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Elevă din Iași, bătută și umilită de mai mulți
colegi! Mama fetei, care lucrează în Germania,
a aflat de pe internet întreaga grozăvie
Un incident strigător la cer a avut
loc în satul Zbereni din comuna Cotnari! Ioana U., o fată în vârstă de 12
ani, din satul Făgăt, a fost bătută și
umilită de colegii săi de școală. Aceștia, nu numai că și-au bătut joc de ea,
dar s-au și mândrit cu faptele lor,
acestea fiind înregistrate video și
distribuite pe rețelele sociale. Videoclipurile au devenit virale, iar ieșenii
au fost extrem de revoltați de imaginile văzute, cerând implicarea poliției
și a părinților. Mama victimei, care
este plecată în străinătate, a aflat
despre întâmplare de pe Facebook.
Vineri, 20 mai 2022, o elevă de
clasa a V-a de la Școala Gimnazială
Zbereni a fost victima unei brutalități
extreme din partea colegilor, fiind bătută și umilită. Fata a fost lovită cu
palmele și pumnii în cap și cu picioarele în burtă de la 4 elevi și a fost înjurată ca la ușa cortului. Traumatizată
de întâmplare, nu i-a povestit, însă,
mamei, căreia i-a picat cerul în cap
când și-a văzut copilul batjocorit, pe
internet. Ionela Dumitrașcu, mama
fetei, a povestit printre lacrimi că este
foarte șocată de abuzurile suferite de
fiica ei și dorește să o ia cu ea în Germania. Poliția s-a sesizat și a deschis
un dosar penal pentru lovire sau alte
violențe și lipsire de libertate în mod
ilegal.

O elevă din Cotnari,
transformată în sacul de box
al colegilor!
Recent, pe rețelele de socializare
au circulat niște materiale video care
au scandalizat utilizatorii ieșeni. Din
imagini se poate observa cum o fată
este urmărită insistent de câțiva
copii de vârsta ei și o intimidează
verbal și fizic. Aceasta, în urma unui
așa-zis conflict, a fost luată la întrebări și bruscată de ceilalți adolescenți. Printre palme, înjurături,
picioare și pumni, Ioana U. a încercat
să scape, însă a fost ajunsă din urmă.
Directorul Școlii Gimnaziale Zbereni,
Dumitru Ezaru, a aflat despre acest
conflict și a spus că a luat anumite
măsuri.
„În data de 20 mai 2022, a avut loc
un incident neplăcut in care au fost
implicați un grup de copii, printre

obțin un loc de muncă mai bine plătit
în Germania. Mătușa nu a mers cu
fata la medicina legală. Nici măcar la
spital nu a dus-o după cele întâmplate. Sunt doar pozele făcute de politie... Am luat legătura cu o avocată
pentru că nu este încă târziu să
meargă la medicina legală și să se
facă tot ce e necesar”, a povestit Ionela Dumitrașcu, mama fetei.

Fata a rămas cu traume
după ce a fost
agresată de colegi
care și elevi de la Școala Zbereni.
Școala s-a sesizat, a informat Inspectoratul Școlar Județean Iași și
demarat o anchetă cu privire la cele
întâmplate, în paralel cu cea organizată de poliție. Incidentul s-a produs
pe raza satului Zbereni, nu cunosc
exact locația. Ieri am organizat o activitate în care au participat părinții
copiilor implicați, profesorii, eu, directorul și 2 agenți de poliție. Am încercat să elaborăm un plan de
intervenție comun școală-familie, să
găsim cele mai bune soluții pentru
rezolvarea problemei. Am avut o discuție constructivă cu părinții copiilor,
încercând să găsim modalități de a
evita repetarea unor astfel de incidente. Elevii cu probleme au în jur de
13-14 ani și învață în clasele a VI-a și
a VII-a”, a explicat directorul Școlii
Gimnaziale Zbereni, Dumitru Ezaru.

Anchetă deschisă în cazul
fetei bătute
Oamenii legii au reacționat la
această situație, inițiind o anchetă și
făcând cercetări pentru stabilirea vinovaților.
„Urmare a imaginilor apărute în
spațiul public, facem precizarea că,
în cauză, polițiștii din cadrul Secției
nr. IX Poliție Rurală Hârlău au întocmit un dosar penal, în care efectuează cercetări sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de lovire sau
alte violențe și lipsire de liberate în
mod ilegal, în vederea stabilirii cu
exactitate a întregii situații de fapt și
pentru luarea măsurilor legale care
se impun”, a declarat purtătorul de
cuvânt al Inspectoratului de Poliție
Județean Iași, Anca Vîjiac.

Mama unuia dintre copiii agresori
declară că nu o are pe fiica sa sub supraveghere și că este afectată de situație.
„Fiica mea nu locuiește cu mine,
stă cu tatăl ei pentru că noi suntem
separați”, spune scurt Elena Coroeanu, mama unuia dintre adolescenții implicați.

O copilă lăsată în grija
mătușii, bătută și umilită,
apoi postată pe internet
Ionela Dumitrașcu, mama adolescentei, a trecut printr-un șoc groaznic când și-a dat seama că fata
agresată despre care vorbește toată
lumea este chiar fiica sa. Aceasta povestește că și-a lăsat cele 2 fiice în
grija unei mătușe pentru ca ea să le
poată asigura un nivel de trai mai bun
în Germania. Acum și-a schimbat
complet părerea și arde de nerăbdare să își ia fetele din România pentru a fi alături de ea.
„Eu lucrez în Germania. Am 2 fete,
tatăl lor este decăzut din drepturile
părintești total și eu parțial, ca să
poată fi luate în plasament familial de
mătușa din partea tatălui meu.
Mătușa nu m-a informat, deși evenimentul s-a petrecut vineri. Eu am
aflat de pe internet. Sunt foarte revoltată că nu mi-au spus ele, deși leam cumpărat telefoane ca să putem
să vorbim. Au internet, dar ea nu le-a
lăsat să mă informeze și am aflat din
mediul online. Nu a vrut sa îmi zică
pentru că știa că de mult vreau să îmi
iau copiii lângă mine și că acum nu o
să le mai las dacă s-a întâmplat asta.
Doream de mult să le iau, dar nu
aveam posibilitatea, așteptam să

Ieșeanca spune că fiica sa a
rămas cu traume după ce a fost bătută, însă persoana care o are în grijă
o obligă să meargă la școală.
„Fata mea a avut vânătăi pe gât
pentru că a fost strânsă brutal, are
nasul rănit, e traumatizată psihic, îi e
foarte frica și mătușa a obligat-o să
meargă în continuare la școală, deși
ea nu ar fi vrut. Colegii se legau de
foarte mult timp de ea, dar, vorbind
cu ea la telefon, nu a părut că e o situație așa de gravă și i-am zis să îi ignore, ca sunt invidioși. Cu toate ca eu
si mătușa am educat-o și am instruito să își vadă de treaba ei, tot a pățito. Când i-am spus că am aflat de
incident de pe internet, a devenit și
mai afectată psihic”, adaugă femeia.
Ionela Dumitrașcu susține că
fiica ar mai fi fost bătută și în trecut
de acele fete.
„Pe de o parte, îmi pare foarte rău
că imaginile cu fata mea au ajuns publice, dar îmi pare bine că am văzut
cu ochii mei și m-am trezit, că nu
aveam contact cu realitatea din România! M-a revoltat și diriginta care
le-a certat pe fata mea și pe mătușa
că de ce au chemat poliția, că se
putea rezolva conflictul la nivel de
școală. Mătușa a zis că e de mult
avertizată de la școală că fiica mea
este jignită și agresată verbal, nu mă
așteptam să se ajungă și fizic. Fiica
mea e liniștită și își vede de treabă,
se îmbracă modest față de colegele
ei“, menționează mama fetei bătute.
Urmează să se stabilească ce
măsuri se vor lua pentru acest incident în care o elevă din Iași a fost
bătută și umilită.
Violina GORCINSCHI
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Moment rușinos pentru un afacerist din Iași!
Datorii de peste 2.000 euro la întreținere!
Nu a mai plătit nici un leu de anul trecut

Un afacerist din Iași a
acumulat datorii de două
mii de euro la întreținere.
Consilierul județean exPMP Adrian Acostoaiei nu a
mai plătit de anul trecut
datoriile la asociația de
proprietari din strada
Popăuți, unde deține un
apartament. Adrian
Acostoaiei a fost dat în
judecată de Asociația de
Proprietari pentru
recuperarea debitului
Un ales județean din Iași a fost
dat în judecată de conducerea unei
asociații de proprietari din municipiu.
Adrian Acostoaiei, consilier județean
ex-PMP deține un apartament în
strada Popăuți, zona cartierului Păcurari, de numai 36 metri pătrați.
Pentru apartamentul respectiv,
Adrian Acostoaiei a acumulat însă o

datorie la întreținere, de 11.607 lei
(2.350 euro), sumă care nu a mai fost
plătită din vara anului trecut. Astfel,
consilierul județean a fost dat în judecată de asociația de proprietari.

