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Firme din București și Cluj-Napoca vor să
facă strategia de dezvoltare a municipiului
Pașcani! Contract de 300 de mii lei

Strategia de dezvoltare a
municipiului Pașcani ar
urma să fie realizată de
firme din afara județului
Iași. Procedura a fost
împărțită pe două loturi, iar
singurele oferte au fost
depuse de firme din
București și din ClujNapoca. După evaluarea
ofertelor, primăria din
Pașcani va putea semna
contractele cu cele două
firme
Două firme din țară vor să facă
strategiile de dezvoltare ale municipiului Pașcani, din județul Iași. Primăria din Pașcani vrea să facă Strategia
Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027 și elaborarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru anii următori. Pentru cele
două documente, Primăria munici-

piului Pașcani a pus la bătaie 300 mii
de lei. Procedura a fost împărțită în
două loturi, ofertele urmând a fi evaluate până la 31 mai 2022.

Ce firme vor face strategia
de dezvoltare a municipiului
Pașcani?
Asfel, firma Teampro Strategy
Consulting SRL din București a depus
ofertă pentru strategia de dezvoltare
urbană, iar firma Traffic Plan SRL din
Cluj-Napoca a depus o ofertă pentru
planul de mobilitate urbană. Societatea Teampro Strategy Consulting SRL
a avut, pe parcursul anului 2020, o
cifră de afaceri de 4,7 milioane lei, un
profit de 2 milioane lei și a înregistrat
datorii de 328 mii lei. Firma din București a avut, conform bilanțului din
2020, un număr de 8 angajați. Societatea Traffic Plan SRL din Cluj-Napoca a avut, în 2020, o cifră de
afaceri de 172 mii lei, un profit de 126
mii lei și datorii de 161 mii lei. Culmea,

această societate nu are nici un angajat înregistrat.

Ce prevede cel mai
important document de
dezvoltare a orașului?
Primăria municipiului Pașcani a
încercat pe parcursul mai multor luni
să găsească o firmă care să facă
această strategie. Prin elaborarea
strategiei respective, Primăria Pașcani vrea să obțină un ghid pentru
planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală. „Procesul de formulare a
politicilor publice este un demers
tehnic şi profesional, realizat de funcționarii publici pentru a asigura o argumentare
și
fundamentare
completă și structurată a tuturor informațiilor privind variantele de soluționare a problemelor și deciziilor
posibile. Acest proces implică parcurgerea unei serii de etape și proceduri care asigură calitatea unei

politici publice. Expunerea acestui
proces într-o manieră structurată are
rolul de a orienta personalul în elaborarea politicilor publice locale”, se
arată în documentația înaintată de
Primăria Pașcani.

Plan de transport rutier în
municipiul Pașcani
Primăria Pașcani va trece și la
elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a orașului. Prin
acest document, autoritatea locală
vrea să dezvolte în special infrastructura de trafic a orașului, destul de deficitară în momentul de față. În acest
context, primăria a depus un proiect
prin Planul National de Redresare și
Reziliență pentru achiziția unor autobuze electrice. Astfel, strategia de
dezvoltare a municipiului Pașcani va
fi elaborate pentru următorii 6 ani.
Vlad ROTARU
vladrotaru@bzi.ro
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Veste importantă pentru locuitorii din
zona metropolitană! Lista străzilor din
comuna Valea Lupului care vor fi
modernizate. Se investesc 1,5 milioane euro

Mai multe străzi din
comuna Valea Lupului vor fi
reabilitate. Primăria din
comuna aflată în coasta
municipiului Iași va investi
peste 1,5 milioane euro în
modernizarea unor străzi
din localitate. Comuna are
în plan și un proiect privind
implementarea unor
sensuri unice în localitate
Primăria comunei Valea Lupului
va trece la modernizarea mai multor
străzi din localitate. Pentru reabilitarea a 3,3 kilometri de străzi din comuna aflată în zona metropolitană a
municipiului Iași, autoritatea locală
va aloca 7,4 milioane lei (1,5 milioane
euro). Procedura prevede reabilitarea
a 10 străzi din comuna Valea Lupului,
ofertele urmând a fi depuse până la

data de 14 iunie 2022, deschiderea
acestora urmând a avea loc în 14 octombrie 2022.

Mai multe străzi din comuna
Valea Lupului vor fi
reabilitate de primărie
Primăria comunei Valea Lupului
va trece la modernizarea a zece
străzi, conform caietului de sarcini.
Este vorba de strada Mestecăniș (km
0+000 – km 0+536), a stradelei Lăcrămioarei (km 0+010 – km 0+165), proiectul urmând a cuprinde și Aleea
Irisului (km 0+000 – km 0+069). Primăria comunei Valea Lupului a cuprins și strada 1 Decembrie (km
0+000 – km 0+765), strada Tudor
Vianu (km 0+005 – km 0+630), dar și
strada Lucian Blaga (km 0+005 – km
0+538). Proiectul prevede și modernizarea străzii Soarelui (km 0+010 –

km 0+222), Aleea Cocor ( km 0+000 –
km 0+081), strada Măceș (km 0+000 –
km 0+212), strada Academiei (km
0+010 – km 0+203). Lungimea străzilor laterale de amenajat va fi de 20
metri, iar lățimea părții carosabile în
aliniament va fi de 4-6 metri.

Sensuri unice în comuna
Valea Lupului
Un alt proiect derulat de comuna
Valea Lupului ține de reorganizarea
circulației rutiere pe străzi cu sensuri
unice. Investiția va fi realizată în două
etape. Prima etapă va fi realizată
odată cu aprobarea proiectului de
hotărâre, în timp ce a doua etapă se
va derula la 6 luni de la implementarea primei părți a investiției. Proiectul privind circulația în baza unor
sensuri unice prin comuna Valea Lupului a fost inițiată în cursul anului
trecut. Proiectul a primit aviz pozitiv

de la Poliția Rutieră, urmând a fi implementat în cursul acestui an.

Operatorii de utilități,
obligați să refacă
drumurile distruse
Recent, conducerea Primăriei
Valea Lupului a propus în ședința
Consiliului Local un proiect prin care
operatorii de utilități care fac lucrări
în comună vor trebui să depună o
sumă de bani sub formă de „garanție”
că vor lăsa drumurile în starea în care
au fost găsite. Proiectul de hotărâre
a fost aprobat în ședința Consiliului
Local Valea Lupului în urmă cu câteva
săptămâni. Astfel, primăria vrea să
refacă mai multe străzi din comuna
Valea Lupului pentru ca traficul rutier
să se poată desfășura în condiții optime.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Fostul primar al Iaşului, Ionel Onofraş,
vrea să iasă din arest. Fanteziile
cu minore l-au trimis direct după gratii

Judecătorii nu s-au lăsat
înduplecaţi de fostul primar
al Iaşului, care vrea să iasă
din arest. Astfel, magistraţii
din cadrul Judecătoriei Iaşi
au admis recent cererea
făcută de procurori în cazul
lui Ionel Onofraş, de
prelungire a arestului
preventiv. Amintim că, în
urmă cu câteva săptămâni,
Onofraş a fost săltat de
către oamenii legii sub
acuzaţiile de viol şi
agresiune sexuală
Fostul primar al Iaşului, Ionel
Onofraş, vrea să iasă din arest. Totuşi, judecătorii nu s-au lăsat înduplecaţi de acesta. Aşadar, magistraţii
din cadrul Judecătoriei Iaşi au admis
recent cererea făcută de procurori
pe numele lui Ionel Onofraş, de prelungire a arestului.
„Instanţa admite propunerea de
prelungire a măsurii arestării preven-

tive formulată de Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel Iaşi privindu-l
pe inculpatul Ionel Onofraş pentru
săvârşirea unei infracţiuni de viol şi a
2 infracţiuni de agresiune sexuală.
Prelungeşte măsura arestării preventive a inculpatului, pe o perioadă de
20 de zile”, au spus judecătorii.

Ionel Onofraş, fostul
primar al Iaşului,
vrea să iasă din arest!
Demn de remarcat este faptul că
decizia nu e definitivă. De altfel, hotărârea a fost deja contestată de
Ionel Onofraş, care speră să fie lăsat
în libertate. Acum, urmează ca magistraţii ieşeni să decidă dacă îl vor
lăsa sau nu în libertate pe Onofraş.
Amintim că, în urmă cu aproximativ 3 luni, oamenii legii l-au săltat pe
fostul edil, sub acuzaţiile de viol şi
agresiune sexuală. „Pe data de 3 martie 2022, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, cu
sprijinul luptătorilor SAS Iași, au efec-

tuat 2 percheziții domiciliare într-un
dosar penal întocmit sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de viol și
agresiune sexuală. Un bărbat bănuit
de comiterea faptelor a fost adus la
sediul Poliției pentru cercetări. Faptele ar fi fost comise în perioada
2020-2021, cele 3 victime fiind minore. Pe baza probatoriului administrat în cauze, polițiștii din cadrul
Serviciului de Investigații Criminale
Iași au reținut bărbatul pentru 24 de
ore. Cercetările continuă”, a declarat
atunci Anca Vijiac, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iași.

