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Scenariu de film horror, la Iași: îi distrug
zilnic toată munca! Raluca Partenie:
„Sunt disperată, nu mai știu ce să fac!”
Raluca Partenie și Mariana Ciobanu sunt două localnice din satul
Tansa, care se plâng de efectele devastatoare pe care le are prezența
ciorilor care și-au făcut cuiburi în
zonă. Acestea susțin că păsările
dăunătoare le-au lăsat fără recoltă și
fără legume pe care să le pună pe
masă. Ieșencele povestesc și despre
comportamentul bizar al ciorilor,
care au început chiar să fure pui de
gâscă dintr-o curte.
Locuitorii satului Tansa trăiesc
într-un film horror din cauza sutelor
de ciori din zonă. Fermierii nu pot să
își adune recoltele din cauza păsărilor care distrug tot ce le iese în cale!
De la sute de pomi de cireși, la simplele legume din grădină, localnicilor
nu le-a mai rămas nimic. Pe lângă
mâncarea pe care le-o iau oamenilor
de la gură, păsările fac gălăgie și nu
îi lasă să închidă un ochi noaptea.
Totul a pornit de la faptul că autoritățile au omis să taie ultimii doi plopi
din acea zonă, iar ciorile și-au mutat
toate cuiburile în zona respectivă.
Acum, sătenii se chinuie să obțină o
aprobare de la Direcția Județeană de
Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași ca să rezolve problema.

Film horror la capătul
satului Tansa din Belcești
La ieșirea din satul Tansa spre
satul Hodora, comuna Belcești, oamenii trec printr-un coșmar din
cauza ciorilor care și-au făcut cuiburi în copacii din apropiere. Acestea
le fac stricăciuni de proporții agricultorilor și le distrug tot ce au prin grădină. Sătenii așteaptă ca autoritățile
să facă ceva, însă măsurile se lasă
așteptate.
„Am tot depus plângeri. Anul trecut am făcut sesizare la administrația drumurilor județene și au declarat
că nu sunt fonduri pentru tăierea copacilor. Trebuie să avem răbdare să
aibă fonduri ca să taie 2 copaci. Anul
acesta, din 500 de copaci pe care îi
am, am cules doar 120 de kg de cireșe. Ne mănâncă usturoiul din grădină, porumbul, castraveții. Nu pot
să dorm cu un geam deschis vara,

fac gălăgie. Acești copaci sunt un
pericol pentru trafic și pentru trecători. Când a bătut vântul, s-au rupt
crengile și au picat peste gardul vecinului, l-au distrus. Am dat 650 lei
pe un tun pentru ciori, nicio rezolvare. Probabil s-au obișnuit cu el. Din
cât porumb mi-am pus în grădină,
doar doi mi-au rămas. Am muncit și
am cheltuit bani degeaba”, se plânge
Raluca Partenie, o locuitoare a satului Tansa.
Femeia adaugă faptul că nu este
singura nefericită în acest caz, păsările producând daune însemnate și în
alte gospodării.
„Nu sunt singura, mai sunt câteva
case aici cu aceeași problemă. Neam săturat. Avem un vecin care are
pământ în arendă, vreo 3 hectare de
porumb a întors anul trecut, nu a mai
făcut nimic. L-a întors târziu, a pus
omul floare, tot la fel, tot porumbul i
l-a distrus. Aș vrea eu o aprobare ca
să îi tai din banii mei, ca să nu fiu
dată în judecată”, adaugă ieșeanca.

Mariana Ciobanu, rămasă
fără păsările din curte
În trecut, administrația publică sa ocupat de tăierea copacilor de pe

strada respectivă, însă a omis să
scape de ultimii doi copaci din capăt,
motiv pentru care toate păsările șiau mutat cuiburile în plopii rămași în
picioare. Cel mai grav este afectată
Mariana Ciobanu care locuiește
exact lângă copacii cu pricina.
„Nu știm ce să mai facem. Nu pot
dormi copiii, am și mama bolnavă, nu
se poate. Ciorile mi-au luat toți puii
din curte. Sunt sătulă de ele. Din grădină mi-au scos tot. Ce pun azi, ele
scot mâine. Nu pot lăsa un geam
deschis. Aseară cred că au venit și
altele. Nu se poate tăia un copac?
Păsările vin pe gard, se uită la tine,
degeaba le alungi, s-au obișnuit. Nu
pot pune mâncare la păsările din
curte, că vin peste ele. Dau eu cui
trebuie să se ocupe 10 litri de benzină, numai să îl taie. Nu pot să îl tai
eu, trebuie să vină E.ON-ul să dea firele de electricitate jos. Acum sunt
zeci de cuiburi acolo. Îmi iau tot de
prin ogradă. E jale. A mai fost presa
pe aici, au filmat, dar nu s-a schimbat nimic. Lumea ne întreabă cum
putem trăi așa. Nu pot să las casa și
să plec, unde să mă duc? Am cumpărat niște pui de gâscă, 30 de lei bobocul. Pe toți mi i-au luat”,
povestește Mariana Ciobanu.

Sătenii s-au plâns la Primăria comunei Belcești despre această situație, însă administrația locală nu
poate face nimic până nu primește
aprobarea de la DJADP pentru tăierea copacilor.
„Cunoaștem situația. Am vorbit la
DJADP. Acum așteptăm aprobarea
de la dumnealor să tăiem deoarece
acei copaci sunt pe drumul județean.
Sunt în administrarea lor și nu putem
să intervenim fără acceptul dânșilor.
Am avut o discuție chiar cu domnul
director, vom primi un răspuns ca să
îi putem ajuta pe cetățeni. Au venit și
la mine oamenii, mi-au spus. Am zis
că dacă nu au ei cu ce să se deplaseze, trebuie vorbit și cu cei de la
E.ON, că sunt niște fire printre copaci și trebuie scoase. Cum primim
acceptul, se va rezolva. O să mai insistăm dacă nu ne răspund”, a declarat primarul comunei Belcești,
Dumitru Tanasă.
Acum, reprezentanții locali așteaptă un răspuns pentru a putea interveni și a rezolva situația. Până
atunci, oamenii continua să trăiască
ca într-un film horror, înconjurați cât
vezi cu ochii de ciori.
Violina GORCINSCHI
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Primarul Mihai Chirica și-a
declarat averea. Iată ce sume a
învârtit edilul Iașului în ultimul an

Din averea primarului Mihai Chirica
fac parte 3 terenuri și 3 locuințe în
Iași și în județul Suceava, dar și
conturi bancare. Primarul și-a trecut
un teren și o casă pe numele fiului
său minor, Ștefan. La capitolul
imobiliare, primarul nu a declarat
nicio altă schimbare. Edilul încasează
și chirie de la un apartament situat în
centru
Primarul Mihai Chirica și-a actualizat recent
declarația de avere pe anul în curs. Declarația primarului nu a suferit modificări substanțiale față
de cea din anul 2020, primarul având aceleași proprietăți imobiliare declarate anterior. Primarul
municipiului Iași se poate însă lăuda cu terenuri în
alte județe din țară, în localități cu specific turistic
din zona Bucovinei.