Un afacerist din Iași este
dator la întreținere! Adrian
Acostoaiei a dat o țeapă de
peste 2.000 euro
Asociația de proprietari din
strada Popăuți, nr. 7, bloc 550, l-a dat
în judecată pe Adrian Acostoaiei, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria
Iași încă din luna mai a anului 2021.
Asociația reclamă faptul că Adrian
Acostoaiei nu și-a plătit întreținerea
în ciuda discuțiilor avute în ultima perioadă. Pe apartamentul cu pricina,
Adrian Acostoaiei a acumulat 4.119 lei
ca restanță la întreținere, alți 6.535
lei drept restanțe penalizări și 185 lei
penalizări actuale. Pe luna aprilie
2022, pe apartamentul cu pricina

întreținerea a fost calculată la 767 lei.
La întreținere sunt trecute 2 persoane. Prin firmele sale, Adrian Acostoaiei a ajuns dator și la Primăria Iași.

Asociația de proprietari l-a
dat în judecată pe
consilierul județean
Reprezentanții asociației de proprietari au arătat că au ales să-și
caute dreptatea în instanță pentru că
Acostoaiei nu a vrut să-și plătească
datoriile. Cele două părți se vor judeca în dosarul nr. 11895/245/2021 pe
8 iunie 2022. „După ce l-am dat în judecată a plătit debitul. Însă, din luna
august 2021 nu a mai plătit nici un leu
la întreținere. Noi am vrea să plătească ca orice om normal. Sunt pensionari care își plătesc datoriile, iar
el, ditamai consilierul județean, nu o
face. I-am spus că-l ajutăm, facem
un angajament de plată, dar nimic.
Dacă un astfel de om ne reprezintă în

Consiliul Județean Iași, atunci nu mai
am ce zice. Încercăm să ne recuperăm paguba la instanță”, a menționat
Claudio Fasolo, președintele Asociației din strada Popăuți.

Adrian Acostoaiei:
„Nu mă interesează,
nu stau eu acolo”
Consilierul județean a spus că datoriile nu sunt acumulate de el, apartamentul fiind folosit de alte
persoane. „Nu stau eu acolo, ci altcineva. Nu e nicio chirie, ci stau alte
persoane. Datoria este problema lor,
nu a mea. Să se descurce. Apartamentul este pe numele meu, dar în
curând nu va mai fi”, a precizat Adrian
Acostoaiei, consilier județean exPMP. Afaceristul din Iași dator la
întreținere are mai multe proprietăți
în municipiul Iași și comuna Rediu.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Universitatea Tehnică din Iași,
implicată în eliminarea deșeurilor
din mediul rural al județului

Eliminarea deșeurilor din mediul rural
al județului Iași, un proiect în care
este implicată Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi”. Concret,
Facultatea de Inginerie Chimică și
Protecția Mediului „Cristofor
Simionescu”, în calitate de partener,
împreună cu Universitatea
Transilvania din Brașov, în calitate de
coordonator și partenerii
Universitatea Reykjavik, Islanda și
Academia de Studii Economice din
București organizează vineri, 27 mai
2022, activitatea „Practici durabile în
managementul mediului și al
deșeurilor, în mediul rural”

mediului și al deșeurilor, în comunitățile rurale”. Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului
„Cristofor Simionescu” de la TUIASI, în calitate de
partener, împreună cu Universitatea Transilvania
din Brașov (UNITBV), în calitate de coordonator și
partenerii Universitatea Reykjavik, Islanda (RU) și
Academia de Studii Economice din București (ASE)
organizează activitatea. Asta în cadrul proiectului „Educație pentru protecția mediului - Resurse
educaționale deschise pentru cetățenii din comunitățile rurale” (Environmental Education - OERs for
Rural Citizens (EnvEdu-OERs), cod proiect 19-COP0038.

Campania de eliminare a deșeurilor din mediul
rural al județului Iași, un proiect în care este implicată Universitatea Tehnică (TUIASI) „Gheorghe
Asachi”. Totul în cadrul unui eveniment internațional intitulat „Practici durabile în managementul

Proiectul „EnvEdu – OERs” are ca obiectiv principal crearea unui set de module de instruire cu
scopul formării continue a adulților în domeniul
protecției mediului, dezvoltate ca Resurse Educaționale Deschise, disponibile unui grup mare de be-

Universitatea Tehnică din Iași, într-o
campanie de eliminare a deșeurilor din
mediul rural al județului

neficiari, din comunitățile rurale, al căror acces la
educația pentru mediu este limitat. Activitatea va
avea loc vineri, 27 mai 2022, de la ora 10.00 la sediul
Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului
„Cristofor Simionescu”. Acesta are ca scop principal diseminarea informațiilor referitoare la practicile durabile de management al mediului și al
deșeurilor în comunitățile rurale și își propune să
ofere training pentru minimum 35 de cursanți.

Responsabil proiect TUIASI este prof.
univ. dr. ing. Carmen Teodosiu
Grupul țintă este format din cetățeni ai comunităților rurale, reprezentanți ai autorităților publice locale, agențiilor de protecția mediului,
operatorilor de apă și salubritate, organizațiilor
non-guvernamentale, reprezentanților mediului
educațional și de cercetare. Toți participanții vor
primi certificat de participare. Astfel, Universitatea
Tehnică din Iași, implicată în eliminarea deșeurilor
din mediul rural al județului.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Primăria Iași cheltuie 75.000 de euro pe
semințe de gazon! Firma de întreținere
spații verzi va amenaja parcurile din oraș

Firma de întreținere spații
verzi a Primăriei Iași
organizează o licitație
pentru furnizarea mai
multor cantități de semințe
de gazon. Procedura este
programată la începutul
lunii iunie 2022
Servicii Publice Iași (SPI) SA,
firmă din subordinea Primăriei Iași,
lansează o nouă sesiune de achiziții.
Pe data de 06.06.2022 este programată licitația pentru furnizarea mai
multor loturi de semințe de gazon.
Valoarea estimată a contractului este

de 375.000 lei, aproape 75.000 euro.
„Materialul semincer trebuie să fie
curat, fără impurități și cu o putere
de germinare mare. Semințele trebuie să fie uniforme. Materialul trebuie să fie format din semințe
selecționate, din specii caracteristice tipului de gazon (soare, umbră,
fin, sport) necesar diferitelor amenajări în parcuri, scuaruri, aliniamente
stradale. În compoziția sa trebuie să
fie utilizate semințe de specii de ierburi rezistente la clima noastră. Produsul va fi însoțit de: declarație de
conformitate, de fișa tehnică a produsului și garanția produsului care
trebuie să fie de minimum 3 ani de la

data livrării”, se arată în caietul de
sarcini. Comisia de evaluare va alege
oferta furnizorilor cu prețul cel mai
mic. SPI a cumpărat și mai multe loturi de pietriș și nisip.

Primăria Iași cheltuie 75.000
euro pe semințe de gazon
SPI a stabilit un necesar maxim
de 25.000 kilograme de semințe.
„Fiecare livrare va fi însoțită de pașaport/certificat fitosanitar pentru speciile prevăzute de legislația
fitosanitară și de certificat de calitate eliberat de furnizor. Materialul livrat trebuie să fie ambalat în saci de
hârtie de maximum 50 kg, sigilați și
etichetați clar, cu toate detaliile privind identificarea lui, conform cerințelor solicitate. Acceptarea finală se
va face în momentul în care materialul semincer corespunde cerințelor
prevăzute în caietul de sarcini (materialul săditor trebuie să fie liber de virusuri, organisme similare sau boli și
să nu prezinte organisme dăunătoare). În cazul în care materialul semincer nu corespunde cerințelor
prevăzute in caietul de sarcini,
acesta va fi returnat și apoi înlocuit
cu unul corespunzător în termen de 5
zile lucrătoare”, se mai arată în documentația procedurii. Primăria Iași a
cheltuit sume importante pe rulourile
de gazon.

Mai multe drumuri din Iași
vor fi reabilitate
Totodată, municipalitatea ieșeană pregătește noi investiții în infrastructura din oraș. Astfel, pe data
de 28.06.2022 este programată licitația pentru furnizarea serviciilor de
proiectare, necesare pentru reabilitarea mai multor străzi. Valoarea estimată a contractului este de 580.000
lei, fără TVA, aproape 120.000 euro.
Autoritatea contractantă a stabilit
lista străzilor ce se află pe lista de
proiectare. Este vorba despre str.
Grigore T. Popa, str. Gălățeanu, str.
Eudoxiu Hurmuzaki, str. Dealul Zorilor, str. Prof. Emil Honoriu (tronson
nemodernizat), stradela Valea
Adâncă, str. Friederick (tronson nemodernizat), str. Fagului (tronson nemodernizat), Aleea Sadoveanu
(crearea unei benzi suplimentare),
str. Poligon, str. Petre Jitaru, str.
Prof. Haralambie Vasiliu, str. Prof.
Agricola Cardaș, str. Ciprian Porumbescu, str. Mihail Cornea, str. Fortus,
str. Iftimie Bârleanu, str. Iancu Flondor, str. Caprelor, str. Dezrobirii, str.
Crivăț, str. Miron Costin, str. Neculai
Zamfirescu și str. Iftimie Bârleanu.
Primăria Iași cheltuie 75.000 euro pe
semințe de gazon după ce a încheiat
și alte contracte cu firmele furnizoare.
Ciprian BOARU
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Este urgentă nevoie de trombocite pentru
o tânără internată la ATI! Elena-Geanina
Dumitrașcu, tânăra care a suferit un
transplant de ficat, este în stare gravă

Elena-Geanina Dumitrașcu,
o tânără, mamă a doi copii
are urgentă nevoie de
trombocite. De mai bine de
o săptămână aceasta se
află în stare gravă la
Spitalul „Sf. Spiridon” din
Iași. Viața ei depinde de
transfuzii de sânge
A trecut mai bine de o săptămână
de când Elena-Geanina Dumitrașcu,
o tânără mama se află în stare foarte
gravă la Spitalul „Sf. Spiridon”, Iași.
Familia acestea este disperată și
face apeluri către toate persoanele
să doneze sânge pentru Elena.
Aceasta are urgentă nevoie de trombocite. Afecțiunea de care suferă îi
pune viața în pericol pe zi ce trece.
„Starea ei este în continuare una

foarte gravă. Încă are nevoie de
sânge. Medicii nu reușesc să găsească punctul de infecție. Această
infecție îi mănâncă toate trombocitele din corp și doar prin transfuzii de
sânge ar putea fi salvată. Este nevoie
de , grupa A2 Pozitiv și grupa zero de
sânge”, a declarant Cristina Bunduc,
cumnata Elenei.