Cercetat pentru că ar fi
pipăit și sărutat minore
Oamenii legii au arătat că, după
depunerea unei sesizări, perchezițiile
au fost efectuate la studioul foto al lui
Ionel Onofraş și la domiciliul acestuia
din comuna Rediu. La Rediu, Ionel
Onofraș are una dintre cele mai frumoase case, care valorează, probabil,

câteva sute de mii de euro. De acolo,
anchetatorii ar fi ridicat mai multe
dispozitive de stocare. Oamenii legii
au vrut să vadă dacă Onofraș are imagini sau filmulețe în care ar putea
apărea minore abuzate într-un fel sau
altul. Trebuie precizat faptul că minorele care susţin că ar fi fost agresate
sexual, tot în timpul unor ședințe
foto, au susţinut că Onofraș le-ar fi
atins în zone intime și le-ar fi sărutat.
Ionel Onofraș a devenit primar al
Iașului în decembrie 1989 și a ocupat
funcția până în februarie 1990. Ulterior, el a fost membru în Consiliul Director al Camerei de Comerţ,
devenind, la scurt timp, un afacerist
de succes. Ionel Onofraș, zis şi
„Bebe”, este cel care a ocupat şi cea
mai importantă funcţie în masoneria
din Iaşi, acesta fiind „Rege” în Loja
care a adus Ritul „York” în Moldova. De
asemenea, Onofraş a mai avut probleme cu legea în trecut. Acum, fostul primar al Iaşului vrea să iasă din
arest.
Ciprian NEDELCU
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Baza sportivă de la Ciric va fi modernizată.
Primăria Iași cheltuie 91 mii euro
într-o nocturnă pe terenurile de tenis

Baza sportivă de la Ciric va
fi modernizată de Primăria
Iași! Municipalitatea va
aloca 91 mii euro pentru
achiziția unui sistem de
iluminat pe timp de noapte
a terenurilor de tenis din
zona Ciric. Proiectarea și
execuția va fi realizată de o
firmă din municipiul Iași
Primăria Iași va aloca 450 mii lei (91
mii euro) pentru o instalație de nocturnă la baza sportivă de la Complexul
Ciric din oraș. Investiția va fi realizată

de firma Electroconstrucția Elco SA
Iași, conform procedurii derulate de
autoritatea locală. Investiția va fi realizată de primărie pentru susținerea
unor competiții sportive, în special turneele de tenis care au loc la Baza de la
Complexul Ciric din municipiul Iași.

Baza de la Ciric va fi
modernizată
de Primăria Iași
Autoritatea locală a arătat și de
ce s-a ajuns la o astfel de investiție în
baza de la Ciric din municipiul Iași. „În
prezent, la Baza sportivă Ciric există

un număr de șase terenuri de tenis.
Nici unul dintre acestea nu dispune
de o instalație de iluminat pentru asigurarea desfășurării meciurilor în
nocturnă. Deoarece municipiul Iași a
atras un turneu de tenis internațional
clasificat ATP, a apărut necesitatea
de a asigura desfășurarea meciurilor
din competiție și pe durata nopții”, se
arată în caietul de sarcini.

Firmă cu datorii de
11 milioane lei va face
lucrarea de la Ciric
Firma Electronconstrucția Elco
SRL este deținută de Grigore Diaconu, Niță Chihaia și Sorin Costel
Burduja. În cursul anului 2021, societatea a avut o cifră de afaceri de 20,9
milioane lei, un profit de doar 256 mii
lei și datorii de 10.9 milioane lei.
Firma respectivă a mai încercat să
obțină și alte contracte de la Primăria
Iași. Conform bilanțului depus, societatea respectivă a avut în anul 2021
un număr de 68 de angajați. „Această
investiție presupune asigurarea nocturnei pentru două dintre aceste terenuri, cu posibilitatea extinderii la
alte două prin amplasarea a patru piloni în colțurile terenurilor de tenis
care să susțină bateria de corpuri de
iluminat. Totodată, se va asigura comanda corpurilor de iluminat, prin

amplasarea unor tablouri de comandă la baza fiecărui stâlp. Având
în vedere că în zona terenurilor de
tenis a fost executat un studiu geotehnic pe care municipiul îl deține,
acesta va fi pus la dispoziție ofertantului în vederea folosirii la proiectarea fundației pilonilor”, se mai arată
în caietul de sarcini.

Turneu de tenis
la Baza de la Ciric
Nocturna de la baza de la Ciric va
fi făcută pe o fundație de beton. „Sistemul de fundare adoptat este alcătuit din fundații tip bloc și cuzinet
(alcătuite dintr- un bloc de beton
simplu pe care se reazămă un cuzinet
de beton armat în ca e se încastrează
stâlpul). Fundarea se va realiza direct
la o cotă propusă în studiul geotehnic, fără intervenții suplimentare
asupra terenului. Trebuie realizat un
zid de sprijin pentru taluz în locul
unde se execută fundația”, se mai
arată în caietul de sarcini. În vara
acestui an, la Baza de la Ciric va avea
loc turneul de tenis Iași Concorde
Open, turneu trecut în clasamentul
ATP. Baza de la Ciric va fi, astfel, modernizată de autoritatea locală pentru ca meciurile să poată avea loc și
pe timp de noapte.
Vlad ROTARU
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Cea mai tare clasă din Iași, realizată
de o companie privată pentru
elevi de la un liceu de renume

Sală modernă, cu dotări de ultimă
oră, realizată de o companie privată
la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași. Alături de reprezentanți ai companiei Heaven
Solutions, un spațiu de învățare modern, flexibil, care să inspire soluții și
lecțiie creative și să transmită valorile fundamentale ale companiei.
Păstrându-și istoria gravată cu emoție în amintirile absolvenților, sala
clasei adoptate a fost remodelată cu
drag și generozitate și a devenit 9A –
sala „Heaven Solutions”, locul de confluență a ideilor elevilor cu experimentarea soluțiilor de punere în
practică.

Cea mai tare clasă din Iași,
realizată de o companie
privată pentru elevi de la
Liceul de Informatică
Pe de altă parte, mentorii din
companie le-au transmis tinerilor cât
de importantă este atitudinea cu
care te implici într-un proiect – „dacă
ești pasionat de ceea ce faci, vei investi cu plăcere energie și timp și vei
ajunge negreșit la performanță”. La
orele de Informatică, au luat parte
absolvenții instituției: Cristian Micliuc

(promoția 2002), Andrei Baciu (promoția 2002), Vali Dia (promoția 2004),
Endora Bălan (promoția 2009). A fost
un dialog despre strategii de dezvoltare personală cu Oana Teslariu și
Jonatan Mull, care care i-au îndemnat pe elevi să își cultive trăsăturile
de caracter în comunicarea dintre
oameni, în construirea și buna funcționare a activității unei companii
de succes. Încrederea, caracterul
deschis și onestitatea sunt printre
valorile fundamentale ale companiei
pe care o reprezintă.
Întâlnirile au avut loc între profesioniști și elevii din clasele a IX-a, a
X-a, a XI-a, membrii echipelor de robotică Peppers și CyLiis, dar și cu
profesorii de Informatică care au fost
inspiraționale și motivante, după împresiile participanților la eveniment.
Totul a avut loc în cadrul proiectului
„Adoptă o clasă pentru Iași”, unic în
România. „Ne bucură mult că absolvenții noștri vin alături de noi pentru
a transforma împreună educația din
România. Am inițiat proiectul
«Adoptă o clasă pentru Iași» pentru
că ne-am propus la Liceul Teoretic de
Informatică «Grigore Moisil», Iași, să
oferim elevilor noștri contextul în

care fiecare elev și profesor să se
simtă valorizat și să aibă cele mai
bune condiții pentru a se dezvolta.
Ne-am propus să regândim sala de
clasă, pentru a oferi elevilor un mediu
dorit, așteptat și adecvat învățării, în
care să le fie stimulată creativitatea,
să producă idei, inovații în timpul orelor. Școala are astăzi nevoie de o
rețea funcțională de învățare, dezvoltată în jurul ei și formată din absolvenți,
părinți,
angajatori,
reprezentanți ai instituțiilor de formare și educație din comunitate, autorități locale”, arată prof. dr. Adina
Romanescu, director al Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”.

