EVENIMENT

Joi, 23 iunie

2

Răfuială în stil mafiot, în Penitenciarul Iași!
Și-a atacat cu un cuțit colegul de celulă! Victima
a dezarmat agresorul și a aruncat arma pe
vizetă, către gardieni: „Luaţi-l, că mă taie!”

O răfuială în stil mafiot a avut loc în
Penitenciarul de Maximă Siguranță
Iași, iar, în urma incidentului,
magistrații au dispus confiscarea
armei. Astfel, recent, magistrații din
cadrul Judecătoriei Iași au luat
această decizie după conflictul
dintre deținuții Dorel Muntean și
Ionel Moisii. Oamenii legii au
menționat că, în cadrul incidentului,
arma a fost aruncată pe vizeta de la
ușa celulei, către gardieni
O răfuială în stil mafiot a avut loc recent în Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași, iar, în urma
incidentului, magistrații au dispus confiscarea
armei. Așadar, magistrații din cadrul Judecătoriei
Iași au luat această decizie după conflictul dintre
deținuții Dorel Muntean și Ionel Moisii.
„Instanța admite propunerea formulată de
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi. Dispune
confiscarea specială a cuţitului ridicat de la intimatul Ionel Moisii şi depus la Camera de corpuri
delicte a Poliţiei Municipiului Iaşi”, au afirmat judecătorii. De remarcat este faptul că decizia nu e
definitivă, aceasta putând fi contestată. În edițiile

anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Răfuială în stil mafiot,
în Penitenciarul Iași
Procesul acesta a început pe data de 26 ianuarie 2022. Prin cererea înaintată de Parchetul
de pe lângă Judecătoria Iaşi, s-a solicitat confiscarea specială a cuţitului cu lungimea de 22 cm,
cu lama de 10 cm şi mânerul de culoare verde cu
lungimea de 12 cm, ridicat de anchetatori. Prin ordonanţa din data de 16 ianuarie 2020, s-au dispus,
printre altele, clasarea cauzei pentru săvârşirea
infracţiunii de lovire sau alte violenţe.
„În fapt, s-a reţinut că, pe data de 18 iulie 2018,
martorii-agenţi supraveghetori în cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Iaşi îşi desfăşurau
serviciul pe Secţia 9, secţie în cadrul căreia se afla
Camera 5, în care erau cazaţi la acea dată numiţii
Dorel Muntean și Ionel Moisii. În jurul orei 14:00,
martorii au auzit bătăi în uşa Camerei 5 şi s-au deplasat către acea celulă, iar, în momentul în care
au deschis vizeta uşii, au observat că un deținut
îl ţinea în braţe pe celălalt, care era cu spatele la
cel dintâi. Individul avea în mână un cuţit, pe care
l-a aruncat prin vizeta uşii spre agenţii suprave-

ghetori, spunându-le acestora: „Luaţi-1, că mă
taie!”, situaţie de fapt care rezultă din declaraţiile
concordante ale martorilor”, au afirmat procurorii
ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.

Cuțitul, aruncat către gardienii
din Penitenciarul Iași
Gardienii au precizat că au deschis uşa camerei şi l-au scos pe hol pe unul dintre deținuți, observând că acesta avea mai multe tăieturi pe
palma mâinii stângi, pe braţul drept şi pe spate,
în partea stângă, iar, cu privire la un martor, au
observat că acesta avea urme de sânge în zona
nasului. Agenţii supraveghetori i-au dus pe cei doi
deţinuţi la cabinetul medical, aceştia fiind consultaţi.
Ulterior, cei doi deținuți au fost examinaţi medico-legal, stabilindu-se că fiecare dintre aceștia
are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale. În
cele din urmă, procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iași au fost nevoiți să înceteze cazul pentru lovire sau alte violențe. Acum,
judecătorii au dispus confiscarea cuțitului respectiv, după o răfuială în stil mafiot care s-a petrecut în Penitenciarul Iași.
Ciprian NEDELCU
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Blue Air se află în pragul unui dezastru!
Motivul pentru care compania a anulat
zbor după zbor de la Aeroportul Iași
Probleme tot mai mari pentru compania aeriană Blue Air, companie care operează și la Aeroportul Internațional Iași. Plină de datorii către
Aeroportul Iași, compania Blue Air a preferat să
lase cu ochii în soare mii de pasageri care deja șiau luat bilete către diverse destinații, pentru a nu
acumula și alte sume la datoriile restante. Totul
ține de taxele pe care trebuie să le achite la aeroport pentru fiecare zbor și care au ajuns acum la
ordinul milioanelor de lei. Operatorul aerian pare
că nu s-a descurcat deloc cu datoriile acumulate
pe aerogările din țară și continuă să anuleze tot
mai multe curse. În aceste condiții, sute sau mii
de pasageri care au ales cursele cu Blue Air, spre
destinații de vacanță sau către rute din Europa,
riscă să rămână cu ochii în soare.

Curse anunțate cu fast de Blue Air
și suspendate instantaneu
În urmă cu doar câteva săptămâni, compania
low-cost a anunțat zeci de rute de pe aeroporturile din București, Iași, Bacău și Cluj-Napoca pentru care a vândut bilete de avion. Ulterior, însă a
anulat zborurile sau a amânat debutul acestora,
ceea ce a dus la zeci de nemulțumiri din partea
pasagerilor. Compania continuă să se confrunte
cu datorii, iar operarea unor curse noi continuă să
atragă sume restante către aeroporturi. Astfel, se
ajunge la anularea bruscă a unor rute. Recent,
Blue Air a fost amendată de Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorului pentru faptul că
încasează bani de la pasageri și anulează inexplicabil cursele aeriene programate.

Datorii de milioane lei
la Aeroportul Iași
Operatorul aerian a înregistrat datorii de milioane de lei în ultimii ani la Aeroportul Iași. În
mandatul trecut, compania a plecat cu scandal de
la Iași, însă a revenit odată cu schimbarea conducerii regiei aeroportuare. Blue Air a acumulat datorii de pe urma taxei per pasager pe care o
plătește pentru fiecare cursă pe care o efectuează. O parte din datorii au fost plătite însă eșalonat, dar au venit altele noi din urmă. Aeroportul
a deschis un alt proces în instanță, pentru a se
trece la recuperarea sumelor restante, procedură
care a devenit deja uzuală. Datoriile istorice se ridică la 6,7 milioane lei, însă Blue Air a contestat în
instanță suma, considerând că o parte din bani
pot fi returnați în contul unor reduceri de taxe.

Ce tarife se practică la Aeroportul Iași?
Blue Air a acumulat datorii de pe urma tarifelor practice de Aeroportul Internațional Iași și pe

care nu le-a achitat la timp. Conform tabelului privind tarifele aeroportuare, la Iași cel de aterizare
este taxat cu 3 euro pe tonă. De exemplu, un
Boeing 737-800, folosit de Blue Air pe ruta Iași –
Otopeni are o masă maximă la aterizare de 66,3
tone, ceea ce înseamnă 200 de euro pe aeronavă
doar pentru acest tarif. Aeroportul Iași aplică și
reduceri la acest tarif, în funcție de numărul de
aterizări lunare. Tariful de iluminare este de 1,5
euro pe tonă, iar cel de staționare este de 0,04
euro pe tonă. De asemenea, se practică tarife și
pe numărul de pasageri îmbarcați. Pentru cursele
interne tariful este de 5,74 euro pe pasager. De
exemplu, pentru cursa Iași – Otopeni, la un număr
maxim de 189 de persoane, tariful este de 1.084
euro pe avion. Pentru cursele externe, tariful este
de 6,30 de euro pe pasager.

Curse anulate, dar care
apar pe programul de zbor
Recent, Blue Air a suspendat sau anulat mai
multe curse cu destinații externe de la Aeroportul
Iași. Cursele suspendate ale companiei Blue Air
sunt Iași – Bruxelles/suspendată până în 1 octombrie 2022, Iași – Dublin/suspendată până în 3 octombrie 2022, Iași – Dusseldorf/suspendată până
în 4 octombrie 2022, Iași – München/suspendată
până în 30 octombrie 2022, Iași – Torino/suspendată până în 20 septembrie 2022. „Sunt probleme
cu personalul, nu au avioane suficiente, probleme
care nu sunt doar la Blue Air. În plus, personalul a
preferat să plece la companiile din Asia, unde sunt
mult mai bine plătiți. Nu au nici personal tehnic la
sol pentru că nu au reușit să-i mai plătească. Cauzele sunt multiple și mai țin și de managementul

companiei”, a spus un reprezentant din domeniul
aviației.

Compania Blue Air a refuzat dialogul
Cotidianul „Bună Ziua Iași” a solicitat un punct
de vedere oficial de la compania Blue Air, încă de
acum câteva zile, însă reprezentanții operatorului
aerian nu au dat curs solicitării jurnalistice. Operatorul aerian a rămas și fără o aeronavă de tip
Boeing 737-8 Max pentru care a făcut o comandă,
dar care a ajuns la o companie din Norvegia. Pentru că nu are destule avioane, dar și din cauza lipsei personalului, operatorul a decis să amâne sau
să anuleze mai culte curse cu plecare din Iași.