Elena-Geanina Dumitrașcu
are nevoie trombocite după
transplantul suferit
Elena-Geanina Dumitrașcu are 39
de ani și este mamă a doi copii.
Aceasta a ajuns din nou pe mâna medicilor după ce la începutul lunii mai
a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă, transplant hepatic.
Viața femeii a luat o întorsătură tristă
după ce a crezut că a fost salvată cu

ajutorul transplantului de ficat, pe
care îl aștepta de mult timp. Elena a
suferit un transplant hepatic pe 1 mai
2022. În primă fază părea că totul a
decurs bine. Ea era sub tratament de
mai bine de 10 ani, după ce în urma
unor analize mai amănunțite s-a depistat o ciroză hepatită. Elena a respectat tratamentul, dar de aproape
un an se afla pe lista de așteptare.
Când a primit în sfârșit un ficat, și a
crezut că a scăpat de toate problemele, a ajuns din nou în stare gravă.
Medicii au descoperit că are o infecție în sânge.

Lipsă acută de sânge pune
viața pacienților în
pericol în fiecare zi
În fiecare zi, lipsa acută de sânge
din spitalele ieșene îi pune în dificul-

tate pe medici, dar mai ales pe pacienții care au urgentă nevoie de
transfuzii. În spitalele din Iași, lipsa
de sânge este o adevărată problemă
de mai mulți ani. Se fac în continuare
apeluri disperate către toți posibilii
donatori din județul Iași! Medicii ieșeni nu mai reușesc să facă față lipsei acute de sânge! Zilnic, zeci de
pacienți au nevoie de transfuzii sanguine, iar viața lor este pusă în pericol. Cea mai afectată unitate
spitalicească este Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon”
Iași, deoarece acolo ajung cei mai
mulți pacienți în stare foarte gravă și
este nevoie urgentă de sânge. Medicii
sunt nevoiți să apeleze la rezervele
altor spitale sau centre de transfuzii
din întreaga zonă a Moldovei. Viața
pacienților stă în mâinile donatorilor.
Andreea PĂDURESCU
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Absolventele de clasa a Xll-a de la liceele din Iași nu
se uită la bani când aleg ținuta pentru banchet!
„O colegă a dat 2.200 de lei doar pe rochiță!”

A început perioada
banchetelor ocazionate de
absolvirea studiilor liceale.
Absolventele nu se uită la
bani când vine vorba de
ținută. O rochie poate
ajunge câteva sute de euro,
iar cele mai norocoase
folosesc rochii mai vechi și
accesorii pe care le au deja
Fetele de liceu sunt mereu în pas
cu moda, iar în seara banchetului fiecare își dă silința să arate ca scoasă

din cutie. Prețurile ținutelor pornesc
de la 800 de lei, dar unele fete nu se
uită la bani și aleg să își facă rochia
la comandă și să dea sute de euro.

Fetele nu se uită la bani
când vine vorba de banchet
La finalul studiilor liceale, elevii
se bucură de cea mai mare petrecere
la care participă inclusiv profesorii.
Fetele de liceu sunt mereu în pas cu
moda, iar când vine vorba de banchet, nimeni nu se gândește la bani
și nu face „economie”.

„Am avut deja banchetul. Am dat
200 de lei pe papuci, pe rochie am
dat 800 de lei, pentru coafură am plătit 150 și încă 150 pentru machiaj.
Banchetul în sine a fost 372 de lei și
am mai dat 170 de lei pentru cursul
festiv. Pe lângă asta, am făcut și surprize profesorilor, le-am luat flori tuturor, iar dirigintei care a fost cu noi
încă din gimnaziu i-am luat încă ceva,
amintire de la noi. Am fost prima
clasă la care dumneaei a fost dirigintă și ne-am atașat cu toții de ea.
Oricum, eu nu am cheltuit mult, am o
colegă care a dat doar pe rochie
2.200 de lei”, povestește Diana Hristache, elevă în clasa a Xll-a a Colegiului Național de Arte „Octav Băncilă”
Iași.
Fetele mai „mofturoase” au ales
să își facă ținuta pe comandă, la croitor. În acest caz prețul diferă, dar rochița vine „ca turnată”.
„Pe rochie am dat 900 de lei, am
făcut-o la comandă. Pe make-up și
păr nu am dat bani pentru că m-am
aranjat acasă, ca să nu mai fac risipă
de bani. Papucii i-am găsit într-un
S.H. și am dat 30 de lei. Am avut
noroc!”, zice Andreea Stratulă, absolventă a aceluiași colegiu.

Planurile de acasă se
potrivesc cu cele din “târg”?
Fetele care se pregătesc de banchet, par că au buget destul de mic

pentru ținută.
„Chiar acum mă duc să caut o rochie. Nu mi-am făcut un buget fix,
sunt deschisă, dacă găsesc ceva ce
îmi place sunt dispusă să dau cam
200-300 de lei. Papuci am deja, deci
nu va fi o mare cheltuială. Am banchetul pe 2 iunie”, povestește Rebeca
Costache, elevă în clasa a Xll-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași.
Cu siguranță, seara banchetului
de clasa a Xll-a rămâne în amintirea
fiecărui elev. Pregătirea pentru examenul maturității ia o pauză pentru o
seară de distracție alături de colegi
și profesori.
Croitorii din Iași recunosc că au
avut mai multe comenzi de rochii de
ocazie în ultima perioadă, dar nu
numai pentru banchete, ci și pentru
nunți.
“Am avut două-trei săptămâni în
care nu am avut timp nici să mănânc.
Rochii de nuntă, de banchet, de serbare... Se vede că oamenii recuperează după pandemie! Pe o rochie de
banchet eu nu iau foarte mult, decât
dacă e un model foarte complex. Cel
mai mult am cerut 500 de lei, o rochie
pentru o fetiță superbă!”, a declarat
Maria Gheban, croitoreasă din Iași.
Fiecare fată își dorește să arate
„ca o prințesă” în seara petrecerii și,
din câte se pare, niciuna dintre fete
nu se uită la bani, dar dacă se poate
face o economie, cu atât mai bine.
Andreea Andrei
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Studenții de la Universitatea Tehnică
din Iași, într-un program de orientare
în carieră cu susținere din Franța

Un grup de studenți de la
Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iași
au luat parte la un program
de orientare în carieră cu
ajutorul unor instituțiipartenere din Franța.
Atelierul a fost organizat de
către specialiștii
Politehnicii ieșene, alături
de Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură
Franceză în România, cu
sprijinul Agenției Consulare
a Franței la Iași
Studenții Universității Tehnice
(TUIASI) „Gheorghe Asachi” din Iași au
avut șansa de a participa la un atelier
de orientare în carieră organizat de
către specialiștii Politehnicii ieșene,
alături de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în Româ-

nia (CCIFER), cu sprijinul Agenției
Consulare a Franței la Iași. Acesta a
avut, săptămâna aceasta, la sediul
central al TUIASI, în Sala de conferințe „Cristea Niculescu-Otin” a corpului Rectorat, aflată la parterul
clădirii.

Parteneri din Franța, sprijin
pentru studenții de la
Universitatea Tehnică din
Iași, într-un program de
orientare în carieră
Totul a implicat o acțiune intitulată generic „Maratonul de Business”.
„Maratonul de Business îşi propune să
consolideze colaborarea dintre mediul de afaceri franco-român, autoritățile locale și universități, prin
organizarea de reuniuni și evenimente în jurul unor tematici precum: proiecte de dezvoltare a
companiilor franco-române, modernizarea sistemului sanitar, compe-

tențe tehnice și resurse umane, investiţiile şi finanţările din perspectiva
competitivității și dezvoltării regiunii
de Vest a României”, arată oficialii
TUIASI.