Creșterea interesului
acestora pentru propria
dezvoltare personală și
profesională, simultan cu
dezvoltarea inteligentă și
sustenabilă a Iașului
Mai departe, aceasta arată și că:
„Dezvoltarea unor relații de mentorat
dintre angajații din companiile IT și
elevii Liceului Teoretic de Informatică «Grigore Moisil», Iași, are drept
scop creșterea interesului acestora

pentru propria dezvoltare personală
și profesională, simultan cu dezvoltarea inteligentă și sustenabilă a Iașului. Adoptând o clasă, compania IT
alege să investească în învățământul
informatic și să sprijine construirea
valorilor și competențelor tinerilor
pentru o comunitate bazată pe progres.
Toată gratitudinea noastră se îndreaptă către absolventul Liceului
Teoretic de Informatică «Grigore Moisil», Iași, promoția 2022 – Cristian Micliuc, fondator al companiei Heaven
Solutions care susține din anul 2018
dezvoltarea atelierelor de robotică
CyLiis și investește constant în dezvoltarea elevilor pasionați de robotică, informatică. Cristian Micliuc
este recunoscător profesorilor săi
din liceu, îi menționează constant pe
profesorul de informatică Mirela Țibu
și profesorul de matematică Alexandru Gabriel Mîrșanu, care este și dirgintele clasei a IX-a A, adoptată de
compania Heaven Solutions”. Așadar, cea mai tare clasă din Iași a fost
realizată de o companie privată pentru elevi.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Ani la rând s-a înfruptat din bani
publici! Acum, firmele Anei Maria
Ciotîr sunt în pragul insolvenței
Situația nu arată prea roz pentru
femeia de afaceri din Iași Ana Maria
Ciotîr. Cele două firme pe care le deține, Urbioled Iași și Urbio RO, sunt în
pragul insolvenței, iar ieșeanca riscă
să fie îngropată în datorii. Aceasta a
făcut furori pe piața iluminatului public, având contracte de zeci de milioane de euro. Deși figurează ca
asociat unic, aceasta este ajutată și
de Bogdan Solcanu, care o susține în
afacerile pe care le administrează.
Recent, societățile aflate sub
conducerea ieșencei de milioane,
Ana Maria Ciotîr, au intrat în pragul insolvenței. Urbioled Iași și Urbio RO,
cele două firme prin care femeia s-a
îmbogățit, nu și-ar mai fi putut onora
datoriile, iar acum totul este pe cale
să se ducă pe apa sâmbetei. Acestea
au fost jucători importanți pe piața
iluminatului public, având contracte
nu numai în Iași, ci și la nivel național
și în Republica Moldova. Firmele se
ocupă cu reabilitarea, modernizarea
și extinderea luminatului public,
având numeroase contracte cu numeroase primării din țară, printre
care și Primăria Municipiului Iași.

Firmele milionarei din Iași,
în pragul insolvenței
Ana Maria Ciotîr este administratorul a două companii importante

care se ocupă cu modernizarea iluminatului public, folosind tehnologii
noi și prietenoase cu mediul. În anii
precedenți, afacerile au înflorit, iar
ieșeanca s-a bucurat de abundență
financiară. Acum, însă, s-a întors
roata și afacerile ei riscă să intre în
insolvență.
Întrebată de reporterii BZI despre
problemele financiare recente,
aceasta nu a dorit să dea declarații.
„Nu doresc să comentez această si-

tuație”, spune Ana Maria Ciotîr, femeia de afaceri din Iași.
În 2020, societatea Urbioled a încercat să câștige o licitație publică
organizată de Primăria Iași pentru un
proiect de extindere a iluminatului
public. Suma pe care ar fi obținut-o
în urma obținerii contractului valora
3,6 milioane de euro, însă oportunitatea i-a scăpat printre degete. Firma
Elba Com SA, din Timișoara, i-a luato înainte, venind cu o ofertă mai
atractivă pentru municipalitate. Nemulțumiți de decizie, reprezentanții
Urbioled au făcut contestație, însă
Curtea de Apel Iași au respins plângerea ca nefondată.
În 2019, însă, a avut un an fructuos, încasând 5 milioane de euro din
contracte, cu un profit de 1 milion de
euro. Datorită afacerilor înfloritoare
pe care aceasta le deținea, și-a permis achiziționarea unor imobile, printre care și o vilă situată în Valea
Lupului, evaluată la suma de 100.000
de euro.

Urbio RO, la un pas de
insolvența și în 2014, se află
din nou la limită
Nu este prima dată când afacerista din Iași se află în dificultate. În
2014, s-a deschis împotriva Urbio RO
o cerere de deschidere a procedurii

de insolvență, la Tribunalul Iași. Inițiatorul acestei acțiuni a fost Samlex
Europe Netherlands, o companie
olandeză care se ocupă cu activități
în domeniul energiei regenerabile.
Firma Urbio RO a fost înființată în
2008, când și-au început activitatea
prin montarea a două stații de tratare
și epurare a apei pentru două unități
sanitare. Pe lângă aceste demersuri,
s-a ocupat și de amenajarea spațiilor
verzi. Ulterior, cei de la Urbio și-au
schimbat domeniul, oferind documentație în programul „Casa verde”.
Urbio milita pentru instalarea
unor sisteme de încălzire bazate pe
energie verde, dorind să înlocuiască
sistemele ce funcționează din surse
tradiționale. Promovarea unor soluții
alternative și ecologice pentru infrastructură a propulsat firma Anei
Maria Ciotîr în top, cifra sa de afaceri
atingând pragul de 3,3 milioane de lei
în 2011. Mai târziu, conducerea s-a
reorientat către domeniul iluminatului public, prin Urbioled, oferind soluții eficiente atât din punct de vedere
economic, cât și din punct de vedere
ecologic.
Acum, ambele firme se află în
pragul falimentului, iar patroana din
Iași se află într-o situație delicată din
punct de vedere financiar.
Violina GORCINSCHI
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Spectacol aniversar, la 50 ani
de tradiție, la Universitatea
de Științele Vieții din Iași

Spectacol aniversar la 50 de ani de la
înființarea Ansamblului Studențesc
„Mugurelul”, în cadrul Festivalului
Național Folcloric Studențesc la USV
Iași. Astăzi, 27 mai, ora 16:00, în Aula
Magna „Haralamb Vasiliu” are loc cea
de-a cincea ediție a Festivalului
Național Folcloric Studențesc „Așa-i
viața omului”
Universitatea de Științele Vieții (USVIași) „Ion
Ionescu de la Brad” din Iași (USV) organizează astăzi, pe 27 mai, ora 16:00, în Aula Magna „Haralamb
Vasiliu”, cea de-a cincea ediție a Festivalului Național Folcloric Studențesc „Așa-i viața omului”.
Ediția din acest an este dedicată Ansamblului Studențesc „Mugurelul” care sărbătorește 50 de ani de
la înființare. Festivalul reunește ansambluri care
promovează tinerele valori din diferite zone ale țării
precum Moldova, Bucovina și Muntenia. Spectacolul va fi susținut de: Ansamblul Studențesc „Mugurelul” (USV Iași), Ansamblul Studențesc „Bucur”
(USAMV București), Ansamblul Folcloric „Arcanul”

(al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava), Ansamblul Folcloric „Doina Carpaților” al Casei de Cultură a Studenților (CCS) din Iași, Ansamblul
Folcloric „Trei Generații” al Comunei Heleşteni și
Ansamblul Folcloric „Moldovenii din Cetate” al Comunei Moșna.

Spectacol aniversar la Universitatea de
Științele Vieții din Iași
Astfel, USV Iași încurajează studenții să fie implicați în activități menite să dezvolte latura artistică, socială, dar și educativă. „Universitatea
noastră dorește să mențină în atenția publicului
bogăția tradițiilor populare românești cu ajutorul
studenților iubitori de folclor. Astfel, încurajăm ca
pe perioada studenției tinerii să fie implicați în activități menite să dezvolte latura artistică, socială,
dar și educativă. Felicitări tuturor generațiilor, care
mai bine de cinci decenii, s-au implicat în acțiunile
derulate de Ansamblul Folcloric Studenţesc «Mugurelul» al USV Iaşi, pe care îl vom sărbători întrun cadru festiv, vineri, pe 27 mai în cadrul
Festivalului. Ne bucurăm nespus că numărul membrilor Ansamblului «Mugurelul» depășește cifra de

150 de pasionați, iubitori de folclor și promotori ai
acestuia”, a precizat prof. univ. dr. Vasile Stoleru,
prorector cu activităţile sociale.