Reacția conducerii Aeroportului Iași
În afara datoriei istorice de 6,7 milioane lei,
Blue Air are în prezent datorii de câteva sute de
mii lei acumulate în ultimele luni. Totuși, datoria
prezentă nu este una mare. În plus, se pare că cei
de la Blue Air s-au angajat să le plătească eșalonat până în anul 2023. Și totuși, cei de la Aeroportul Iași arată că relația cu operatorul aerian este
una normală. „Mă bucur că avem două curse operaționale către destinații precum Zakynthos și Heraklion și sper să apară în curând și cursele
regulate. Nu știu care au fost cauzele care au dus
la renunțarea cursei spre Mykonos, probabil că au
ținut de politica internă a companiei”, a spus
Romeo Vatră, directorul Aeroportului Internațional Iași. Nu este pentru prima oară când operatorul Blue Air trece la anularea unor curse de la
Aeroportul Iași.
Vlad ROTARU,
vlad.rotaru@bzi.ro
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Parteneriat între Căile Ferate și
Aeroportul Iași! Pasagerii din Republica
Moldova vor fi duși direct la aerogară

Un nou parteneriat a fost încheiat
între CFR și Aeroportul Iași, dar și
alte entități cu legături în Republica
Moldova
Plenul Consiliului Județean Iași se va reuni în
cursul săptămânii viitoare într-o nouă ședință ordinară a instituției. Aleșii județului Iași vor discuta
câteva zeci de proiecte de hotărâre, printre care
o serie de rectificări bugetare, unele investiții noi
la instituțiile subordonate, dar și alte obiective gestionate de instituție.
Consilierii județeni vor discuta un proiect de
hotărâre privind aprobarea unui memorandum
privind un set de măsuri legat de valorificarea potențialului rutei feroviare regulate Chișinău – Iași
– Chișinău. Proiectul va fi avizat de plenul CJ Iași
în cursul ședinței ordinare de luni, 27 iunie 2022.
„Memorandumul de înțelegere este încheiat între
Tarom, Aeroportul Internațional Iași, județul Iași –
Consiliul Județean Iași și grupul de lucru Calea Ferată din Moldova, respectiv Asociația Patronală a
Industriei Turismului din Republica Moldova, Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din
Republica Moldova. Memorandumul cuprinde elementele generale ale colaborării pentru punerea
în aplicare și implementare a diferitelor activități
destinate colaborării în domeniul sprijinului călătorilor din România și Republica Moldova, colaborare în vederea promovării necesității proiectelor
pentru valorificarea potențialului sprijinului călătorilor din România și Republica Moldova, promovarea rutelor aeriene pentru sprijinul călătorilor
din România și Republica Moldova”, se arată în
proiectul de hotărâre. Suspendarea zborurilor din

Republica Moldova odată cu izbucnirea războiului
din Ucraina a făcut ca rutele să fie direcționate
către Aeroportul Iași.

Noi investiții la CJ Iași! Investiție la
Spitalul de Boli Infecțioase prin CNI
Pe ordinea de zi a ședinței de plen vor figura
și alte proiecte de hotărâre. Consilierii vor discuta
despre ajustarea prețului la un proiect privind
construcția pavilionului 8 de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, ajuns la 8,9 milioane lei, sumă cu TVA. Investiția va fi derulată
prin Compania Națională de Investiții (CNI) SA.
„Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții
privind construirea pavilionului 8 prin desființare
cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj
și grajd-magazie, de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase a fost aprobat la nivelul Consiliului Județean lași. Studiile conexe, toate avizele,
acordurile, au fost depuse la Compania Națională
de Investiții. Obiectivul de investiții este inclus
pentru finanțare în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul Unități sanitare și urmează să fie avizat în
Consiliul Tehnico- Economic al CNI”, se arată în
proiectul de hotărâre.

Linie de gardă nouă la
Spitalul de Copii din Iași
Consilierii județeni vor mai discuta și despre
transformarea unei linii de gardă din specialitatea
pediatrie în linie de gardă în specialitatea neurologie pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași. Recent, la
Spitalul de Copii din Iași a avut loc un nou incen-

diu. „În cadrul spitalului funcționează Secția Clinică Neurologie Pediatrică cu un număr de 42 de
paturi, care are în structură un compartiment de
toxicologie cu 7 paturi. Conform precizărilor din
adresa unității spitalicești, în cadrul spitalului este
necesară existența transformării unei linii de
garda din specialitatea pediatrie în linie de gardă
în specialitatea neurologie pediatrică, ținând cont
mai multe considerente”, se arată în proiectul de
hotărâre. Parteneriatul dintre CFR și Aeroportul
Iași a mai fost luat în calcul și în trecut.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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„Divele” de la Tiki sar gardul, nu
plătesc bilet! Pe la intrarea „VIP”
intră doar „bombardierii” adevărați!

„Divele” de la Tiki sar gardul pentru a intra în locație, aceeași „intrare
VIP” fiind folosită și de „bombardierii”
adevărați. Agenții de securitate din
locație deja îi cunosc pe toți și
mereu îi escortează afară din local.
Administrația nu dorește să le facă
rău, motiv pentru care nu apelează
la poliție.
Localul preferat al tinerilor doritori de distracție în aer liber se confruntă aproape la fiecare eveniment

cu persoane care intră ilegal în locație. „Bombardierii și „divele” de la Tiki
sar gardul, pentru a evita plata de la
intrare ori pentru că nu au vârsta legală de a intra în local.

„Bombardierii” și „divele”
de la Tiki sar gardul locației
Recent, au circulat pe rețelele de
socializare, filmulețe cu două „dive”
care sar gardul de la Tiki Beach, pentru a intra în locație. Administrația

localului nu dorește să apeleze la poliție, pentru a nu le face rău acestor
indivizi care sunt de cele mai multe
ori minori.
„Nu e o situația izolată, se întâmplă în fiecare seară. La fiecare eveniment intră foarte multe persoane,
îi culegem din locație și îi dăm afară,
pe cei pe care îi prindem. Intră
foarte mulți minori care fac găuri în
gard, intră prin apă, dar nu doar minori ci și «dive» și «bombardieri»,
pe care paza îi găsea cu pantalonii
uzi până la genunchi. S-au învățat și
acum, ne sună și întreabă dacă este
permis accesul în pantaloni scurți,
ca să nu se mai vadă. Cei identificați
primesc interdicție oficială”, a declarat Teodora Butacu, PR-ul Tiki
Beach.

Bombardierii minori își
croiesc calea spre fericire,
peste gard
În același weekend, au sărit gardul și persoane de sex masculin,
identificate a fi „bombardieri” adevărați. Ca și în cazul „divelor”, aceștia
sar gardul, deoarece nu le este permisă intrarea, având sub 16 ani. „Nu

apelăm la poliție, decât dacă devine
mult mai grav. Ne rezumăm momentan la a le interzice accesul în locație
și a-i da afară când îi găsim. Agenții
de pază care sunt îmbrăcați în civil îi
sesizează și pentru că nu au brățară
la mână. Cam în fiecare seară avem
cam 20-30 de agenți de pază, o
parte la intrare, îmbrăcați în uniformă și altă parte îmbrăcați civil
care au grijă de bunăstarea lucrurilor. Aceștia sunt cei care îi conduc
spre ieșire pe cei care nu au brățară”, completează PR-ul Tiki Beach.
Echipa de pază a localului a început deja să îi cunoască pe cei
care, weekend de weekend, își fac
intrarea în local pe partea de „VIP”.
Un alt semn al intrării prin locuri inedite sunt pantalonii uzi în partea de
jos. Unii „masculi alfa” aleg calea
apelor din jurul locației, pentru a
ajunge la concertele organizate de
Tiki Beach.
De pe data de 21 iunie, s-a deschis oficial și programul de zi al locației, accesul la piscinele din local
făcându-se pe ușă, căci „divele” de
la Tiki sar gardul doar când se lasă
întunericul.
Andreea Andrei
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Ele sunt șefele de promoție din 2022 ale
UMF Iași. Mădălina Andreea Beldie: „Nu este
greu, atâta timp cât îți place ceea ce faci”

Mădălina Andreea Beldie, Ștefana
Pascariu, Alexandra Scorțanu și
Iustina Botezatu sunt șefele de
promoție 2022 ale Universității de
Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași. De-a lungul anilor de
studiu, cele patru tinere au avut parte
de tot felul de experiențe, însă, la
finalul acestei etape din viața lor,
sunt singure că toată oboseala și
emoțiile au meritat din plin
Sâmbătă, 25 iunie 2022, în Piața Națiunii, va
avea loc Ceremonia de Absolvire a Promoției
2022.
An de an, la ceremonie iau parte aproximativ
1600 de absolvenți, împreună cu peste 3.000 de
părinți, cadre didactice și invitați. Evenimentul din
acest an are două părți: cursurile festive ale facultăților, în intervalul 10:00-17:00, urmând ca de
la ora 19:00 să aibă loc Ceremonia de Absolvire în
cadrul căreia membrii conducerii Universității vor
adresa salutul lor absolvenților și vor fi premiați
șefii de promoție. Îndrăgita trupă studențească
„Ceata de mediciniști” le va cânta absolvenților și
invitații speciali vor susține speech-uri motivaționale. Finalul este rezervat, ca de fiecare dată, unui
moment solemn așteptat, încă din anul I: rostirea

Jurământului lui Hipocrate. Întreaga ceremonie
se va transmite live.