Dialog cu studenții în
vederea prezentării
oportunităților de carieră,
de stagii, programe de
antreprenoriat
Din partea CCIFER vor participa 5
directori de departament din companiile membre, care își doresc un dialog cu studenții în vederea
prezentării oportunităților de carieră,
de stagii, programe de antreprenoriat pentru studenți, de competiții,
dar mai ales pentru a le recomanda
cum să își construiască un parcurs
profesional în domeniul pe care îl studiază. Invitații din partea CCIFER au
fost Adriana Record – Director executiv CCIFER; Ioan Constantin – Cyber-

security Expert Orange Romania;
Laurențiu Lupu – Director Resurse
Umane Ambro; Adrian Pantazica –
Project director Corporate Office Solutions; Cristina Patachia – Development & Innovation Manager. Pe e altă
parte, din partea TUIASI vor participat: prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen
Seghedin, prorector responsabil cu
activitatea didactică și de asigurare
a calității; conf. univ. dr. ing. Lidia
Gaiginschi, prorector responsabil
pentru activitatea cu studenții; conf.
univ. dr. ing. Cristiana Istrate, președinte al Societății Antreprenoriale
Studențești a TUIASI. Totodată, la
eveniment a participat și Monica Ioniță, responsabil comunicare al CCIFER. Toate acestea au implicat
studenți de la Universitatea Tehnică
din Iași, într-un program de orientare
în carieră cu susținere din Franța.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Universitatea „Cuza” din Iași lansează un
chestionar pentru a afla dacă studenții
sunt mulțumiți de serviciile instituției

Moment important pentru studenții de
la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași! Este vorba de un
chestionar intitulat ” Cât de
mulțumit/ă ești de UAIC?”. El este
aplicat anual pentru a evalua
percepția studenților într-un mod
sistematic și pentru a înțelege mai
bine ce doresc de la „Cuza”. Este
important pentru reprezentanții
universității să cunoască aceste
aspecte, pentru a îmbunătăți
activitățile care presupun
interacțiunea cu studenții
Chestionar intitulat „Cât de mulțumit/ă ești de
UAIC?”, aplicat pentru studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. Vrem să aflăm
opinia ta cu privire la calitatea serviciilor oferite de
Universitate, prin intermediul următorului chestionar. https://www.uaic.ro/satisfactie-studenti.
Completând acest sondaj, ai posibilitatea de a
transmite în mod anonim un mesaj direct către
universitate. Ești mulțumit? Ai sugestii pentru
îmbunătățire? Răspunsul tău poate aduce o schimbare!”, arată reprezentanții UAIC din Iași.

Universitatea „Cuza” din Iași
lansează un chestionar pentru
a afla dacă studenții sunt
mulțumiți de serviciile oferite
Pe de altă parte, cei ce la „Cuza” arată studenților: „Vei fi îndemnat/ă să îți oferi opinia despre
calitatea educației, a infrastructurii, interacțiunea
cu angajații și serviciile care îți sunt puse la dispoziție: burse în străinătate, cămine, burse de studiu,
consiliere etc”. Chestionarul este aplicat anual
pentru a evalua percepția studenților într-un mod
sistematic și pentru a înțelege mai bine ce doresc
de la UAIC.

Completarea chestionarului
durează în jur de 10 minute
Rolul acestui chestionar pleacă de la faptul că
este important pentru reprezentanții Universității
„Cuza” să cunoască aceste aspecte, pentru a
îmbunătăți activitățile care presupun interacțiunea
cu studenții la nivelul facultăților sau la nivelul bibliotecilor, oferta cursurilor de dezvoltare personală și profesională, condițiile de cazare în cămine
și pentru a se centra mai bine pe nevoile studenților. Așadar, Universitatea „Cuza” din Iași demarează
un chestionar pentru a afla dacă studenții sunt

mulțumiți de serviciile instituției, atât pe zona academică dar și ca infrastructură.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Paranghelie organizată de Maricel Popa la
Ceahlău cu primarii PSD Iași. Trei zile de
petrecere la stână, berbeci la ceaun și lăutari
Petrecere cu iz politic în satul
Ceahlău, din comuna nemțeană
Durău în aceste zile. De astăzi, 26 mai
2022, și până sâmbătă, 28 mai 2022,
circa o sută de persoane sunt așteptate în zonă la o paranghelie organizată de senatorul PSD Maricel Popa.
Detaliile petrecerii sunt însă ținute la
secret, nici măcar cei care au fost invitați nefiind informați despre locul
unde va avea loc sindrofia. Din informațiile deținute de reporterii BZI, pesediștii ar urma să organizeze o
petrecere și la stâna agroturistică
Crucea Arsă, din satul Popești, comuna Farcașa. Stâna este administrată de cei care au Pensiunea
Vânătorul din satul Ceahlău, comuna
Durău unde va avea loc paranghelia.

Petrecere organizată de
Maricel Popa la Ceahlău.
Participanții vor veni cu
băutura de acasă
Maricel Popa, senatorul de Iași se
pregătește intens pentru weekend.
De o lună și jumătate, Maricel Popa a
dat zvon în partid că vrea să organizeze o petrecere pitorească, la care
să participe toți primarii PSD din
județ. Încă de acum câteva săptâmâni, Popa a ținut să transmită primarilor PSD să se pregătească.
Fiecare trebuie să vină însoțit de
soție sau de amantă după caz și trebuie să vină cu portbagajul mașinii
plin cu băutură. Reporterii BZI au discutat cu mai mulți primari din județ
care vor participa la paranghelia dată
de Maricel Popa. Unii știu mai mult
despre eveniment, iar alții mai puțin.

Ce știu primarii despre
marea petrecere?
Maricel Popa le-ar fi spus primarilor că vrea să organizeze în weekend petrecerea pentru a sărbători
hramul Sfinților Împărați Constantin
și Elena. Totuși, lucrurile sunt puțin
delicate. Nu este clar dacă este vorba
despre o coincidență, dar pe data de
10 iunie 2022, Maricel Popa va împlini
62 de ani și ar vrea să împuște doi iepuri dintr-o lovitură. Culmea, ar vrea
să o facă pe banii primarilor. De altfel,
aceștia au fost anunțați că trebuie să

vină și ei cu ceva mâncare de acasă.
Popa a dat asigurări că va aduce el o
cantitate impresionantă de vin din
zona Comarna, locul său natal. „De
petrecere știm mai toți de vreo lună
sau două. Ne-a anunțat din timp ca
să nu ne facem planuri. Nu știu unde
este organizată sau cel puțin nu știu
eu. Ne-a spus să aducem de acasă un
vin, o țuică, ce avem”, a spus un primar PSD. Un alt primar pare că a fost
mai bine informat. „Petrecerea va
avea loc la Ceahlău, la o stână, este
ceva frumos, agroturistic. Maricel
Popa a spus că de acolo vom lua
brânză, urdă, caș, ce se mai găsește
pe la stână. Vor fi ceaune cu miel, cu
porc, vedem pentru doamne ce se va
pregăti”, a completat un alt primar.
La paranghelie ar urma să participe
și prefectul Bogdan Cojocaru, dar și
Bogdan Balanișcu, secretar de stat la
Ministerul Mediului, oamenii săi de încredere din organizație.

Dans pe mese
și bani pe lăutari?
La un calcul simplu, la petrecerea
organizată de Maricel Popa vor participa aproximativ 100 de persoane.
Este cunoscut faptul că la chefurile
organizate de senator se petrece
până în zori și nu de puține ori s-au
terminat cu dansuri pe mese și cu

bani aruncați pe lăutari. De regulă
Maricel Popa apelează la relațiile pe
care le are pe linie politică pentru a
beneficia de cele mai bune servicii.
În urmă cu câteva luni acesta a organizat o petrecere la Slănic Moldova.
Acolo Popa a comandat preparate
tradiționale, iar vânatul nu ar fi lipsit
din meniu. De asemenea, după spusele primarilor PSD se pare că Popa
iubește lăutarii și mai rupe din când
în când câte 100 de lei. Totuși, petrecerea din weekend va fi se pare liniștită. Femeile care îi însoțesc pe
oamenii politici vor modera cel mai
probabil totul. Maricel Popa a mai organizat astfel de întâlniri secrete în
mai multe rânduri.

Produse locale din Iași
pentru petrecerea
de la Ceahlău
Meniul stabilit pentru petrecerea
de al Ceahlău se va baza pe mâncare
la ceaun, preparate de carne afumate
de la producători locali din Iași și pe
vânat. Totuși, deși merge des la partidele de vânătoare Maricel Popa ține
să le amintească cam la fiecare petrecere amicilor că este periculos
consumul excesiv de vânat. Acum,
rămâne de văzut dacă primarii PSDiști vor face o chetă pentru a-i face
un cadou frumos lui Maricel Popa.

Oricum, între primarii PSD din Iași,
coincidența legată de Sfinții Împărați
și ziua de naștere a lui Popa a stârnit
zâmbete. În luna martie a acestui an,
Maricel Popa a fost prins cum a făcut
propagandă pentru Rusia pe grupurile interne ale partidului.

