că nu vrea
niciun ban, doar partea ei de moștenire care i se cuvine de la taică-su.
După ce tatăl ei a decedat în 2010, de
la 11 ani a fost dată afară de mama ei,
a vrut s-o dea la stat, sunt acte și dovezi la primărie. A fost obligată să
plece și a stat în altă parte”, spune
soțul Dianei, Ștefan Ciofu.
Acum, femeia și familia ei nu știu
unde să se ducă sau la cine să apeleze. Tânăra spune că nu este mulțumită de decizia magistraților de la
Judecătoria Iași și nu vrea să accepte banii oferiți în schimb.
„Am aflat despre hotărâre, dar nu
mi-am găsit unde să stau, nu am
unde. Am fost la Primărie și la asistența socială. Au spus că nu sunt locuri. Toți știu cazul. Acum stăm în
stradă, nu avem rude, nici eu, nici
soțul unde putem sa locuim. Nu
vreau bani, vreau să stau în casă”,
adaugă Diana Petronela Ciofu.
Diana Petronela Ciofu, ieșeanca
dată afară din casă de propria mamă,
se află în mare încurcătură, negăsind
o cale de ieșire din situație.
Violina GORCINSCHI
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O angajată a Spitalului Hârlău a murit
în cumplitul accident rutier de la
Cotnari. A fost luată la ocazie și a pierit
la doar 53 de ani strivită între fiare

O femeie de 53 de ani a murit în
cumplitul accident de la Cotnari,
petrecut ieri dimineața. Femeia era
angajata Spitalului din Hârlău și a fost
luată cu mașina la ocazie, vrând să
ajungă la locul de muncă
Tragedie la Cotnari. O femeie în vârstă de 53 de
ani a murit ieri dimineață după ce s-a urcat într-un
autoturism pentru a ajunge la locul de muncă. Accidentul s-a petrecut în comuna Cotnari. Un bărbat
în vârstă de 71 de ani conducea un autoturism
marca Dacia. La un moment dat a pierdut controlul
volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a înfipt
într-un copac. În urma impactului a rezultat rănirea
șoferului și decesul uneia dintre cele două pasagere din autoturism.

Dosar penal în urma accidentului
rutier mortal de la Cotnari
Polițiștii au deschis în acest caz un dosar
penal. „La data de 24 mai 2022, în jurul orei 6.30
poliţiştii orașului Hârlău au fost sesizaţi prin apelul
de urgență 112 despre un accident rutier soldat cu
victime omenești ce a avut loc pe Drumul Comunal
144 în afara localităţii Cotnari. În urma accidentului

a rezultat decesul unei pasagere din auto precum
şi rănirea altei pasagere şi a şoferul autoturismului
respectiv. Conducătorul autoturismului a fost testat alcooscopic, rezultatul fiind negativ. În cauză
poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din
culpă și ucidere din culpă”, a precizat Anca Vîjiac,
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție
Județean (IPJ) Iași.

Accidente mortale pe
bandă rulantă la Iași
În urmă cu câteva luni, pe șoseaua Moară de
Foc, din Iași, un tânăr în vârstă de 27 de ani a murit.
Accidentul rutier mortal s-a produs în jurul orei
2.30. Bărbatul avea leziuni incompatibile cu viaţa
după ce a fost pur şi simplu zdrobit de o maşină.
Conform medicilor, un martor care a asistat la întreaga scenă a anunţat autorităţile. Acesta a susţinut că victima a fost lovită de o maşină mare cu
prelată. Medicii nu au mai putut face nimic pentru
a salva viaţa bărbatului. De altfel, autorităţile au
menţionat faptul că tânărul a fost lovit de o maşină
mare cu prelată.
„Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost lovit de o
maşină mare, din declaraţiile apelanului, o maşină

mare cu prelată. Medicii au ajuns la faţa locului dar
bărbatul avea leziuni incompatibile cu viaţa.
Acesta avea un traumatism cranio-cerebral sever
prin strivire şi fragmente osoase și substanţa cerebrală întinse pe şosea dar şi o fractură deschisă
gambă și picior stâng”, declara atunci prof. dr.
Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU SMURD
Iași.