Mădălina Andreea Beldie, una
dintre șefele de promoție 2022
ale UMF Iași: „Importantă este
pasiunea pentru acest domeniu”
Mădălina Andreea Beldie, șefă de promoție
Facultatea de Medicină, linia de predare în limba
română, a fost dintotdeauna pasionată de științe,
mai cu seamă de chimie și biologie. Mădălina a
realizat că a luat cea mai bună decizie studiind
medicina în perioada de practică de la finalul anului I, când a avut contact mai îndelungat cu spitalul și cu pacienții. După aceasta, a avut
certitudinea că îi este menit să devină medic.
„De-a lungul facultății, am avut experiențe de
tot felul, dar simt că acum, la finalul celor 6 ani,
cele frumoase au reușit să contrabalanseze tot
stresul și toată anxietatea de dinaintea fiecărui
examen, toată oboseala și emoțiile pentru fiecare
activitate de voluntariat. Pentru mine, cele mai
puternice, dar și cele mai dragi amintiri vor rămâne momentele petrecute cu colegii și cele din
cadrul proiectelor SSMI, care au contribuit foarte
mult la evoluția mea.
Există un proverb care spune «Dacă vrei să
ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi
departe, mergeţi împreună» și cred că ilustrează

perfect modul în care am funcționat eu și grupa
mea: am plâns, am râs, am învățat și repetat împreună, ne-am consolat și calmat una pe cealaltă,
am împărtășit probleme și am căutat împreună
soluții, am fost mereu o echipă, iar acum, la final,
putem spune cu toată inima că plecăm de la UMF
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Iași mai bogate cu o a doua familie și sunt extrem de recunoscătoare pentru
asta.
Singurele motive pentru care un licean ar trebui să aleagă UMF Iași, și
orice universitate de Medicină, în general, ar trebui să fie pasiunea pentru
acest domeniu și dorința de a-i ajuta pe ceilalți. De-a lungul timpului, am
fost întrebată de colegii mai mici, elevi de liceu, dacă este dificil să fii student la Medicină. De fiecare dată, răspunsul meu a fost că nimic nu este
greu, atâta timp cât îți place ceea ce faci, tocmai de aceea, cred că aceasta
ar trebui să fie singura motivație în alegerea carierei de medic”

Ștefana Pascariu îi îndeamnă pe liceenii care doresc
să devină medici stomatologi să se înscrie la UMF Iași
Ștefana Pascariu este șefa de promoție a Facultății de Medicină Dentară,
linia de predare în limba română. Tânăra adoră să aducă zâmbete pe fețele
oamenilor și este de părere că în cei 6 ani de studiu în domeniul medicinei
dentare a avut oportunitatea de a își însuși abilitățile de care trebuie să dea
dovadă un medic stomatolog.
„Am ales să studiez la UMF Iași datorită interesului pentru științele medicale pe care l-am dezvoltat încă din timpul liceului și pentru grija pe care
profesia de medic o are pentru oameni, toate acestea fiind cumulate și cu
renumele facultății.
Amintirile din timpul acestor ani sunt multiple și cu mare încărcătură
emoțională. Încă din primii ani, când materiile preclinice ne copleșeau prin
cantitatea mare de informație sau fuga dintr-un spital în altul, pentru stagiile
și cursurile de medicină internă sau neurologie, ne obosea, noi visam la momentul când vom începe cu adevărat să restabilim zâmbetul pacienților. Momentul începerii stagiilor clinice de chirurgie sau parodontologie, din
domeniul medicinei dentare, ne-au făcut să înțelegem importanța cunoașterii vaste a domeniului medical, pentru a putea trata complet un pacient.
Consider că, lăsând la o parte multitudinea de examene și nopți nedormite,
acești 6 ani de facultate au fost anii în care am reușit să mă dezvolt ca om,
pentru a reuși să îmbrățișez meseria de medic stomatolog.
Sunt convinsă că liceenii care doresc să aleagă domeniul medicinei dentare vor avea oportunitatea la UMF Iași de a învăța teoretic, iar apoi și practic,
cu ajutorul simulatoarelor, urmând ulterior pe pacienți, în anii mai mari, abilitățile necesare de a profesa în acest minunat domeniu și de a face oamenii
să zâmbească!”

Alexandra Scorțanu: „Această profesie este
una extrem de complexă, deloc ușoară”
Alexandra Scorțanu, șef de promoție Facultatea de Farmacie, linia de
predare în limba română, a iubit încă din clasele primare științele exacte.

SOCIAL
Tânăra își amintește cu drag de cele mai plăcute experiențe din timpul facultății, care sunt legate de lucrările practice, care presupuneau lucru în
echipă.
„Îmi plăcea matematica și eram fascinată de modul în care legile fizicii
și cele ale chimiei guvernează structura lucrurilor. Totul – de la vastul univers
al microorganismelor invizibile cu ochiul liber, până la complexitatea organismului uman – are o structură controlată de reguli, iar eu voiam să înțeleg
acele reguli. Atracția pentru farmacie a venit prin prisma admirației față de
profesia mamei mele, a cărei preocupare a fost întotdeauna consilierea pacienților și individualizarea terapiei, precum și păstrarea unei relații strânse
cu aceștia.
Înainte să aplic, am căutat informații despre toate universitățile din țară,
deoarece a trebuit să mă asigur că fac alegerea corectă. Ceea ce m-a determinat să aleg Facultatea de Farmacie de la Iași a fost profesionalismul și
devotamentul incomparabil al absolvenților acestei facultăți de prestigiu,
fiind conștientă de faptul că și cerințele din timpul facultății vor fi mari, deoarece, pentru a ajunge un farmacist bine pregătit, este necesar să studiezi
într-o universitate de calitate.
Îmi amintesc cu drag primele zile de facultate din anul I, în care atât eu,
cât și colegii mei pășeam curioși într-o nouă experiență, entuziasmați și fascinați de complexitatea și diversitatea laboratoarelor facultății. Inclusiv nopțile nedormite din sesiune, întâlnirile pentru proiecte care se finalizau cu
discuții despre total alte subiecte, numărarea zilelor până la venirea vacanței
și apoi până la începerea cursurilor, toate sunt momente extraordinare care
au creat prietenii durabile, indiferent de drumul pe care vom porni fiecare
dintre noi.
Este de la sine înțeles faptul că această profesie este una extrem de
complexă, deloc ușoară, care cere sacrificii, perseverență și ambiție aparte,
una care în cei 5 ani te pregătește nu doar să devii farmacist – specialist în
domeniul medicamentului, ci mai ales te pregătește să devii OM în adevăratul
sens al cuvântului”

Iustina Botezatu își amintește cu nostalgie de conferințele
și concursurile la care a luat parte în timpul facultății
Pentru Iustina Botezatu, șef de promoție Bioinginerie, afirmă că alegerea
de a urma cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
din Iași a fost una ușoară, universitatea fiind una prestigioasă și găzduid singura Facultate de Bioinginerie din țară.
„Cu siguranță, impactul cel mai mare pe care l-am resimțit după admiterea la Facultatea de Bioinginerie a fost determinat de tranziția de la forma
de învățământ liceală la cea universitară, precum și distanța mare față de
familie și cei dragi.
Cu toate acestea, una dintre frumoasele experiențe trăite în timpul facultății a fost cea în care am avut ocazia de a participa la diferite conferințe
și concursuri, unde am avut bucuria de a câștiga premii speciale sau chiar
medalii de aur. Pe lângă acestea, nu voi uita niciodată primul test pentru determinarea viabilității celulare pe care l-am efectuat, primul suport 3D obținut cu posibile aplicații în ingineria tisulară a osului, primul proiect pe care
l-am realizat împreună cu două dintre colegele de grupă, de la stadiul de
idee, până la stadiul în care l-am ținut efectiv în mână și l-am testat. Bineînțeles că toate acestea nu ar fi fost posibile fără îndrumarea cadrelor didactice care ne-au călăuzit și sfătuit continuu.
Tinerii absolvenți de liceu care doresc să aleagă UMF Iași, în special Facultatea de Bioinginerie, ar trebui să știe că acesta este un domeniu complex, unde vor avea posibilitatea de aprofundare a cunoștințelor legate de
medicină: anatomie și fiziologie, histologie, biologie celulară și moleculară,
cât și noțiuni de inginerie: electronică medicală, instrumentație biomedicală,
biomateriale, inginerie cito-tisulară și organe artificiale. Aceste lucruri nu
ar trebui să îi sperie, ci să-i determine să devină mai curioși și dornici să
descopere tainele ascunse și oportunitățile pe care această facultate le
poate oferi”, a declarat Iustina Botezatu.
Mădălina Andreea Beldie, Ștefana Pascariu, Alexandra Scorțanu și Iustina
Botezatu, șefele de promoție 2022 ale UMF Iași, au în comun pasiunea pentru
studiul științelor exacte și dorința de-a aduce alinare în viețile pacienților.
Codruța Șoroagă
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Un șofer a creat panică în stația de
tramvai din Piața Unirii! A ignorat
semnul „Accesul Interzis” și a fost
aproape să lovească o persoană!