Nu mai sunt locuri
la pensiune
Administratorii de la Pensiunea
Vânătorul au arătat că, până duminică, 29 mai 2022, nu mai au locuri de
cazare disponibile. Pensiunea dispune de câteva zeci de locuri de cazare. ”Nu mai avem locuri până
duminică. Costă 300 lei cazarea. La
stână nu sunt locuri de cazare. Acolo
se organizează doar excursii, cu
mese, etc”, au spus cei de la pensiune. Pe de altă parte, Maricel Popa
nu a vrut să dea detalii despre
această petrecere. „Adică? Ce să
spun? O să plouă afară! Nu vă pot da
informații despre ce date îmi solicitați”, a spus liderul PSD. Senatorul
Maricel Popa va organiza o petrecere
la Ceahlău, județul Neamț, pentru ași apropia primarii PSD în contextul în
care în toamna acestui an vor avea
loc alegeri interne în partid și își dorește să rămână lider în continuare.
Vlad ROTARU
Dragoș SAVIN
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O mai știți pe Minh Binh, de la „Chefi la Cuțite”?
A investit zeci de mii de euro într-un restaurant
unic în Iași. Iată ce „nebunii” vietnameze
găsești în meniul de la Little Hanoi

Chef Minh Binh,
semifinalistă la emisiunea
„Chefi la Cuțite”, și Andrei
Nedelcu au deschis
singurul restaurant cu
specific vietnamez din Iași.
La „Little Hanoi” clienții
consumă preparate făcute
după rețete tradiționale, cu
ingrediente din Vietnam
Singurul restaurant cu specific
vietnamez, din Iași, este „Little
Hanoi”, de pe strada Sfântu Lazăr, nr.
55. Locația a fost deschisă în urmă
cu un an de chef Minh Binh, semifinalist la emisiunea „Chefi la Cuțite”, și
ieșeanul Andrei Nedelcu, manager al
restaurantului. Cu peste 11 ani de experiență în domeniul HoReCa, Andrei
Nedelcu a fost „recrutat” în echipa
restaurantului „Little Hanoi”, fiind
unul dintre asociați. Spune că investiția de 105.000 de euro în locație a
fost amortizată în 7 luni de la deschidere. „Restaurantul este deschis de
un an, fiind al patrulea restaurant din
țară cu specific vietnamez, după cele
deschise la Timișoara și la Cluj. L-am
deschis în asociere cu chef Minh
Binh, participant la emisiunea Chefi
la Cuțite. Fiind de origine vietnameză,

rețetele sunt făcute de ea. Noi avem
3 bucătari vietnamezi la Iași, și mai
aducem doi, tot din Vietnam. Bucătarii au fost pregătiți de chef Minh Binh,
au muncit 3 ani în restaurantele din
Timișoara și apoi au venit aici, la Iași.
Rețetele sunt din Vietnam, ingredientele sunt de acolo. Doar carnea
proaspătă și legumele le luăm local.
Ospătarii sunt de aici, din Iași. Este
posibil să aducem angajați vietnamezi însă trebuie lucrat la bariera lingvistică. Vorbind doar vietnameză e
greu să discute cu clienții”, spune Andrei Nedelcu, manager Little Hanoi.

Chef Minh Binh, participant
la emisiunea „Chefi la
Cuțite”, a deschis un
restaurant la Iași
Managerul spune că nu s-a așteptat la un asemenea succes și clienții
care calcă pragul restaurantului sunt
ieșeni consumatori de mâncare asiatică, dar și turiști. „Feedback-ul este
unul surprinzător. Am observat că
trendul privind consumul de preparate asiatice este în creștere. Avem
review-uri foarte bune, oamenii laudă
locația și preparatele. Restaurantul,
ca design, este o îmbinație între vietnamez și românesc, e o creație a

noastră. La noi vin mulți clienți care
au călătorit în Vietnam, au consumat
mâncare tradițională acolo și când au
venit aici au spus că seamănă în proporție de 95 la sută cu ceea ce au
mâncat în Vietnam. Supa Pha, originară de acolo, foarte căutată aici, rețeta cu carne de rață e căutată. Ca
desert, budinca de tapioca este
foarte căutată și clienții ne cer de
obicei rețeta. Se mai consumă mult
și tăițeii din orez. Clienților le place și
cafeaua cu ou crud. Iașul are mulți
cunoscători în materie de mâncare
asiatică. După review-urile de pe
Google au venit foarte mulți turiști”,
mai spune Andrei Nedelcu. Reporterii
BZI au prezentat în edițiile anterioare
povestea celui mai vechi restaurant
din Iași, „Magic Pizza”.

Andrei Nedelcu: „Multă lume
crede că facem mâncare cu
gândaci și câini”
Una dintre vedetele care au mâncat la „Little Hanoi” este Rikito Watanabe, japonezul care a participat la
emisiunile „Chef la Cuțite” și „Românii
au talent”. Managerul spune că lui Rikito i-a plăcut mâncarea cu specific
vietnamez. De asemenea, zilnic sunt
făcute sute de porții de mâncare, iar

în cea mai aglomerată zi au fost pregătite 600 de porții. Mai mult, clienții
comandă și prin aplicații. „Avem
multe comenzi și de la clienții care
vor mâncare la domiciliu. Vin clienți
aici de la corporații. Cele mai aglomerate zile sunt în weekend. Noi ne
propunem să îl aducem și pe chef Cătălin Scărlătescu, chef Minh Binh
fiind în echipa lui când a participat la
concursul culinar. În afară de preparatele vietnameze avem un singur
preparat thailandez, tăițeii. Au venit
clienții și ne-au cerut ou de rață fertilizat (n.r. – balut este un ou de rață
fertilizat, fiert și mâncat în coajă),
acel ou clocit (n.r. – râde), dar nu am
făcut. Multă lume crede că facem
mâncare cu gândaci și câini, dar nu
facem. Oricum, nu peste tot în Vietnam se gătesc șobolani sau câini (n.r.
– râde)”, mai spune Andrei Nedelcu,
managerul „Little Hanoi”. Prețurile
preparatelor sunt cuprinse între 12 lei
și 35 de lei. Ioana și Daniel Luca, doi
tineri din Iași care au muncit în Spania, au deschis un restaurant cu specific spaniol în Copou. Minh Binh,
semifinalista de la „Chefi la Cuțite” și
fondatoarea „Little Hanoi” a venit în
România în urmă cu 14 ani.
Raluca COSTIN
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Scandal cu iz amoros la Spitalul
Municipal! Această infirmieră spune
că este agresată sexual de 4 ani
Alina Elena Abălașei,
angajată a Spitalului
Municipal Dorohoi
aduce acuzații grave
managerului, Valerian
Andrieș. Aceasta a
precizat că medicul
ar fi agresat-o sexual
de mai multe ori.
Managerul se apără,
spunând că totul este
o minciună, iar
femeia doar încearcă
să se răzbune pentru
că urmează să fie
dată afară din spital
Scandal la Spitalul Municipal Dorohoi! O angajată a
unității medicale, Alina
Abălașei, îl acuză pe manager Valerian Andrieș de agresiuni sexuale. Femeia aduce
acuzații grave acestuia precizând că pe lângă avansurile
sexuale la adresa ei, managerul ar mai fi întreținut relații intime cu asistente din
spital. Alina Abălașei susține
că are o înregistrare, care
constituie dovada că tot ce
spune este adevărat. „Totul
a început în anul 2018 cu
avansuri sexuale. Acestea au
început să se repete și să fie
tot mai dese. Eu l-am refuzat
politicos și am crezut că
înțelege, dar pentru că el era
obișnuit ca toate fetele să-i
pice în plasă a început să se
răzbune pe mine. A început
cu șicanări la serviciu, jigniri
și cel mai grav a fost când a
început să îmi facă referate
pe nedrept. A manipulat comisia de disciplină până miai desfăcut contractul de
muncă. De ieri, 25 mai 2022,
contractual meu de muncă a
fost desfăcut pentru că nu
am acceptat avansurile lui.
Am dovezi, am înregistrări
prin care pot dovedi cât de

urât îmi vorbea și tot. Le voi
face publice când va fi momentul, când va hotărî avocata mea. Nu am mai
suportat toate nedreptățile”,
a declarant Alina Abălașei,
infirmieră la Spitalul Municipal Dorohoi.

Dr. Valerian Andrieș,
managerul spitalului
din Dorohoi: „Are
probleme grave”
Managerul Valerian Andrieș neagă toate acuzațiile
aduse de angajata sa, spunând că aceasta doar încearcă să se răzbune.
Conducerea spitalului a precizat că Alina Elena Abălașei
are multiple abateri, astfel
comisia de disciplină a hotărât desfacerea contractului
de muncă a acesteia. „Îmi
pare rău că a ales calea asta.
Este o mare minciună tot ce
v-a spus. Această persoană
care a lucrat în secția de chi-

rurgie are o multitudine de
abateri care au ajuns în atenția comisiei de disciplină.
Printre cele mai grave abateri a fost când a furat mâncare din spital. Eu ca
manager nu am făcut decât
sa semnez deciziile comisiei
de disciplină, în care ea a fost
sancționată și a luat totul
personal. Și eu am depus
plângere penală împotriva ei
pentru că ea m-a agresat, pe
holurile spitalului în prezența
mai multor colegi. Nu vă pot
reproduce injuriile. Toate
sunt niște mizerii din partea
unei persoane disperate. Va
plăti în instanță. Pentru că
sunt sancțiuni multiple, comisia a propus desfacerea
contractului de muncă. Se
pare că această femeie are
probleme grave de comportament și de alte naturi”, a
declarant dr. Valerian Andrieș, managerul Spitalului
Municipal Dorohoi.