Ce avere are primarul Mihai Chirica?
Primarul Mihai Chirica deține un teren agricol
extravilan în comuna Bârnova, cumpărat în anul
2004, teren în suprafață de 1.400 metri pătrați.
Edilul municipiului Iași mai deține un teren agricol
de 4.200 metri pătrați în extravilanul localității Neagra Șarului, din județul Suceava, pe care l-a cumpărat în anul 2008. De asemenea, primarul Iașului
mai are un teren intravilan în municipiu, cumpărat

în anul 2019, de 836 metri pătrați și care a fost trecut pe numele fiului său, Ștefan Chirica. Acest
teren se află pe strada Manolache Drăghici din
zona restaurantului Bolta Rece, din municipiul Iași.

Două apartamente și
o casă în centrul Iașului
La capitolul imobile, primarul Mihai Chirica a
arătat că deține un apartament de 70 metri pătrați, luat în 2011, în zona bulevardul Independenței. De asemenea, pe numele soției sale, Cristina
Chirica, apare un apartament de 72 metri pătrați,
pe care aceasta l-a cumpărat în anul 2012. Edilul
Iașului are și o casă de locuit în zona centrală, de
136 metri pătrați, cumpărată în anul 2019, pe numele fiului său. Aceasta a fost luată după anul
2020.

Indemnizație de peste 13 mii lei pe
lună pentru primarul Iașului
La capitolul active financiare, primarul Iașului
a declarat un cont deschis în anul 2012 în valoare
de 9.000 lei și un alt cont deschis în anul 2019, în
valoare de 11.200 lei. Primarul nu a declarat alte
venituri sau plasamente și nici măcar un alt autoturism în proprietate personală. La capitolul datorii, primarul municipiului Iași a evidențiat un
credit către o persoană fizică de 100 mii lei. Este
vorba de unchiul său, Vasile Chirica, de la care a

luat un credit în 2014 și care va fi scadent în 2023.
În cursul anului 2021, Mihai Chirica a avut o indemnizație de la Primăria municipiului Iași de 164.258
lei, respectiv de 13.689 lei lunar. În timp ce soția
sa, Cristian Chirica, a avut un venit de 60.000 lei
anual, de la firma Lactahan SRL din Urecheni, județul Neamț, societate care are ca obiect de activitate fabricarea de produse lactate. Pe lângă
aceste venituri, edilul Iașului a mai declarat un
venit de 5.000 de euro din închirierea apartamentului de pe bulevardul Independenței.

Primarul este și membru
în unele asociații
Primarul municipiului Iași este și membru al
Asociației Euromedical Recovery, societate cu sediul în strada Pantelimon Halipa, în incinta Spitalului Clinic de Recuperare Iași. Asociația a fost
înregistrată în anul 2013, nu este plătitoare de TVA,
iar pe 2020 a avut un profit brut de aproape
170.000 lei. Edilul este și membru în Asociația Național Culturală „Cultul Eroilor” cu sediul în bulevardul Ion Mihalache în București. Edilul este și
membru în Asociația de Părinți de la Colegiul Național Iași. Declarația de avere a primarului Mihai
Chirica a fost depusă și la Agenția Națională de Integritate.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Pavele distruse pe trotuarul de la Piața Dacia.
Directorul EcoPiața: „Nu am văzut că distrug pavelele!”

În fiecare duminică, în Piața Dacia
este organizată piața de animale. Cu
toate acestea, de ceva timp, în piață
au început să apară vânzători de
mobilă. Greutatea vehiculelor a dus
la pavele distruse pe trotuarul de la
Piața Dacia. Un cetățean îngrijorat de
situație a sesizat atât autoritățile
locale, cât și pe directorul EcoPiața,
Cristinel Stărică. Însă, până în
prezent, nu a fost luată nicio măsură
pentru remedierea problemei
Recent, Adrian Lăcătuș, care se autointitulează „Lunetistul”, a încercat să atragă atenția autorităților asupra unei situații care i s-a părut
abuzivă în ceea ce privește staționarea comercianților de mobilă pe trotuarul din preajma pieței
Dacia. Plângerile lui nu au fost luate în serios. Așadar, acesta a decis să-și exprime frustrarea pe rețelele de socializare, în speranța că va schimba
ceva.

Pavele distruse pe trotuarul
din Piața Dacia
Recent, Adrian Lăcătuș, care se autointitulează „Lunetistul”, s-a plâns pe rețelele de socializare în legătură cu distrugerea pavelelor de pe
trotuarul pieței din cartierul Dacia. Terasamentul
este distrus de comercianții care vin duminica în
târgul de animale ca să vândă mobilă.
Adrian Lăcătuș a remarcat cum, de la o vreme,
câteva mașini de mare tonaj staționează în mod
abuziv pe trotuarul de lângă piață. Interesat de situație, acesta a început să îi urmărească îndea-

proape și a remarcat mai multe nereguli, printre
care și faptul că vânzătorii nu ar elibera bon fiscal.
„În cadrul pieței Dacia Iași, duminica, se organizează târg de animale. De o perioadă au apărut
niște vânzători clandestini de mobilă, care folosesc
spațiul respectiv, trotuarul, pentru a-și parca vehiculele de mare tonaj. Alături de mașina respectivă
mai parchează alte două, la fel de mari. E evident
că inclusiv bordura este spartă de unde urcă și de
unde coboară”, a explicat Adrian Lăcătuș.

Reacția directorului
EcoPiața, Cristinel Stărică
Nemulțumit de ceea ce se întâmplă, ieșeanul
a încercat să ia legătura cu autoritățile locale și cu
directorul EcoPiața, Cristinel Stărică, dar plângerile nu i-au fost luate în serios de către aceștia.
„Între timp, eu am încercat să îl contactez pe
domnul de la EcoPiața, părtinitor la o combinație.
Că eu nu înțeleg cum un șef de piețe acceptă alături de vânzare de animale, vânzare de mobilă.
După ce că nu-și plătesc taxele, ei mai și distrug
bunuri făcute din bani publici. Infrastructura din
Dacia nu se pretează pentru un astfel de comerț,
mai ales că în Iași există târg de cherestea. Eu,
între timp, am făcut demersuri către Primărie,
către poliția locală, am depus plângere cu fotografii”, a mai adăugat ieșeanul.
Acesta a depus plângere la poliție, oferind și
fotografii care să demonstreze daunele produse,
dar, deocamdată, a primit doar un număr de înregistrare.
Întrebat despre această situație, directorul
EcoPiața, Cristinel Stărică, cel care a mai primit și
în trecut plângeri din partea comercianților din
cauza condițiilor din piețe, a explicat că persoa-