Un bărbat care părea că nu
a văzut semnul de
„interzis” de la intrarea în
stația de tramvai din Piața
Unirii a efectuat manevre
haotice, încercând să
scape din încurcătură.
Vrând să plece de acolo,
bărbatul a trecut razant
printre tramvaie și a fost
aproape să lovească două
persoane.
Bărbatul care avea la mașină numere de înmatriculare de Neamț a
intrat pe strada Cuza Vodă, unde se
află stația de tramvai din Piața Unirii.
Acesta părea că nu ar fi văzut semnul rutier de „Accesul Interzis”. Bărbatul a fost sfătuit de oamenii care
așteptau în stația de tramvai să se
întoarcă pentru a nu risca să fie
amendat de agenții de la Poliția Locală, aflați la doar câțiva metri mai
încolo. Bărbatul a plecat grăbit, iar în
manevra de întoarcere a automobi-

lului a fost aproape să lovească un
băiat.

Manevre periculoase în
stația de tramvai
din Piața Unirii
Șoferul avea mașină marca Audi,
cu număr de înmatriculare de
Neamț, dotat cu stație emisie-recepție, cunoscută ca fiind cu scop
„antiradar”. Acesta s-a panicat
foarte tare când a văzut că vin tramvaie din ambele sensuri. În același
timp, oamenii din stație l-au atenționat că nu este legal, din punct de vedere rutier, să se afle pe acel sector
de drum.
„Ca urmare a imaginilor apărute
în spațiul public, facem precizarea
că polițiștii Biroului Rutier Iași efectuează verificări în vederea stabilirii
întregii situații de fapt și luării măsurilor legale”, a declarat purtătorul
de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Iași, Anca Vîjiac.
În momentul în care a executat

manevra de întoarcere, bărbatul a
încălcat linia continuă, motiv pentru
care riscă să rămână fără permis de
conducere.

Șoselele din Iași sunt un
haos al pericolului
Recent, mai multe filmări cu șoferi ce nu respectă regulile de circulație au apărut în mediul on-line.
Săptămâna trecută au fost vizați doi
șoferi ce păreau că nu cunosc legislația.
Un șofer de taxi din Iași aproape
ar fi fost motivul unei tragedii, chiar
în centrul orașului, acesta a virat inopinat la stânga, tăind calea unui
tramvai. Acesta a fost identificat în
urma imaginilor care au circulat pe
rețelele de socializare, iar poliția a
început cercetările.
În aceeași zi, pe o altă stradă importantă din Iași, Bulevardul Tudor
Vladimirescu, un șofer trece voit pe
culoarea roșie a semaforului. Acesta
pătrunde în una dintre cele mai aglo-

merate intersecții din zonă în
trombă și ignoră semnalele sonore
ale celorlalți participanți la trafic.
Pentru trecerea pe culoarea
roșie a semaforului, șoferul riscă
amendă și suspendarea permisului
pentru 30 de zile. Și în acest caz, poliția de la Biroul Rutier Iași s-a autosesizat și a început cercetările
pentru a stabili cu exactitate situația.
Pe șoselele din orașul Iași, unii
șoferi par că își fac propriile reguli,
neținând cont de pericolul pe care îl
constituie pentru ceilalți participanți
la trafic. Majoritatea accidentelor
produse în ultima perioadă pe teritoriul orașului au fost cauzate de
consumul de alcool, viteza excesivă
și nerespectarea legilor rutiere. Unii
ieșeni consideră că majoritatea ignoră cu bună știință regulile de circulație sau chiar nu le cunosc. În
această categorie se poate încadra
și șoferul care a intrat în stația de
tramvai din Piața Unirii.
Andreea Andrei
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Festival de Fanfare, în acest weekend,
în Parcul Copou! Sunt invitate
ansambluri celebre din Moldova

Ediția a III-a a „Festivalului
de Fanfare” 2022 este
organizată de Consiliul
Județean Iași și Centrul
Județean pentru
Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale. Acesta va
avea loc în Parcul Copou,
între 24 și 26 iunie. De
asemenea, în aceeași
perioadă are loc și Târgul
național de ceramică
tradițională „Cucuteni
5.000”, care atrage meșteri
olari din cele mai
importante centre de
ceramică ale țării și din
Republica Moldova sau
Ucraina, având ca scop
promovarea și stimularea
acestui meșteșug
străvechi
Ediția a III-a a „Festivalului de
Fanfare” 2022 este organizată de
Consiliul Județean Iași (CJI) și Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale
(CJCPCT). Acesta va avea loc în Par-

cul Copou, între 24 și 26 iunie. Program: 24 iunie, între orele 17:30 și
20:00, 25 iunie – 11:30 și 14:00, respectiv 18:00 – 20:00 și 26 iunie între
11:00 și 13:00. Participă: Muzica militară a Garnizoanei Iași, Brigada 15
Mecanizată „Podu Înalt”, Fanfara din
Scobinți – județul Iași, Fanfara „Shukar” Panțîru din 10 Prăjini de la
Dagâța – județul Iași, Fanfara de la
Cozmești – județul Iași, Fanfara de
copii de la Vorona – Botoșani, Fanfara „Stamate” – Suceava, Fanfara
„Izvorașul” din Liteni – Suceava, Fanfara de la Valea Mare – Vaslui, Fanfara „Hasnas” din Drochia –
Republica Moldova.

Festival de Fanfare, în acest
weekend, în Parcul Copou!
De asemenea, tot în organizarea
CJI și prin Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, în perioada
24-26 iunie 2022, în Parcul Copou
programează cea de-a XXXIX-a
ediţie a Târgului naţional de ceramică „Cucuteni 5000”. Manifestarea,
care are ca principal scop promovarea ceramicii tradiţionale din cele
mai importante centre de olărit din

ţară, îi va avea ca invitați, pe lângă
meșterii olari din țara noastră și pe
cei din Republica Moldova și Ucraina.
Nu vor lipsi, la fel ca la edițiile din anii
trecuți, meșteri olari din Cătămărăşti Deal şi Dorohoi (județul Botoşani), Braniştea (județul Galați),
Corund şi Miercurea Ciuc (județul
Harghita), Schitu Stavnic – Voineşti
(județul Iași), Marginea (județul Suceava), Horezu și Lungeşti (județul
Vâlcea), dar și cei din Chişinău, Nisporeni, Drochia și Iurceni (Republica
Moldova) și din regiunea Cernăuţi
(Ucraina).

Între 24-26 iunie 2022, are
loc faimosul Târg național
de ceramică tradițională
„Cucuteni 5.000” la Iași
Târgul național de ceramică tradițională „Cucuteni 5.000” atrage
meșteri olari din cele mai importante centre de ceramică ale țării și
din Republica Moldova sau Ucraina,
având ca scop promovarea și stimularea acestui meșteșug străvechi.
Târgul de la Iași se impune an de an
prin participarea unui număr însemnat de meșteri, care păstrează nealterată ceramica tradițională, prin
frumusețea, varietatea și calitatea

exponatelor, acordând totodată o
mare atenție promovării tinerilor
olari. La acesta participă mii și mii
de vizitatori. Aceștia pot achiziționa
și produse tradiționale din ceramică.
Meșterii expun creații realizate
prin metode vechi. Dincolo de cele
ornamentale, aceștia vin și cu o varietate de obiecte care au o utilitate
practică
Meșterii expun creații care sunt
scoase la vânzare, realizate prin metode vechi. Dincolo de cele ornamentale, aceștia vin și cu o varietate
de obiecte care au o utilitate practică. Mai mult, fiecare dintre etapele
evoluției umane se regăsește și astăzi în mod direct sau indirect în
meșteșugurile
tradiționale
românești, în modelajele și pictura
care individualizează obiectele din
lut și ceramică. Multe dintre acestea
conțin simboluri transmise din generație în generație, ele putând să
ducă pe firul istoriei adevărate povești despre felul de viață al oamenilor, al relațiilor dintre ei, al
credințelor, obiceiurilor și temerilor
lor. Toate acestea vor fi evidențiate
la Târgul național de ceramică tradițională „Cucuteni 5.000”.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Jaful anului la Iași! Un colonel SPP
a rămas fără un sac de bani, după
ce un interlop l-a luat în vizor și i-a
intrat în casă! În jur de 500.000
de lei au dispărut de sub saltea

Jaful anului la Iași. Un
interlop a reușit să fure din
casa unui fost șef de la
Serviciul pentru Protecție
și Pază (SPP) în jur de
100.000 de euro. Individul
l-a luat în vizor și a dat o
lovitură cum rar s-a auzit
Jaful anului la Iași. Un fost colonel de la Serviciul pentru Protecție și
Pază (SPP) a rămas fără o adevărată
avere, după ce un interlop i-a intrat
în casă. Colonelul Adrian Costin a
rămas în câteva clipe fără o sută de
mii de euro, bani pe care îi avea cash

în casă. Cel care a reușit să plece din
casa SPP-istului cu teancurile de
bani este Constantin Gangal, fiul lui
Ion Gangal. Se pare că interlopul ar fi
aflat că Adrian Costin deține o sumă
importantă de bani în casă, sumă pe
care ar fi obținut-o din afaceri.