Scandal asemănător
și într-un
spital din Iași
Amintim că reporterii BZI
au scris în edițiile anterioare
despre un caz asemănător
ce a avut loc la Maternitatea
„Elena Doamna”, din Iași! Raluca Andrievici, șefa Biroului
Personal din cadrul maternității, a sunat disperată la 112 și
a cerut ajutor după ce ar fi
fost amenințată cu moartea.
Asta s-a întâmplat miercuri,
pe 30 iunie 2021. Poate că lucrurile nu ar fi scăpat de sub
control dacă șefa biroului nu
ar fi găsit o floare la ușa biroului și nu ar fi fost anunțată
de către un agent de pază că
acea floare va fi prima de pe
mormântul ei! În scandal au
fost implicate două persoane: șefa biroului, Raluca
Andrievici, și un paznic de la
unitatea medicală, pe nume
Daniel Răileanu. Relația din-

tre cei doi nu este clară în
ochii celorlalți angajați ai
maternității. În timp ce unii
spun că Raluca Andrievici și
Daniel Răileanu ar fi fost iubiți, alții susțin că între cei
doi nu este decât o relație
profesională. Cert este că, în
urma unor discuții în contradictoriu, Raluca Andrievici a
ajuns să fie amenințată cu
moartea de Daniel Răileanu,
ziua-n amiaza mare, chiar în
curtea unității! De aici și
până la un întreg scandal nu
a mai fost decât un pas. A
fost nevoie de intervenția
polițiștilor pentru a aplana
conflictul dintre cei doi. Trebuie precizat că această situație este asemănătoare cu
cea în care este implicat Valerian Andrieș, managerul
Spitalului Municipal Dorohoi,
acuzat de o infirmieră că o
agresează sexual.
Andreea PĂDURESCU
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Andreea Rugină, medicul fără scrupule de la
„Dental Care” din Iași! O tânără studentă a fost
executată pentru o simplă carie: „Doamna
doctor este foarte rece, urmărește doar banii”
La cabinetul
stomatologic „Dental
Care” Din Iași,
pacienții au trăit
experiențe
traumatizate. O
tânără din Iași a
povestit că a fost
înșelată de doctorița
Andreea Rugină. I-a
cerut mulți bani
pentru plombarea
unei banale carii,
deși prețurile afișate
erau mult mai mici
O tânără studentă din
Iași a avut o experiență neplăcută la cabinetul stomatologic „Dental Care” din Iași,
strada Sf. Andrei, deținut de
medicul Andreea Rugină. Pe
data de 22.05.2022, Diana
Ciornea a căutat mai multe
oferte la cabinetele medicale. Astfel, a apelat la „Dental Care” pentru că prețul
părea rezonabil: 150 lei pentru plombarea unei carii.
Așadar, a făcut o programare
on-line, iar a doua zi, la ora
12:00, s-a prezentat la cabinet. „Când am ajuns nu era
nimeni la rând, am fost preluată după ce am semnat o
declarație că nu sufăr de diverse boli. Trebuia în caz că
urma să-mi facă anestezie.
Am ales acest cabinet pentru
că sunt studentă și aveam
nevoie să găsesc prețuri decente. La cabinet nu erau afișate prețurile. Am avut o
problemă cu o carie și mi s-a
spus că trebuie omorât nervul. Explicația a fost foarte
vagă. Doamna doctor era
foarte neimplicată, nu-și
face meseria cu plăcere.
Este extraordinar de rece. Eu
am văzut părerile altor pacienți despre acest cabinet,
dar am zis că nimeni nu

poate să aibă doar recenzii
pozitive. De asta m-am dus
acolo, dar acum regret”, a povestit Diana Ciornea. În edițiile trecute ale BZI a fost
prezentat și cazul unui pacient nemulțumit de serviciile
cabinetului
„Art
Dentaire”.

Andreea Rugină,
medicul fără scrupule
de la „Dental Care”
păcălește clienții cu
prețurile
După terminarea intervenției, medicul Andreea Rugină i-a spus pacientei că
trebuie să achite lucrarea la
recepție, fără să ofere alte
explicații lămuritoare cerute
de studentă. Când să achite,
era cât pe ce să-i cadă
plomba. „Eu am vrut să înțeleg ce mi se întâmplă, dar nu
mi-a oferit nimeni explicații.
Când m-am dus să achit, nu
mi-a venit să cred. Trebuia să
plătesc 600 lei. Am întrebato pe asistentă de ce costă
atât, dar a dat din umeri. Mi

s-a spus că prețurile nu au
fost actualizate pe site. Am
cerut bon fiscal, dar mi-au
dat o chitanță. Am ieșit din
cabinet, dar după 5 minute
am revenit să vorbesc cu
doamna doctor. I-am arătat
prețurile de pe site și m-a
făcut în toate felurile, mi-a
spus că sunt impertinentă
pentru că cer explicații și că
este o diferență de vârstă de
20 de ani între noi. Am vrut
doar să știu de ce prețurile
nu au fost actualizate. După
ce am plecat, la nici 10 minute, prețurile au fost actualizate la 300 lei, cât era
pentru intervenția mea.
Doamna doctor este foarte
rece, urmărește doar banii”,
a continuat studenta din Iași.

Recenziile pacienților
nu o pun pe de
doctoriță într-o
lumină prea bună
Pacienții nemulțumiți de
serviciile doctorului Andreea
Rugină au scris recenzii negative la adresa cabinetului

medical. „Pe lângă faptul că
prețurile de pe site nu sunt
actualizate și te trezești că ai
de plătit mai mult decât te
aștepți, doamna doctor nu
comunică ce urmează să
facă sau care este mai exact
problema pe care o ai, acționând într-un mod deloc
prietenesc și neplăcut. Tot
ce dă dovadă este lipsa de
profesionalism și dezinteres.
Nu recomand!”, se arată în
recenzia semnată de Alice
Doloi, în urmă cu o lună. Nemulțumirile în mediul on-line
continuă. „Am fost la acest
cabinet acum un an și ceva,
cu o infecție la măsea. Lipsă
de profesionalism, doamna
doctor nu are deloc răbdare
cu un client ce nu a mai fost
la dentist și nu are experiență. Iar acum măseaua mi
se umflă iar și face infecție,
mi-a omorât mie nervii dar la
măsea nu. Nu recomand”,
spune și Cristian Racoviță. În
Iași există un singur cabinet
stomatologic care funcționează non-stop.

Doctor Andreea
Rugină: „I-am spus că
are un
comportament
impertinent”
Contactată telefonic de
reporterii BZI, Andreea Rugină a precizat că pacienta ar
fi avut un comportament nepotrivit în timpul discuțiilor.
„În general, dacă un pacient
are vreo nelămurire, sunt întrebată, iar eu explic. Îmi
aduc aminte acum de pacienta respectivă. I-am spus
că are un comportament impertinent. Mă refer la tonul și
atitudinea folosite. I-am spus
că este o diferență între noi
de peste 20 de ani. Probabil i
s-a părut prea scump. În 20
și ceva de ani activitate am
tratat mii de pacienți”, a declarat medicul Andreea Rugină. Andreea Rugină,
medicul fără scrupule de la
„Dental Care” din Iași a mai
spus că nu i se pare normal
să fie reclamată în urma discuțiilor cu pacienții.
Ciprian BOARU
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Mai multe firme vor contractul de 4 milioane de euro
pentru centrul medico-social din comuna Ciortești
Primăria comunei Ciortești, județul Iași, a lansat licitația pentru construirea unui centru medico-social.
Recent, la sesiunea de deschidere a
ofertelor au participat mai multe
firme de construcții: Das SRL, asocierea Bahm Construcții Civile Industriale – General Construct SRL –
ABC-con International SRL, Bizantine
Art Proiect SRL – Cube Structure Engineering, asocierea Grup Construcții
EST SA – Mihul SRL, Obitory Construct SRL – Alpenside SRL – Contrast Studio asocierea Inside
Construction SRL – Consulting Grup
Expert SRL, SRL, Conest SA – Treixa
SRL – Moldproiect – ASD SRL. Valoarea estimată a contractului este de
23.245.955 lei, fără TVA, aproape 4
milioane de euro. Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența unei
clauze suspensive. Asta înseamnă că
licitația va fi finalizată cu semnarea
contractului doar după ce va fi asigurată finanțarea. Totodată, în comuna
Holboca a fost a anunțată o investiție
de 4 milioane de euro într-un complex sportiv.

Mai multe firme vor
contractul de 4 milioane de
euro, după obținerea
finanțării
Conform unei expertize tehnice,
noul centru va fi extins dup reabilitarea actualei clădiri. „Pereții prezintă
fisuri și crăpături pe suprafața lor,
mai ales pe fațadele longitudinale și
infiltrații de apă la partea superioară
și inferioară.
La partea superioară cărămizile
sunt zdrobite de căpriorii prefabricați
din beton armat. Tencuielile exterioare sunt foarte degradate și se
desprind de pe ziduri. Nu există centuri, grinzi, stâlpi și buiandrugi din
beton armat.
Planșeul peste parter ce este
realizat din elemente prefabricate
din beton reazemă direct pe ziduri”,
se arată în expertiza tehnică comandată de Primăria Ciortești. Comisia
de evaluare va alege oferta constructorilor cu prețul cel mai mic. În comuna Comarna alocarea bugetară a
fost de aproape 2 milioane de euro
pentru reabilitarea drumurilor.