nele care se ocupă de vânzarea de mobilă au autorizație și plătesc taxe pentru locul pe care-l
ocupă în acest spațiu, dar că nu știe nimic despre
distrugerile pe care aceștia le produc.
„Nu am văzut că distrug pavelele!”, s-a limitat
să spună Cristinel Stărică. Cetățeanul care a remarcat cum pavelele sunt distruse pe trotuarul din
piața Dacia este același individ care are, deocamdată, în curs și campania „Asigură-te că te-ai asigurat”. Prin acest demers, el vrea ca șoferii din Iași
să devină mai vigilenți, transformând astfel drumurile ieșene într-un spațiu mai sigur.
Emanuela Băluță
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O vedeți? Este poate cea mai focoasă
coafeză din Iași și a fost la un pas de
moarte! Luiza, fata unui om de afaceri, s-a
înfipt cu mașina într-un stâlp din Nicolina și
a fost scoasă țipând din mormanul de fiare
Luiza Morariu este poate
una dintre cele mai
frumoase coafeze din Iași,
iar miercuri noaptea a fost
la un pas de moarte. A
pierdut controlul volanului
și s-a înfipt într-un stâlp
din Nicolina. A rămas
încarcerată, iar pompierii
au scos-o cu mari eforturi
dintre fiarele contorsionate

Una dintre cele mai focoase coafeze din Iași a fost la un pas de moarte,
după ce mașina pe care o conducea a
fost scăpată de sub control. Luiza Morariu are 27 de ani și este din Roman. Ea
conducea un autoturism marca VW
Passat, mașină deținută de firma tatălui
ei, un om de afaceri din Roman. Luiza a
participat la o petrecere la un restaurant
din Lunca Cetățuii, iar mai apoi s-a urcat
la volan și a plecat spre Iași. În intersecția de la Rondul Vechi, tânăra a scăpat
autoturismul de sub control și a intrat în
coliziune cu un stâlp.

Tânăra coafeză a rămas
încarcerată după impact
Impactul a fost unul extrem de
puternic, iar tânăra a rămas încarce-

rată. Martorii au sunat imediat la numărul unic de urgențe 112, iar la fața
locului au ajuns mai multe echipaje
de prim ajutor. A început o luptă contra-cronometru pentru salvarea tinerei. Aceasta țipa ca din gură de
șarpe, în timp ce pompierii încercau
să o extragă dintre fiarele contorsio-

nate. În urma impactului, picioarele
tinerei au avut cel mai mult de suferit. Salvatorii au fost nevoiți să
scoată în totalitate o ușă pentru ca
tânăra să fie eliberată. Trebuie precizat că în accident a fost implicat și
un autoturism echipat TAXI.

Dosar penal deschis pe
numele Luizei Morariu
La fața locului au ajuns și polițiștii rutieri care au făcut verificări.
Aceștia au vrut să o testeze cu aparatul alcooltest, însă nu a fost posibil.
„În noaptea de 22 iunie a.c., în jurul
orei 00:00, am fost sesizați despre
un accident rutier, soldat cu victime
omenești, produs pe raza municipiului Iași. Din cercetările efectuate
până în prezent, s-a constatat faptul
că în accident au fost implicate două
autoturisme. În urma impactului, o
persoană a fost rănită. Conducătoarea auto nu a putut fi testată cu aparatul alcooltest, fiindu-i însă
prelevate mostre biologice de sânge,

în vederea stabilirii alcoolemiei. Celălalt conducător auto a fost testat
alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.
În cauză a fost întocmit dosar penal
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
vătămare corporală din culpă. au
transmis reprezentanții IPJ Iași.
Era sub influența alcoolului?
Luiza Morariu lucrează la un
salon din zona centrală a Iașului, iar
miercuri ar fi participat la ziua de
naștere a unui coleg. Unele voci spun
că tânăra ar fi consumat băuturi alcoolice, iar dintr-o dată ar fi dispărut
de la masă. Ulterior, colegii ei au
aflat că aceasta ar fi provocat un accident rutier și este rănită. Tânăra a
fost transportată la spital, iar acolo
ar fi fost supusă unor intervenții chirurgicale. Dacă aceasta ar fi fost sub
influența alcoolului în momentul în
care a produs accidentului, va trebui
să răspundă în fața legii. Rămâne de
văzut ce se va întâmpla cu focoasa
coafeză.
Sorin PAVELESCU
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Ritualuri, obiceiuri și tradiții în noaptea de Sânziene

Pe 24 iunie, în Biserica Ortodoxă se
sărbătorește Nașterea Sfântului Ioan
Botezătorul. Sărbătorea este
cunoscută în popor ca Sânzienele
sau Drăgaica. În noaptea de
Sânziene, se obișnuiesc să se facă
tot felul de ritualuri, care au menirea
de a atrage iubirea, fertilitatea și
belșugul
Sânzienele sunt cunoscute în mitologie românească drept zâne rele, sinonime cu Drăgaicele.
Sânzienele plutesc în aer sau umblă pe pământ în
noaptea dintre 23 și 24 iunie. În ajunul Nașterii
Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele dansează
și cântă, împart rodul holdelor, tămăduiesc bolnavii și apără holdele de grindină. Sărbătorea Sânzienelor este înțesată de o multitudine de credințe
și obiceiuri, printre acestea numărându-se și jocul
ielelor. Se spune că persoanele care văd acest joc
al ielelor vor rămâne mute sau nebune.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul,
înaintemergătorul Domnului
Pe 24 august este sărbătorită ziua în care s-a
născut Sfântul Ioan Botezătorul. Acesta a fost
adus pe lume la bătrânețe de către Elisabeta, din
seminția lui Aaron. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul s-a petrecut cu 6 luni înainte de nașterea
Mântuitorului, pregătind minunea nașterii lui Iisus
Hristos din Fecioara Maria. Sfântul s-a născut în
cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul i-a fost vestită
preotului Zaharia de către îngerul Gavriil. Deoarece Zaharia nu a crezut în cele spuse, a rămas
mut până la botezul fiului său.
Potrivit Scripturilor, zămislirea Sfântului Ioan
Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl său,

a tămâiat în Sfântul Altar, loc în care numai arhiereul intra o singură data pe an, în luna a șaptea,
ziua a 10-a.
Această lună din calendarul iudaic cuprindea
o parte din septembrie și alta din octombrie.
Având în vedere cele descoperite în Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți au rânduit ca ziua zămislirii
Sfântului Ioan să fie pe 23 septembrie, iar ziua de
24 iunie ziua nașterii sale. Trebuie să ținem cont
că după solstițiul de vară, din 21 iunie, ziua începe
să scadă și noaptea să crească. Astfel, s-a ajuns
la concluzia că Sfântul Ioan Botezătorul, persoana
care reprezintă Legea Veche, s-a născut într-un
timp când ziua se micșorează, acesta fiind un
semn că Legea Vechiului Testament începe să
apună pentru că vine Legea Harului, Legea lui
Hristos. Să nu uităm că Nașterea Mântuitorului
este prăznuită pe 25 decembrie, după solstițiul de
iarnă din 22 decembrie, când ziua începe să
crească.