Ansamblul „Mugurelul” a fost înființat
în anul 1970 sub forma unei formații de
dansuri, care s-a transformat
într-un ansamblu folcloric
Festivalul Național Folcloric Studențesc „Așa-i
viața omului” este organizat de USV Iași, în parteneriat cu universitățile de care aparțin ansamblurile participante. Ansamblul „Mugurelul” a fost
înființat în anul 1970 sub forma unei formații de
dansuri, care s-a transformat într-un ansamblu folcloric, participând la numeroase turnee în țară și
în străinătate. În prezent, grupul are în componență 90 de membri și este cel mai mare ansamblu
de amatori din țară, format din foști dansatori împreună cu urmașii lor, copii, nepoți și studenți.
Așadar, e vorba de un spectacol aniversar, la 50 ani
de tradiție, derulat de Universitatea de Științele
Vieții din Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Palatul Culturii din Iaşi este partener
într-un eveniment româno-francez

La Palatul Culturii, alături de
Universitatea „Cuza” – Departamentul
de Științe ale Comunicării și Relații
Publice, Facultatea de Filosofie și
Științe Social-Politice are loc
derularea celei de-a XXV-a ediții a
„Colocviului franco-român în științele
informației și comunicării”, care va
avea loc până sâmbătă, 28 mai 2022
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” (CMNM)
Iaşi este partener al Universității „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) – Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice, Facultatea de Filosofie și
Științe Social-Politice, în derularea celei de-a XXVa ediții a „Colocviului franco-român în științele informației și comunicării”, care va avea loc până pe
28 mai 2022. Organizat pentru prima dată la Iași,
evenimentul reprezintă rodul colaborării dintre
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și
CREAMED – cunoscuta rețea franceză de cercetare
în științele umaniste și sociale asupra creației și
mediatizării culturii.

Palatul Culturii din Iaşi, partener întrun special eveniment româno-francez
CREAMED este o rețea reprezentată de laboratoarele: SIC.Lab Méditeranée (Univ. Côte d’Azur),
IMSIC (Univ. Toulon și Univ. Aix Marseille), Labora-

torul de Cultură și Comunicare, și Centrul „Norbert
Elias” (Univ. Avignon), Laboratorul „Locuri, identități, spații și activități” – UMR LISA (Univ. „Pasquale Paoli” Corsica). Alte 15 universități din Franța
și țări francofone aparținând continentului african
vor fi reprezentate la Iași: Sorbonne, Versailles
Saint Quentin, Haute-Alsace, Bourgogne Franche
Comté, Toulouse, Reims Champagne Ardennes,
Lorraine, Lyon, Univ. Catholique Lille, Strasbourg,
Clermont Auvergne, CUFR Mayotte, IFASIC Kinshasa, Bertona (Camerun), Univ. „Mohammed V”
Rabat (Maroc).

Participa personalități din domeniu și
doctoranzi din Franța, România,
Ucraina și Africa
Prestigioasa manifestare științifică reunește
personalități din domeniu (profesori universitari,
cercetători, artiști) și doctoranzi din Franța, România, Ucraina și Africa, care vor dezbate pe tema
„Mondialisation de la communication: la diversité
des cultures en questions”. Evenimentul științific
și, deopotrivă, cultural-educativ aduce împreună,
în format fizic, peste 90 de specialiști în științele
comunicării, arte vizuale, studii culturale, filologie,
jurnalism, științele educației, muzeologie, biblioteconomie, patrimoniu cultural material și imaterial,
medicină. La obiectivele din cadrul Complexului
Muzeal Național „Moldova” Iași - Palatul Culturii și

Muzeul Unirii – evenimentele se vor desfășura vineri, 27 mai 2022. Așadar, Palatul Culturii din Iaşi
este partener într-un special eveniment românofrancez, organizat pentru prima dată în Capitala
Moldovei.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Claudio Fasolo, celebrul sportiv italian stabilit
la Iași, s-a îmbogățit din imobiliare. Afaceristul
despre românce: „Mi-a cerut 1.000 de dolari,
o mașină BMW și apartament în Piața Unirii”
Claudio Fasolo, celebrul sportiv italian stabilit
în Iași în urmă cu 28 de ani, are o poveste de viață
desprinsă din filme. Deși a avut relații serioase cu
mai multe românce, nu s-a căsătorit niciodată.
Fostul ciclist este președinte de asociație pentru
320 de familii din blocurile de pe strada Silvestru
din Iași
Claudio Fasolo, în vârstă de 62 de ani, este unul
dintre italienii stabiliți la Iași, după ce a auzit povești frumoase despre România de după Revoluție.
La Iași a ajuns după ce a cunoscut o blondă frumoasă. „Iașul e cel mai frumos oraș, după părerea
mea. Am venit la Iași, pentru că m-a adus o fată
aici (râde). Eu am aflat despre România pentru că
mi-a povestit o doamnă care a venit în Italia. Ea
lucra la Teatrul din Torino. Eu aveam un bar pe
atunci. Știa că m-am săturat de Torino și mi-a zis
să vin în România că sunt multe fete, apartamentele costă puțin. Am ascultat-o și am ajuns în România. Fete erau din abundență, dar acum nu mai
sunt (n.r. – zâmbește). Cele rămase acum și-au
schimbat mentalitatea. Înainte se găseau fete care
știau să coasă, să calce, să fie gospodine. Generația asta de fete care sunt crescute în puf... Și-au
pierdut valoarea. La fel ca în Italia. Numai că acolo
s-au întâmplat cu 10-15 ani mai devreme. Prima
dată am venit la Timișoara în 1994 dar erau prea
multe țigănci și am plecat la Hunedoara, cu un
coleg italian care avea un anticariat. Acolo am cunoscut o fată frumoasă, blondă. Ea avea părinții la
Iași. Am venit cu ea aici, la Iași. Am avut o relație
cu ea până mi-a cerut 1.000 de dolari pe lună, ca
să continuăm relația. Ea provenea dintr-o familie
de intelectuali și nu mă așteptam să se întâmple
asta. Mi-a cerut 1.000 de dolari, o mașină BMW și
apartament în Piața Unirii. Am stat doi ani cu ea și
când am văzut asta am terminat relația”, povestește Claudio Fasolo, italian stabilit la Iași.

Claudio Fasolo celebru sportiv italian, sa stabilit în Iași în urmă cu 28 de ani
Claudio a avut noroc în afaceri dar nu și în dragoste. Spune că din punct de vedere profesional îi
merge foarte bine iar Dumnezeu l-a binecuvântat
cu un băiețel când avea 58 de ani. Este foarte mândru de copiii săi. „Eu am făcut investiții în Iași, am
cumpărat apartamente, le-am închiriat. Mai am câteva. Între timp am făcut cadou apartamente (n.r.
– râde). Am dat 3 apartamente la vechea concubină
cu care am cele două fete mai mari, studente la
medicină. Mai am un băiețel în vârstă de 3 ani și 4
luni. L-am făcut la vârsta de 58 de ani. Iubita mea
are 32 de ani. Am cunoscut-o când venea în casă

la noi și avea grijă de fete. Ea este expert contabil.
Eu nu beau, nu fumez, am un stil de viață sănătos.
Nu m-am căsătorit niciodată. Nu am făcut greșeala
asta (n.r. – zâmbește). Am mulți prieteni în Italia
care dorm în mașină. S-au căsătorit, au copii, au
divorțat și nevasta le-a luat totul. Am fost șocat de
asemenea povești”, mai spune Claudio Fasolo. Reporterii BZI au prezentat în edițiile anterioare povestea producătorului italian Biagio Scrofani.

Claudio Fasolo: „La 17 ani am fost
campion național la ciclism”
Italianul este sportiv de performanță, participând la Turul Franței unde a obținut un loc onorabil,
spune el. Mai mult, în țara natală a fost campion
național. ”În 1984 am participat la Turul Franței, la
cățărare, unde am ieșit pe locul 7, un loc foarte bun.
La 17 ani am fost campion național la ciclism. La
ciclu-cross, unde e mix cu asfalt și teren periculos,
am câștigat, la circuitul de 2,5 kilometri. De la 15
am început să fac ciclism. Fratele meu era pasionat de ciclism și am vrut să-l depășesc. Era un pic
de invidie. El venea acasă, cu trofeuri, și am zis că
pot și eu. L-am depășit, ca de obicei (n.r. – râde).
În fiecare zi mă pregăteam și am rămas cu obiceiul
de a merge cu bicicleta. E sănătate. Mă simt bine
când merg cu bicicleta. Păcat că aici e foarte greu
în oraș. Eu am fost și antrenor la echipa de la CSM
Iași, când era Poiană președinte. Am ajutat și eu.
Am câștigat campionatul italian cu un băiat din
Iași, elevul meu. Eram echipă bună. În anul 2001 sa născut fetița, apoi cealaltă și am renunțat puțin
la ciclism pentru că se cheltuiau mulți bani. Acum

s-a schimbat totul. Când mergeam cu bicicleta din
Iași, prin anul 2000, aruncau cu piatra în mine, cu
toporul. Era prea mult pentru ei, oamenii de la țară.
Acum băieții dau mâna cu mine, mă salută. Mă duc
spre Sculeni pentru că e un pic de liniște. De 3 ori
pe săptămână merg cu bicicleta”, spune Claudiu
Fasolo. În edițiile BZI anterioare a fost prezentată
povestea bijutierului italian Vincenzo Bartolomeo.