Cum a aflat interlopul de
averea din casa colonelului
Atât Constantin Gangal, cât și
Adrian Costin ar fi frecventat aceleași săli de jocuri de noroc. De acolo
fiul lui Ion Gangal ar fi aflat că fostul
colonel are în casă o sumă uriașă de
bani. Reporterii BZI au aflat că Con-

stantin Gangal ar fi „operat” foarte
ușor și a pătruns în casa fostului
SPP-ist când ușa era descuiată.
Deci, interlopul nu a depus prea mult
efort și a plecat cu banii. Trebuie
precizat că fiul lui Ion Gangal pozează pe rețelele de socializare întrun șmecher veritabil. De asemenea,
tânărul are fotografii din mai multe
țări europene, acolo unde și-a câștigat pâinea.

Și fostul colonel de la SPP a
avut probleme cu legea
Polițiștii au reușit într-un timp
extrem de scurt să-l identifice pe

Constantin Gangal, tânărul bănuit de
comiterea faptei. Nu doar fiul lui Ion
Gangal a avut de-a face cu legea.
Nici Colonelul Costin nu a stat departe de problemele cu legea. A avut
un dosar penal pentru că a provocat
un accident rutier fiind sub influența
alcoolului și a ajuns la închisoare
după ce a fost condamnat pentru că
nu a respectat un ordin de protecție
pe care judecătorii l-au emis pe numele său. Acum, Constantin Gangal
are de dat explicații în fața legii, iar
dacă va fi găsit vinovat riscă să
ajungă în spatele gratiilor.
Sorin PAVELESCU

<<
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O ieșeancă a trecut prin clipe de coșmar și aduce
acuzații grave unui cabinet veterinar din Iași!
„Nu m-au anunțat când mi-a murit câinele!”

Mălina Arusandei povestește că
un cabinet veterinar din Iași ar fi
omis să o anunțe că animalul său de
companie a decedat. De asemenea,
ar fi mințit-o în legătură cu locul în
care se află corpul cățelușului. Femeia a apelat la clinica Green Vet,
pentru a-i trata cățelul de o infecție
periculoasă, însă animăluțul nu a supraviețuit. Ieșeanca și-a pus niște
semne de întrebare atunci când nu
a fost anunțată despre starea de sănătate a bichonului.
Angajații unui cabinet veterinar
din Iași sunt acuzați că nu l-ar fi informat pe unul dintre clienți despre
starea de sănătate a animalului de
companie și că ar fi luat decizii importante în legătură cu acesta fără
să se consulte cu proprietarul. Mălina Arusandei își cumpărase în urmă
cu doar câteva zile cățelușul de doar
9 săptămâni și a apelat la medici,
pentru a-i trata o infecție pe care
deja ar fi avut-o când l-a primit. Văzând că nu primește nicio informație
despre starea cățelușului, aceasta a
sunat la clinică și ar fi aflat, cu stupoare, că animăluțul său a murit și
că ar fi fost trimis către crematoriu.

Unui cabinet veterinar din
Iași i se aduc acuzații grave
O ieșeancă, Mălina Arusandei, a
trecut prin clipe de coșmar, după ce
a aflat că animăluțul ei a murit, iar
medicii cabinetului veterinar din Iași

la care a apelat s-au contrazis în informații. Femeia a cumpărat un pui
de bichon maltez de la o canisă autorizată din București și a fost livrat
către aceasta cu microbuzul. Când a
ajuns cățelul, ieșeanca a observat că
nu se simte foarte bine. Ulterior, animalul a fost diagnosticat cu parvoviroză, o boală foarte periculoasă
pentru câini.
„Am căutat un cabinet, l-am ținut
3-4 zile și a fost confirmat cu virusul
parvoviroză. I-am întrebat pe medicii de acolo de unde a luat virusul, iar
ei mi-au spus că e foarte posibil să
fi fost trimis deja bolnav. De la mine
nu putea să îl ia. Apoi, am sunat la
București și le-am spus că nu îl mai
pot ține în cabinet din cauza costurilor foarte mari. Voiam banii pe tratament. Ei, auzind că le cer banii
pentru tratament, m-au trimis la altă
clinică din Iași pe care o cunoșteau,
ca să nu mai plătesc. Am mers în
zona Canta cu cățelușul, pentru a-l
lăsa acolo. Când l-am dus, cățelușul
avea deja branulă și le-am arătat și
actele, cu tot cu certificatul de vaccinare. Doamna veterinar mi-a spus
că încearcă să îl trateze, să vadă
dacă își revine. Când am plecat, am
rugat-o să mă anunțe dacă se întâmplă ceva. L-am lăsat, nu am primit niciun telefon”, susține ieșeanca.
A doua zi, înainte de ora de închidere a cabinetului Green Vet, Mălina
Arusandei a început să se îngrijoreze

pentru că nu mai primește niciun
semn de la medici. Când i-a contactat, a primit o veste șocantă.
„În următoarea zi, i-am întrebat
care este starea cățelului. Doamna
veterinar mi-a spus calmă că animăluțul meu a murit, că nu a rezistat
tratamentului. Dimineață l-ar fi găsit
mort. Am întrebat-o de ce nu m-a
sunat să mă anunțe. Ea a răspuns că
a sunat la canisa de unde am cumpărat cățelul. Nu înțeleg ce treabă
are una cu alta, doar eu sunt proprietarul. Le-am cerut dovadă o
poză sau un filmuleț, s-a bâlbâit și a
zis că l-au dat către crematoriu. Cine
a luat hotărârea de a-l incinera?!”, a
povestit Mălina Arusandei.

Medicii de la Green Vet s-ar
fi contrazis în explicații
Cei de la Green Vet i-au explicat
faptul că animalele care nu supraviețuiesc infecțiilor periculoase nu
sunt ținute în cabinet, pentru a nu fi
răspândite virusurile. Ieșeanca a
făcut scandal din cauza faptului că
medicii au luat decizii fără acordul
acesteia și le-a cerut acte care dovedesc incinerarea. Luată la întrebări, doctorița de la Green Vet nu a
mai știut ce să îi răspundă. Ulterior,
veterinarul de la cabinetul cu pricina
și-a schimbat povestea.
„M-au sunat să îmi spună că animalul este încă în cabinet, dar că nu
poate să mi-l arate pentru că este

într-o formă foarte gravă. Au argumentat faptul că decesul a fost cauzat de un tratament care nu a fost
administrat corespunzător de către
cei de la clinica unde l-am dus înainte. Acest lucru nu este adevărat.
Medicii de la primul cabinet mi-au
spus că e pe drumul cel bun și că se
va recupera. Nu mai vomita și nu mai
făcea diaree cu sânge. La Green Vet
au spus că a făcut diaree cu sânge
de vreo 4 ori. Nu avea cum să i se
agraveze starea atât de repede. Am
plâns 3 zile după el”, declară, supărată, femeia.
Reporterii BZI i-au contactat pe
reprezentanții cabinetului veterinar
Green Vet, însă aceștia au spus că nu
au nimic de declarat.
Conducerea Colegiului Medicilor
Veterinari Iași spune că este nevoie
de o reclamație pentru demararea
unei anchete în acest caz.
„Trebuie văzut ce semne clinice
a avut, dacă era vaccinat cățelul,
dacă mama era vaccinată, microcipată, dacă doamna avea documente. Se va face o anchetă. Normal
era ca doamna să primească bon
fiscal. Trebuie să depună reclamație
pentru a verifica situația”, susține
Viorel Ionescu, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Iași
Rămâne de văzut dacă Mălina
Arusandei va depune o reclamație
împotriva acestui cabinet veterinar
din Iași.
Violina GORCINSCHI
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Elena Pădurariu, patroana „Zaria Club”, la
un pas de a fi linșată de vecini! Afacerista
i-a sfidat cu avocatul la braț. Locuitor din
Miroslava: „Îți vine să te-mpuști în cap”
Problemele provocate în comunitatea din Valea Adâncă, comuna Miroslava, de afacerista Elena
Pădurariu, patroana „Zaria Club”, nu
par să mai aibă vreo rezolvare. În
cursul zilei de ieri, 22.06.2022, Primăria Miroslava a organizat o întâlnire pentru medierea conflictului
dintre vecini și proprietara restaurantului. La întâlnire au participat și
câțiva vecini din apropierea lacului
Ezăreni, pe malul căruia funcționează localului. De aproape 4 ani,
zeci de familii nu mai pot dormi
noaptea, din cauza nivelului ridicat al
zgomotului. La restaurant sunt organizate petreceri de joi până vineri în
fiecare săptămână. S-au depus reclamații, afacerista a fost amendată
de poliție, dar activitatea se desfășoară în continuare. Asta, deși nu are
autorizație de funcționare eliberată
de Primăria Miroslava, dar și nici autorizație emisă de Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași, cel mai important document pentru funcționarea
unui local. La întâlnirea organizată în
sala de sport de lângă Primăria Miroslava, ostilitățile au fost conduse de
viceprimarul Mihăiță Lisoschi și
Adriana Cardaș, din partea Poliției
Locale.