Cum s-a produs accidentul rutier mortal
Astfel, un TIR înmatriculat în Republica Moldova
a lovit mortal pietonul. În urma tragicului incident
rutier, șoferul și-a continuat drumul, fără să
oprească. Acesta nu a realizat faptul că a lovit o
persoană. Oamenii legii l-au oprit în zona Gării Internaționale și i-au adus la cunoștință situația. În
urma testării cu aparatul etilotest a reieșit faptul
că bărbatul care conducea TIR-ul nu a consumat
băuturi alcoolice.
Șoferul are 62 de ani și conducea un ansamblu
de vehicule. De altfel, tânărul în vârsta de 27 de ani
ar fi traversat strada prin loc nepermis. În cauză,
oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, dar și pentru părăsirea fără încuviințare a locului accidentului.
Dragoș SAVIN
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Coșmar în Nicolina. A intrat în
baie peste soțul său care intrase
deja în cada plină cu apă în
miez de noapte. Imaginea
pe care a văzut-o a fost
desprinsă din filmele de groază

O femeie a avut parte de șocul vieții
ei după ce și-a găsit soțul mort în
baie. Acesta se pare că s-ar fi băgat
în cada cu apă și nu ar mai fi ieșit. Nu
este clar dacă a murit din cauza unei
afecțiuni medicale sau s-ar fi înecat
Imagine de coșmar, într-un bloc din Nicolina. O
femeie și-a găsit soțul mort în cada cu apă. În
noaptea de 24 spre 25 mai, femeia avea să treacă
prin șocul vieții ei. Pentru că soțul ei nu mai ieșea
din baie, aceasta a intrat și a observat o imagine
șocantă. Bărbatul era mort în cada cu apă. Aceasta
a sunat la numărul unic de urgențe 112 să ceară ajutor. Un echipaj medical și polițiștii ieșeni au ajuns
la fața locului, dar, din păcate, pentru bărbat nu sa mai putut face nimic. „Polițiștii ieșeni au fost sesizați printr-un apel la numărul unic de urgență 112
de către o femeie despre faptul că soțul ei a dece-

dat în locuință. În cauză, a fost deschis un dosar
penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere
din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea
întregii situații de fapt. De asemenea s-a dispus
efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului”, au precizat reprezentanții Inspectoratului
de Poliție Județean (IPJ) Iași.

O tragedie asemănătoare
a avut loc vara trecută la Iași
Amintim că, pe data de 31 iulie 2021, o familie
din județul Iași a sunat la numărul unic de urgență
112, anunțând că fiica lor, în vârstă de 9 ani, s-a înecat în piscina din curtea casei. Incidentul a avut loc
în satul ieșean Horpaz, din comuna Miroslava. Fata
a fost găsită în jurul ore 21:00 de către mamă, în
piscină. În urma apelului la 112, la fața locului s-au
deplasat un echipaj de Poliție și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. Micuța a fost găsită în stare

critică de echipa medicală și a fost resuscitată minute bune. Din fericire, copila a fost stabilizată și
transportată la spital. Aceasta a fost internată în
stare foarte gravă în Secția ATI a Spitalului pentru
Copii „Sfânta Maria”. Timp de mai bine de două săptămâni, cât a stat internată, medicii au fost rezervați cu privire la evoluția stării ei de sănătate și au
sperat într-o minune.
„Sâmbătă, 31 iulie 2021, în jurul orei 22:00, în
Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului pentru
Copii «Sfânta Maria» a ajuns un copil în vârstă de
9 ani, în stare foarte gravă. Este vorba despre o
fată care a fost găsită de medici în stop cardio-respirator după ce s-a înecat în piscină. Diagnosticul
a fost cel de politraumatism prin înec”, declara la
momentul respectiv dr. Lavinia Ionescu, purtătorul
de cuvânt al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”
din Iași.
Lucian SAVA
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Se dau 5.000 de euro, bani pentru salvarea
afacerilor din Iași, din sectorul agroalimentar
Antreprenorii din Iași pot obține
ajutoare financiare nerambursabile
în valoare de 5.000 de euro. Beneficiarii eligibili sunt PFA, I.I sau întreprinderile
familiale,
microîntreprinderile și IMM-urile. Ieșenii trebuie să parcurgă mai multe
etape pentru a obține banii. Astfel, în
prima etapă trebuie să își facă un
cont cu parolă de utilizator, dacă nu
au deja, pe portalul de granturi IMM
Recover, respectiv pe https://granturi.imm.gov.ro/#/home, site-ul Ministerului
Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului.
Aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternici cât și
datele microîntreprinderii. În etapa a
doua-înscrierea propriu-zisă, ieșenii
vor solicita granturile de 5.000 de
euro, tot pe site-ul Ministerului Economiei. Potrivit procedurii, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(MADR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) trebuie
să anunțe începerea programului.

