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Combinatorul Adrian Acostoaiei își
permite să adune datorii la Primăria Iași.
Zeci de mii de lei ar trebui să plătească,
dar nu se obosește. Are spatele asigurat?

Administratorul unui
local de lângă
Primăria Iași are
datorii la primăria
Iași. Firma lui Adrian
Acostoaiei, consilier
județean ex-PMP, a
acumulat datorii de
peste 27.000 de lei la
bugetul local, pe care
a uitat să le plătească
de luni bune.
Afaceristul a tras o
țeapă de 10.000 de
euro și Consiliului
Județean Iași, după
care și-a dus firma în
insolvență pentru a
nu plăti
Un nou scandal în jurul
afaceristului țepar Adrian
Acostoaiei, ex-consilier județean PMP Iași. Firma acestuia, Ingmar Eat SRL, a
acumulat datorii de peste
27.580 de lei (5.500 de euro)
la bugetul municipiului Iași.
Banii reprezintă obligațiile

fiscale pe care societatea
respectivă le are la primărie,
care însă nu au fost onorate.
Acostoaiei a ajuns printre
debitorii cu obligații fiscale
restante mai mari de 10.000
de lei la 31.03.2022 și neachitate integral la 02.05.2022.
Firma datoare la primărie administrează localul „La
Prânz”, aflat pe strada Sf.
Sava, nr. 2, chiar lângă Palatul Roznovanu.

Adrian Acostoaiei,
patronul unui local
de lângă Primăria
Iași, are datorii
la primăria Iași
Documentul de la Primăria Iași arată că firma care
administrează localul de
lângă Palatul Roznovanu nu
și-a plătit impozitele datorate bugetului municipiului
Iași, la Direcția Generală Economică și Finanțele Publice
Locale. Firma este administrată de familia Acostoaiei.
Soția consilierului județean,

Cătălina, are 80 la sută din
acțiuni, iar Adrian Acostoaiei
deține 20 la sută din societate. Pe parcursul anului
2020, firma a avut o cifră de
afaceri de 1,55 milioane lei,
un profit net de 162 de mii de
lei și datorii de 250 de mii de
lei. Pe parcursul anului 2020,
societatea care administrează localul „La Prânz” a
avut doar nouă angajați.

Consilierul județean
are datorii de
10.000 de euro
și la CJ
Adrian Acostoaiei trebuie
să dea și circa 10.000 de euro
celor de la Consiliul Județean
Iași, în contul unei penalizări
la contractul avut cu promovarea proiectului refacerii
Mănăstirii Golia. Consiliul Județean Iași a avut un contract de prestări servicii cu
Ad Media Group SRL, pentru
promovarea proiectului de
reabilitare a Mănăstirii Golia.
Firma lui Adrian Acostoaiei a

prestat serviciul de publicitate cu întârziere, iar CJ Iași
i-a impus și penalizări de întârziere. Pentru că nu a plătit, CJ Iași l-a dat în judecată.
În baza sentinței civile, instanța l-a obligat să plătească 48.310,62 lei (9.779 de
euro), reprezentând doar penalitățile de întârziere.

Adrian Acostoaiei s-a
făcut că plouă
Contactat telefonic pentru a comenta situația,
Adrian Acostoaiei a susținut
că nu se știe dator la Primăria Iași. „Eu mă îndoiesc,
habar nu am de aceste datorii, de unde vin ele? Le solicit
detaliat de la primărie, pentru că eu nu știu de ele. O fi o
listă publică, dar trebuie să
justifice pentru ce sunt banii.
Nu mă știu dator la Primăria
Iași. Eu personal nu am datorii la Primăria Iași”, a spus
Adrian Acostoaiei. Nu este
pentru prima oară când
Adrian Acostoaiei susține că

nu știe despre problemele și
datoriile pe care le au firmele
sale.

Tonete de
alimentație publică
fără autorizație de
funcționare
Consilierul județean deține mai multe firme de pe
urma cărora a deschis unele
puncte de lucru în municipiul
Iași, dar și în orașul Târgu
Frumos. În unele zone din
municipiu sunt tonete care
comercializează produse de
patiserie și figurează în firmele lui Adrian Acostoaiei,
dar și ale soției sale. Problema este că autorizațiile
pentru aceste tonete au expirat de luni bune, iar Adrian
Acostoaiei nu a făcut mare
lucru pentru a intra în legalitate. Astfel, Adrian Acostoaiei, patronul unui local de
lângă Primăria Iași, nu respectă legea și are datorii la
primăria Iași.
Vlad ROTARU
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Tragedie după tragedie! Un bărbat din Iași
s-a spânzurat în fermă, după ce fiul de doar
20 de ani s-a stins, iar mama lui a murit la
câteva luni distanță: „Nu a mai rezistat”

Tragedie cumplită într-o
familie din Iași! După ce șia pierdut fiul de doar 20 de
ani și mama în doar câteva
luni, Valeriu Rotaru a ales
să se omoare. Bărbatul din
Iași a fost găsit spânzurat
la ferma unde lucra, chiar
de către soția acestuia.
Vecinii au fost îngroziți de
veste
Parcă un blestem s-a abătut asupra familiei Rotaru din comuna Costuleni din Iași! De la începutul anului
2022, trei dintre membrii acestei familii au murit. Recent, la sfârșitul lunii
aprilie 2022, Valeriu Rotaru, în vârstă
de 54 de ani, a fost găsit spânzurat la
ferma unde lucra. Vecinii bărbatului
au fost șocați de veste și povestesc
că acesta nu a mai suportat suferința. „A avut multe necazuri, dar nu
am crezut vreodată că poate face așa
ceva. El era cunoscut cu probleme la
cap, dar era un om normal, lucra,

avea patru copii, dar după ultimele
tragedii prin care a trecut, se pare că
nu a mai rezistat. În urmă cu patru
luni, a murit fiul său, în vârstă de 20
de ani, care avea niște probleme de
sănătate. Era paralizat săracul, era o
legumă. Nu și-a revenit bine după
moartea fiului său, că a murit și
mama lui. Din ce am mai auzit prin
sat, pentru ca să își revină, s-a mutat
într-o rulotă la ferma de pui unde
lucra și stătea acolo să uite de grijile
de acasă. Soția lui mergea de două
ori pe săptămână să-i ducă mâncare,
și tot ea l-a găsit spânzurat. El mai
are doi băieți și o fată, care, săracii,
au rămas acum fără tată”, a povestit
o vecină de-a bărbatului, din comuna
Costuleni.

Bărbatul din Iași care s-a
spânzurat a fost
înmormântat creștinește
În ciuda faptului că ieșeanul a recurs la fapta de a-și lua viața, a fost
înmormântat creștinește. Precizăm

că în situații de acest fel, conform regulilor Bisericii Ortodoxe Române, nu
se oficializeză slujbă creștinească.
Familia a mers la Mitropolie cu actele
prin care au demonstrat că bărbatul
nu avea discernământ. „I-am îngropat
fiul acum câteva luni, după care
mama și acum două săptămâni pe el.
Parcă au fost blestemați. El e înmormântat în capătul cimitirului, dar nu
în locul unde sunt cei care și-au luat
viața. Copiii lui au făcut toate demersurile ca bărbatul să fie înmormântat
creștinește, chiar dacă s-a spânzurat. Au adus acte care demonstrau că
el avea probleme cu capul. Mare
păcat”, a spus unul dintre groparii din
sat. Polițiștii ieșeni au deschis dosar
penal de ucidere din culpă. „Pe data
de 27 aprilie 2022, polițiștii din cadrul
IPJ Iași au fost sesizați despre faptul
că un bărbat de 54 de ani a fost găsit
spânzurat într-o încăpere de pe raza
judeșului Iași, ulterior fiind constatat
decesul. În cauză, s-a întocmit dosar
penal sub aspectul săvârșirii de ucidere din culpă, fiind dispusă necrop-

sia pentru stabilirea exactă a decesului. Cercetările continuă”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Un alt bărbat de 33 de ani
din Costuleni s-a spânzurat
Amintim că, în edițiile anterioare,
reporterii BZI au prezentat cazul unui
tânăr de 33 de ani din Costuleni găsit
spânzurat. Răpus de greutățile vieții
și de faptul că avea multe probleme
de rezolvat, un bărbat și-a pus capăt
zilelor. Modalitatea prin care a ales să
apeleze la acest gest necugetat demonstrează faptul că nu a mai suportat problemele din jurul său. Cei care
l-au găsit pe ieșean spânzurat în propria locuință au fost părinții, care,
răvășiți, și-au folosit ultimele puteri
pentru a suna un echipaj de prim ajutor. Doctorii de pe ambulanță care au
sosit la fața locului nu au putut salva
viața bărbatului în vârstă de 33 de
ani, declarând în ultima instanță decesul acestuia.
Andreea PĂDURESCU
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Primarul Mihai Chirica vrea antrenor
străin la Politehnica Iași! Ce condiții
a pus edilul pentru susținerea echipei?