Elena Pădurariu, patroana
„Zaria Club”, la un pas de a fi
linșată de vecini, care au
ajuns la limită
Robert Mollner, unul dintre locuitorii afectați de nivelul zgomotului, a
fost vehement în ceea ce privește
activitatea localului. „La un moment
dat, lumea de la restaurant se încinge și nu se mai ține cont de nimic.
Poliția, când vine, e luată în râs. Noi
stăm cu geamurile închise, cu părinți
bolnavi, îți vine să te-mpuști. Toată
lumea percepe că suntem reclamagii. Mi-e jenă să mai sun la 112, alte
resurse nu avem. Când vorbim la Poliția Locală, nu se întâmplă nimic.
Cortul de la restaurant are ușă, când

se deschide devine tot mai rău. Când
m-am mutat, habar nu aveam ce e
acolo. Nevasta mea este la pământ
cu nervii. Se speculează legea la
maxim și se profită – lasă, că proștilor o să le treacă”, a precizat Robert
Mollner. Polițista Adriana Cardaș a
explicat că pentru ”Zaria Club” există
o cerere de autorizare la Apele Române și că nu există autorizație
DSVSA. Aflată la întâlnire, Elena Pădurariu a spus laconic că DSVSA va
furniza un răspuns pe data de
30.06.2022.

Primăria Miroslava
nu poate interveni
Viceprimarul Mihăiță Lisoschi a
subliniat că administrația locală nu
poate interveni în orice condiții ca să
închidă localul ce-și desfășoară ilegal activitatea. „Începând cu anul
2020, am primit sesizări că muzica
de la Zaria deranjează comunitatea.
În fiecare sâmbătă am mers și s-a
confirmat. Au fost aplicate 12 sancțiuni de contravenție, dar au fost
contestate în instanță. Acolo trebuie
respectată legea”, a transmis viceprimarul. Cert este că, recent, un
client al localului a reclamat că în
urma unei petreceri de la „Zaria
Club”, un minor a ajuns la spital. În

urma verificărilor DSVSA privind recoltarea probelor de mâncare, s-a
pus și o concluzie: enterobacteriacee, ceea ce poate provoca tulburări
gastrice destul de grave.

Elena Pădurariu a vorbit
prin intermediul avocatului
Ciprian Mitoșeriu
La întâlnirea cu vecinii, Elena Pădurariu a transmis mesajul doar prin
intermediul avocatului Ciprian Mitoșeriu. „Panourile pe izolarea fonică
au fost montate de firma care s-a
ocupat. Nu știu care a fost diferența
de disconfort. Captarea sunetului
este atipică. Anterior montării, s-a
făcut o expertiză. În raport s-a arătat
că s-au respectat parametrii. A fost
sub pragul maxim admis de lege.
După montare, ar fi trebuit să fie
mult mai bine”, a explicat avocatul,
ceea ce a făcut ca reclamanții să devină și mai circumspecți. Chiar viceprimarul a explicat că a cerut
documentul care să ateste calitatea
lucrărilor de antifonare, dar informația nu i-a mai fost parvenită. La un
moment dat, au fost formulate reclamații și în cazul restaurantului „Ospățul Zeilor”, după ce mai mulți
clienți au făcut toxiinfecție alimentară.

Soluția conflictului:
„Restaurantul va pleca la
finalul acestei veri”
După mai bine de o oră de discuții, s-au cerut soluții din partea proprietarilor
nemulțumiți.
„Restaurantul va pleca la finalul
acestei veri”, a spus avocatul, în speranța că va calma spiritele. Pe de altă
partea, viceprimarul Mihăiță Lisoschi
a anunțat că așteaptă răspunsul de
la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), pentru că este vorba de
un spațiu ce depășește suprafața de
200 metri pătrați. „Aveți 7 zile să puneți la dispoziție avizele”, a adăugat
viceprimarul. Printre dinți, Elena Pădurariu a apucat să spună că unele
reclamații depuse la Poliție au fost
nefondate, ceea ce a înfuriat și mai
tare auditoriul. Localul de pe malul
lacului Ezareni, de pe strada Debarcaderului, este administrat de societatea Pyma Nautic SRL, unde Elena
Pădurariu apare ca asociat. În 2021,
a avut vânzări de aproape 800.000
lei. Elena Pădurariu, patroana „Zaria
Club”, la un pas de a fi linșată de vecini, după ce mai bine de 4 ani nu a
respectat nicio regulă. Rămâne de
văzut dacă autoritățile vor lua măsuri
după termenul de 7 zile.
Ciprian BOARU
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Crimă perfectă mascată într-un accident? Un
bărbat găsit înecat la Aroneanu avea un semn
greu de explicat. Martorii îl acuză pe Constantin
Adăscăliței jr. de moartea acestuia: „Avea o
gaură în cap, există mesaje de amenințare”
Moartea unui bărbat a
născut multe semne de
întrebare. Zilele trecute,
cadavrul unui bărbat.
Gheorghe Roșu a fost găsit
într-un lac din Aroneanu.
Acesta pare că ar fi murit
înecat, însă familia lui
spune că este vorba despre
o crimă

Crimă perfectă mascată într-un
accident? Greu de spus. Zilele trecute cadavrul unui bărbat avea să fie
găsit într-un lac din comuna ieșeană
Aroneanu. Un trecător a observat
trupul neînsuflețit plutind pe luciul
apei. Acesta a sunat la numărul unic
de urgențe 112 și a cerut ajutor. La
fața locului au intervenit pompierii
ieșeni care în scurt timp au scos cadavrul din apă. La fața locului, a
ajuns și un echipaj medical, însă nu
au mai putut face nimic pentru salvarea bărbatului. Acesta era mort de
câteva ore. „Nici nu știm ce să spunem, dar cred că nu a fost vorba de
un înec. Bănuim pe cineva că l-a lovit
și l-a aruncat în apă, pentru că avea
o gaură în cap după ce l-au scos din
apă. El în noaptea de joi era la pescuit cu alți doi prieteni, care povestesc cum au venit mai mulți indivizi
cu două mașini și i-au luat la bătaie.
Ei spun că e Constantin Adăscăliței
(fiul lui Constantin Adăscăliței, fost
deputat PSD – n.r.) sau oamenii celui
care l-ar fi lovit, pentru că de la el sau primit mesaje de amenințare. E
clar că cineva l-a lovit și l-a aruncat
în lac. Ar trebui să se facă dreptate”,
a declarat Ion Roșu, fratele bărbatului înecat.

Unul din prietenii
bărbatului înecat în lacul
Aroneanu povestește ce s-a
întâmplat în acea noapte
Ciprian Rusu, unul dintre prietenii
lui Gheorghe Roșu, care se afla cu
acesta la pescuit în noaptea de 16

spre 17 iunie 2022 face declarații halucinante despre ceea ce s-ar fi întâmplat atunci. „Știm că nu aveam ce
căuta acolo, eram ilegal. Stăteam pe
malul de lângă restaurant, moment
în care au apărut două mașini cu mai
mulți oameni care au început să ne
agreseze. Eu și celălalt bărbat am
reușit să scăpăm și am ajuns pe celălalt mal spre Șorogari. Era gălăgie
și țipete, iar la un moment dat s-a
auzit o bubuitură în apă ca și cum ar
fi aruncat ceva. Noi am crezut că au
aruncat barca să vină după noi. Am
mers acasă și nu am mai știut ce s-a
întâmplat, până dimineață. Erau oamenii lu Constantin Adăscăliței, pentru că de la el avem mesaje de
amenințare. Sunt camere acolo la
restaurant care au înregistrat tot
momentul. Avem poze cu gaura din
cap a lui Gheorghe unde se vede clar
că nu a fost doar un înec. În mesaje
scria «Să vă dea Dumnezeu sănătate, dar să nu vă mai prind pe baltă
că o să fie urât tare! Băieții mei au
dispoziție din acest moment să folosească armamentul din dotare. Da
voi ați crezut sau credeți că o să
meargă la infinit așa?». E doar un

mesaj, că sunt mai multe”, povestește Ciprian Rusu, prietenul celui
decedat care era împreună cu
acesta în momentul incidentului.

Constantin Adăscăliței jr.
neagă toate acuzațiile „Nici
nu am știut că a murit”
Constantin Adăscăliței cel care
deține o parte din lac și presupusul
agresor neagă toate acuzațiile și are
o altă variantă a poveștii. „Am mai
auzit că m-ar acuza pe mine pentru
așa ceva. Eu în acel moment nici
măcar nu eram în Iași, iar în al doilea
rând nu aș face așa ceva. Eu nu îmi
risc libertatea și familia niciodată. Eu
acele mesaje i le-am trimis lui Ciprian Rusu, capul clanului lor de braconaj. Eu nu am știut că omul acela
a murit. Eu cu Ciprian Rusu am mai
avut probleme, pentru că în urmă cu
o lună l-am prins la mine pe lac când
mi-a făcut mai multe pagube acolo.
Eu am vrut să rezolv totul legal, dar
cu el nu se poate, dar nu aș face rău
fizic niciodată, nimănui. Părerea mea
e că acolo s-au întâlnit două clanuri
de-ale lor de braconaj, Cuza Vodă cu
Șorogari și Aroneanu și s-au bătut

între ei. Se va face dreptate”, a spus
Constantin Adăscăliței jr., presupusul vinovat de moartea bărbatului.
Acesta este fiul controversatului afacerist Constantin Adăscăliței, fost
deputat PSD.