Se dau 5.000 de euro pentru
antreprenorii care au
înregistrat pierderi din
cauza pandemiei COVID-19
Sesiunea de înscriere ar trebui să
înceapă pe 31 mai sau 1 iunie 2022,
potrivit specialiștilor. Aplicația informatică pentru înscriere va fi deschisă începând cu ora 10:00 timp de
5 zile calendaristice, până la ora
20:00 a ultimei zile de înscriere în
program, cu posibilitatea prelungirii
termenului până la epuizarea buge-

tului. Programul este de tipul ”primul
venit-primul servit” iar bugetul
ajunge pentru 10.000 de beneficiari.
De asemenea, solicitanții eligibili nu
mai pot aplica pe Măsura 1 sau 2 pentru această schemă de finanțare,
când vor fi lansate. Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022 iar plățile
se vor face până la 31 decembrie
2023. Microgranturile se acordă pe
bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu microîntreprinderile, IMM-urile care fac dovada
că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019 și că au avut o cifră de
afaceri în exercițiul financiar anterior
depunerii cererii de finanțare de cel
puțin 5.000 de euro la data depunerii
documentelor în program. De asemenea, PFA-urile, întreprinderile individuale și cele familiale eligibile în
program trebuie să fi avut activitate

economică pe perioada a cel puțin 3
luni calendaristice înainte de decembrie 2019. Antreprenorii din Iași au
primit bani în Măsura 2, unul dintre
programele derulate de ieșenii afectați de pandemia COVID-19.

Antreprenorii din Iași pot
folosi banii pentru
diverse cheltuieli
Cheltuielile eligibile în cadrul
acestui program sunt cele pentru stocurile de materii prime, materiale,
mărfuri, datorii curente sau restanțe
față de furnizorii curenți, inclusiv față
de cei de utilități. Cei care solicită
granturile de 5.000 de euro pot folosi
banii pentru plata chiriei, cheltuielile
privind arenda sau redevența pe bază
de contract de arendă sau contract
de concesiune aferente terenurilor
agricole. Granturile mai pot fi utilizate
pentru achiziția de servicii și repara-

ții, consultanță, studii dar și achiziția
de echipamente și utilaje. După finalizarea implementării proiectului beneficiarii de microgranturi trebuie să
respecte mai multe reguli. Antreprenorii din Iași nu trebuie să întrerupă
activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin 6 luni și să depună
un raport de progres privind cheltuielile efectuate în termen de 90 zile de
la data la care ajutorul financiar a fost
transferat în contul bancar. Ieșenii au
încasat bani și în Măsura 1, a doua sesiune de depunere a proiectelor. Specialiștii din Agenția pentru IMM-uri,
din Iași, mai spun că se dau 5.000 de
euro celor care îndeplinesc condițiile
impuse în ghid și respectă implementarea proiectelor, altfel beneficiarii
riscă să dea banii înapoi, cum s-a întâmplat cu o parte din cei care au primit banii în Măsura 1.
Raluca COSTIN
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Încep controalele în fermele din Iași!
Inspectorii APIA verifică cererile depuse de
fermieri pentru obținerea ajutorului COVID-19
Crescătorii de bovine, porcine și
păsări din Iași care au solicitat ajutorul COVID-19 vor fi verificați de inspectorii Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură (APIA)
în următoarea săptămână. Specialiștii agenției din Iași derulează în
această perioadă campania de verificări administrative pentru cererile
depuse de fermieri. Verificările au ca
scop verificarea datelor furnizate de
crescători în cererea de solicitare a
ajutorului de stat, în documentele
atașate acesteia sau în alte declarații, a respectării conformității cu
toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și cu verificări alte obligații privind schema de ajutor, a
condițiilor în care este acordat ajutorul. Controalele pot fi completate și
de verificări încrucişate, care au au
ca scop evitarea acordării de sprijin
necuvenit sau acordarea aceluiaşi tip
de ajutor/sprijin de mai multe ori
pentru aceleași animale şi evitarea
cumulării necorespunzătoare de ajutoare în cadrul schemelor de sprijin.
”Noi derulăm controlul administrativ
în această perioadă și după ce finalizăm și controlul pe teren ne pregătim
de autorizarea cererilor. Banii trebuie
virați în conturile beneficiarilor până

la finalul lunii iunie”, susține Sergiu
Jităreanu, directorul APIA Iași.