Ce fac românii în noaptea de Sânziene,
pentru belșug și fertilitate
Sărbătoarea Sânzienelor își are originea în cultul roman al zeiței Diana. De aceea, în Ardeal, sărbătorea este numită „Sânziana”, denumire care
provine din numele latin al zeiței Diana: „Santa
Diana”. În schimb, în Muntenia și Oltenia, se sărbătorește „Drăgaica”, aceasta fiind numele slav al
sărbătorii. După unii specialiști, sărbătoarea își
are originea într-un cult geto-dacic străvechi al
Soarelui.
Conform tradiției, Sânzienele sunt niște fete
frumoase, care, de regulă, trăiesc prin păduri sau
pe câmpuri. Ele conferă puteri magice plantelor.
Dacă sunt sărbătorite așa cum se cuvine, Sânzienele fac culturile să rodească, le ajută pe femei să
nască prunci sănătoși, înmulțesc păsările și animalele și tămăduiesc bolnavii. În schimb, dacă nu

li se oferă cinstea cuvenită, acestea se înfurie și
devin asemenea zânelor rele, cunoscute în popor
drept iele sau rusalii.
În noaptea de Sânziene se fac focuri mari în
care se aruncă diverse substanțe frumos mirositoare. Băieții agită făclii, în timp ce se cântă din bucium și se strigă cu putere pentru a speria spiritele
rele. În zona Bistriței, există obiceiul ca în ajunul
Sânzienelor să se facă focuri mari, în care localnicii
sar pentru a se purifica. De sărbătorea Sânzienelor
sunt legate o multitudine de ritualuri, care au menirea de a asigura rodnicia pământului. Femeile
măritate pot urma ritualuri care să le ajute să dea
naștere la copii sănătoși, în timp ce fetele tinere
recurg la diverse ritualuri pentru a-și afla ursitul.
Codruța Șoroagă
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Toți clienții ei sunt înnebuniți după miresmele vândute de
ieșeancă! Influencerița Gabriela Bitiușcă lucrează cu brand-uri
din străinătate și vrea să dea lovitura cu Auroma!
Gabriela Bitiușcă are 24 de ani și
este creator de conținut pe sectorul
modă și lifestyle. De câteva luni, tânăra și-a dezvoltat și un business dedicat artei, esteticului și produselor
handmade. Pe site-ul Auroma.ro
sunt comercializate lumânările vegane și accesorii din mărgele, pietre
semiprețioase, realizate în totalitate
de ea.
În momentul de față, Gabriela nu
obține venituri mari, brand-ul său
fiind abia la început de drum. Tânăra
încearcă să-și amortizeze investiția
inițială, reușind acest lucru datorită
faptului că realizează și accesorii de
ceva timp, obținând venituri considerabile. În plus, Gabriela postează și
pe Instagram, activând în sectorul
social media de mai bine de 9 ani. Pe
viitor, tânăra își dorește să devină un
reper în zona produselor handmade
și, totodată, să ajungă la un public tot
mai mare atât pe Facebook, cât și pe
TikTok.

Gabriela Bitiușcă realizează
conținut online de mai bine
de 9 ani, produsele sale
cucerind Instagram-ul
Gabriela Bitiușcă și-a dorit să
facă o carieră în domeniul designului
vestimentar, însă acest lucru nu i-a
reușit. Cu toate acestea, tânăra își
folosește simțul artistic cu care a
fost înzestrată pentru a realiza pro-

duse handmade, care sunt comercializate pe site-ul auroma.ro.
„De când am terminat liceul, în
orașul natal, Bacău, mi-am dorit să
urmez cursurile la Facultății de Design Vestimentar din București, însă
am avut neșansa să nu găsesc tutorele potrivit pentru realizarea portofoliului de care aveam nevoie la
admitere, așa că am ales o altă facultate dintr-o zonă cu care deja eram
familiarizată, anume Comunicare și
Relații Publice, deoarece deja mă
ocupam de câțiva ani de paginile
proprii de pe rețelele sociale și de
blog-ul personal, lucru ce m-a ajutat
să trec și să înțeleg mult mai bine facultatea. Deși studiile le-am făcut
într-un domeniu care nu prea avea
legătura cu zona artistică, nu m-am
dezis de dorința de a crea lucruri estetice și frumoase. Așa că am găsit
un hobby buget friendly pentru un
student. Am luat de la un magazin
super cunoscut din București câteva
mărgele și am început sa fac accesorii pentru mine. Nu după foarte
mult timp, după încheierea facultății,
am început să reciclez lumânările
cumpărate pentru decorul camerei
în care stăteam, topind ceara rămasă pe fundul paharelor pentru a
crea o lumânare nouă.
Și iată, câțiva ani mai târziu, în
pandemie, am pus bazele unui mic
cont de Instagram, unde am început

să comercializez accesorii din mărgele și perle, Iconic Jewelries, iar
ceva mai târziu, și lumânări artizanale Auroma, turnate hand-made în
cele mai frumoase forme și cu cele
mai interesante mirosuri din uleiuri
esențiale 100% naturale.
De câteva luni am pus bazele
site-ului auroma.ro, unde îmi place
mie să spun că vând «arta mea». Pe
acest site, poți găsi produse făcute
din pasiune pentru estetic și grijă
pentru mediul înconjurător”, povestește Gabriela.