Claudio Fasolo: „Mi s-a pus pata”
Italianul care s-a stabilit la Iași este de 6 ani
președintele Asociației de Proprietari de pe strada
Silvestru. Chiar dacă inițial nu a fost acceptat de
locatari acești s-au obișnuit cu el și l-au votat.
„Sunt președinte de asociație din anul 2014. Eu am
apartament la ultimul etaj. Acolo ploua și se scurgea apa în casă. Conducerea scării zicea că ”lasă
că e italian, are bani, să facă singur”. Mi s-a pus
pata pentru că a început cu calomnie și atunci mam interesat ce e cu asociația. A venit un administrator nou și am reușit să schimb conducerea
pentru că am arătat cum se fura, unde se fura. A
fost scandal mare pentru că oamenii nu voiau să
fiu președinte aici. Am avut, în cele din urmă, înțelegere la oameni și m-au votat. Eu am preluat asociația cu 80.000 de lei datorii. Am vorbit cu
oamenii, 320 de familii, care nu voiau să plătească
pentru că erau supărați. Le-am zis că dacă veniți
la zi cu datoriile aveți reducere. Au acceptat, au
plătit. Dar unii tot nu s-au schimbat. Dacă nu sunt
datornici nu se poate, parcă e în sângele lor”, povestește italianul. Claudio Fasolo, celebru sportiv,
mai spune că nu vrea să se întoarcă în Italia.
Raluca COSTIN
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Are doar 21 de ani și face bani frumoși din
industria trap! Alexandra Dumitru: „Este
enorm de greu ca femeie să reprezinți artiști
care cântă doar despre sexualizarea femeii!”

Alexandra Dumitru este studentă
a Facultății de Filosofie și Științe Social Politice, din cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Tânăra
își împarte timpul între promovarea
serviciilor oferite de „Haos Party”,
firma sa, și studii. În urma evenimentelor organizate, câștigurile Alexandrei pot fi de ordinul zecilor de mii de
lei.
Studenta se ocupă oficial de imaginea artistului Aspy, iar prin intermediul „Haos Party” promovează
nume precum Ian, Aerozen, Oscar,
Floris, Acly, Petcu, Robi și Anx. Alexandra susține că este singura femeia din această industrie a
bărbaților, fiind și PR managerul
companiei Simposyum.

A ales drumul „scurt” al
succesului în industria trap
Alexandra Dumitru a povestit de
unde a pornit totul și cum a ajuns să
transforme într-o carieră de succes,
obiceiul de a merge constant la concertele favorite.
„Haos Party este în esența ADNului meu! În 2019 m-am cunoscut cu
mulți artiști și am intrat în lumea asta

a muzicii trap. Mi-am dat seama că
asta vreau să fac mai departe pentru
că mi-au fost prezentat toate lucrurile epice care se întâmplă la concerte, cât de fain este să fii impresar,
cât de multe oportunități ai dacă ești
PR în industria asta și am spus că
asta vreau să fac. De aceea m-am și
înscris la această facultate, crezând
că am ce învăța despre acest domeniu, dar nu m-a ajutat foarte mult,
practica este cu totul altceva. Pe 30
aprilie 2020, am creat Haos Party,
după ce colaborasem deja cu alte
firme. Am început cu un cont de Instagram în care am vrut să înglobez
clipuri și poze de la concerte, dar nu
mă gândisem că o să devină un adevărat brand sau firmă”, spune Alexandra Dumitru.
La doar patru zile după ce și-a
făcut cont de Instagram, Alexandra a
dat lovitura.
„Patru zile mai târziu, acest cont
a „bubuit”, Ian și Amuly distribuindul, apoi a început să crească în super
organic și ușor, a început să fie apreciat de artiști și de fani și până în ziua
de astăzi este singurul cont care
oferă conținut de acest gen. În acest

domeniu, cel mai important este să
ții legătura cu fanii, pentru că ei plătesc. Nu mă simt un mare antreprenor pentru că fac totul din dragoste
și la început oricum nu câștigam
nimic. Mă împlinește enorm ce fac,
niciodată nu m-am gândit la bani”,
zice ieșeanca.

Alexandra Dumitru:
„Am trecut prin situații
dubioase în care bărbații
îmi făceau avansuri!”
Mai mult, aceasta a oferit sfaturi
ascultătorilor muzicii trap și a descris
în câteva cuvinte ce înseamnă să fii
singura femeie din această industrie
care este puternic criticată.
„Este enorm de greu ca femeie în
această industrie, reprezentând niște
artiști care cântă doar despre sexualizarea femeii și despre cum folosesc
femeia ca obiect sexual întotdeauna.
Este greu să nu fii și tu percepută
drept una dintre fetele despre care
se cântă. Am trecut prin situații dubioase în care bărbații îmi făceau
avansuri. Din câte știu, nu mai sunt
femei în această industrie, a existat
o tipă, dar a renunțat. Pe fani îi sfă-

tuiesc să nu ia mot-a-mot tot ce aud
în piese, artiștii nu îi îndeamnă să
facă ce spun în piese”, a adăugat Alexandra Dumitru.
Tânăra, împreună cu echipa și artiștii pentru care lucra la momentul
respectiv, a reușit să organizeze primul concert online din România, în
plină pandemie, care s-a dovedit a fi
un real succes, următorul concert,
„Trapsodia” menținând același nivel,
sold out la bilete.
În viitorul apropiat, Haos Party va
organiza un concert.
„O să punem accent pe producătorii și pe beatmakerii pentru că industria nu îi valorizează destul,
concertul va fin un fel de MS adus în
2022, adică petrecerile acelea vechi
de rap battle care se făceau în trecut
vreau să le aduc în prezent”, a menționat tânăra.
Pe lângă ideile originale pe care
Alexandra le va concretiza în evenimente cu adevărat surprinzătoare,
aceasta are de gând să colaboreze și
cu alte firme și artiști din industria
trap, după ce va pleca la București și
va urma un master în impresariat.
Andreea Timofte
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Dezvoltatorii construiesc pe terenul de lângă
compania Totalgaz Industrie, din cartierul
Păcurari! Bloc de locuințe colective pe versanți

Un bloc de locuințe
colective ar urma să fie
construit într-o zonă din
Păcurari cu străzi ce nu
permit preluarea fluxului
mare de mașini. Proiectul
urmează să fie analizat în
următoare ședință de
Consiliu Local
Dezvoltatorii imobiliari abordează
zonele din apropierea companiei Totalgaz Industrie, de la ieșirea din municipiul Iași – Păcurari. Pe o suprafață
de teren de 2.000 metri pătrați, situată la intersecția străzii Ioan Ianov
cu Aleea Profesor Ioan Petru Culianu,
a fost inițiat un Plan Urbanistic Zonal
(PUZ) pentru construirea unui bloc de
locuințe colective. Beneficiarii investiției sunt Alexandru Cristian Mihai și
Vasilică Giani Tihulcă, care nu sunt la
prima investiție în imobiliare. Conform documentației, regimul de
înălțime va fi P+2, cu un procent de
ocupare a terenului de 30 la sută și
un coeficient de utilizare a terenului
de 0,8. Clădirea în formă de „L” va
avea o suprafață desfășurată de
1.800 de metri pătrații, ceea ce în-

seamnă cel puțin 20 de apartamente
cu un număr de 23 locuri de parcare.
Amplasamentul este identificat întro zonă de versanți. Cei doi investitori
au fost implicați într-un scandal în
comuna Valea Lupului, după ce au
supraetajat blocurile autorizate pentru doar 2 etaje.