Încep controalele în fermele
din Iași cu bovine,
porcine sau păsări
În cazul în care inspectorii APIA
descoperă nereguli la cererile depuse de fermierii din Iași aceștia
riscă să fie respinși de la plata ajutorului COVID-19. Astfel, dacă cererea
este depusă în afara termenului de
depunere a cererilor de solicitare a
ajutorului de stat în sectorul bovine,
fermierul nu primește ajutorul financiar. De asemenea, dacă solicitantul
nu a depus toate documentele sau în
urma controalelor administrative s-a
constatat că nu respectă una sau mai
multe condiții de acordare a schemei
de ajutor de stat în sectorul bovine,
este exclus de la plata ajutorului
COVID-19. Crescătorii de vaci, porci și
păsări din Iași au depus 2.314 cereri
în schema COVID-19. Astfel au fost
depuse 2.303 cereri pentru bovine, 5
pentru suine și alte 6 pentru păsări.
Cuantumul pe cap de animal se calculează prin raportarea plafonului la
numărul de capete eligibile. În urma
stabilirii sumelor cuvenite pentru fiecare beneficiar și după aprobarea de

către Ministerul Finanţelor a cererii
de deschidere a creditelor bugetare,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale alimentează contul de subvenții al APIA, care la rândul său, repartizează sumele către centrele
județene APIA.

Fermierii din Iași primesc
ajutorul COVID-19
până la 30 iunie 2022
Autorizarea cererilor la plată se
va efectua în termen de 10 zile de la
stabilirea cuantumurilor, conform
art. 10 alin. (3) din OUG nr. 51 / 2022.
Banii vor fi virați în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare,

până la finalul lunii iunie 2022. În anul
2021 cuantumul pe cap de animal a
fost de 100 de euro, drept ajutor
COVID-19. Bugetul pentru beneficiari,
la nivel național, este în valoare de
453.899.000 lei și se asigură din fonduri publice naționale. De curând s-a
încheiat campania derulată de APIA,
prin intermediul căreia fermierii din
Iași pot să obțină subvenții. În anul
2022 au fost depuse 17.425 de cereri
pentru 283.674 de hectare. Inspectorii APIA spun că vor începe controalele și în fermele din Iași începând cu
luna iulie 2022 iar fermierii care vor
fi verificați vor fi selectați printr-un
program special, aleatoriu.
Raluca COSTIN

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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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

Miercuri, 25 mai

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
• 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
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Experiența nu este necesară, se asigură instruire
la locul de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
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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Cu durere în suflet familia anunță trecerea în
neființă a celei care a fost mamă, soție și
bunică, STRATULAT NATALIA. Slujba
înmormântării va avea loc marți, 24 mai 2022, ora 12.00,
iar înhumarea la Cimitirul Sfinții Petru și Pavel Iași.
Dumnezeu să o odihnească!
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
- 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 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.

- 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.

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.

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.

Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.

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.

Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.

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.

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.

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.

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.

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

Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.

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

Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;

19

Miercuri, 25 mai

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.

ANUNȚURI
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.

Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA SA.
Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

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

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.

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.

Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.

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

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

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

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;

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.
Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM.MIROSLAVA.
Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.
Manipulant marfă, studii medii,
fără experiență precizată, TEXTILA
SA. Relații la: 0744453064;
marketing@textilais.ro.
Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.
Mașinist masini pentru
terasamente, cursuri de
specialitate, experiența 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Relații la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experiență 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Relații la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.
Muncitor 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.
Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM. MIROSLAVA.
Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
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.