Realizează lumânări
parfumate handmade și are
deja mii de clienți
Gabriela mărturisește faptul că
realizarea bijuteriilor și a lumânărilor
parfumate îi ia mult timp, fiind nevoie de multă atenție pentru ca produsele finite să fie cu adevărat
desăvârșite. În ciuda timpului alocat,
tânăra mărturisește că are parte de
satisfacții enorme atunci când vede
că produsele sale sunt apreciate.
„În prezent, materia primă mi-o
procur din 2-3 magazine online, dar
și de la producători locali de ceară de
soia, pietre semiprețioase (jad, agat,
ametist etc.) și uleiuri esențiale.
În ceea ce privește produsul finit,
depinde de complexitatea accesoriului, pentru că eu lucrez doar pe comandă, dar fac și multe accesorii
personalizate. Este o treabă destul
de minuțioasă, poate să dureze de la
câteva minute, la câteva ore.
În materie de lumânări, acestea
necesită foarte multă atenție în procesul de realizare. Ceara trebuie topită la temperatura potrivită, trebuie

adăugați coloranți, trebuie pus uleiul
în momentul potrivit, trebuie turnat
în forme, după care amestecul trebuie lăsat timp de 6 ore la uscat și,
eventul, se mai adaugă și alte detalii
pe lumânare la final. Practic atât procesul de realizare al accesoriilor, cât
și al lumânărilor necesită câteva ore
bune, mai ales că aleg să fac totul
manual și pe cont propriu. Cu toate
acestea, vă pot spune ca nu există
satisfacție mai mare decât atunci
când vezi rezultatul muncii tale”,
mărturisește tânăra.
Gabriela plănuiește să-și dezvolte afacerea și, în timp, să ajungă
să fie un reper pe piața produselor
handmade. Tânăra este conștientă
că va avea de înfruntat foarte multe
provocări, dar este pregătită să le
facă față.
„La momentul actual, desfășor
campanii cu diverse brand-uri din
țară și din străinătate. Cu foarte
multă dedicare și cunoștințe despre
rețelele sociale am dezvoltat un cont
coerent care, într-un final, a adus și
oportunități de colaborări atât barter, cât și plătite. Am în plan să mă
dedic dezvoltării auroma.ro prin participarea la cursuri, workshop-uri și
târguri pentru a învăța de la cei mai
buni din domeniu atât despre producerea produselor, cât și despre ceea
ce înseamnă antreprenoriat și promovare. Fiind încă la început de
drum cu site-ul, pot spune că abia
acum încep adevăratele provocări și
trebuie sa fiu într-o continuă învățare pentru a face diferența pe
această piață”, a spus, în final, Gabriela Bitiușcă.
Codruța Șoroagă
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Pogromul de la Iași, comemorat
printr-o serie de evenimente la
81 de ani de la cumplitul masacru
Pogromul de la Iași, comemorat
printr-o serie de evenimente la 81 de
ani de la cumplitul masacru. Miercuri, 29 iunie 2022, Muzeul Național
al Literaturii Române derulează acțiuni la Casa Muzeelor, acolo unde
este amenajat și Muzeul Pogromului
de la Iași. Evenimentelor din Ziua Comemorării Pogromului de la Iași li se
adaugă și o serie de activități de
educație muzeală pe tematica Pogromului de la Iași, desfășurate în
orașul Iași și la Casa Muzeelor, în perioada 28-30 iunie 2022, cu rolul educării și conștientizării.
Miercuri, 29 iunie 2022, Muzeul
Național al Literaturii Române
(MNLR) Iași organizează o serie de
evenimente dedicate comemorării a
81 de ani de la Pogromul de la Iași,
cumplitul masacru al evreilor din
orașul Iași petrecut în anul 1941, la
sfârșitul lunii iunie. Evenimentele se
vor desfășura la Casa Muzeelor,
acolo unde este amenajat și Muzeul
Pogromului de la Iași. Începând cu
ora 18:00, va avea loc un concert
coral susținut de Corul academic
„Gavriil Musicescu”, dirijat de Bogdan
Cojocaru. Din repertoriul interpretat
de artiștii invitați fac parte: Corul
sclavilor evrei din opera Nabucco
(Giuseppe Verdi), Lacrimosa din Requiem KV 626 (Wolfgang Amadeus
Mozart), Avinu Malkeinu (Max Janowski), Avinu Shebashamayim (Sol
Zim).

Pogromul de la Iași,
comemorat printr-o serie de
evenimente la 81 de ani de
la cumplitul masacru
De la ora 18:30, tot la Casa Muzeelor, va fi pus în scenă momentul
artistic „Shalom, Israel!”, dedicat memoriei victimelor Pogromului de la
Iași. „Shalom, Israel!” pornește de la
piesa omonimă scrisă de Claudia
Motea în urma unei vizite la Iași și
participarea la evenimentele de comemorare a victimelor Pogromului
de la Iași din anul 2017. Piesa propune
o poveste de iubire dintre un evreu
mozaic și o tânără creștină, pretext
artistic pentru a evoca tragedia Po-

gromului din Iașul anului 1941. Alături
de actrița Claudia Motea vor performa soprana Arlinda Morava și solista la pian Adriana Alexandru.
Claudia Motea este actriță, regizoare,
dramaturgă, poetă, scenaristă, producătoare. A absolvit Facultatea de
Arte, la București, are un master în
Dramaturgie Cinematografică la
Stratford Career Institute – Montreal,
Canada, a absolvit cursuri post-universitare la University of Ontario, Canada. Între 1995-1997 a jucat
în „Danaidele”, spectacol de teatru
regizat de Silviu Purcărete, cu reprezentații în multe țări europene, precum și în Statele Unite ale Americii.
A scris scenariul și a jucat opt roluri
în spectacolul-film „Iubește-mă…
America!”, în regia lui Alecu Croitoru.
A scris și produs mai multe filme de
scurt metraj, printre care și Kandy –
Ciocolată de lux cu gust de
femeie, unde joacă alături de Adrian
Enache. Este directorul artistic al
trupei Teatrul Nostrum, unde a realizat mai multe spectacole, între care,
cel mai recent, Brâncuși, dragostea
mea, este inclus în stagiunea 20212022 a Teatrului Dramaturgilor din
București.

Zilei Comemorării
Pogromului de la Iași li se
adaugă și o serie de
activități de educație
muzeală pe tematica
Pogromului de la Iași
De la ora 20:00, va avea loc proiecția filmului documentar « La mort
en face – Le Pogrom de Iași », un demers necesar pentru restabilirea
adevărului și conștientizarea tragediei întâmplate în Iași. Regizat de
Nellu Cohn (Paris, Franța), semnat
împreună cu William Karel, și produs
de Cinétévé și France Télévisions, filmul descrie masacrul în masă al
evreilor petrecut în România în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial,
comis de armată, autorități și populația română din Iași. Una dintre supraviețuitoarele masacrului de la Iași
a fost și mama regizorului Nellu
Cohn. Filmul este filmat parțial la
fosta Chestură a Poliției Iași, astăzi
Casa Muzeelor. Proiecția filmului va
fi urmată de o dezbatere, în prezența
regizorului Nellu Cohn, care va răspunde întrebărilor legate de izbucnirea antisemită din 1941, contextul ei
și evenimentele care au precedat-o