Primarul Mihai Chirica își
dorește un antrenor străin
la clubul Politehnica Iași,
echipa fanion a
municipiului. Clubul din
Copou tocmai s-a despărțit
de antrenorul Costel
Enache, imediat după
încheierea sezonului
competițional din play-outul ligii secunde
Primarul Mihai Chirica a luat taurul de coarne și a cerut ca echipa Politehnica Iași să atace promovarea în
sezonul competițional următor din
Liga a II-a la fotbal. Clubul din dealul
Copoului a terminat sezonul 20212022 pe poziția a patra a grupei A din
play-out-ul ligii secunde, cu 36 de
puncte. În aceste condiții, clubul din
Iași va continua și sezonul viitor în
eșalonul doi fotbalistic. Totuși, oficialii echipei au decis să nu mai prelun-

gească înțelegerea cu Costel Enache,
antrenorul echipei.

Mihai Chirica vrea antrenor
străin la Politehnica Iași
Edilul Iașului a cerut conducerii
clubului din Copou să aducă un tehnician din afara țării, pentru a putea
încerca să atace promovarea în sezonul următor. Edilul s-a arătat nemulțumit de evoluția unor jucători din
lotul Politehnicii Iași. „Dacă ar fi să
iau eu o decizie, și chiar dacă aș
putea fi blamat de mai puțin naționalism, eu aș aduce un antrenor din
afara țării, care să nu mai lege niciun
parti-pris cu niciun jucător din interior, care să se înțeleagă cât mai
puțin prin cuvinte cu jucătorii în afara
fotbalului și care să-și dorească să
facă performanță și să-și dorească
să nu se facă de râs, dând vina pe
Campionatul Național care e slab,
pentru a-și permite insuccesuri”, a
transmis Mihai Chirica. În urmă cu

câteva zile, echipa din Copou a decis
să se despartă de antrenorul Costel
Enache. Costel Enache a semnat
contractul pentru un sezon cu Poli în
vara anului trecut.

Ce obiectiv a trasat primarul
Mihai Chirica echipei
din Copou?
În plus, primarul Mihai Chirica a
mai precizat că echipa va trebui mai
întâi să-și stabilească drept obiectiv
accederea în play-off-ul campionatului pentru sezonul 2022-2023, ca apoi
să încerce să acceadă în primul eșalon. „Nu aș mai pronunța niciodată
cuvântul că tragem pentru evitarea
retrogradării sau tragem pentru a accede în Liga I. Mai întâi, să trecem de
prima etapă, adică să intrăm în playoff. Ulterior, vom vedea exact ce măsură putem ataca cu adevărat, adică
intrarea în liga superioară. Nu atac
subiectul de ligă superioară dacă nu
am și o formulă financiară care să-mi

asigure supraviețuirea”, a mai spus
primarul Mihai Chirica. Consiliul Local
a mai alocat fonduri la clubul fanion
al orașului și în trecut.

Primarul Mihai Chirica cere
sponsori la Politehnica Iași
Mai mult, primarul Mihai Chirica a
precizat că situația financiară a clubului trebuie reglată și că, după o
eventuală promovare în prima ligă,
echipa nu ar trebui să se bazeze doar
pe banii publici. „Nu te poți baza de
fiecare dată ca municipiul Iași să țină
clubul în Liga I, nu avem posibilitatea
legală și nici capacitatea financiară
să plătim salarii de 20-25 de mii de
euro la sportivi, care să-i țină în liga
I. Să facem o echipă cu mai mulți tineri, să ne atingem obiective credibile, să atragem mai mulți sponsori”,
a mai spus primarul Mihai Chirica,
care a lăsat să se înțeleagă că ar dori
un tehnician străin la Politehnica Iași.
Vlad ROTARU
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Riscăm să rămânem fără fructe la toamnă:
Bondarii mor pe capete în Iași! Care este cauza?

Mai mulți ieșeni au sesizat în ultimele zile că bondarii mor pe capete
în Iași. Întrebați despre posibilele
cauze, experții în mediu și apicultură
suspectează faptul că ecosistemul ar
putea fi afectat de substanțele chimice din atmosferă, fie ele insecticide sau aerul poluat de gazele de
eșapament.
Specialiștii avertizează asupra
impactului extrem de negativ al utilizării de substanțe ce ucid dăunătorii
și al poluării. Acești factori pot fi periculoși și pentru albine, care joacă
un rol vital în polenizare. Din cauza
confuziei create de mirosurile artificiale prezente în atmosferă, insectele cu rol polenizator devin
dezorientate și nu mai pot să ajungă

la hrană și în comunitatea lor, astfel
că supraviețuirea este din ce în ce
mai dificilă.

Bondarii mor din cauze
misterioase în
municipiul Iași
Ieșenii s-au sesizat pe rețelele de
socializare spunând că au observat
bondari morți în diverse zone ale orașului. Moartea acestor viețuitoare ar
putea avea un impact nociv asupra
întregului ecosistem. Unii au presupus că este vina firmelor contractate
de Primăria Iași pentru dezinsecție și
care ar folosi substanțe chimice în
această perioadă pentru a reduce
numărul de dăunători.

„Poluarea joacă un rol important
și probabil că viețuitoarele sunt
foarte afectate. Acest lucru se realizează prin prisma unor compuși chimici din atmosferă care influențează
comportamentul albinelor și al altor
insecte, cum ar fi bondarii. Anumite
substanțe perturbă orientarea albinelor care găsesc mai greu hrana și
pot să moară epuizate din cauza mirosurilor compușilor organici și volatili dați de varii poluanți. Aceștia
interferează cu mirosurile specifice
locurilor în care trebuie să ajungă
viețuitoarele.
În Iași, poluarea este extrem de
ridicată, mai ales în această perioadă. Cât despre insecticide,
aceste substanțe chimice trebuie
date după reguli foarte bine stabilite,
în anumite intervale de timp,
ținându-se cont și de condițiile meteorologice, într-o cantitate foarte
bine calculată, în așa fel încât să nu
dezechilibreze pe o scară largă ecosistemul”, a declarat Silviu Gurlui,
specialist în mediu și conferențiar
universitar la Facultatea de Fizică,
din cadrul Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași.

Și albinele sunt afectate din
cauza insecticidelor
Și apicultorii sunt îngrijorați din
cauza modului în care ar putea fi
afectate albinele de care au grijă. În
opinia lor, multe substanțe folosite în

agricultură ar trebui interzise sau, cel
puțin, folosite cu mare grijă și după
reguli foarte stricte.
„România este singura țară din
Uniunea Europeană care cere derogare după derogare ca să folosească
niște substanțe interzise, care s-au
dovedit a fi letale nu numai pentru albine, ci și pentru întregul segment de
ființe care depind de flori. Inclusiv în
Iași, fermierii sunt mai puternici
decât Dumnezeu și practică stropiri
ilegale în sezonul rapiței, neanunțate
și abuzive. Albinele sunt victime colaterale. Le este afectat simțul de
orientare, nu mai știu drumul la stup
și nu pot supraviețui peste noapte
dacă nu revin în comunitate. Există o
legislație, însă nu este respectată.
În mod normal, există obligația de
a face anunț colectiv înainte de a
stropi, pentru ca oamenii care cresc
albine să știe să închidă stupurile.
Există un registru bine pus la punct
pentru crescătorii de albine, dar uite
că și alte viețuitoare care polenizează suferă de pe urma acestor
practici. Noi, ca specie umană,
punem interesul propriu înaintea tuturor, chiar dacă ne va afecta tot pe
noi în final”, a declarat Dacian Popa,
președintele Asociației Apicola Moldova, după ce în municipiul Iași, cetățenii s-au plâns de faptul că au găsit
din ce în ce mai mulți bondarii mor pe
capete din cauze misterioase.
Violina GORCINSCHI
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Macanache a făcut un show incendiar la
Iași! Fanii au rămas muți când au auzit ce
a spus artistul: „Era să mor de două ori!”
La Iași, a fost concert Macanache vineri seara,
în localul Underground. Artistul a destăinuit ce
sentimente are legate de orașul Iași și a povestit
cum se simte mereu la concertele de aici. „Vin la
Iași să simt cum e un concert!” a spus artistul imediat după concertul incendiar.

Cum este un concert Macanache la Iași
Din prisma fanilor, concertele Macanache și Interzis Records sunt unele incendiare. Artistul liric
creează o atmosferă în care oricine se simte bine,
cântă și dansează. Rapperul este atent cu fanii săi
și la fiecare concert le oferă suveniruri neprețuite.
La ultimul concert susținut la Iași, acesta a aruncat
în public hanoracul și jacheta pe care le purta. Plăcerea concertului este și de partea artistului, care
susține că publicul de la Iași este unul foarte energic.
„Am cel mai marfă vibe atunci când cânt la Iași!
Sunt cei mai marfă oameni! Oamenii de la Iași mi
se par nebuni, îndrăgostiți. La Iași e public, la București sunt în fiecare zi petreceri, nu mai e nimic
special. La Iași am șapte ani de când vin în fiecare
an o dată sau de două ori. E altceva, vin aici să simt
și eu cum e la un concert”, a spus după concert Macanache.
Acesta, la fiecare concert, aduce în deschidere
artiști locali. Este modul său de a arăta că tinerii
trebuie încurajați și ajutați. În plus, Macanache știe
cum e să fii la început și să ai nevoie de promovare
și, tocmai de aceea, îi încurajează pe cei care doresc să îi trimită mesaje.
„Artiștii din Iași cu care colaborez îmi scriu pe
mail sau pe Instagram. Îmi trimit piesele, le ascult
și îi aduc. Cel mai șmecher artist din Iași e Moș Martin, împreună cu Argatu. Acum și băiatul Joey
Crack, cel mai fresh beatmaker de pe piața românească, și băieții de la Zona 9, sunt cei mai fresh
pe underground. Am văzut că aici, în Moldova, se
merge mult pe folclor rap, folclor drum&bass, băieții de la Matol sunt pe drumul cel bun. O să scriu o
piesă pentru Eminescu și automat și despre oamenii din Iași”, completează rapperul.