Compania Națională de
Investiții a alocat fonduri
pentru județul Iași
În altă ordine de idei, Compania
Națională de Investiții a lansat licitația
pentru reabilitarea drumurilor sătești
din comuna Țibănești. Sunt vizate satele Glodenii Gândului și Jigoreni. Valoarea estimată a contractului este de
3.043.118 lei, fără TVA, aproape
600.000 euro. La procedură au fost depuse două oferte din partea asocierilor
de firme Danlin XXL SRL – Geo Mike
SRL și Daroconstruct SRL – Meme Project SRL. Conform proiectului, vor fi

asfaltate 7 străzi cu o lungime de 2.432
metri. „Starea precară a drumurilor influenţează negativ viaţa şi activitatea
locuitorilor localităților Glodenii Gândului si Jigoreni. Drumurile se prezintă
la nivel de pământ. Prin realizarea proiectului propus se asigură accesul
foarte uşor către punctele de interes
comun din localitate (dispensar, primărie, poliție, şcoală)”, se arată în descrierea situației actuale. Mai multe
firme vor contractul de 4 milioane de
euro pentru centrul medico-social din
comuna Ciortești, dar totul depinde de
decizia comisiei de evaluare.
Ciprian BOARU

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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PRODHART S.A.
Sediul social: Iaşi, Bd. D. Mangeron, nr. 71, jud.
Iaşi
Nr. ORC Iaşi: J22/1550/1994
CIF: 5828528
Capital social subscris şi vărsat: 2.105.516 lei
CONVOCATOR
Administratorul unic al societăţii PRODHART
S.A., cu sediul social în loc. Iaşi, Bd. D. Mangeron,
nr. 71, jud. Iaşi, înregistrată la O.R.C. sub nr.
J22/1550/1994, CIF 5828528, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 29.06.2022 ora 12:00,
respectiv pentru data de 30.06.2022 ora 12:00, în
cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima
convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data
de referinţă 17.06.2022, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale cu
următoarea ordine de zi:
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:
1. Aprobarea majorării capitalului social întro singură etapă, cu valoarea maximă de
10.527.580 lei, respectiv de la valoarea actuală de
2.105.516 lei până la valoarea maximă de
12.632.096 lei, prin emiterea unui număr de
10.527.580 acţiuni noi, nominative, fiecare cu o
valoare nominală şi cu preţ de emisiune de 0,10
lei, în schimbul aportului în numerar adus de
acţionarii societăţii. Majorarea de capital social
se realizează pentru capitalizarea companiei în
sprijinul unui program de dezvoltare şi modernizare.
2. Aprobarea ca majorarea de capital social
să se realizeze în următoarele condiţii:
a) majorarea de capital social cu aport în
numerar se va realiza prin oferirea acţiunilor noi
emise spre subscriere, deţinătorilor de drepturi
de preferinţă ale acţionarilor existenţi la data de
înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor
putea subscrie proporţional cu cotele de
participare deţinute la data de înregistrare.
Majorarea de capital social se va realiza cu
acordarea posibilităţii păstrării ponderii deţinute
de fiecare acţionar în capitalul social al societăţii.
b) acţiunile nou-emise rămase nesubscrise
ca urmare a exercitării drepturilor de preferinţă
se vor anula prin decizia Administratorului unic,
care va constata rezultatele efective ale majorării
capitalului social şi care va aproba modificarea
Actului constitutiv în mod corespunzător.
Valoarea cu care se va majora capitalul social va
fi dată de numărul şi valoarea acţiunilor noi
efectiv subscrise de acţionari.
c) majorarea de capital social se realizează
fără primă de emisiune.
d) preţul de emisiune pentru o acţiune nouemisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de
preferinţă de către persoanele înregistrate în registrul acţionarilor societăţii ca acţionar la data
de înregistrare este 0,10 lei/acţiune. Acţiunile subscrise de acţionarii societăţii vor fi integral plătite

PUBLICITATE
la data subscrierii.
e) numărul drepturilor de preferinţă este de
21.055.160. Fiecărui acţionar înregistrat în
registrul acţionarilor la data de înregistrare
aferentă majorării de capital social îi va fi alocat
un număr de drepturi de preferinţă egal cu
numărul acţiunilor deţinute la respectiva dată de
înregistrare.
f) pentru subscrierea unei acţiuni nou-emise
în cadrul dreptului de preferinţă este necesar un
număr de 0,12 de drepturi de preferinţă (respectiv
o acţiune deţinută la data de înregistrare generează un drept de preferinţă cu care se vor putea
subscrie 5 acţiuni nou-emise).
g) perioada de exercitare a dreptului de preferinţă va fi de 31 (treizeci şi una) zile calendaristice de la data stabilită în prospectul pentru
emisiunea acţiunilor emise în cadrul majorării de
capital social cu acordarea dreptului de preferinţă, cu aport în numerar şi va începe la o dată
ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării
de capital social şi ulterioară datei de publicare a
Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
h) toate detaliile necesare acţionarilor pentru
exercitarea dreptului de preferinţă (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acţiunilor subscrise,
validarea subscrierilor, formularul de subscriere)
vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de
Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând
ca acest prospect să fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă.
3. Desemnarea intermediarului în vederea întocmirii prospectulului pentru emisiunea acţiunilor în cadrul majorării de capital social cu
acordarea dreptului de preferinţă, cu aport în numerar. (Propunerile se vor face de către acţionari
pînă în momentul votului)
4. Aprobarea mandatării Administratorului
unic cu efectuarea tuturor demersurilor necesare
derulării majorării de capital social, aprobarea ca
la expirarea perioadei de subscriere prin decizie
să constate numărul acţiunilor noi care au fost
subscrise şi numărul acţiunilor ce se anulează, să
stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din
Actul constitutiv al societăţii în conformitate cu
noua valoare a capitalului social şi noii acţionari
semnificativi, să efectueze formalităţile necesare
la instituţiile competente în vederea înregistrării
majorării capitalului social. Aprobarea mandatării
Administratorului unic pentru a întocmi şi semna
toate actele necesare privind majorarea.
5. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca dată de
înregistrare, respectiv dată care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor
răsfrânge efectele hotărârilor AGEA, precum şi
aprobarea datei de 14.07.2022 ca ex date şi a
datei de 18.07.2022 ca data plăţii.
6. Aprobarea mandatării Administratorului
unic să semneze în numele acţionarilor hotărârile
adoptate, Actul constitutiv actualizat, precum şi
orice acte impuse de hotărârile adoptate şi să îndeplinească toate formalităţile privind înregistra-

rea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum
şi să obţină documentele aferente eliberate de
ORC.
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea
convocatorului în Monitorul Oficial al României să
introducă puncte pe ordinea de zi şi să prezinte
proiectele de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în
scris, documentele fiind transmise prin servicii
de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de
zi a adunării cel târziu până la data de 26.06.2022,
printr-un înscris care va fi transmis în original la
sediul societăţii, prin orice formă de curierat, cu
confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă,
împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot
fi consultate şi procurate de la sediul societăţii
sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secţiunea Informări – Raportări Obligatorii - Adunări Generale, începând cu data de 26.05.2022.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la
adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, şi
îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr.
5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face
şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei
împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunările
generale şi conţine instrucţiuni specifice de vot
din partea acţionarului care o acordă.
Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani,
permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a
acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, în mod individual sau
printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca
împuternicirea să fie acordată de către acţionar,
în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea
nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile speciale sau generale se vor
depune în original la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail:
prodhart_sa@yahoo.com, până la data de
26.06.2022. În acelaşi termen buletinele de vot
prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal
sau prin poştă, recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului
(acţionarului).
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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
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• 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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Joi, 26 mai

ANUNȚURI
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!
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;
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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.

Telecomunicații și Tehnologia
Informației. Se declară nule.

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

Pierdut carnet de student pe
numele COLBU LIA DIANA, emis
de Universitatea Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Facultatea de Drept.
Se declară nul.

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.

PIERDERI
Pierdut legitimație si carnet de
student pe numele Bălășanu Ioan
emis de Universitatea Tehnica
„Gheorghe Asachi” din Iași,
Facultatea de Electronică,

MEDIU
SC INTO ENERGY SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
„Construire centrale electrice
eoliene, rețele electrice, drumuri
de acces și post transformare pe
teritoriul administrativ al comunei
Popești, jud. Iași” propus a fi
amplasat în comuna Popești, jud.
Iași, nr. cad. 60321, 60322, 60334,
60286, DE313, DE145. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul titularului din
municipiul Iași, șos. Nicolina, nr.
65, Bl. 97B, scara C, Etaj 8, Ap. 43,
Camera 1, județul Iași și 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.
SC ADEL BUILDING SRL, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emiterii a acordului
de mediu pentru proiectul
“Construire locuinţă colectivă D
(boxe depozitare)+ P (spaţii
comerciale) + 4E, racorduri la
utilităţi, amenajare parcari auto şi
spaţii verzi ”, propus a fi amplasat
în comuna Valea Lupului, satul
Valea Lupului, strada Nufarului,
N.C-72036, Jud. Iaşi. Informațiile
privind proiectul propus, pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iasi din
mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43,
în zilele de luni-joi între orele 8:00
– 16:30 și vineri între orele 8:00 –
14:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Iași.