Dezvoltatorii construiesc pe
terenul de lângă compania
Totalgaz Industrie cu
respectarea unor condiții
Conform documentației, cei doi
asociați trebuie să respecte mai
multe condiții în cazul în care vor
primi autorizația de construire. Deocamdată, proiectul va fi suspus votului în ședința ordinară de Consiliu
Local, de pe data de 30.05.2022. „Autorizarea executării construcțiilor
este permisă numai dacă se respectă
distanțele minime obligatorii față de
limitele laterale și posterioare conform Codului Civil: 2,00 m – pentru ferestre de vedere, balcoane și alte
lucruri asemănătoare, față de limita
de proprietate; 0,60 m – pentru ferestre de vedere, balcoane și alte lucrări
asemănătoare, neparalele cu limita

de proprietate; precum și asigurarea
distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite
pe baza avizului unității teritoriale de
pompieri. Regimul de aliniere propus
va fi de 5,00 m față de limita de proprietate spre este (spre teren proprietate privată), 5,00 m față de limita
de proprietate vest (spre teren proprietate privată), 5,00 m față de limita
de proprietate nord, respectiv 9,00 m
față de limita de proprietate sud”, se
arată în documentația PUZ. Nu departe de terenul de 2.000 metri
pătrați se află vila lui Ioan Pârău, patronul Totalgaz Industrie, care este
scoasă (https://www.bzi.ro/s-a-ieftinit-proprietatea-afaceristului-ioanparau-patronul-totalgaz-industrie-ex
ecutorii-judecatoresti-vand-vila-dinpacurari-4152491) la vânzare de executorii judecătorești.

La câțiva metri,
dezvoltatorul cartierului
„Soleia” vrea să construiască
un complex rezidențial
Lângă terenul deținut de Alexandru Cristian Mihai și Vasilică Giani Tihulcă a fost identificat alt

amplasament, deținut de afaceristul
Ioan Trofin, patronul firmei de construcții Vectra Trading SA. Pe o suprafață de 1,8 hectare situată la limita
teritorială cu localitatea Valea Lupului, a fost inițiat un proiect pentru
construirea unui complex de locuințe
colective. Investitorul este cunoscut
pentru construirea complexului „Soleia” din Valea Lupului. Recent, proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului (CTATU) formată din arhitecți, constituită la nivelul Primăriei
Iași. Membrii comisiei au emis un aviz
favorabil. Miza afaceristului Ioan Trofin este să crească valoarea terenului. Dacă va obține un PUZ, terenul va
avea o valoare de 3,6 milioane de
euro, adică 200 euro/metru pătrat. O
problemă reală în zonă este infrastructura rutieră, străzile sunt foarte
înguste și nu pot prelua un număr
mare de mașini spre șoseaua Păcurari. Ar urma să fie construite 7 imobile cu două etaje. Dezvoltatorii
construiesc pe terenul de lângă compania Totalgaz Industrie, doar după
ce vor primi toate avizele.
Ciprian BOARU
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Uitați-vă la ea! A omorât un uliu protejat
de lege și s-a lăudat pe Facebook!
Ce merită această femeie din Iași?

Doi ieșeni au devenit virali pe
Facebook, după ce au postat o poză
cu un uliu mort! Iorgu Petrescu și
soția sa, din comuna Țuțora, Iași, s-au
lăudat într-o postare că au ucis un
uliu, care le-a omorât câteva păsări.
Iubitorii de animale și câteva asociații
au cerut ca cei doi pensionari din Iași
să plătească pentru ceea ce au făcut
Iorgu Popescu și soția sa, doi pensionari din
comuna Țuțora, Iași au devenit subiect de discuție
între iubitorii de animale, după ce au făcut o postare pe Facebook. Ieșeanul a publicat o poză cu
soția sa care ținea un uliu mort în mână, la descrierea căreia era un mesaj sfâșietor. Postarea a avut
sute de distribuirii și mii de reacții, printre iubitorii
de animale și nu numai. „El e vinovat pentru răpirea
a trei bucăți de pui din bătătură. Cum ulciorul nu
merge de multe ori la apă, căzură în capcană! A
fost prins de a mea soțioară”, a fost mesajul postat
pe Facebook de către Iorgu Petrescu. Din spusele
comunității cei doi au vrut să facă un bine lor, dar
și vecinilor, care și ei ar fi fost atacați de această

înaripată. „Am auzit și eu despre acest caz. Este
vorba despre o familie de pensionari din comuna
Țuțora. Din ce am înțeles eu, le-au fost atacate păsările de acel uliu, de mai multe ori. Le-ar fi omorât
câțiva pui și probabil au vrut să se răzbune. Cu siguranță nu știau că este protejat de lege. Nu trebuiau să facă asta și nici să posteze pe rețelele de
socializare. Ei probabil au crezut că au făcut un
bine atât pentru ei, cât și pentru vecini și s-au lăudat pe Facebook și uite unde s-a ajuns”, a declarat
Cristinel Albu, primar comuna Țuțora, Iași.

Postarea bătrânilor Iași, cu uliul
omorât le-a adus poliția la ușă
Vecinii celor doi bătrâni, care îi apără, au precizat că aceștia nu știau că pasărea face parte
dintr-o specie protejată de lege. În urma postării
devenite virale, Poliția Animalelor Iași a început verificările în acest caz. Trebuie precizat faptul că
dacă se va stabili că a fost vorba despre braconaj
conform Codului Penal, această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu
amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei. „Urmare a imaginilor postate pe o pagină a unei rețele de socia-

lizare, precizăm faptul că polițiștii Biroului pentru
Protecția Animalelor Iași efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor
legale”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Uliul este o pasăre protejată de lege
Uliul, specie protejată de lege, este numele
unui gen de păsări răpitoare de zi din familia Accipitridae, mari și puternice, care atacă păsări și mamifere mici. Acesta are un cioc puternic, cu
marginile tăioase ca lamele unui foarfece; ciocul
este adaptat pentru sfâșiat prada. Corpul subțire,
aripile și coada lungi, arată că este o bună zburătoare. Picioarele puternice se termină cu patru degete (trei îndreptate înainte și unul înapoi), cu
ghearele lungi, ascuțite și încovoiate. Are vedere
foarte bună, putând distinge de la mari înălțimi
prada: păsări, șoareci, iepuri, insecte. Se aruncă
asupra prăzii, o apucă cu ghearele, o sfâșie cu ciocul și o înghite nemestecată; uliul este o pasăre răpitoare de zi. Hrănindu-se cu carne, pipota sa este
mai puțin dezvoltată decât a altor păsări care se
hrănesc cu grăunțe.
Andreea PĂDURESCU
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Meseria se moștenește din tată în fiu, dar
cine și-ar dori să-și vadă copilul măturând
străzi? Ei sunt doi ieșeni cu o poveste aparte
Un ieșean în vârstă de 64 de ani
parcurge zilnic câteva zeci de kilometri pentru a curăța orașul. Constantin Mihai, lucrează ca măturător
în cadrul companiei Salubris de 15 ani.
Traseul pe care îl parcurge în fiecare
zi este: plecarea se face din spatele
Mitropoliei de unde este centru de
pornire – strada Sf. Andrei, strada Sf.
Lazăr, Hotel Europa, strada Costache
Negri și se încheie pe strada Anastasie Panu. „Înainte lucram la o firmă de
piese auto. Decât să-i dau cu cheia în
cap patronului am zis că mai bine plec
de acolo și de 14 ani lucrez la Salubris.
La vârsta mea de 64 de ani sunt foarte
mulțumit de ceea ce fac acum. Nu e
greu, îmi place ceea ce fac și eu nu
am fugit niciodată de muncă, indiferent în ce ar fi constatat asta. Îmi respect traseul meu, unde sunt trimis să
mătur, acolo mă duc. Mă relaxează
asta. Lucrăm în familie aici, pentru că
și fiul și nora mea lucrează tot la Salubris, dar în alte centre”, a declarat
Constantin Trofin, angajat Salubris
Iași.

Mihai Trofin, fiul lui
Constantin lucrează și el la
Salubris din anul 2007
Meseria de măturător a devenit
ca o tradiție în familia Trofin. În cadrul companiei de salubrizare lucrează și fiul lui Constantin, Mihai
Trofin. Acesta lucrează ca măturător
din anul 2007, iar 8 ani mai târziu s-a
angajat și soția lui pe același post.

„Eu m-am angajat la Salubris în 2007,
iar soția mea a venit și ea în 2015.
Suntem o familie numeroasă care lucrăm în cadrul aceleași companii
pentru că ne place. Mai sunt și cumnați, verișori, suntem o familie mare.
Îmi place foarte mult să lucrez aici
pentru că nu este o muncă foarte
grea, avem timp liber, e perfect. De 15
ani sunt la Salubris, doar anul trecut
am făcut o pauză din cauza pandemiei. Noi locuim în Tomești și nu
aveam cu ce ajunge la Iași. Facem
naveta zilnic de la Tomești la Iași
pentru a ajunge la muncă. Am 4 copii
de crescut și în timpul liber mai lucrez în construcții”, a spus Mihai Trofin, angajat Salubris.