Experiențe cool din
orașul celor șapte coline
Ca om ce a crescut în cartier, a făcut freestyle
cu băieții și astfel a devenit unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din România, Macanache încă se
întoarce la sesiunile îndelungate de freestyle.
Acesta a povestit cum a stat o noapte întreagă cu
artiști din Iași și s-au întrecut în versuri libere.
„Cea mai plăcută experiență din Iași a fost la
băieți în Cambuză și am făcut freestyle toată noaptea, de vreo două ori am făcut asta. M-au plimbat
pe acolo pe zonă, aveau și stadion și a doua zi la 8
dimineața căutam nu mai știu ce tramvai să ne
ducă la cazare, eram destul de băuți oricum”, a povestit pentru reporterii BZI Macanache.
Pe lângă experiențele plăcute din Iași, acesta
a spus că singura experiență neplăcută a fost legată de mâncarea de la restaurantele ieșene la
care a ajuns, dar nu a vrut însă să divulge numele
localurilor.
„Mâncarea e nașpa la restaurante! Nu mai mănânc la Iași, că era să mor de două ori, nu zic unde,
că nu e frumos. Am ajuns la spital de două ori, de
aia am devenit vegan. Oricum, nu cred că doar aici

se întâmplă, ori poate am avut eu ghinion”, a completat artistul.

Când îl vom revedea
pe Macanache în concert
Într-o discuție legată de localurile în care a
cântat la Iași, artistul a scăpat informația că peste
puțin timp va reveni la alt concert pentru publicul
lui favorit, de data aceasta la Tiki.
„Tiki și Underground sunt două locuri diferite.
Ambele au farmecul lor, la Tiki cântăm în curând,
iar la Under ne întoarcem în toamnă, poate chiar
cu noul album”, a destăinuit artistul.
Întrebat dacă are un mesaj pentru cei care îl
ascultă și sunt din Iași, rapperul a ținut să îi încurajeze să fie ei înșiși, să lupte pentru visurile lor și
să muncească din greu.
„Munciți pentru visul vostru și rămâneți așa
cum sunteți! Nu renunțați niciodată să fiți așa cum
sunteți voi cu adevărat!”, transmite Macanache
pentru fanii lui din Iași.
Fiecare fan dorește să vadă un concert Macanache și tocmai de aceea artistul va reveni la Iași.
Andreea Andrei

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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Universitatea Tehnică din Iași organizează
cel mai mare concurs național pe Științe

Sâmbătă, 14 mai 2022, Universitatea
Tehnică din Iași organizează cel mai
mare concurs național pe Științe!
Așadar, 160 de elevi din 18 județe se
întrec în weekend în competiția „High
School Science Projects”, organizată
de Facultatea de Inginerie Chimică și
Protecția Mediului „Cristofor
Simionescu”. Este vorba de cea de-a
X-a ediție a Simpozionului științific
preuniversitar „High School Science
Projects”. Și în acest an, manifestarea
se va desfășura în format on-line,
folosind platforma Google Meet
La Universitatea Tehnică (TUIASI) „Gheorghe
Asachi” din Iași este programat cel mai mare concurs național pe Științe! Astfel, 160 de elevi din 18
județe se întrec în weekend în competiția „High
School Science Projects” organizată de Facultatea
de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”.
Asociația „Radu Z. Tudose” a Cadrelor Didactice
și a Absolvenților Facultății de Inginerie Chimică și
Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” din Iași

Asociaţia Studenţilor Chimişti „CHEMIS”, în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare din judeţele:
Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanţa, Iaşi,
Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea organizează activitatea. Aceasta are loc sâmbătă, 14 mai 2022, începând cu ora 9:00 în cadrul celei de-a X-a ediție
a Simpozionului științific preuniversitar „High
School Science Projects”. Și în acest an, manifestarea se va desfășura în format on-line, folosind
platforma Google Meet.

Cel mai mare concurs național pe
Științe, la Universitatea Tehnică din Iași
La ediția din acest an și-au anunțat participarea 160 de elevi coordonați de 50 de cadre didactice de la 40 de unități de învățământ din 18 județe:
Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Iași, Maramureș, Neamț, Prahova, Suceava, Teleorman,
Vaslui, Vrancea și din București. Cele 65 de lucrări
înscrise au fost grupate de organizatori în funcție
de tematica acestora în șase secțiuni. Întreaga
manifestare promovează și încurajează în rândul
tinerilor pasiunea pentru Științe și susținerea lor
în a urma o asemenea carieră profesională. Pe de
altă parte, aceștia au ocazia să intre în contact cu

universitari sau cercetători din acest domeniu, dar
să și viziteze laboratoare de la TUIASI.

Prima ediţie a HSSP a avut loc în anul
2012, tot la Facultatea de Inginerie
Chimică și Protecţia Mediului
„Cristofor Simionescu”
„High School Science Projects” (HSSP) este o
manifestare ştiinţifică adresată în egală măsură
elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar, ce are ca scop constituirea unui cadru generos pentru schimbul de opinii şi experienţă între
mediul didactic universitar şi cel preuniversitar.
Expunerea realizărilor individuale sau colective ale
elevilor şi cadrelor didactice permite evidenţierea
valorilor şi promovarea imaginii unităţii de învăţământ la nivel academic. Prima ediţie a HSSP a avut
loc în anul 2012, manifestarea fiind inclusă în programul conferinţei organizate de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor
Simionescu”, cu prilejul aniversării centenarului. În
acest context, Universitatea Tehnică din Iași organizează cel mai mare concurs național pe Științe.
Valentin HUȚANU

Joi, 12 mai

SOCIAL

8

Caravana „Centenarul Încoronării”
debutează la Iași printr-o
serie de momente speciale
La Iași, joi, 12 mai
2022 (astăzi)
debutează Caravana
„Centenarul
Încoronării”, printr-o
serie de momente
speciale. Orașul va fi
gazda unor
manifestări culturale
organizate în cadrul
proiectului
„Centenarul
Încoronării Regelui
Ferdinand I și a
Reginei Maria”,
lansat de Asociația
Artis, alături de
Primăria Municipiului
Iași, sub auspiciile
Familiei Regale a
României. Caravana
pornește pe urmele
vizitelor Familiei
Regale în România
Întregită (19191927), pentru a oferi
o lecție de istorie,
prin filme românești
și discuții cu
specialiști, istorici,
profesori, sociologi,
psihologi,
antropologi, cinefili și
oameni de cultură

Mâine, joi, 12 mai 2022,
demarează Caravana „Centenarul Încoronării”, la Iași.
Orașul găzduiește manifestări culturale organizate în
cadrul proiectului „Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria,
lansat de Asociația Artis, alături de Primăria Municipiului
Iași, sub auspiciile Familiei
Regale a României. Caravana
pornește pe urmele vizitelor
Familiei Regale în România
Întregită (1919-1927), pentru a
oferi o lecție de istorie, prin
filme românești și discuții cu
specialiști, istorici, profesori,

sociologi, psihologi, antropologi, cinefili și oameni de cultură.

Caravana „Centenarul
Încoronării”
debutează la Iași
Caravana „Centenarul Încoronării” pornește pe urmele vizitelor Familiei Regale
în România Întregită, pentru
a oferi o lecție de istorie, prin
filme românești și discuții cu
specialiști, istorici, profesori,
sociologi, psihologi, antropologi, cinefili și oameni de cultură. Lansarea oficială a
Caravanei Centenarul Încoronării va fi marcată la Iași joi,
12 mai, prin mai multe evenimente: ora 13:30 – proiecția
filmului „Iași, inima României
(1916-1918)”, regia: Alina Țiței
Ioncioaia la Colegiul Național
Iași, ora 18:30 – vernisajul expoziției „Anul Încoronării”,
curator Nicolae Pepene, la
Ateneul Național din Iași, ora
19:00, deschiderea oficială.
Premiera documentarului
„Regele Mihai: Drumul către
casă”, producător executiv:

John M. Florescu, LA Cinema
Ateneu, Ateneul Național din
Iași.

Caravana
cinematografică va
avea punctul de
plecare la Iași, al
doilea Oraș Regal și
Capitală de Război
Evenimentele se vor desfășura în prezența ambasadorilor caravanei „Centenarul
Încoronării Regelui Ferdinand
I și a Reginei Maria”: IrinaMargareta Nistor (ambasador
Cinema), Adrian Cioroianu (istoric, ambasador), Nicolae
Pepene (istoric, ambasador),
Mioara Anton (cercetător științific, ambasador), Daniel
Șandru (profesor, ambasador) și Alexandru Muraru (istoric, ambasador). Caravana
cinematografică va avea
punctul de plecare la Iași, al
doilea Oraș Regal și Capitală
de Război. La 100 de ani de la
încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, proiectul amintește de perioada
în care Iașul, în timpul Primu-

lui Război Mondial, întruchipa
lumina unui far care, în plină
furtună, trebuia să călăuzească refacerea statului și a
armatei române. Regina a locuit timp de doi ani în casa
Cantacuzino-Pașcanu (astăzi
Palatul Copiilor Iași) împreună
cu copiii. Regele și-a stabilit
reședința în Casa Creditului
Funciar (astăzi Muzeul Unirii
din Iași). Astfel, Iașul a fost
martor important în deciziile
care au fost luate la nivel național și care au conturat societatea de astăzi.