și care au alimentat-o. Nellu Cohn
este realizator de filme documentare, muzician, om de radio și fotograf. În anul 1975 a emigrat în Israel,
unde a absolvit Academia Rubin din
Ierusalim, clasa de compoziție și dirijat. În anul 1978 a absolvit și Conservatorul Național de Muzică din
Paris. În anul 2016, Nellu Cohn a regizat documentarul Tel Aviv Live, o
continuare a cărții sale omonime.
Filmul a fost selectat la multe festivaluri (Paris, Miami, Chicago, Moscova, Varșovia) și difuzat de
televiziunile publice din Israel, Austria, precum și de pe Sky Art Channel
din Noua Zeelandă. Evenimentelor
din Ziua Comemorării Pogromului de
la Iași li se adaugă și o serie de activități de educație muzeală pe tematica Pogromului de la Iași,
desfășurate în orașul Iași și la Casa
Muzeelor, în perioada 28-30 iunie
2022, cu rolul educării și conștientizării. Mai multe detalii vor fi publicate
pe site-ul www. muzeulliteraturiiiasi.ro. Astfel, Pogromul de la Iași,
comemorat printr-o serie de evenimente la 81 de ani de la cumplitul masacru.
Valentin HUȚANU
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De astăzi, 24 iunie, și până duminică,
26 iunie 2022, la Iași are loc faimosul
Târg național de ceramică
tradițională „Cucuteni 5.000”.
Care sunt surprizele acestei ediții

Târgul național de ceramică tradițională „Cucuteni 5.000” va avea loc anul acesta începând cu
24 iunie 2022 (astăzi) și va fi accesibil până duminică, 26 iunie 2022, în Parcul Copou. Totul se află
în organizarea Consiliului Judeţean Iaşi, prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Iaşi. 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.
În organizarea Consiliului Judeţean Iaşi (CJI),
prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, de astăzi, 24 și până
duminică, 26 iunie 2022, în Parcul Copou va avea
loc 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, meș-

teri 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).

În acest week-end 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 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 realizate prin metode
vechi și care sunt scoase la vânzare. 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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Ei sunt decarii ieșeni la Evaluarea
Națională din acest an!
Performanță extraordinară reușită
de Vasile Amariței, de la Voinești!

În județul Iași, 16 elevi de clasa a VII-a au obținut media
10 la examenul care îi va conduce la liceele de top. Ei
sunt decarii ieșeni la Evaluarea Națională. Instituțiile de
învățământ din Iași păstrează tradiția de a oferi elevilor
cunoștințele necesare pentru a demonstra că școala este
ocupația principală a unui elev silitor. 16 elevi din Iași au
demonstrat că și după trei ani de pandemie notele pot
reflecta efortul copilului și al profesorilor de pe parcursul
celor 4 ani de gimnaziu. Ei sunt decarii ieșeni la
Evaluarea Națională și instituțiile de învățământ care i-au
condus pe drumul spre performanță
Ei sunt decarii ieșeni la Evaluarea
Națională: nota maximă, luată de Vasile Amariței, de la Voinești
Cei 16 elevi care au reușit performanța de a lua nota 10 la ambele
probe ale examenului de Evaluarea
Națională sunt: Vasile Amariței, Teofana Agape, Ema-Ioana Liță, Teo-

dora-Monalisa Strachină, Marian
Tudor Brumă, Ilinca Ciobanu, Daria
Sfecliș, Elena Anastasia Stoica, Teodora Bitta, Alessia Anton, Ilinca Maria
Banu, Diana-Andreea Iftimie, Lavinia-Alexandra Timofte.
Vasile Amariței a absolvit în
acest an Școala Gimnazială „Ioanid

Romanescu” din comuna Voinești.
Acesta consideră că cele două probe
de la Evaluarea Națională au fost facile, mai ales cea de la Limba română. Băiatul ar dori să meargă la
Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași.
„Subiectul de la examen a fost
foarte ușor la Română. Am făcut pregătire doar un semestru. Doresc să
continui pe profilul de mate-info”,
declară Vasile Amariței, unul dintre
elevii care au obținut media 10 la
Evaluarea Națională.
O altă școală gimnazială care a
avut performanța mediei 10 la Evaluarea Națională este Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” Iași, reprezentată
de eleva Teofana Agape.
„Consider că Evaluarea Națională

din 2022 a fost un examen echilibrat,
în același timp consistent și solicitant, la care absolvenții clasei a VIIIa ar fi putut obține rezultate
deosebite doar în urma unei munci
constante pe tot parcursul ciclului
gimnazial (avem în vedere că programul zilnic de învățare al unui elev
este de minimum 10 ore – 7 ore petrecute la școală și 3-4 ore acasă).
Vreau să mulțumesc cu deosebită
considerație părinților și profesorilor
mei excelenți, cu ajutorul cărora am
absolvit ciclul gimnazial cu media 10,
șef de promoție, și am obținut media
10 la Evaluarea Națională”, povestește Teofana Agape, tânăra absolventă.
Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași a avut două medii de 10 în

<<
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rândul elevilor absolvenți de clasa a
VIII-a.
„Sunt foarte fericită pentru rezultatul obținut! Mi-au fost alături în primul rând familia și prietenii, în plan
emoțional susținându-mă și oferindu-mi încredere. De asemenea,
am avut oportunitatea de a lucra cu
niște profesori deosebiți, care m-au
călăuzit pe drumul cel bun – domnul
profesor diriginte Ciprian Baghiu și
doamna profesoară Mariana Chiriac.
Cu ajutorul lor și al școlii, de care mam atașat, am reușit să obțin
această performanță”, a declarat
Ema-Ioana Liță, absolventă a Colegiului Național „Costache Negruzzi”
Iași.
Ema este mândră de ea și de colegii săi și dorește să continue studiile de liceu în cadrul aceluiași
colegiu.
O altă elevă care a obținut media
10 la Evaluarea Națională, de la Colegiului Național „Costache Negruzzi”
Iași, este Teodora-Monalisa Strachină. Aceasta dorește să mulțumească tuturor profesorilor și mai
ales părinților săi – mama profesoară
de matematică și tatăl care a fost suportul emoțional pe parcursul pregătirilor sale.
„Rezultatele obținute la examenul de Evaluare Națională au reprezentat un prilej de a-mi dovedi
utilitatea cunoștințelor dobândite pe
parcursul anilor de gimnaziu. În colectivitatea negruzzistă, am avut posibilitatea de a-mi pune în valoare
potențialul, încurajată de corpul profesoral al Colegiului Național «Costache Negruzzi» , condus de doamna
prof. dr. Camelia Gavrilă”, transmite
Teodora-Monalisa Strachină.