„Aruncă gunoaie în fața
mea, și o fac special să mă
vadă cum strâng după ei”
La fel ca mulți dintre angajații de
la Salubris care de cele mai multe ori
sunt catalogați greșit și umiliți pe
stradă, la fel a pățit și Constantin Trofin. „Munca în sine este perfectă pentru mine și pentru vârsta mea, însă
oamenii sunt extrem de răi. Nu este
zi lăsată de la Dumnezeu să nu mă
cert măcar cu unul. Aruncă gunoaie
în fața mea, și o fac special să mă
vadă cum strâng după ei. Săptămâna
trecută în zona Podu Roș, în parcul
pensionarilor, strângeam hârtiile de
pe bănci și era o bătrână, am luat

hârtia și când m-am întors aruncase
alta. M-am obișnuit de acum”, a povestit Constantin Trofin, angajat Salubris Iași. În edițiile anterioare
reporterii BZI au prezentat un caz
asemănător, cel al Liliana Coțofană
care este considerată cea mai apreciată și bine plătită angajată la compania Salubris. Femeia are 51 de ani
și lucrează de aproximativ 20 de ani
la această societate. În prezent, Liliana Coțofană este omul de încredere al companiei și primește cele
mai mari recompense pentru munca
prestată. Mihai și Constantin Trofin
sunt colegi cu Liliana în cadrul Salubris.
Andreea PĂDURESCU
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Dosar de executare nr. T-70
Nr. 604232 din 18.05.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2022, luna iunie, ziua 07
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 07, luna iunie, anul 2022, ora 11:00, în localitatea Iaşi,
bd. Nicolae Iorga, nr. 10C, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile,
proprietatea SC TRUST INSTALAŢII MONTAJ SRL, CUI 19006713, licitaţia a
II-a.
Denumirea bunului mobilDescriere sumară; Cantitate (bucati); Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul; Preţul de
evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*)
- Autoturism berlină Audi A6 4F/LBPJF1/A6, culoare albastru, nr. înmatriculare IS-80-TIM, serie saşiu WAUZZZ4F4BN013997, serie motor BPJ, an
fabricaţie 2011, CIV K586238; 1; Gaj DGRFP Iaşi – AJFP Iaşi -Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii Iaşi conform:- proces verbal de
sechestru pentru bunuri mobile nr. 220755/ 09.08.2021 şi proces verbal
adiţional la sechestru pentru bunuri mobile nr. 602576/08.02.2022; 19%
- Autoturism Toyota Auris HE15U(A) ZWE150l-DHXNBW(2K) ZWE150(H),
culoare albastru, nr. înmatriculare IS-35-TES, serie saşiu
SB1KS56E70E054129, serie motor V464654, an fabricaţie 2011, CIV J545388;
1 ; 19%
- Autoturism Dacia Duster SD HSDACN/HSDAC, culoare negru, nr. înmatriculare IS-49-TIM, serie saşiu UU1HSDACN47465960, serie motor D080614,
an fabricaţie 2012, CIV J378809; 1; Gaj DGRFP Iaşi – AJFP Iaşi -Serviciul
Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii Iaşi conform:- proces verbal
de sechestru pentru bunuri mobile nr. 220755/ 09.08.2021 şi proces verbal adiţional la sechestru pentru bunuri mobile nr. 602576/08.02.2022
30.80321.89617.814; 19%
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferta de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte
de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar A.J.F.P. IAŞI, cod de identificare fiscală 4540909, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus
în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului
naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
- formularul “cererea de participare la licitaţie şi oferta de
cumpărare” utilizat este cel aprobat prin OPANAF nr. 987/2020, (anexa
11);
- în cazul persoanelor înscrise la licitaţie prin mandatari/împuterniciţi
trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică, autentificată
de către notar;
- contul menţionat de organul de executare trebuie să fie creditat cu
taxa de participare la licitaţie la data şi ora ţinerii licitaţiei;
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din localitatea Iaşi, bd. Nicolae Iorga, nr. 10C sau la numărul de telefon 0232/465969,
interior 5114.
Data afişării: 27.05.2022
Conducătorul organului de executare,
PAUL CIOBANU

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

PUBLICITATE

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

Vineri, 27 mai

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în
conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele corespunzătoare, îndosariere și
arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și a
celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri
necesară desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă,
fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și
situațiilor cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru
toate departamentele firmei

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior
de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office
(Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică de a învăța

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 dome-
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Cu durere în suflet familia anunță trecerea în
neființă a celei care a fost mamă, soție și
bunică, STRATULAT NATALIA. Slujba
înmormântării va avea loc marți, 24 mai 2022, ora 12.00,
iar înhumarea la Cimitirul Sfinții Petru și Pavel Iași.
Dumnezeu să o odihnească!
VÂNZĂRI DIVERSE
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali aclimatizați:
TUIA, MAGNOLII, MESTECENI,
PINI, IENUPERI, CATALPA, TEI,
STEJAR, arbuști de gard viu etc.
Plantele sunt crescute în câmp
deschis. Telefon: 0762. 061.
555.
8000 mp sau parcelat 500/700 mp
cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic. 0757.
101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000.
Relații la telefon: 0772026329.
Vând garsonieră în zona Alexandru
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000
euro, ușor negociabil. Relații la
telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou

- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.

Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape
de centru, din bolțari - 96 mp, an
construcție 1994, finalizată la
cheie. Anexe - 3 camere în
suprafață de 106 mp, beci, 2
compartimente, fântână, livadă
pruni, vita de vie+teren în total
1760 mp. Relații la telefon: 0741.
485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul PĂUN
- la 150 m de strada principală. Pe
timp de iarnă accesul este facil.
Relații la tel. 0762. 780991.

- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată
cu acces la bucătărie, frigider,
mașină de spălat, baie, centrală
termică, aragaz, cameră cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lună. Spațiul se află
lângă complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona Complexului
Comercial Ciurchi-Iași. Facilități:
centrală, frigider, aragaz, mașină
de spălat, TV în fiecare cameră,
mobilă nouă și recondiționată,
uși noi moderne, parter. Actele
prin notariat. Telefon:
0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.

Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3
straturi, garaj și boxă, Dancu, str.
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000
euro, negociabil. Telefoane: 0332.
108872 și 0755. 848685.

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

Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică. Preț
negociabil. Tel. 0767. 983165.

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

Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.

Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu 2
camere de 52 mp la doar 43. 000
euro. Profită de ofertă! Relații la
telefon: 0755. 122000.

Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.

Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.

Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou

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

Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,
parțial mobilate, parter, aprox. 85
mp fiecare, cu gradină în față,
zonă rezidențială. Tel. 0745.
096992.
ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.
Societate comercială oferă
spre închiriere spațiu pentru
activități de birouri/servicii/
producție în suprafața de 208
mp situat în Iași, str. Clopotari,
nr. 11, bloc 628, parter. Relații
la adresa e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
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ANUNȚURI
Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

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

Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confecționer, studii medii/generale
cu experiență 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole din
textile, fără studii și experiență
precizate, CONFECȚII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM
NR.34.
Confecționer asamblor articole din
textile, 8 clase, experiență 2 ani,
MAXWELL TEXTILES SRL. Relații
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA . Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6 ani,

FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866; office@greenfiber.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.29.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații la:
0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
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office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii, limba
engleză, operare pc, SPIN GROUP
& HR SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR SRL.
Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.

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

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

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

Fierar betonist, școală
profesională,
curs calificare,
DAS SRL, Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.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.
Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;

Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
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experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

ANUNȚURI
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

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

Lucrător comercial, școală
generală fără experiență precizată,
PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Macaragiu pentru macarale, școală
profesională atestat iscir, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.
Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.
Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.
Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.
Manager proiect, studii superioare,
experienta 1 an, limba germana,

franceza, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM.MIROSLAVA.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele BOJOGA MARTA, emis de
Universitatea Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Facultatea de Drept.
Se declară nul.
Pierdut legitimație reducere
transport și carnet de student pe
numele Radu Maria Bianca , emis
de Universitatea Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Facultatea de
Economie și Administrarea
Afacerilor. Se declară nule.