Despre filmul „Regele
Mihai: Drumul
către casă”
Pe de altă parte, filmul
„Regele Mihai: Drumul către
casă” prezintă povestea dramatică a ultimului rege al României, Regele Mihai. Un rege
care l-a sfidat pe Hitler întrun moment de cotitură al
celui de-al Doilea Război
Mondial, pentru a fi apoi detronat și exilat din patria sa
de către comuniștii impuși
de Stalin. Timp de cincizeci

de ani, a fost un rege fără
țară. Prins între marii protagoniști ai Războiului Rece, a
fost abordat de către CIA,
care a încercat să îl atragă în
operațiile secrete anti-comuniste din România și a fost
spionat constant de agenții
temutei Securități. Singur în
exil, a continuat să fie vocea
poporului său oprimat de
dictatura comunistă și a sperat că va veni o zi în care se
va putea întoarce acasă. Pornind de la un interviu inedit
cu Regele, și folosind un interviu exclusiv cu Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a
II-a, analize ale istoricilor,
precum și mărturii ale membrilor familiei regale și ale
consilierilor apropiați, filmul
ne dezvăluie o poveste despre curaj, tenacitate și despre triumful speranței. O
lecție de istorie absolut necesară. Totul face parte din
caravana „Centenarul Încoronării” care debutează la Iași
printr-o serie de momente
speciale.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro

9

Joi, 12 mai

SOCIAL

Târg cu meșteri populari, la Palatul Culturii din
Iași, vedeta ediției 2022 de la Noaptea Muzeelor

La finalul acestei săptămâni (13-15
mai 2022), un Târg cu meșteri
populari, la Palatul Culturii din Iași va
fi vedeta ediției din acest an de la
Noaptea Muzeelor! Ajuns la cea de-a
XXII-a ediție, târgul reunește
aproximativ 60 de meşteri populari
din diferite zone etnografice ale
României, care susţin, prin
intermediul lucrărilor lor, păstrarea şi
promovarea meşteşugurilor, oferind
în același timp publicului de toate
vârstele o pledoarie pentru tradiţie şi
bun gust autentic

Târg cu meșteri populari (ediția a XXII-a), la Iași,
Palatul Culturii, între 13-15 mai 2022. Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal
Naţional „Moldova” (CMNM) Iaşi organizează, pe esplanada Palatului Culturii din Iași, Târgul Meşterilor
Populari, eveniment derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”. Ajuns la cea de-a XXII-a ediție,
târgul reunește aproximativ 60 de meşteri populari
din diferite zone etnografice ale României, care
susţin, prin intermediul lucrărilor lor, păstrarea şi
promovarea meşteşugurilor, oferind în același timp
publicului de toate vârstele o pledoarie pentru tradiţie şi bun gust autentic.

Meșteri populari, la Palatul Culturii din
Iași, punct de atracție al
ediției 2022 de la Noaptea Muzeelor
Evenimentul include atât expoziția cu vânzare
de obiecte tradiționale, cât și activități interactive
de tip atelier, în cadrul cărora vor fi ilustrate meșteșuguri tradiționale precum: olăritul, prelucrarea
lemnului, confecţionarea instrumentelor populare,
industria casnică, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor populare. Târgul Meșterilor Populari
va fi deschis publicului, conform următorului program: vineri, 13 mai: 9:00-19:00; sâmbătă, 14 mai:
9:00-22:00 (program prelungit, cu prilejul evenimentului „Noaptea Muzeelor”) și duminică, 15 mai:
9:00-16:00.

Cele mai importante instituții de
cultură și obiective istorice din Iași sunt
deschise la Noaptea Muzeelor 2022
Cele mai importante instituții de cultură și
obiective istorice din Iași sunt deschise la Noaptea
Muzeelor 2022, sâmbătă, 14 mai. Participă: Com-

plexul Muzeal Național „Moldova”, Muzeul Mitropolitan, Muzeul Municipal „Regina Maria”, Galeria „Dan
Hatmanu”, Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu”, Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), Muzeul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) și Palatul
Roznovanu (sediul Primăriei Municipiului Iași). Cu
acest prilej, cele mai importante instituții de cultură și obiective istorice vor fi deschise până în
jurul orei 00:00. În toate aceste entități, publicul
va avea acces la expozițiile permanente, la concerte sau alte momente culturale speciale.

Sâmbătă 14 mai, cele mai importante
instituții de cultură și obiective
istorice din Iași sunt deschise
la Noaptea Muzeelor 2022
În România, Noaptea Europeană a Muzeelor
este organizată de către Rețeaua Națională a Muzeelor din România, membru al celei mai mari rețele pan-europene a muzeelor Network of
European Museum Organisations (NEMO). După experiența inedită de anul trecut, când ediția a fost
una exclusiv on-line, anul acesta, majoritatea
covârșitoare a muzeelor s-a reîntors la normalitate. Muzeele propun din nou evenimente fizice, la
fel ca și celelalte entități culturale care se branșează an de an la acest proiect muzeal european.
Pentru această ediție, în toată țara, sunt intervenții
culturale în spații muzeale, de teatru, de operă, de
ateneu, în castele, palate și cetăți, în biblioteci, în
studiouri de creație, în centre culturale, în cartiere
creative, în spații de știință și experiment, în spații
ale memoriei, în galerii de artă și mori de hârtie.
Așadar, un Târg cu meșteri populari, la Palatul Culturii din Iași, este vedeta ediției 2022 de la Noaptea
Muzeelor.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Astea sunt grade de șmecher, nu de
subofițer în Armata Română! A pus mâna
pe saxofon și s-a apucat de treabă. Lunar
a încasat trei salarii, toate de la stat!

Un angajat al Ministerului Apărării
Naționale (MApN) a fost dat pe mâna
justiției după ce a fost prins că a încasat bani și de la o instituție de stat
subordonată Consiliului Județean
(CJ) Iași. Subofițerul Cristan Mandache, angajat la Brigada 15 Mecanizată
„Podu Înalt”, lucrează din 2009 și la
Școala Populară de Arte „Titel Popovici” din Iași. Legea 80/1995, privind
statutul cadrelor militare, le interzice
angajaților MApN să fie angajați în
altă parte cu normă întreagă, însă
profesorul de saxofon a fentat acest
lucru vreme de 13 ani.

Dosar penal pentru un
subofițer din Iași
Cristian Mandache este cercetat
de către procurorii de la Parchetul de
pe lângă Tribunalul Militar din Iași,
conform informațiilor deținute de reporterii BZI. Dosarul penal a fost deschis în cursul anului trecut, după ce
la Școala Populară de Arte „Titel Popovici” au fost făcute o serie de verificări în contabilitate. Profesorul de
saxofon a luat leafă pentru două
norme pe lună de la Școala Populară,

pe lângă salariul de la MApN. Cristian
Mandache a încasat lunar, timp de 13
ani, în perioada 2009-2021, două salarii de la instituția subordonată CJ
Iași. Conform grilei de salarizare, profesorul de saxofon are o remunerație
de 5.100 de lei brut doar pentru o
normă, deci 10.200 de lei (2.000 de
euro) pentru două norme doar de la
Școala de Arte din Iași. La acești
bani, se adaugă și remunerația de la
Garnizoana Iași, unde subofițerul
este instrumentist la Fanfara Militară.

Cristian Mandache, militar
din Iași, angajat la Școala de
Arte: „Nu pot comenta”
Contactat telefonic pentru a comenta despre situația în care se află,
Cristian Mandache a refuzat să comenteze. „Nu am voie să vorbesc
despre asta. Așa sunt legile, am semnat că nu pot divulga informații din
dosar. Cu scuzele de rigoare, nu pot
comenta”, a spus Cristian Mandache,
profesor de saxofon la Școala Populară de Arte din Iași și angajat MApN.
La Școala de Arte, profesorul de saxofon predă jazz, muzică ușoară –

caffe și populară.
Nici cei de la Garnizoana Iași nu
au dorit să comenteze pe marginea
subiectului legat de angajatul lor.
„Cât timp este o cercetare pe rol, nu
putem comenta pe marginea acestui
subiect”, au transmis reprezentanții
Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”
Iași. La Tribunalul Militar Iași, s-au înregistrat și alte dosare legate de angajații Ministerului Apărării.

Probleme majore la Școala
Populară de Arte Iași
Lista funcțiilor din cadrul Școlii
Populare de Arte „Titel Popovici” cuprinde și funcția lui Cristian Mandache. Deși activează de 13 ani la Școala
de Arte, este trecut ca debutant cu
studii superioare. Salariul de bază
este de 4.392 de lei, însă cu tot cu
sporuri acesta încasează 5.107 de lei
lunar. La instituția subordonată Consiliului Județean Iași au fost descoperite și alte nereguli privind nivelul
de salarizare a profesorilor. Astfel,
problemele s-au ținut lanț la instituția subordonată Consiliului Județean
Iași.