Polițiștii ieșeni
au intrat pe fir
Amintim că vineri, 17 iunie 2022,
un martor a văzut cadavrului unei
persoane plutind pe lacul Aroneanu.
Pe fir au intrat polițiștii din Iași care
au deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Trupul bărbatului a
fost transportat la Institutul de Medicină Legale (IML) Iași pentru necropsie. Ulterior, familia l-a ridicat
pentru a-l înhuma creștinește. După
ce au luat trupul lui Gheorghe Roșu și
au ridicat capacul sicriului au observat că bărbatul avea o lovitură la cap.
Atunci, membrii familiei acestuia șiau pus mai multe semne de întrebare
și și-au amintit că Gheorghe Roșu,
bărbatul înecat în lacul Aroneanu a
primit mai multe mesaje de amenințare.
Andreea PĂDURESCU
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Ea este tânăra care a scăpat de temniță,
după ce a fost prinsă de două ori la volan,
deși nu are permis. Ieșeanca, obligată
să muncească în folosul comunității
Tânăra Sara Earar, acuzată
că a urcat de două ori la
volan fără permis, a scăpat
de temniță. Astfel, ieri,
magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași au
condamnat-o pe aceasta la
1 an și 3 luni de închisoare,
dar cu amânarea aplicării
pedepsei, pentru
conducerea unui vehicul
fără permis. Pe lângă
pedeapsa primită, tânăra
de 25 de ani a fost obligată
să muncească în folosul
comunității. La audieri,
tânăra masterandă a
recunoscut comiterea
faptelor
Tânăra ieșeancă Sara Earar, acuzată că a urcat de două ori la volan
fără permis, a scăpat de temniță.
Așadar, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au condamnat-o ieri pe
aceasta la 1 an și 3 luni de închisoare,
dar cu amânarea aplicării pedepsei,
pentru conducerea unui vehicul fără
permis.
„Instanța îi impune inculpatei
obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității în
cadrul uneia dintre entităţile aflate în
subordinea Primăriei Rediu sau Consiliul Local Rediu, pe o perioadă de
30 de zile”, au afirmat judecătorii ieșeni. De remarcat este faptul că sen-

tința nu este definitivă, aceasta putând fi contestată. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Tânăra Sara Earar
a scăpat de temniță
Oamenii legii au afirmat că Sara
Earar (25 de ani) a intrat în atenția lor
din octombrie 2021. Atunci, agenții
de Poliție au prins-o pentru prima
dată „în ofsaid” pe tânăra masterandă din Iași.
„În cauză s-a reţinut că, pe data
de 9 octombrie 2021, la ora 1:55, inculpata S.E. a fost prinsă în flagrant
de către polițişti în timp ce conducea
un autoturism pe șoseaua Păcurari,
din municipiul Iași, deși avea suspendată exercitarea acestui drept din
data de 10 august 2021. Ulterior, pe

data de 8 noiembrie 2021, în jurul orei
00:05, inculpata a fost prinsă din nou
de către polițişti, tot pe şoseaua Păcurari, într-o stație peco, în timp ce
conducea autoturismul, deși avea
suspendată exercitarea acestui
drept”, a menționat prim-procurorul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Iaşi, Dragoş Bordianu.

Ieșeanca Sara Earar
a recunoscut
comiterea faptelor
Anchetatorii ieșeni au mai spus
că, la audieri, tânăra masterandă
Sara Earar a recunoscut comiterea
infracţiunii. „Pe parcursul cercetărilor, inculpata a recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina sa.
Prin ordonanța din data de 12 noiem-

brie 2021, a organelor de cercetare
penală din cadrul Poliţiei Municipiului
Iaşi – Secţia II de Poliţie, s-a dispus
reținerea suspectei pe o perioadă de
24 de ore. Prin ordonanţa procurorului din data de 13 noiembrie 2021, s-a
dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpata S.E. pe o perioadă de 60 de zile, măsură
preventivă sub care inculpata a fost
trimisă în judecată”, a încheiat primprocurorul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iaşi.
De-a lungul ultimilor ani, în județul Iași au fost semnalate tot mai
multe astfel de cazuri. Acum, tânără
masterandă din Iaşi este judecată
pentru conducere fără permis, urmând ca magistraţii să decidă ce se
va întâmpla în continuare cu ea.
Ciprian NEDELCU

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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Ziua Porților
Deschise și-a
extins programul

Ziua Porților Deschise face parte din acțiunile destinate dezvoltării dialogului cu membrii
comunității și contribuie la identificarea de programe și proiecte care să se plieze pe nevoile
acestora și care să aducă valoare în comunitate,
înscriindu-se în strategia de dezvoltare durabilă
a companiei - brand prietenos și responsabil.

Pentru a oferi posibilitatea participării unui
număr cât mai mare de persoane în cadrul evenimentului Ziua Poților Deschise desfășurat de
compania Antibiotice, programul de vizitare a
fost extins.
Locuitorii din localitățile Valea Lupului, Miroslava, Uricani și Iași sunt așteptați:

Membrii comunității sunt așteptați să viziteze platforma Antibiotice și să afle de la specialiștii companiei care sunt investițiile realizate în
ultimii ani în vederea protejării mediului, precum
și planurile de dezvoltare viitoare ale Antibiotice,
brand prietenos și responsabil.

Vineri, 24 iunie 2022, în intervalele orare:
- Sesiunea I: 10:00-12:00
- Sesiunea II: 13:00-15:00
- Sesiunea III: 16:00-18:00
Sâmbătă, 25 iunie 2022 în intervalul orar
10:00- 12:00.

Înscrierile pentru participarea la Ziua Poților
Deschise se fac la adresa de mail: relatii.publice@antibiotice.ro sau la telefon 0232-209421
până pe data de 23 iunie 2022.
Rugăm persoanele înscrise să fie prezente
cu 10 minute înainte de începerea sesiunii pentru
care au optat.

Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării țin
și verific evidența contabilă la SC, ONG,
PFA.
Ofer consultanță în probleme economice
și reprezentare cu ocazia oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate
precum și atestări profesionale în
domeniul financiar-contabil,
prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii
de fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare și
extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; *
Misiuni de administrare și arbitraje lichidări societăți; * Auditare
societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară,
drept comercial parte economică; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntară societăți; * Comunicare și
relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și
informatică de gestiune. Relații la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

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
• 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 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 - 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
36-42. 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 CiurchiIași. 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
Asociatia de Proprietari Galata
1C, Str. Vamasoaia nr.2, bl. B15,
Parter, CIF 5267930 angajeaza
administrator - casier si contabil.
Ofertele se depun pe adresele de
e-mail: sandafilip@yahoo.com,
galata1c@gmail.com si
corespondenta.
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.

ACTUALITATE
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/italia
nă, 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.
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.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații

la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.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.
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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.
Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dulgher, 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;
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:
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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.
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.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
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;
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ACTUALITATE
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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.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.

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

Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM.MIROSLAVA.

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.
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.

Lucrător comercial, școală
generală fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.

Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.

Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.

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@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

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.

Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.

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.

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

Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.

Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.

Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an, limba
germana, franceza, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT

DIVERSE
UAT Comuna Miroslava, cu sediul
în Str. Constantin Langa nr. 93, sat
Miroslava, Comuna Miroslava,
județul Iași, CP: 707305, tel.
0232 295 680, fax 0232 236 860,
având cod fiscal 4540461 și cont
la Trezoreria Iași, în temeiul art.
11 alin. (5) din Legea nr.
255/2010 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective
de interes național, județean și
local, cu modificările și
completările ulterioare, ANUNȚĂ
titularii dreptului de proprietate ori
a altor drepturi reale asupra
imobilelor expropriate prin
Hotărârile Consiliului Local al
comunei Miroslava de la nr. 162 la
nr. 167 din data de 15 iunie 2022
privind expropriere pentru cauză
de utilitate publică a terenurilor, în
suprafață totală de 18,00 mp și
edificate, proprietate privată a
unor persoane fizice, afectate de
coridorul de expropriere al lucrării
de utilitate publică de interes local
la obiectivul de investiție
“ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN
SATUL VOROVEȘTI, LA
INTERSECȚIA STRĂZILOR PROF.
DUMITRU PRICOP, PRINCIPALĂ,
MILITARI ȘI ION NECULCE”, că în
data de 01 IULIE 2022 la sediul
Consiliului Local al comunei
Miroslava, din Str. Constantin
Langa nr. 93, sat Miroslava,
Comuna Miroslava, județul Iași, își
începe activitatea Comisia de
verificarea dreptului de
proprietate ori a altor drepturi
reale și de acordare a
despăgubirilor asupra imobilelor
expropriate, constituită în baza
Dispoziției Primarului comunei
Miroslava nr. 272/2022. Tabelul
cu imobilele proprietate privată
expropriate în condițiile Legii nr.
255/2010, cu modificările și
completările ulterioare, sunt
afișate la sediul Consiliului Local
al comunei Miroslava şi pe pagina
proprie de internet a
expropriatorului. Până la data
începerii activității Comisiei,
titularii dreptului de proprietate
sau a altor drepturi reale sau
persoanele care justifică un
interes legitim, vor
depune/comunica prin poștă la
Registratura Primăriei comunei
Miroslava, pentru Consiliului Local
al comunei Miroslava, cererea
pentru acordarea despăgubirilor.