Colegiile de prestigiu din
Iași păstrează tradiția
mediilor de 10
Colegiul Național din Iași a avut
șapte elevi care au obținut media 10
la examen.
Daria Sfecliș încă nu poate crede
că a obținut nota maximă.
„E destul de greu să cred că am
luat atât de mult. A fost un proces
destul de complicat și m-a surprins,
pentru că la ambele simulări am avut
note mai mici decât ar fi trebuit și
chiar m-au făcut să nu am încredere
în abilitățile și cunoștințele mele.
Însă, sunt fericită că am reușit să
obțin această notă. M-au ajutat atât
profesorii, cât și prietenii și familia.
Sunt foarte entuziasmată să-mi văd
rezultatul”, a declarat Daria Sfecliș,

elevă din cadrul Colegiului Național
Iași.
Ioana Iasmina Huțupașu este un
elev care învață pe cont propriu și
obține rezultate remarcabile.
„E un copil care muncește singur,
nu a fost niciodată împinsă de la
spate. Tot timpul și-a organizat timpul așa cum a crezut ea că e bine, ca
să învețe cât mai mult. Din partea
mea a primit susținere, în sensul că
i-am oferit toate condițiile. Ea e cea
care ia inițiativa, fără să fie obligată
și fără să fie împinsă de la spate. Ea
vrea să rămână în continuare la Colegiul Național, nu știu exact pe ce
specializare”, a relatat mama Ioanei,
Lili Huțupașu.
Marian Tudor Brumă dovedește
că perseverența e cel mai important
aspect pentru performanță.
„Este rodul muncii lui și al profesorilor din Colegiul Național Iași. Colegiul Național oferă un climat
prielnic performanței și sunt de
apreciat atât corpul profesoral, conducerea, cât și colegii, pentru că ultimii ani i-a petrecut într-un colectiv
competitiv, bazat pe încredere, respect reciproc, stimă față de școală și
de profesori. Ambiția, munca, perseverența și dorința de a învăța lucruri
noi l-au determinat să obțină
această notă”, povestește Ioan
Brumă, tatăl lui Marian Tudor Brumă.
Ilinca Ciobanu a muncit pentru a
dovedi faptul că nota 10 nu este un
lucru imposibil și a reușit acest lucru.
„Este foarte multă muncă și
sârguință în tot ceea ce face. A fost
ambiția ei personală, a depus mult
efort ca să ajungă aici. E munca ei și
suntem foarte fericiți și mândri de
ceea ce a reușit să facă”, susține
Cornel Ciobanu, tatăl Ilincăi.
Anastasia Stoica face parte din
echipa elevilor olimpici de la Colegiul
Național Iași.
„A primit susținere. Anastasia
este un copil foarte muncitor în primul rând. În timpul acestor 4 ani de
gimnaziu, a fost o muncă susținută.
Ea a mai participat la olimpiade dea lungul timpului. Și-a dorit foarte
mult să obțină note maxime la Evaluare și la Română și la Matematică.
Punctul ei forte a fost Matematica,
dar nu s-a dat în lături de la română”,
povestește mama Anastasiei, Mihaela Stoica.
Teodora Bitta a obținut acest rezultat în urma ambiției de a dovedi că
munca nu este în zadar.
„A muncit foarte mult și constant
în cursul anilor. A fost foarte ambi-

țioasă, și-a dorit să aibă un rezultat
foarte bun, chiar dacă nu i-am cerut
niciodată așa ceva. A fost ambiția ei
personală. A avut noroc de o clasă
bună, de profesori buni. A fost ambițioasă și la trecerea în clasa a V-a.
Suntem surprinși, nu ne-am așteptat
la așa o performanță. E munca ei, e
rezultatul ei și suntem foarte mândri.
În continuare, probabil va alege un
profil real, pe partea de științe”, declară Cristiana Bitta, mama Teodorei.

Colegiul Național „Emil
Racoviță” are patru
reprezentanți în rândul
decariștilor
Cei 4 decariști de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași sunt Anton
Alessia, Ilinca-Maria Banu, Diana-Andreea Iftimie, Lavinia-Alexandra Timofte. Aceștia transmit mulțumiri
tuturor profesorilor care au adăugat
cunoștințe în „bagajul” fiecăruia.
„Evaluarea Națională a reprezentat pentru mine cheia spre o lume
nouă. Pășesc acum cu bucurie spre
o nouă etapă din viața mea, mai încrezătoare în propriile forțe și mai
dornică să evoluez”, transmite Alessia Anton.
Niciunul dintre elevi nu pare că ar
fi țintit neapărat nota 10, dar și-au
dat interesul să arate tot ce au mai
bun.
„Nu credeam vreodată că două
cifre ar putea însemna atât de mult
pentru mine, dar această notă de 10
pe care am obținut-o la Evaluarea
Națională mi-a dovedit contrariul.
Aceasta este rodul muncii mele din
ultimii patru ani, rodul efortului
depus de toți cei din jurul meu, de la
părinți, până la profesori. Evaluarea,
urmată și de frumosul rezultat, a însemnat multă muncă, stres și dedicare. La acest rezultat, aș mai putea
adăuga și premiul I la Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și
Aplicații Practice”, povestește IlincaMaria Banu.
Fiecare elev consideră că partea
emoțională contează la fel de mult ca
pregătirea teoretică.
„Datorită mentorilor care m-au
modelat în toți acești ani și care miau influențat idealurile, am reușit să
iau examenul cu notă maximă. Pot
afirma că experiența acestui obstacol mi-a întărit spiritul competitiv,
dorința de a fi mereu prima și de a
face față oricărei provocări. Consider că pentru Examenul de Evaluare
Națională trebuie să te pregătești intens și constant, dar trebuie să ai și

o puternică stăpânire emoțională”,
declară Diana-Andreea Iftimie.
Toți cei cu note de 10 au crezut
că este ireal acest rezultat. Se vor
bucura din plin de vacanță.
„Astăzi dimineaţă m-am trezit şi
parcă îmi era frică să intru pe site-ul
cu note, cu toţii eram stresaţi şi aşteptam afişarea lor. În jur de ora
11:00, am observat că s-au încărcat
rezultatele, mi-am introdus codul şi
nu mi-a venit să cred: nota 10.00 la
ambele probe. Iniţial, am crezut că
nu văd bine sau că am greşit o cifră,
dar asta era realitatea. Atunci am simţit cum e să fii fericit în adevăratul
sens al cuvântului şi nu puteam să
îmi stăpânesc lacrimile, tot stresul a
dispărut brusc, fiind copleşită de
ideea unui nou început”, a declarat
Lavinia-Alexandra Timofte.
Absolut fiecare elev în parte este
recunoscător mentorilor care i-au
asistat pe drumul învățăturii și abia
așteaptă începutul noului capitol important: liceul.