Reacția Școlii Populare de
Arte „Titel Popovici” Iași
Cei de la Școala Populară de Arte
Iași s-au limitat să arate că au fost
sesizați de Parchetul Militar pe situația profesorului de saxofon. „Da, am
fost contactați de organele de anchetă, dar nu putem furniza informații suplimentare, fiind o anchetă în
desfășurare. Problemele legate de
norme le-am sesizat încă de la începutul lui 2021, când au venit cei de la
Corpul de control și Sudit de la Consiliului Județean Iași. Din păcate, faptul că mi-am dorit ca profesorii de la
Școala Populară să se axeze pe
muncă, participări la concursuri se
pare că a deranjat foarte mult. Se
pare că i-am deranjat foarte mult, de
au pornit această campanie mediatică agresivă împotriva mea”, a spus
Vlad Babă, managerul Școlii. La
această instituție s-a ajuns ca un subofițer din Iași să încaseze două
norme pe lângă slujba din cadrul
MApN.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Țeapă într-o vilă din zona bună a Iașului! Paul
Drobotă, din dosarul „Sex cu minore”, a
împrumutat banii vecinului, după ce soția a
fost mutilată de câini. Jalal Yassin: „Am zis să-l
ajut, pentru că voia să deschidă o afacere”
Și-a schimbat numărul de telefon, nu-l mai am pe cel
nou”, a explicat femeia. Paul
Drobotă nu a putut fi contactat până la finalul ediției. În
edițiile trecute ale BZI a fost
prezentat cazul unui bătrân
care nu mai putea ieși din
casă din cauza unui gard
construit de vecin.

Evaluatorii au stabilit
prețul de pornire a
licitației

Parterul unei vile de
pe strada Brândușa,
din Iași, este scos la
vânzare de executorii
judecătorești.
Imobilul aparține lui
Paul Romică Drobotă,
implicat în dosarul
„Sex cu minore”.
Jalal Yassin i-a
împrumutat bani, dar
nu i-a mai văzut
înapoi
Vila din Iași unde era să
aibă loc o tragedie este
scoasă la vânzare de executorii judecătorești. Sunt vizați Paul Romică Drobotă,
implicat în dosarul „Sex cu
minore”, finalizat cu condamnări pentru alte persoane trimise în judecată, și
fosta soție a acestuia, Mariana Milina Drobotă, acum
patroana societății Azi Implică-te SRL. Bărbatul a fost
indicat pe lista clienților care

au beneficiat de serviciile
sexuale oferite de minore, în
perioada 2003-2007. Povestea acestei familii a început
în 2006. Soții Tatiana și Jalal
Yassin, deținătorii unei clinici
medicale în Israel, au dat un
anunț prin care voiau să
vândă parterul vilei de pe
strada Brândușa, nr. 35, arteră situată la câteva minute
de centrul orașului. Interesați de ofertă au fost soții
Drobotă, care au achitat pentru cele două camere de la
parterul clădirii suma de
54.000 de euro. Cele două familii au trăit în bună vecinătate până în momentul în
care s-a petrecut un incident. Pe data de 9 martie
2010, Milina Drobotă se afla la
domiciliu împreună cu cei doi
copii. De ceva timp, Jalal
Yassin îngrijea doi câini ciobănești care umblau liberi
prin curte și erau foarte prietenoși. Numai că, în ziua
amintită, inexplicabil, câinii

au sfâșiat-o pe femeie, aparent fără niciun motiv. Plină
de sânge, a reușit să iasă din
curte țipând la copii să nu
iasă din casă. A intervenit
Poliția, proprietarii câinilor
au fost trimiși în judecată.
Tatiana Yassin a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru
vătămare corporală. A fost
obligată să plătească și
daune morale de 30.000 de
euro. Executorii au scos la
vânzare și un apartament de
pe strada Eternitate.

Țeapă într-o vilă din
zona bună a Iașului,
vecinul Jalal Yassin a
rămas fără bani
Jalal Yassin a precizat
pentru BZI că nu-și explică
incidentul petrecut în urmnă
cu 12 ani. „Nici acum nu știu
ce s-a întâmplat. Câinii au
crescut împreună cu copiii.
După acel incident, Paul Dro-

botă mi-a cerut 5.000 de
euro, era înainte de hotărârea instanței. I-am zis să-i
dau, nu am făcut niciun contract. Am zis să-l ajut, pentru
că voia să deschidă o afacere. Nu am mai văzut niciun
ban. El a divorțat și a plecat
în Anglia. A împrumutat și
40.000 de euro de la bancă și
nu i-a mai dat înapoi. Parterul nu mai are utilități, camerele sunt goale de mai mulți
ani. A vrut să închirieze la un
moment dat. A fost un chiriaș care a stat șase luni și nu
a plătit nimic. Am aflat că a
avut problemele alea (despre
dosarul „Sex cu minore –
n.r.)”, a arătat Jalal Yassin, în
vârstă de 61 de ani. Contactată telefonic, Milina Drobotă
a spus că se aștepta ca proprietatea să fie scoasă la
vânzare. „Este o situație în
familia noastră. Cu fostul
meu soț sunt în relații bune.
E un capăt de drum. Știam că
se va ajunge în situația asta.

În cursul zilei de astăzi,
12.05.2022, parterul imobilului va fi scos la vânzare prin
intermediul unei licitații.
Evaluatorii au stabilit un preț
de pornire a procedurii de
360.146 de lei, aproape
72.000 de euro. Imobilul este
compus din două camere cu
o suprafață de 71,22 metri
pătrați la care se adaugă o
terasă de 9,82 metri pătrați și
o magazie în subsol de 4,06
metri pătrați. Creditorii sunt
Jalal Yassin și Credit Europe
Bank NV. „Somăm pe toți cei
care pretind vreun drept asupra imobilului să se adreseze
executorului judecătoresc
înaintea datei stabilite pentru vânzare. Invităm pe toți
cei care să cumpere imobilul
urmărit silit, să se prezinte la
data, locul și ora stabilite
pentru vânzare, având asupra lor actul deidentitate și
să se prezinte ofertele de
cumpărare înainte de începerea licitației”, se arată în
anunțul executorului judecătoresc Beniamin Elesei.
Țeapă într-o vilă din zona
bună a Iașului, după ce problemele din familia Drobotă
s-au acutizat.
Ciprian BOARU
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Un lăutar a ajuns primarul unei comune din
Iași. Timp de 25 de ani, Iulian Chirilă a
cântat la petreceri și i-a uns pe suflet pe
localnicii care l-au ales în fruntea localității

Iulian Chirilă, actualul
primar al comunei Țigănași
din Iași, a fost lăutar timp
de 25 de ani. Edilul spune
că a reușit să schimbe
imaginea comunei și, chiar
dacă a renunțat să mai
cânte la evenimente, mai
este solicitat de localnici la
zilele comunei
Iulian Chirilă este unul dintre primarii atipici din Iași. În vârstă de 53
de ani, economist la bază, ieșeanul a
fost lăutar timp de 25 de ani. Când a
candidat ca primar și a fost ales cu
70 la sută din voturi a renunțat să mai
cânte la evenimentele unde era „solicitat des”, după cum spune chiar el.
Povestește că a descoperit că are talent în domeniul muzical când era în
armată, la Focșani. Aici a învățat să
cânte la chitară și cu vocea. „Nu prea
mi-a plăcut armata (n.r. – râde), dar

așa erau vremurile atunci. Un coleg
avea o chitară și am vrut și eu să
învăț să cânt de la el. Dar nu m-a ajutat și atunci i-am furat caietul cu chitara desenată și am învățat singur.
Mi-a plăcut foarte mult și muzica a
fost în sufletul meu mereu. După ce
au văzut unii că am talent, mă chemau la nunți, la petreceri. Atunci mia venit ideea să înființez o trupă, ca
să merg la evenimentele unde eram
solicitat. În 1992 s-a înființat trupa.
Din păcate, după ce am devenit primar, s-a destrămat”, spune Iulian
Chirilă, primarul comunei Țigănași,
din Iași.

Iulian Chirilă, primarul unei
comune din Iași, cântă
cu vocea și la chitară
Trupa Moldova Grup Țigănași
avea patru membri: Iulian Chirilă, lăutarul care cânta la chitară și cu
vocea, doi profesori de muzică și unul

de sport. Pentru că avea nevoie de
bani pentru diverse cheltuieli, a apelat la ajutorul fermierului Aurel Placinschi, din comuna Țigănași, unul
dintre cei mai experimentați agricultori din Iași.
A cântat la sute de evenimente.
„Am cântat și în Iași, dar și în alte județe. Mă chemau prieteni, oameni
cunoscuți în Iași, localnici din Țigănași care mă cunoșteau, pentru că
eu sunt născut și crescut aici. A fost
o perioadă frumoasă și mi-am dat
seama că ceea ce făceam era o meserie pentru mine, pentru că eu
câștigam din asta. Nu mi-a fost rușine niciodată cu ceea ce fac și am
făcut și sunt printre puținii primari
care nu au dosare la DNA și nici nu
vreau să am. Când am venit la primărie, mai ziceau unii că am fost lăutar
și acum am venit primar, că ce pot să
fac eu în comună! Am făcut mai
multe în ultimii zece ani decât au

făcut alții în 30 de ani”, mai spune primarul Iulian Chirilă.