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 strungar tr.I, poz.7
din statul de funcţii al
Departamentului de Sisteme de
Producție Digitale din cadrul
Facultății de Construcții de Mașini
și Management Industrial. •
Condiţii specifice: diplomă absolvire școală
profesională (trei ani) pentru
meseria de strungar; - certificat
absolvire curs policalificare frezor;
- vechime în specialitatea postului
min.7 ani, probată cu adeverință
de vechime sau carnet de muncă; •
Locul desfăşurării concursului:
Iași, Bld. D. Mangeron, nr.45, sediul
Facultății de Construcții de Mașini
și Management Industrial –
Departamentul Sisteme de
Producție Digitale – Laboratorul de
Bazele așchierii și generării
suprafețelor. • Data şi ora susţinerii
probei practice: 20.06.2022, ora
10.00. • Data și ora desfășurării
interviului se vor stabili odată cu
afișarea rezultatelor la proba
practică (maxim 4 zile lucrătoare
de la susținerea probei
precedente). Dosarele de concurs
se vor depune începând cu data de
26.05.2022 până la data de
09.06.2022, ora 12.00, la Direcția
Resurse Umane – Biroul Personal,
corp T, et.1, cam. C-104, tel.
0232/701111, int. 2575.

LICITAȚII
CONCESIONARE TEREN IN
SUPRAFATA DE 1153 MP
APARȚINÂND DOMENIULUI
PRIVAT AL COMUNEI MIROSLAVA.
1. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND CONCEDENTUL :
denumire: UAT COMUNA
MIROSLAVA, cod fiscal : 4540461,

adresa : SAT MIROSLAVA STR.
CONSTANTIN LANGA NR. 93,
COMUNA MIROSLAVA , COD
707305, JUD. IAŞI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro
2. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND obiectul concesiunii:
1153mp teren intravilan sat
Bratuleni, comuna Miroslava, jud
Iași , NC 90615 pentru construire
hala reparatii si inchiriere utilaje
pentru constructii. Redevența :
este de minim : 9130 lei/an. 3.
INFORMAŢII PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al
documentaţiei de atribuire;
Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de
atribuire : costul documentaţiei
este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 07.06.2022,
orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 07.06.2022, orele 16.00.
6. INFORMAŢII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 15.06.2022,
orele 16.00 ; Adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava , sat Miroslava , comuna
Miroslava , judeţul Iasi , cod postal
707305 ; Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă :
un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior. 7.
DATA ŞI LOCUL UNDE SE VA
DESFĂŞURA ŞEDINŢA PUBLICĂ DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
16.06.2022 , ORELE 10.00 la
sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi. 8. DENUMIREA,
ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON ,
TELEFAX, ŞI ADRESA DE E-MAIL A
INSTANŢEI COMPETENTE ÎN
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU
SESIZAREA INSTANŢEI: Tribunalul
Judeţean Iaşi, Secţia contencios
administrativ, Str. Elena Doamna
nr. 1A , jud. Iasi , cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/ 219899;
e-mail : tr-iasi-reg@just.ro. 9.
DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI
DE LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICĂRII: 26.05.2022.

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
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Lovitură grea pentru Adrian Corduneanu! Vila de
sute de mii de euro cu care se lăuda pe TikTok a
fost pusă sub sechestru. Interlopul nu poate
justifica proveniența sutelor de mii de euro
Adrian Corduneanu a primit o palmă destul de
grea de la anchetatori. Vila cu care se lăuda pe TikTok a fost pusă sub sechestru. Beleaua de la Iași,
așa cum s-a autointitulat interlopul ar putea rămâne fără vilă, asta după ce procurorii consideră
că acesta nu poate justifica banii pe care i-a investit în imobil. Trebuie precizat că Adrian Corduneanu
a devenit în ultima perioadă ținta polițiștilor, fiind
anchetat în cadrul mai multor dosare penale. Casa
pe care anchetatorii au pus ochii este una impunătoare, are două niveluri și o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. De asemenea, are o curte
de 400 de metri pătrați unde există un foișor.

Vila de lux a lui Adrian
Corduneanu sub sechestru
Adrian Corduneanu nu s-a zgârcit de la nimic.
Tot mobilierul este nou, iar imagini din casa interlopului au ajuns de multe ori în mediul online.
Adrian Corduneanu, Beleaua de la Iași, așa cum se
autointitulează interlopul, se laudă cu o casă ca în
filme. Imobilul pe care acesta susține că îl deține
este cochet și se află în Iași. Fotografiile și filmulețele pe care el le postează adună mii de reacții
din partea fanilor. Pe TikTok, Beleaua este cel mai
„vocal”. Acolo postează aproape în fiecare zi fel de
fel de videoclipuri, atât cu el, cât și cu frații sau
prietenii săi. Una dintre „aroganțele” lui Cordu-

Bursa bârfelor

neanu din mediul online a fost atunci când s-a filmat printre pistoale și mitraliere. Cum orice interlop trebuie să aibă măcar în fotografii pistoale sau
mitraliere, Adrian Corduneanu s-a conformat și a
ieșit oarecum din tipare. A făcut live pe Facebook
în timp ce era într-un magazin de arme.

„Beleaua” arestat la domiciliu
Amintim că în urmă cu două săptămâni, clanul
Corduneanu a fost zguduit de o decizie a procurorilor ieșeni. Adrian Corduneanu a primit decizia de
arest la domiciliu pentru 30 de zile. Înainte de
această decizie, „Beleaua” a fost reținut de polițiștii
Serviciului de Investigații Criminale pentru 24 de
gurele, astfel că au cerut ajutorul brancardierilor.
După ce le-au ajutat, verișoarele au vrut să le mulțumească brancardierilor, dându-le o bancnotă de
10 lei. În clipa respectivă, amploaiatul unității medicale a strâmbat adânc din nas, considerând că
verișoarele noastre îl iau la mișto sau ceva.

Văleu! Se fură ca-n codru pe la
garnizoanele din târg

Scandal în lumea halatelor albe!
Nici șpaga nu e mai
ce-a fost prin spetalele din târg!
În deschiderea ediției de astăzi, babetele cele
hâtre vă prezintă una din lumea halatelor albe de
pren târg. Zâlele trecute, verișoarele babetelor au
avut nevoie de un control și de o internare pe la
Spetalul cu Recuperări din târg. Numai că verișoarele îs oleacă betege și nu se puteau deplasa sin-

Babele continuă rubrica e astăzi cu una despre o situație care miroase a dosare penale. Totul
s-ar întâmpla pe la garnizoanele militărești de prin
târg. Cică soldații care servesc patria au găsit o
metodă să se îmbogățească pe vremurile astea
grele. Dacă tot e război, Românica a alocat niște
provizii de combustibili pentru kieveni ca să aibă
cu ce fugi din calea țariștilor. Cantități impresionante au ajuns și în târg, numai că motorina aia
nu ajunge unde trebuie. Babele au un verișor în
sistem care a povestit că niște colegi au început
să umble cu furtunuri și cu tot felul de instalații.
Au început să fure zilnic și au ajuns să provoace o
gaură destul de importantă. După ce ciordeau
motorina, o vindeau cu 4 lei litrul la persoane de

ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție
Județean Iași. Adrian Corduneanu, zis „Beleaua”, în
vârstă de 43 de ani, a fost acuzat de oamenii legii
că ar fi amenințat o persoană și a primit suma de
2.000 de lei de la aceasta. Interlopul ar fi fost deranjat de faptul că voia să obțină 1.000 de euro, dar
s-a ales doar cu o parte din bani. Câteva zile mai
târziu, pe data de 20 mai 2022, interlopul din Iaşi a
fost vizitat din nou de mascaţi. De data aceasta ar
fi fost vorba despre o serie de ameninţări, iar pe
numele său ar fi fost depusă o plângere penală.
Vila lui Adrian Corduneanu, care acum se află sub
sechestru a fost ținta autorităților de mai multe ori.
Lucian SAVA

încredere, ca să nu afle foarte multă lume. Nu ar
fi exclus ca această combinație să fie binecuvântată chiar de superiori care se trezesc și ei cu bani
în buzunare. Despre această situație, babele vor
reveni și cu ocazia edițiilor viitoare, pentru că sunt
multe de spus.

Cocalarul de la Fratelo
Babele bârfitoare încheie rubrica de astăzi cu
una despre Căcălin Bleahu, unul dintre patronii
clubului Fratelo. Sâmbăta trecută, în club au venit
niște vedete de pe la Bucale și au început să machească zeci de șaturi. Bleahu a vrut să se bage
în seamă, dar ăia i-au zâmbit și i-au întors spatele.
Nu prea i-a convenit flitul primit, iar de supărare
a început să dea pe gât mai multe sticle. La un
moment dat, s-a aflat la culmile ridicolului. În timpul unei melodii, care e un fel de imn al clubului,
Bleahu a deschis lanterna de la telefon și a început să dea ca o maimuță din manete. Lumea se
uita la el, dar nu înțelegea de la ce s-a luat. Obosit
de la atâta efort de a fi în centrul atenției, s-a tolănit pe o canapea și acolo a înțepenit. Cum a
ajuns acasă nimeni nu știe.