MEDIU
SC INTERNATIONAL SOF anunță
depunerea cererii pentru emiterea
Autorizației de mediu pentru
obiectivul ACVACULTURA ÎN APE
DULCI având ca obiect de
activitate: PESCUIT SPORTIV

amplasat în sat Horlești, comuna
Rediu, jud.Iași. Documentația
tehnică poate fi consultată la
sediul firmei din sat Horlești,
Comuna Rediu, telef.
0768.021.459 sau la sediul
Agenției Pentru Protecția Mediului
Iasi, str.Calea Chișinăului, nr.43.
Eventualele observații ale
publicului referitoare la activitatea
și amplasamentului obiectivului se
vor transmite la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iasi,
str.Chișinăului, nr.43.

CONCURSURI
Subscrisa, PRIMĂRIA COMUNEI
ȘIPOTE ,cu sediul în: localitatea
Șipote, str.Alexandru Lăpușneanu ,
nr.1, jud.Iași, organizează concurs,
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant, aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, modificată şi
completată de H.G. nr. 1027/2014.
• Denumirea postului – consilier
juridic ,post vacant, contractual,
pe perioadă nedeterminată, în
subordinea primarului. Condiţii
specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor - superioarestudii universitare de licență
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul :
științe juridice ;- vechimea în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului – minim 7 ani.
Concursul va avea loc la sediul
instituției din satul Șipote,
str.Alexandru Lăpușneanu nr.1,
comuna Șipote, juduțul Iași, astfel:
- proba scrisă în data de 21 iunie
2022 , ora 10.00, la sediul
instituției; - proba interviu în data
de 23 iunie 2022 , ora 12.00, la
sediul instituției. Dosarele de
participare la concurs se vor
depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
instituției. Date contact:
secretariat, telefon 0232238333

DECESE

U

Cu durere în suflet familia
anunță trecerea în neființă a
celei care a fost mamă, soție
și bunică, STRATULAT NATALIA.
Slujba înmormântării va avea loc
marți, 24 mai 2022, ora 12.00, iar
înhumarea la Cimitirul Sfinții Petru
și Pavel Iași. Dumnezeu să o
odihnească!

CONDOLEANȚE

U

La plecarea dintre noi a
Domnului Profesor
Universitar dr. Victor Strat,
am pierdut un om de o
impresionanta cultura, un inalt
nivel profesional si un profund
umanism. Ne rugam ca frumoasa
sa familie sa depaseasca cumplita
suferinta si sa-i duca mai departe
spiritul sau ales. Ravasiti de
durere, îl vom pastra ca exemplu in
amintire. Dumnezeu s-i
odihneasca minunatul sau suflet in
pace! Cornelia-Livia Bejan si
Marius Tiba

Miercuri, 25 mai
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Tupeu fără margini! Șmecherul surdo-mut care a
violat o femeie la 5 dimineața la Hala Centrală
nu vrea la pușcărie. Nu se crede vinovat după ce
a reacționat ca un animal care sare pe pradă
Un șmecher suspectat că a violat o femeie din
Iași vrea să fie liber. Astfel, Cătălin Popovici (30 de
ani) a contestat decizia luată de judecători în cazul
său. Acum, urmează ca reprezentanții Tribunalului
Iași să hotărască ce se va întâmpla în cazul acestuia.
Amintim că, în urmă cu câteva zile, individul,
care este surdo-mut, a fost arestat preventiv de
magistrații din cadrul Judecătoriei Iași, sub acuzațiile de viol și tâlhărie. Individul face parte dintro familie normal și nu a mai avut probleme cu
legea. Polițiștii ieșeni au reușit să-l prindă atât de
repede pentru că în zonă erau foarte multe camere
de supraveghere. În edițiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Șmecher suspectat că a violat
o femeie în centrul Iașului
Anchetatorii spun că ieşeanul Cătălin Popovici
a intrat în vizorul lor la finele săptămânii trecute.
Asta, după ce victima a mers ţintă la Poliţie şi s-a
plâns de clipele de groază prin care a fost nevoită
să treacă. Victima, o ieșeancă în vârstă de 70 de
ani, a spus că a fost abordată de Cătălin Popovici,
care a agresat-o sexual. Oamenii legii spun că individul a şi jefuit victima, înainte de a-i permite să
plece.
„Pe 19 mai 2022, în jurul orei 05:10, inculpatul
C.P. a intrat după persoana vătămată în pasajul de

Bursa bârfelor

la Hala Centrală și, prin constrângere fizică a acesteia, a întreținut cu persoana vătămată un raport
sexual normal, timp de aproximativ 5 minute. După
finalizarea raportului sexual, inculpatul i-a smuls
victimei lanțul de aur de la gât, după care a fugit
de la locul faptei”, a spus prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, Dragoș Bordianu.