Primarul a donat chitara
Căminului Cultural
din Țigănași
Edilul susține că, după ce a câștigat alegerile de trei ori, a mai fost solicitat să cânte la „Zilele Comunei”
chiar de cei care l-au votat. Chitara la
care a cântat mulți ani a donat-o micului muzeu pe care vrea să îl deschidă publicului în viitorul apropiat.
„Localnicii au început să aducă tot
felul de lucruri vechi la Căminul Cultural și avem acum un mic muzeu.
Vrem să îl facem public curând. Au
adus tot felul de lucruri vechi, mese,
Ceaslov din 1911, covoare vechi de câteva decenii, carpete, una din 1950,
covată, război de țesut. Multe lucruri
pe care le aveau oamenii prin case și
nu le foloseau, uitaseră de ele. Și eu,
pentru că nu mai foloseam chitara,
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am donat-o aici. Am donat și eu ceva
(n.r. – râde). Eu nu mai cânt la petreceri, dar oamenii îmi cer să fac asta,
să mai cânt la «Zilele Comunei». Mie
îmi place, că așa mai păstrez muzica
în suflet!”, mai spune Iulian Chirilă.

Primar: „Acum suntem în
primele 20 de comune, ca
dezvoltare”
Economist la bază, a muncit ca
agent fiscal, contabil șef și inspector
buget în Primăria Iași, iar apoi a candidat la primărie. Primarul este mândru de ceea ce a reușit să facă în
ultimii zece ani în comuna Țigănași și
are planuri mari pentru dezvoltarea
comunei. „Pot să spun că atunci când
am devenit primar pentru prima dată
eram în ultimele zece comune și,
acum, fără modestie, suntem în primele 20 din 93, ca dezvoltare. Avem
drumuri asfaltate, vreo 16 kilometri.
Nu sunt toate asfaltate, dar avem
proiecte în derulare și vom asfalta
toată comuna. Apă avem peste tot,
canalizare în două sate și mai avem
două sate unde va fi canalizare. Vrem
să aducem și gazul, dacă reușim, cu
un proiect comun cu Probota și Popricani. Pe 65 de hectare, în Cârniceni va fi construit un parc
fotovoltaic și această investiție ne va
aduce bani la buget”, susține primarul comunei Țigănași, care în ultimii
zece ani spune că s-au investit în
dezvoltarea comunei peste 20 de milioane de euro, fonduri obținute prin
diverse programe.

Investitorii vor să deschidă
fabrici la Țigănași
Pentru că localitatea Țigănași,
formată din satele Cârniceni, Mihail
Kogălniceanu, Stejarii și Țigănași,
este situată la doar 24 de kilometri de
Iași, tot mai mulți investitori s-au arătat interesați de terenurile din
această zonă. Mai mult, primarul vrea
”să construiască un Parc Industrial și
unul Logistic. „Agricultura e îndeletnicirea principală în comună. Sunt
2.525 de hectare cu terenuri agricole
în Țigănași. Din păcate, încă sunt localnici plecați la muncă în străinătate. Noi lucrăm la un proiect, un Parc
Industrial pe 10,35 de hectare și Parc
logistic, pe 7 hectare, vrem să aducem investitori și să creăm locuri de
muncă, să vină oamenii din străinătate acasă. Am discutat cu mulți investitori care s-au arătat interesați
de terenurile din comuna noastră.
Vor să facă fabrici de pâine, fabrică
de țevi, o firmă de transport vrea să
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vină aici. Eu pun la dispoziție terenul
și investitorul construiește. Noi avem
impozite mici, pentru că mergem pe
principiul că mai bine sunt taxe mici,
dar se plătesc la timp. Comuna este
aproape de Iași și unii vor renunța la
zona metropolitană, pentru a deschide afacerile aici. Chiar și cu dezvoltatori imobiliari am discutat
despre investiții iar multe de la oraș
au venit aici”, mai spune primarul Iulian Chirilă, care sfătuiește primarii
să acceseze fonduri europene. Reporterii BZI au prezentat în edițiile
anterioare povestea ieșeanului Marius Dorobanțu care s-a întors acasă,

în Țigănași, pentru a deschide o carmangerie.

Primarul comunei Țigănași:
„Toți spun că primarii stau
cu mâna întinsă”
Iulian Chirilă, edilul comunei Țigănași, sfătuiește primarii să caute
surse de finanțare dacă nu primesc
de la București. „Toți spun că primarii
stau cu mâna întinsă! Dar nu e așa!
Dacă statul nu mă lasă să îmi fac
treaba, atunci e o problemă. Eu găsesc soluții să mă dezvolt, dar tu,
stat, nu mă închide”, mai spune Iulian

Chirilă. Primarul mai spune că este
solicitant să fii primar. „Uitați-vă și
dumneavoastră ce alb sunt în cap
(n.r. – râde). Când se întâmplă ceva în
comună, primarul e de vină și încerci
să-i împaci pe toți. Uneori, nu dormi
noaptea din cauza grijilor”, încheie
primarul Iulian Chirilă, din comuna Țigănași. În edițiile anterioare, reporterii BZI au prezentat comuna
Tătăruși, una dintre cele mai dezvoltate comune din județul Iași. Pe de
altă parte, Iulian Chirilă, primarul unei
comune din Iași, mai spune că investițiile în Țigănași nu se vor opri aici.
Raluca COSTIN
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Fermierii din Iași au primit subvenții
în valoare de 50 de milioane de euro

Fermierii din Iași au primit
subvenții în valoare de 50
de milioane de euro, pentru
anul de cerere 2021. Cei
mai mulți bani au fost virați
în conturile ieșenilor cu
terenuri agricole
Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) a virat în
conturile ieșenilor subvenții în valoare de 50 de milioane de euro pentru cererile depuse de fermieri în anul
2021, fonduri de la Uniunea Europeană și de la stat. Cei mai mulți bani,
aproximativ 30 de milioane de euro
au fost virați în conturile celor care
administrează terenuri agricole, care
au primit subvențiile în cadrul Schemei Unice de Plată pe Suprafață
(SAPS). Ultimele plăți au fost făcute
cu bani din bugetul de stat. Fermierii
din Iași au primit ajutoarele naționale
tranzitorii solicitate în anul 2021, pentru sectorul vegetal și zootehnic.
Suma totală plătită este de peste 10
milioane de lei. Astfel, agricultorii din
județ care au teren arabil au încasat
cei mai mulți bani, aproximativ 6 milioane de lei. Ajutorul național tranzitoriu (ANT) plătit cultivatorilor de
sfeclă din Iași este în valoare de
329.506 lei. În ceea ce privește sectorul zootehnic, pentru specia bovine-sector lapte, APIA a plătit 1.6
milioane de lei, pentru sectorul caprine, 117.641 de lei și ovine – două milioane de lei.

Fermierii din Iași mai pot
solicita subvenții de la APIA
În ceea ce privește sectorul zootehnic, APIA a plătit crescătorilor din
județ subvenții de peste 5 milioane
de euro, pentru anul de cerere 2021.
Crescătorii de bovine, porci, caprine
sau ovine au încasat banii solicitați
de la APIA. Cei care vor să primească
subvenții și în acest an mai pot depune cererile unice la APIA, prin care
solicită subvenții pentru terenurile
exploatate sau fermele zootehnice,
până la 16 mai 2022. În această săptămână, au depus documentele mai
ales fermierii care exploatează peste
50 de hectare de teren agricol. Începând cu luna martie 2022, APIA a demarat cea mai mare campanie de
depunere a cererilor unice de plată.
Cererea Unică APIA pentru subvențiile solicitate de către fermierii din
Iași, pentru acest an, va putea fi semnată electronic, astfel că agricultorii
nu vor mai fi nevoiți să se prezinte la
sediul instituției, cum făceau în anii
precedenți. Cei care vor depune cererile după data de 15 mai 2022, până
la 1 iunie, vor fi sancționați cu 1 la sută
din valoarea subvenției pentru fiecare zi de penalizare.

Înscrierea în schema
COVID-19 se încheie azi
Astăzi este ultima zi când mai pot
solicita subvențiile în schema COVID19 crescătorii de vaci, porci și păsări.