CONCURSURI
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de referent de
specialitate studii superioare
debutant, poz.1 din statul de
funcţii al Departamentului
Ingineria și Managementul
Mediului din cadrul Facultății de
Inginerie Chimică și Protecția
Mediului „Cristofor Simionescu”. •
Condiţii specifice: - studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; - studii de
masterat cu diplomă, sau student
în ultimul an de masterat, de
preferință în domeniul mediului și
al dezvoltării durabile; - fără
vechime în specialitatea postului. •
Locul desfăşurării concursului:
Bld. D.Mangeron, nr.73, Sala 128,

et.1, laboratoare din cadrul
Departamentului Ingineria și
Managementul Mediului, Corp CH.
• Data şi ora susţinerii probei
scrise: 14.06.2022, ora 10.00. •
Interviul se va susține într-un
termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Data și ora susținerii
interviului se afișează obligatoriu
odată cu rezultatele la proba
scrisă. Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
20.05.2022 până la data de
03.06.2022, ora 12:00, la Direcţia
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575. Informații
suplimentare se pot obține pe siteul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.
Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, pe durată
nedeterminată, conform HG nr.
286/2011 completată cu HG nr.
1027/2014, de administrator
patrimoniu studii superioare gr.III,
poz.6 din statul de funcţii al
Biroului Tehnic – Serviciul
Infrastructură Campus din cadrul
Direcției Servicii Studențești. •
Condiţii specifice: - studii
superioare în domeniul inginerie
sau economie cu examen de
diplomă sau licență; - vechime în
muncă pe un post cu studii
superioare de minim un an probată
cu adeverință de vechime sau
carnet de muncă; • Locul
desfăşurării concursului: Sala de
Ședințe DSS – Cămin T18 din
Campusul Studențesc „Tudor
Vladimirescu”, Bld. Tudor
Vladimirescu, nr. 109; • Data şi ora
susţinerii probei scrise:
17.06.2022, ora 10.00. • Data și
ora desfășurării probei practice și
a interviului se vor stabili odată cu
afișarea rezultatelor la proba
scrisă (maxim 4 zile lucrătoare de
la susținerea probelor precedente).
Dosarele de concurs se vor
depune începând cu data de
25.05.2022 până la data de
08.06.2022, ora 1400, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575. Informații
suplimentare se pot obține pe siteul instituției
www.tuiasi.ro/concursuri-șipromovări.

CONDOLEANȚE

U

La plecarea dintre noi a
Domnului Profesor
Universitar dr. Victor Strat,
am pierdut un om de o
impresionantă cultură, un înalt
nivel profesional și un profund
umanism. Ne rugăm ca frumoasa
sa familie să depășească cumplita
suferință și să-i ducă mai departe
spiritul său ales. Răvăsiți de
durere, îl vom pastra ca exemplu în
amintire. Dumnezeu să-i
odihnească minunatul său suflet în
pace! Cornelia-Livia Bejan și
Marius Tiba
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Rudele marocanului ucis în Moara de Vânt
cer pedeapsa maximă pentru principalul
suspect! „Vrem să fie tras la răspundere!”
Rudele marocanului ucis în Moara
de Vânt cer pedeapsa maximă pentru
principalul suspect! Totodată, rudele
lui Youssef Jnyiah solicită despăgubiri, dar, deocamdată, nu au precizat
în ce cuantum. Daune cere și proprietara vilei în care a avut loc dublul asasinat.
În declarațiile date în fața magistraților ieșeni, rudele studentului marocan omorât în decembrie 2021 au
susținut că vor ca Ahmed Sami El
Bourkadi să fie tras la răspundere.
„Sunt fratele mai mic al lui Youssef. În
decembrie 2021 eram în Maroc. Când
am vorbit cu Sami prima dată, el a
spus că nu a fost la Youssef acasă. Iam spus că Youssef nu răspunde și lam rugat să-mi dea adresa lui. Sami
tot spunea că nu știe adresa, dar eu
am insistat și i-am spus că există o
poză cu el acasă la Youssef”, a precizat Amine Jnyiah.

Ce au mai spus rudele
marocanului ucis în vila din
Moara de Vânt
Amine Jnyiah a adăugat că a continuat să îl caute pe Youssef și, pe 11
decembrie 2021, i-a scris lui Sami că
fratele său a fost găsit mort în vilă. „Iam spus să îmi zică adevărul. Sami a

răspuns că mi-a spus deja tot ce știe
și că «Dumnezeu să-l ierte!» Nu a întrebat nimic, nu a părut mirat de ce
s-a întâmplat. Pe 13 decembrie i-am
scris un mesaj lui Sami, aflând din
presă că el este suspect. Eu am făcut
legătura că el este autorul din faptul
că el a fost acasă la Youssef pe 8 decembrie și știam de poza cu el făcută
de Youssef atunci. El nu mi-a răspuns. Suntem convinși că Sami este
autorul faptelor și doresc ca el să fie
tras la răspundere, să primească pedeapsa maximă pentru tot ce a
făcut”, a subliniat Amine Jnyiah în
fața anchetatorilor ieșeni.
La rândul ei, mama lui Youssef,
Najat Rerhou, a susținut în fața magistraților din Iași că l-a vizitat pe fiul
ei, în România, în luna septembrie
2021. La rândul ei, aceasta a cerut ca
autorul să primească pedeapsa maximă.

Tatăl lui Youssef Jnyiah:
„Suntem foarte afectați de
ce s-a întâmplat...”
Pe de altă parte, tatăl studentului
marocan ucis în Iași afirmă că nu știa
ca Youssef Jnyiah să fi avut vreun
conflict cu cineva. „Relația mea cu
Youssef a fost foarte bună, era un

Bursa bârfelor

copil foarte bun, nu a făcut probleme.
Comunicam cu el o data la 2-3 zile.
Discutam despre ce face, eram
foarte atașați, îmi povestea despre
ocupațiile sale. Nu știam despre relația lui cu fata din România (Vanesa
Burlacu – n.r.). Când îl întrebam despre căsătorie, el tot spunea că nu a
venit timpul. Mă constitui parte civilă
în cauză, dar nu pot preciza o sumă
în acest moment. Suntem cu toții
foarte afectați de ce s-a întâmplat!
Dorim să se stabilească cine este vinovat și să fie tras la răspundere autorul pentru tot ce s-a întâmplat. Nu
știu ca Youssef să fi avut vreun conflict sau vreo relație de dușmănie cu

tinescu a primit o ivaluare cam nasoală, așa că,
teoretic, ar putea fi zburat ușurel de pe post, iar,
când au auzât treaba aiasta, mulți medici, multe
asistente și mulți peneliști și-au frecat mâinile de
bucurie. Numai că ce nu știu ei e că Găbițu tot încearcă să-și rezolve situațiunea pe o altă parte și,
astfel, tăți peneliștii, care sperau să aburce pe altcineva pe postul respectiv, și-ar putea pune
pofta-n cui! Așadar, în loc de victorie, oamenii ar
putea obține multe urări europene!...

O țeapă cu testele pentru Guvid-19
Medicii și asistentele au respirat
ușurați, crezând că au scăpat de el, dar...
În deschiderea ediției de astăzi, babetele cele
bârfitoare vă prezintă una nouă despre același
Găbițu Moșmartinescu. Da, e vorba despre acela
Găbițu, manajer pe la fabrica de copchii din târg
cu nume de fumeie de domnitor. Recent, Moșmar-

În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una despre un laborator de
pren târg, cu denumire Siveno. Recent, o verișoară de-a babetelor a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Numai că, pentru a agiunge pe
masa de operație, verișoara aiasta a fost nevoită
să facă un text anti-Guvid-19. Femeia a spus că a
mers la Siveno și, acolo, în loc să i se ia probe din
gură și din nas, pentru un test pisiar, i s-au luat
probe doar din nas, ca pentru un test rapid. Numai

cineva. Era un băiat bun, pașnic, prietenos”, a spus Mhamed Jnyiah.

Proprietara vilei în care a
avut loc dublul asasinat
cere despăgubiri
În același timp, avocata Raluca Andrei, cea care îl reprezintă pe Ahmed
Sami El Bourkadi, susține că proprietara vilei solicit daune în instanță. „Știu
că proprietara vilei din Moara de Vânt
s-a constituit parte civilă în dosarul
penal, dar nu rețin cu ce sumă.
Aceasta solicit daune pentru distrugerea prin incendiere reținută în cauză”,
a precizat avocata Raluca Andrei.
Ciprian NEDELCU

că verișoara noastră a plătit prețul pentru un test
pisiar, nu pentru unul rapid. Cam asta e treaba cu
laboratoarele aiestea, apărute ca ciupercile după
ploaie: știu doar să ia lovelele, dar, când vine
vorba să facă ceva ca oamenii... mai greu!

Scandal cât vila în lumea halatelor
albe! Băeții veseli au intrat la bănuieli
și fac cercetări
La finalul ediției de astăzi, babetele bârfitoare
vă prezintă una despre nește fumei de pren lumea
halatelor albe din regiunea Moldaviei. Cică, recent,
băeții cu ochi albaștri au cam intrat la bănuieli, pe
motiv că au observat că unele asistente medicale
de pe la spetale din Mârlad, din giudețul vecin, au
tot rădicat vile și viluțe. Gurile rele spun că,
acuma, băeții veseli s-au apucat, ușor-ușor, să
efectueze nește cercetări ca să afle de unde au
venit atâtea părăluțe în plină pandemie de Guvid19, pentru a rădica atâtea viluțe și a cumpăra mașini noi-nouțe. În orice caz, babetele vă vor țâne
la corent cu evoluția anchetei în edițiile viitoare!