Cătălin Popovici, dus la
audieri de oamenii legii
Victima a mers la Poliţie şi a relatat prin ce a
fost nevoită să treacă. Polițiștii au demarat cercetările de îndată şi au ajuns la principalul suspect:
Cătălin Popovici. Individul a fost săltat şi dus la aufapt cei doi milițieni îl cunoșteau foarte bine pe
asistentul medical și au făcut tot posibilul să-l
încalțe. De ce? Apăi aici intrăm pe un teritoriu mai
altfel, de care nu vrem să vorbim deocamdată. O
dau și babele golănește ca milițienii...este o anchetă în curs și nu putem spune mai multe. Oricum, dacă se adeverește că a fost o directivă și
au bătut polițiștii în asistent ca să-l doară pe altul
de fapt e o chestiune care ține mai mult de o domnișoară pe nume Dana... Mai discutăm noi la momentul potrivit...

Cum pun șmecherii mâna pe hectare
întregi și mai iau și bani pentru asta
În cine au vrut să dea gaborii de la
locală cu pumnii lor de balerini
îndopați?
Babele bârfitoare încep rubrica de azi și vă povestesc câte ceva de prin miliția locală. După cum
știți a fost recent un scandal cu doi agenți și un
asistent. Dosar de ultraj, alea alea, dar la urechile
babelor a ajuns o enformație care spune că de

În continuarea rubricuței de azi babele vă mai
spun câteva vorbe despre marii fermieri ai giudețului care s-au apucat de tăiat și de spânzurat
după bunul plac. Iacă să vă povestească babele
ceva. Nu știm dacă voi știți, dar câteva sute de
hectare din Iași formează o mică deltă sau mai
bine spus formau. Păsări, pești, luciu de apă, tot
ce găsim prin sudul țării, dar aici lângă municipiu.
Ei bine, marii fermieri ai județului s-au gândit că

dieri. Pentru a afla versiunea acestuia, anchetatorii
au folosit un interpret autorizat pentru limbajul mimico-gestual.
Astfel, vinerea trecută, ieşeanul a fost reţinut
pentru 24 de ore sub acuzaţiile de viol şi tâlhărie.
Sâmbătă, 21 mai 2022, Cătălin Popovici a fost dus la
instanţă cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Din păcate, în ultimii ani, tot mai multe
astfel de situaţii au fost semnalate în judeţul Iaşi.
Astfel, zeci de ieşeni au fost cercetaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv, trimişi în judecată sau chiar condamnaţi definitiv pentru comiterea unor infracţiuni cu
violenţă sau de natură sexuală. Acum, șmecherul
suspectat că a violat o femeie în centrul Iașului a
contestat hotărârea luată de judecători în cazul său.
Sorin PAVELESCU

este păcat să râmână aceste hectare neexpluatate și s-au gândit să-și trimită tractoarele la arat.
Au blocat canalele, au băgat plugurile, iar acum în
loc de crap și caras pe canale crește grâul și porumbul. Babele stau și se întreabă, oare organele
astea de control ale statului nu ar putea să arunce
o privire? Cică și pe la subvenții e o problemă, dar
nah, atâta timp cât se dă în stânga și în dreapta
cred babele că totul e bine, nu?
Bella este fată rea? Probleme cu miliția
La final de rubricuță babele vă povestesc câteva chestiuni legate de o domnișoară celebră.
Iacă Bella Macanache de la Cetapin cică este fată
tare rea uneori. La urechile babelor a ajuns o enformație care spune că a avut niște plângeri pe la
miliție. Acum cică ar fi vorba despre niște bani,
dar nu bagă babetele mână în foc că ar fi așa. Oricum despre celebra Bella sunt multe de spus. O
să mai povestim la momentul potrivit despre asta.
Până atunci mai așteptăm să vedem ce mai apare.
Bella e ca un izvor...nesecatî de surprize!