Bugetul pentru acești beneficiari, la
nivel național, este în valoare de
453.899.000 lei și se asigură din fonduri publice naționale. Pentru sectorul bovine suma ce va fi acordată
fermierilor este de 170.250 mii lei,
167.649 mii lei pentru suine și 116.000
mii lei pentru sectorul avicol. Cererile
de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de
stat solicitat la sediul APIA. Cererile
se pot transmite si prin poștă, cu
condiția asumării prin semnătură de
către beneficiar/reprezentant legal
pe fiecare pagină a documentului

transmis. Valoarea totală a ajutorului
ce poate fi acordată pentru fiecare
beneficiar nu depăşeşte echivalentul
în lei a 290.000 de euro, la cursul de
schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de
Urgență nr. 51/2022. Plata ajutorului de stat se efectuează până la
data de 30 iunie 2022. În anul 2021,
au fost depuse peste 2.000 de cereri. Fermierii din Iași au depus,
până în prezent, în schema COVID19, aproximativ 1.000 de cereri.
Raluca COSTIN
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Afacerist din Iaşi, condamnat pentru
evaziune fiscală! A creat o „gaură” de
peste 300.000 de lei la bugetul de stat
Un afacerist din Iaşi a fost pedepsit de magistraţi pentru evaziune fiscală. Aşadar, judecătorii din cadrul
Tribunalului Iaşi l-au condamnat recent pe Viorel Stănescu la 2 ani şi 6
luni de închisoare, cu suspendare,
sub acuzaţia de evaziune fiscală –
evidenţiere în actele contabile sau în
alte documente legale a cheltuielilor
care nu au la bază operaţiuni reale ori
evidenţierea altor operaţiuni fictive,
în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Anchetatorii spun că bărbatul a
creat o „gaură” la bugetul de stat de
313.136 de lei. În ediţiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Afaceristul din Iași, pus la
plată pentru evaziune
Pe lângă pedeapsa cu închisoare
cu suspendare, judecătorii ieşeni l-au
obligat pe afaceristul Viorel Stănescu
să plătească şi despăgubiri către

Fisc. În ediţiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz
similar.
„Instanţa admite în parte acţiunea civilă. Îl obligă pe inculpatul Viorel Stănescu, în solidar cu partea
responsabilă civilmente SC Euromar
Prod SRL, să îi plătească părţii civile
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, prin DGRFP Iaşi, cu titlu de
despăgubiri civile, suma de 313.136 de
lei, reprezentând debitul principal,
din care TVA în valoare de 187.520 de
lei şi impozit pe profit în valoare de
125.616 lei. Respinge, ca nefondate,
celelalte pretenţii formulate de partea civilă”, au subliniat magistraţii din
cadrul Tribunalului Iaşi.

Viorel Stănescu, acuzat că a
vrut să păcălească
autorităţile
Demn de remarcat este faptul că
sentinţa nu este definitivă, aceasta

putând fi contestată. Procesul lui
Viorel Stănescu a început pe data de
17 ianuarie 2018. Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Iaşi l-au trimis în judecată sub acuzaţia de evaziune fiscală – evidenţiere
în actele contabile sau în alte docu-

mente legale a cheltuielilor care nu
au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale.
Continuarea pe www.BZI.ro
Ciprian NEDELCU
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ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea
mai multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
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• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în
conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele corespunzătoare, îndosariere și
arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și a
celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri
necesară desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă,
fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și
situațiilor cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru
toate departamentele firmei

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior
de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office
(Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire
la locul de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabi-
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litate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI
BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență
(8/10 clase; cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în meseriile specifice domeniului
construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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VÂNZĂRI DIVERSE
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali aclimatizați:
TUIA, MAGNOLII, MESTECENI,
PINI, IENUPERI, CATALPA, TEI,
STEJAR, arbuști de gard viu etc.
Plantele sunt crescute în câmp
deschis. Telefon: 0762. 061.
555.
8000 mp sau parcelat 500/700 mp
cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic. 0757.
101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

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

ANUNȚURI
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape
de centru, din bolțari - 96 mp, an
construcție 1994, finalizată la
cheie. Anexe - 3 camere în

suprafață de 106 mp, beci, 2
compartimente, fântână, livadă
pruni, vita de vie+teren în total
1760 mp. Relații la telefon: 0741.
485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul PĂUN
- la 150 m de strada principală. Pe
timp de iarnă accesul este facil.
Relații la tel. 0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3
straturi, garaj și boxă, Dancu, str.
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000
euro, negociabil. Telefoane: 0332.
108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică. Preț
negociabil. Tel. 0767. 983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu 2
camere de 52 mp la doar 43. 000
euro. Profită de ofertă! Relații la
telefon: 0755. 122000.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată
cu acces la bucătărie, frigider,
mașină de spălat, baie, centrală
termică, aragaz, cameră cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lună. Spațiul se află
lângă complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona Complexului
Comercial Ciurchi-Iași. Facilități:
centrală, frigider, aragaz, mașină

de spălat, TV în fiecare cameră,
mobilă nouă și recondiționată,
uși noi moderne, parter. Actele
prin notariat. Telefon:
0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,
parțial mobilate, parter, aprox. 85
mp fiecare, cu gradină în față,
zonă rezidențială. Tel. 0745.
096992.
ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.
Societate comercială oferă
spre închiriere spațiu pentru
activități de birouri/servicii/
producție în suprafața de 208
mp situat în Iași, str. Clopotari,
nr. 11, bloc 628, parter. Relații
la adresa e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare pc
/ limba engleză, EUROPA TRADE
SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
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ANUNȚURI
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italian
ă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii superioare,
experiență 1 an, limba franceză,
germană, engleză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079; papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confecționer, studii medii/generale
cu experiență 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole din
textile, fără studii și experiență
precizate, CONFECȚII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;

tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM
NR.34.
Confecționer asamblor articole din
textile, 8 clase, experiență 2 ani,
MAXWELL TEXTILES SRL. Relații
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA . Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani, GREENFIBER

INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866; office@greenfiber.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.29.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații la:
0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
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Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii, limba
engleză, operare pc, SPIN GROUP
& HR SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR SRL.
Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.

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

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

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

Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

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

Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.

Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA SA.
Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL SA.
Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
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Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

ANUNȚURI
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență precizată,
PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

DIVERSE
S.C. POWER CONCEPT S.R.L., cu
sediul în localitatea Pascani, str.
Moldovei, nr.4, bl. Moldova, sc.E,
et.8, ap.32, jud. Iași,
J22/1230/2009, C.U.I RO
25752238, tel 0769265676
intenționează să solicite de la
Administratia Bazinala de Apa
SIRET Bacau - Sistemul
Hidrotehnic Independent Pascani
Aviz de Gospodarire a Apelor
pentru investiția: CONSTUIRE
HALĂ PENTRU SPAȚII
DEPOZITARE, BIROURI, GARAJ
AUTO, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ
SEPTICĂ, comuna Cristesti, județul
Iași. Această investiţie este: noua
ca rezultat al acestei activităţi vor
rezulta ape uzate. Această
solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor 107/1996
cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc
sa obțină informații suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor sau să
transmită observații, sugestii și
recomandări se pot adresa
solicitantului la adresa mai sus
menționată sau la Administrația
Bazinală de Apa SIRET Bacau Sistemul Hidrotehnic Pascani, din
localitatea Pascani, str. Abator,
nr.35, cod 705200, județul Iași.
0232 767902 după data de
16.05.2022.

MEDIU
S.C. M. CHIM S.R.L., titular al
proiectului CONSTRUIRE IMOBIL
SPATII COMERCIALE, BIROURI,
LOCUINTE DE SERVICI,
APARTAMENTE IN REGIM
HOTELIER SI PARCARE
SUBTERANA SI SUPRATERANA PE
TEREN PROPRIETATE CONFORM
PUD APROBAT PRIN HCL. Nr.
21/31.06.2006, propus a fi
amplasat în intravilanul
municipiului Iași, Judetul Iași,
strada Sfantul LAZAR, nr.27, nr.
cad. 133707, 133741, 133746,
121264, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Iași, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului:
proiectul nu se supune evaluării

impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Iași
din Str. Calea Chișinăului nr. 43,
Iaşi, în zilele de L-V, între orele 814, precum şi la următoarea
adresă de internet: apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a
APM Iași.
Asociația Societatea Ornitologică
Română (SOR), în calitate de
titular al PLANUL DE
MANAGEMENT AL ARIEI DE
PROTECȚIE SPECIALĂ
AVIFAUNISTICĂ ROSPA0042 –
ELEȘTEIELE JIJIEI ȘI
MILETINULUI, AL ARIEI DE
IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ
ROSCI0222 SĂRĂTURILE JIJIA
INFERIOARĂ – PRUT ȘI AL
REZERVAȚIEI NATURALE 2.553.
BALTA TEIVA VIȘINA, propus a fi
implementat pe teritoriul
comunelor Andrieșeni, Coarnele
Caprei, Focuri, Gropnița, Movileni,
Popricani, Probota, Șipote,Trifești,
Țigănași, Victoria și Vlădeni,
județul Iași, anunță publicul
interesat asupra finalizării primei
versiuni a planului și a depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul de mai sus și
declanșarea etapei de încadrare.
Informațiile privind conținutul
documentației tehnice a planului
propus pot fi consultate la sediul
APM Iași – mun. Iași, Calea
Chișinăului nr. 43, Iași, zilnic între
orele 8:00 – 14:00. Observațiile
publicului se primesc la sediul
APM Iași in termen de 18 zile de la
publicarea anunțului.
SC RESIDENCE OMC CONSTRUCT
SRL, beneficiar al lucrării
Construire locuinta colectiva,
împrejmuire, organizare de santier
și racorduri utilitați-faza PUZ,
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Iasi, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului: nu se supune
evaluării impactului asupra
mediului şi nu se supune evaluării
adecvate, pentru proiectul mai sus
menţionat, propus a fi amplasat în
Targu Frumos, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 11, jud. Iași, NC
63830. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Iasi, Calea Chişinăului.
nr. 43, in zilele de luni-joi între
orele 8:00 – 16:30 și vineri între
orele 8:00 – 14:00, precum şi la
următoarea adresă de internet
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de
internet a APM Iasi.