LICITAȚII
S.C. TED CONSTRUCT S.R.L., CUI
8390227,şi J22/635/1996,
debitoare în dosarul

nr.5660/99/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Iaşi, prin ACORD
S.P.R.L organizează licitație
publică de vânzare cu strigare
bunuri mobile în bloc, la data de
24.06.2022, ora 12:00, la sediul
din Iasi, Str. Decebal Nr.22A,
Bl.Z8, Sc.A, Ap.8, pornind de la
prețuri de strigare fără taxe de
36312 lei. In caz de neadjudecare,
următoarele şedinţe de licitații
publice cu strigare, se vor
desfăşura la 29.07.2022 ora
12:00, la 26.08.2022 ora 12:00, la
30.09.2022 ora 12:00 şi la data de
28.10.2022 ora 12:00, la sediul
lichidatorului. Condițiile de
participare la licitație se regăsesc
în Caietul de Sarcini care poate fi
procurat de la sediul lichidatorului
judiciar, contravaloarea acestuia
fiind de 500 lei. Poate participa la
licitație orice persoana care își
manifestă în scris intenția de
cumparare și achită până în
preziua licitației ora 12:00,
cauțiunea reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitație și face
dovada achiziționării caietului de
sarcini. Nedepunerea tuturor
documentelor în termenul
menționat anterior conduce la
pierderea dreptului de a participa
la licitație. Orice persoană care
emite pretenții asupra bunurilor
mobile care fac obiectul şedinţei
de licitație este rugată să-și
manifeste poziția cu 3 zile înainte
de data licitației aducând la
cunoștința lichidatorului judiciar
orice pretenție prin acte
doveditoare. Informații
suplimentare se pot obține de la
lichidatorul judiciar: fax:
0232261732, e-mail:
office@acordinsol.ro.

CONCURSURI
ERATĂ.La anunțul de concurs
aparținând Școlii Gimnaziale ”Ion
Simionescu” Iași, publicat în
ziarul din data de 15.06.2022, la
postul de CONTABIL se va citi
corect ”0,5 normă – contabil”, în
loc de ”0,5 normă contabil - șef”.
Serviciul de Ambulanță Județean
Iași, cu sediul în Bulevardul
Primăverii nr. 74 organizează
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a unui
post vacant de: - 1 post vacant de
muncitor necalificat – cu atribuții
de curățenie la Stația Centrala
Iasi; Studii și criterii de angajare
pentru postul de muncitor
necalificat: - minim școală
generală de 8 clase,- concurs
pentru ocuparea postului, - fără
vechime. Concursul se va
organiza conform calendarului
următor la sediul Serviciul de
Ambulanta Județean Iași, cu
sediul în Bulevardul Primăverii nr.
74, et. 2, sala de training. - De pe
data 23.06.2022 până pe data
06.07.2022 între orele 09.00 –
13.00 primirea dosarelor de
concurs; - 14.07.2022 proba
scrisă ora 10.00, - 19.07.2022
proba practică ora 10.00 22.07.2022 proba de interviu ora
10.00. Persoana contact: ref.
Murgoci Claudia – Birou Personal
- Tel.0232/208152
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Avem sumele! Iată ce despăgubiri cer rudele
marocanului ucis în vila din Moara de Vânt!
Numai daunele morale depășesc 200.000 de euro!
Rudele marocanului omorât în urmă cu câteva
luni în vila din Moara de Vânt s-au constituit părți
civile în cadrul dosarului penal ce îl privește pe
Ahmed Sami El Bourkadi. Așadar, rudele studentului de la UMF Iași Youssef Jniyah solicită daune
morale ce depășesc 200.000 de euro, fără a lua în
calcul despăgubirile materiale!
Mhamed Jniyah, tatăl victimei, cere 50.000 de
euro drept daune morale, 10.000 de euro pentru
distrugerea unor bunuri, precum laptop, Iphone,
ochelari Ray Ban, pat, haine și pături. „Mai cer
daune materiale de 50.000 de euro, suma avută de
fiul meu pentru deschiderea unei afaceri, costuri
de înmormântare de 8.000 de euro, costuri de
transport și cazare în România de 1.500 de euro”, a
precizat Mhamed Jniyah, tatăl lui Youssef Jnyiah.

Ce despăgubiri cer rudele marocanului
ucis în vila din Moara de Vânt
La rândul ei, Najat Rerhou, mama lui Youssef,
cere 60.000 de euro daune morale, precum și 1.500
de euro drept costuri de transport și cazare în România. De asemenea, Sanae Jniyah, o soră a victimei, vrea 40.000 de euro daune morale și 800 de
euro – costuri de transport și cazare în România.
Totodată, Lamiae Jniyah, o altă soră de-a victimei, vrea tot 40.000 de euro drept daune morale.
Mai mult, Amine Jniyah, fratele lui Youssef, cere
tot 40.000 de euro drept daune morale, dar și 800
de euro – costuri de transport și cazare în Româ-

Bursa bârfelor

Scandal mare în lumea medicală!
Revoltă la un spital din târg pe
afacerile managerului!
Salariații vor să-i spargă ușa
Babetele cele hâtre încep rubricuța de astăzi
cu o chestiuță din lumea medicală a târgului. Ei,
trebușoara ține de manajerul de la maternitatea
lui Doamna Ileana din buricul târgului, Găbițu Mărtălescu, ăla de a picat evaluarea cejăului. Pe lângă
faptul că Mărtălescu se ține cu dinții de scaun și

nia. Mai mult, surse judiciare afirmă că părinții Vanesei Burlacu urmează să ceară despăgubiri, nefiind cunoscută încă suma, în vreme ce
proprietara vilei din Moara de Vânt ar solicita mii
de euro drept daune morale și materiale, pentru
distrugerea locuinței respective.

Un dublu asasinat destul de ciudat
Amintim că, la începutul lunii decembrie 2021,
polițiștii ieșeni au fost anunțați de rudele tânărului
student marocan Youssef Jniyah că acesta nu a revenit la Bruxelles. Asta, în contextul în care el avea
cumpărat un bilet de avion cu plecare din Iași.
nu prea vrea să plece, pe acolo a mai apărut o panaramă. Cică, angajații au pus de o revoltă, nemulțumiți că manajerul nu vrea să le dea tichetele
de vacanță, ca să plece și ei liniștiți în conșediu.
Că pe la toate spetalele s-au dat tichetele alea,
numai la ei nu s-a dat nimic. Angajații de pe acolo
au făcut scandal că Mărtălescu are salar de vreo
30 mii de lei pe lună și bonusuri de performanță
de vreo 25 la sută, plus afaceri cu medicamente,
afaceri cu angajările, afaceri cu echipamente medicale și chestii de astea. Unde mai pui că nici budele nu le-a reparat, iar oamenii fie se țin până
ies din tură, fie se duc în boscheții de lângă. Cert
e că panarama e mare de tot.

Telefonul misterios din taxi!
S-a schimbat total la față
Babetele continuă rubricuța de astăzi cu o
enformație despre faimosul agramat al târgului,
sinatorul cel obosit Arăgăzel Pompa. Cică, acu o
vreme când era încă prezident de cejău, Arăgăzel
s-a dus cu un taxi la muncă, că rămăsese cu mașine pe chituci. Când să stea și el liniștit cică a
primit un telefon care l-a schimbat la față, de a
început să delireze de era să facă taximetristul

Oamenii legii au făcut cercetări și au ajuns la
vila închiriată de marocan pe strada Moara de
Vânt. Anchetatorii au dat acolo peste un tablou de
groază: Youssef Jniyah şi iubita lui, Ioana Vanesa
Burlacu, erau morți în același pat. Ulterior, poliţiştii au ajuns la Ahmed Sami El Bourkadi, studentul
canadian de origine marocană bănuit de comiterea dublei crime. El a fost prins în Roma și a fost
readus în Iași, fiind arestat preventive și, mai apoi,
trimis în judecată. Acum, rudele marocanului ucis
în vila din Moara de Vânt cer despăgubiri considerabile.
Ciprian NEDELCU

accident. Era taman în perioada când se duce cu
amanta la cejău să joace „table” cu ea pe acolo.
Că l-o fi sunat dumana Muhaela nevasta, că l-o fi
sunat Mărcelică Ciolăcosul sau nine știe ce popândău pezedist, cine știe? Cert e că era alb ca
varul și tremura ca varga...

Amantlâc în buricul târgului!
Istorioară cu pesediști
de frunte în ziua mare
La final de rubricuță babetele cele hâtre vă
mai povestesc una despre un amantlâc în prefeciura din buricul târgului. Pe acolo este o tânără
sicritară care a tot avansat pe foncții de vreo
câțiva ani încoace, și care nu prea are actele cum
trebuie. Cică tânăra cu andradele bălane a devenit feblețea unui sau altuia de acolo, că e la ea
tot vine ba Cretian Șpanciu, ba vreun Romică de
la Olt, care d efapt a și adus-o pe acolo acu multă
vreme, și din vorbă în vorbă se ajunge la una alta.
Umblă vorbele pe acolo cu viteza luminii, după
cum se vede. Fumeia nu prea respectă ce scrie
în fișa postului și a avansat pe ochi frumoși ca să
fie treaba bună să nu fie rea. Unde mai pui că și
prefeciul Bogdănel Cojoc se bagă în joc...