LICITAȚIE
CII HOTEA MARIA LILY,
administrator judiciar al
debitorului S.C APETREI
BUILDING CONSTRUCT SRL cu

sediul social în Iași, Calea
Chișinăului nr. 29, bl.C41/2,
înregistrată la ORC Iași sub nr.
J22/1844/2013, CF 32422267,
numit prin Incheierea de ședința
din data de 31.01.2018 a
Tribunalului Iasi, Secţia II CivilăFaliment- Judecător sindic ,vinde
la licitație activele debitoarei
constind în spațiu Pojorita și
autoturism FERARI marca MI în
conformitate cu Legea nr. 85/2014
și completată cu prevederile C.P.C
. precum și a hotărârii Adunării
creditorilor din data de 11.02.2022
cu nr. 2126 , și cu
nr.5061/13.04.2022 și a
Regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor,
privind vânzarea atât a
autoturismului cât și a activului
Pojorita, jud. Suceava a cărui
valoare evaluată este de 330.200
euro (fara TVA ), respectiv
1.626.466 lei ( fara TVA). Activul
este scos la vânzare prin licitație,
la prețul redus cu 25%, respectiv
75 % din valoarea de evaluare
,respectiv pret de pornire de
247.650 euro ( pret fara TVA), in
lei 1.219.850 ( pret fara TVA) Valoarea autoturismului FERARI
tip: F131/BD /F43015.00 euro cu
TVA . Acesta necesită reparații
capitale, în prezent nu circulă.
Licitația are loc în ziua de
17.05.2022 orele 14.00 la sediul
debitorului S C APETREI BUILDING
CONSTRUCT SRL cu sediul social
în Iași, Calea Chișinăului nr. 29,
bl.C41/2. Dacă la data stabilită nu
are loc vânzarea , se vor organiza
alte 4 ședinte de licitație în zilele:
18.05.2022,19.05.2022,23.05.202
2, 24.05.2022. Vânzătorul nu
asigură garanție pentru activele ce
se vor vinde și nici nu va răspunde
pentru vicii ascunse. Cumpărarea
se va efectua pe principiul văzutplăcut. Caietul de sarcini poate fi
achiziționat la prețul de 1.000 lei
până la data de 17.05.2022 orele
12.00

CONCURSURI
Primaria Comunei Roscani, jud.
Iași, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nederminată a 6 funcții
publice de execuție, vacante : 1.
Inspector, clasa I, grad profesional
principal - compartiment Registru
Agricol, Cadastru și Fond Funciar 1 post. 2. Consilier , clasa I, grad
profesional principal,
compartiment Urmarire Creante
Bugetare și Executare Silită - 1
post. 3. Consilier , clasa I, grad
profesional asistent, compartiment
Contabilitate - 1 post. 4. Consilier
achiziții , clasa I, grad profesional
asistent, compartiment Achiziții
publice și patrimoniu - 1 post. 5.
Referent, clasa III, grad profesional
asistent, compartiment Taxe si
Impozite - 1 post. 6. Consilier ,
clasa I, grad profesional debutant,
compartiment Arhiva și Asistenta
sociala - 1 post. Informații
suplimentare la sediul Primariei
Comunei Roscani, din sat Radeni,
comuna Roscani, jud. Iași la
telefon/fax: 0232 257058;
www.primariaroscani.ro
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Crimă perfectă, demascată de medici după autopsie.
Ieșeanul nu avea niciun semn de violență pe corp,
însă moartea a fost violentă! Cum a fost posibil?
Un ieșean a fost pedepsit de judecători, după
ce a fost la un pas de crima perfectă. Așadar, magistrații din cadrul Tribunalului Iași l-au condamnat
ieri pe Laurențiu Vasiliu la 11 ani de temniță, pentru
omor asupra unui membru de familie.
„Instanța dispune confiscarea specială, de la
inculpatul Laurenţiu Vasiliu, în folosul statului, a
hârleţului ce a fost utilizat la comiterea infracţiunii.
Ia act de faptul că persoana vătămată I.B. nu s-a
constituit parte civilă în cauză”, au precizat judecătorii ieșeni. Demn de remarcat este faptul că
sentința nu este definitivă, aceasta putând fi contestată.

Ieșeanul Laurențiu Vasiliu,
la un pas de crima perfectă
Procesul ieșeanului Laurențiu Vasiliu a început
pe data de 29 ianuarie 2021. Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași l-au trimis
în judecată pe individ pentru omor asupra unui
membru din familie. Laurențiu Vasiliu a intrat în vizorul oamenilor legii în urmă cu mai bine de un an.
Anchetatorii au constatat că un bărbat a fost omorât cu sânge rece, iar făptașul era cât pe ce să
scape nepedepsit. Pe data de 4 decembrie 2020,
Laurențiu Vasiliu a sunat la 112 și a anunțat că l-a
găsit mort pe fratele său. Ieșeanul de 53 de ani a
cerut ajutor oamenilor legii și părea destul de afectat de moartea fratelui său.
Polițiștii au mers la Răducăneni, unde a decedat victima, și au făcut verificări. Criminaliștii nu

Bursa bârfelor

Cine este parașuta care era la brațul
dezvoltatorului imobiliar
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu o
clarificare în ceea ce privește viața lui Găurel Nascimento, dezvoltatorul ăla aerian care are figuri
de mare lord. E același care vinde apartamente în
blocuri care sunt făcute cu picioarele. În fine, la
un moment dat, verișoara mai plină de viață a babelor l-a observat într-o ipostază ce nu-i făcea
cinste. Se întreținea cu o parașută botoxată, dar

au observat pe trupul său urme de violență, dar,
potrivit procedurii, cadavrul a fost ridicat și dus la
Institutul de Medicină Legală (IML) Iași, pentru necropsie. După analiza cadavrului, medicii legiști au
stabilit că bărbatul respectiv a avut parte de o
moarte extrem de violentă, fiind lovit cu un corp
dur în zona capului.

Autorul, prins cu ajutorul imaginilor de
pe camerele de luat vederi
Anchetatorii au ridicat mai multe imagini de pe
camerele de supraveghere din comună și au discutat cu mai multe persoane. La un moment dat,
l-au luat la întrebări și pe fratele victimei, Laurențiu
Vasiliu. Acesta le-a spus polițiștilor că, pe 3 decembrie 2020, a avut un conflict cu fratele său,
din aia penală. Asta în timp ce Dianuța, logodnica
lui Găurel, aștepta cuminte acasă. Când au aflat
informația asta, babele au făcut câteva cercetări.
Au aflat că parașuta e chiar parașută. Își face veacul prin clubul prostituatelor, da, Fratello, și așteaptă să fie agățată. Are un program artistic
foarte bine conturat. Însoțește domnii începând
cu 10 seara până dimineața. Înainte de război și
pandemie, tariful era clar: 1.150 euro. Acum, nu se
știe dacă tarifele au fost actualizate. Dar mai
multe despre aceste personaje și în edițiile viitoare.

Poveste cu fata primarului!
I-a șters pantofii lui tata
și a primit cadou un Mercedes
Babetele bârfitoare continuă rubricuța de astăzi cu o altă chestiuță de pe la noi, poveste cu fătuca unui bremare de prin giudeț. Ei bine, mai
zilele trecute, fătuca a fost zărită pe la oemveul
Buciumului la volanul unui Merțan ultimul răcnet.
Cică fata lui Mișu Bulbucanul, bremarele de la Cornutele Căprioarei, i-a luat lui fiica-sa ditamai mașina, ca să se plimbe prin târg liniștită. Ei, ca gest

pentru că l-a găsit pe acesta într-o stare avansată
de ebrietate.
Ulterior, individul a recunoscut că l-a lovit pe
fratele său cu pumnul în gât și că i-a dat în cap cu
un hârleț.
Astfel, Vasiliu a fost dus la Institutul de Psihiatrie „Socola”, pentru a fi expertizat. Specialiștii au
stabilit că, în momentul producerii omorului, ieșeanul a avut discernământ. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar, mai apoi, individul a fost
prezentat în fața judecătorilor. Magistrații au admis
propunerea făcută de anchetatori pe numele lui
Laurențiu Vasiliu și l-au arestat preventiv pentru
30 de zile. Acum, ieșeanul care a fost aproape de
crima perfectă a fost condamnat la 11 ani de pușcărie.
Ciprian NEDELCU

de mulțumire, fata bremarelui Bulbucanul i-a
șters tătucii pantofii taman acolo la benzinăria cu
pricina.
Bună afacere a făcut fătuca de la tătic, n-ai ce
zice deloc ceva la trebușoara asta.

A vrut să se bage pe monede virtuale,
dar a dat cu oiștea-n gard!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare vă prezintă una nouă despre același vechi
Niciolae Vițelu, șmecheru’ de la imemeuri. Gurile
rele spun că endevidu’ tot încearcă să facă parale
în porice mod, dar nu îi prea iese pasiența deloc!
Astfel, oamenii răi afirmă că Niciolaie s-a reprofilat, mai nou, pe monede dintr-alea, virtuale, dar
cică nu îi iese neam combinațiunea. Ăsta ar fi și
motivul pentru ca tună și fulgeră când agiunge pe
la berou. Acu’, babetele s-ar mira dacă i-ar ieși lui
Niciolaie vreo afacere, pentru că, până acu’, a cam
dat-o-n bară cu tăte cele încercate... Rămâne de
văzut dacă, în viitorul apropiat, șăful de pe la imemeuri va reuși să facă, totuși, vreo ceva din biznisurile lui! În orice caz, babetele vă vor ține la
corent dacă se întâmplă vreo minune dintr-asta!