Rata de promovabilitate de
84,5% pentru Evaluarea
Națională din 2022
La nivelul județului Iași, din totalul de 6900 de absolvenți înscriși,
6562 candidați au fost prezenți la
ambele probe, rata de participare
fiind de 95,10%.
Din totalul de 6562 candidați prezenți, 5544 de candidați au obținut
medii mai mari sau egale cu 5 (cinci),
rezultând o rată de promovabilitate
de 84,5%. Anul acesta, 16 candidați
au obținut media generală 10 (zece)
la examenul de Evaluare Națională.
Raportându-ne la numărul notelor de
10, județul Iași este pe poziția a III-a
la nivel național. La proba de Limba
și literatura română, 5894 de elevi ieșeni, reprezentând un procent de
89,82%, au obținut note peste sau
egale cu 5 (cinci), iar 41 de candidați
au fost notați cu 10 (zece).
În schimb, la proba de Matematică, 5272 de candidați, 80,34%, au
note peste sau egale cu 5 (cinci), iar
206 candidați au obținut nota 10
(zece).
Elevii nemulțumiți de rezultatele
obținute au putut depune contestații
joi, 23 mai 2022, în intervalul orar
16:00-19:00, și vineri, 24 iunie, între
orele 8:00-12:00. Rezultatele finale
de la Evaluarea Națională vor fi afișate sâmbătă, 30 iunie 2022.
Andreea Andrei
Emanuela Băluță
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Cei mai buni viitori ingineri din Iași,
premiați într-o manieră specială

Unii dintre viitorii ingineri
din Iași, premiați într-o
manieră specială de către
Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi”.
Instituția a lansat o
competiție inedită pentru
studenții săi: cel mai bun
proiect de diplomă de la
fiecare facultate susținut în
sesiunea de anul acesta va
fi premiat cu un laptop.
Premierea va avea loc după
analizarea tuturor
proiectelor, pe data de 1
iulie 2022
Studenții care au elaborat cele
mai bune proiecte de diplomă, de la
fiecare facultate, premiați de Universitatea Tehnică (TUIASI) „Gheorghe
Asachi” din Iași cu un laptop. Institu-

ția a lansat o competiție inedită pentru studenții săi: cel mai bun proiect
de diplomă de la fiecare facultate
susținut în sesiunea de anul acesta
va fi premiat cu un laptop. Premierea
va avea loc după analizarea tuturor
proiectelor, pe data de 1 iulie 2022.

Cei mai buni viitori ingineri
din Iași, premiați într-o
manieră specială
Competiție este derulată în cadrul proiectului de dezvoltare instituţională
TechGo
(CNFIS-FDI-2022-0010), ce are ca
obiectiv principal reducerea abandonului şcolar şi actualizarea strategiei
de inserţie a absolvenţilor pe piaţa
muncii, corelat cu creşterea transferului tehnologic dinspre TUIASI către
mediul industrial. „Proiectul este
axat pe consolidarea relaţiilor de cooperare cu mediul industrial şi crea-

rea unui sistem de corelare între cerinţele de pe piaţa muncii şi oferta
educaţională a TUIASI, precum
şi dezvoltarea resursei umane prin
crearea de noi competenţe şi premierea rezultatelor cu aplicabilitate
directă industrială sau realizate în
cooperare cu mediul industrial. TechGo are patru direcţii de dezvoltare”, au precizat coordonatorii
proiectului.

Platformă de training online intitulată „Absolvent de
studii universitare.
Încotro?”
Pe data de 3 iunie a avut loc primul dintr-o serie de trei workshopuri
cu principalii actori din mediul industrial din regiune pentru identificarea
trendului de cercetare şi a nevoilor
actuale de specializare, precum şi a

competenţelor care le lipsesc absolvenţilor TUIASI. Workshopurile sunt
organizate ca o serie de întâlniri nonformale, pentru a se putea crea un
cadru mai bun, atipic, de comunicare
şi colaborare. Tot în cadrul TechGo se
va înfiinţa o platformă de training online intitulată „Absolvent de studii
universitare. Încotro?”. Platforma de
training va fi implementată şi înglobată în platforma educaţională TUIASI şi va cuprinde organizarea unor
sesiuni de training online, susţinute
de către invitaţi din mediul industrial.
Sesiunile online vor avea ca principal
scop îmbunătăţirea competenţelor
transversale (soft skills, cum sunt
denumite în mediul industrial) ale
studenţilor TUIASI. Așadar, cei mai
buni viitori ingineri din Iași, premiați
într-o manieră specială.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Caz cum rar ți-e dat să auzi! I-a
dat viață cea care avea să-i
devină soție, după ce i-a donat
un rinichi. Poveste de film la Iași

Un bărbat a primit a doua
șansă la viață chiar de la
soția lui, după ce aceasta ia donat un rinichi. Daniel și
Florina Huțuțoi nu au fost
compatibili doar pe plan
sentimental
Daniel Huțuțoi poate spune că
este cel mai norocos bărbat din lume
și că a făcut cea mai bună alegere
atunci când s-a căsătorit cu Florina.
Se pare că cele două suflete pereche
nu sunt compatibile doar sentimental, iar acest lucru i-a salvat viața lui
Daniel. Bărbatul suferea de o boală
genetică renală, făcea dializă de
două luni și avea nevoie de un transplant renal.

Testele de compatibilitate au
arătat că soția ar fi un donator potrivit, cealaltă variantă fiind ca el să
intre pe o listă de așteptare pentru
un organ de la o persoană aflată în
moarte cerebrală. „Am simțit dintotdeauna că suntem compatibili. Vă
spun sincer, chiar de înainte ca soțul
să ajungă în stare gravă. Acum câțiva
ani, am aflat de boala aceasta, pentru că mama lui a avut, iar ea a decedat din cauza acestei afecțiuni.
Știam că inevitabil se va ajunge aici
și eu le spuneam prietenilor de mult
că, atunci când va fi nevoie, eu îi voi
dona un rinichi. Sunt liniștită. Am
făcut-o pentru copil, pentru noi…”, a
povestit Florina Huțuțoi, cu zâmbetul
pe buze de pe patul de spital.

Transplantul renal a avut
loc în urmă cu 3 zile după ce
soția i-a donat un rinichi
soțului ei
Marți, 21 iunie, la Spitalul „Dr. C. I.
Parhon” din Iași, a avut loc o intervenție inedită, un transplant de rinichi de la soție către soț. Femeia de
34 de ani a fost de acord să își doneze unul dintre organele funcționale către soțul de 43 de ani, pentru
a-i salva acestuia viața. „Șansa acestui bărbat a fost că soția sa a fost
acord să doneze, iar analizele au arătat că există o compatibilitate bună.
Pe lângă compatibilitatea imunologică, a fost și una emoțională. Dată
fiind afecțiunea genetică, nu erau
multe alte șanse pentru a se realiza

un transplant de la o rudă apropiată,
astfel că acesta trebuia să aștepte
să fie compatibil pentru a primi un
organ de la un donator aflat în
moarte cerebrală”, a declarat conf.
dr. Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al
unității medicale. Starea celor doi
este bună, aceștia aflându-se în perioada de refacere în Compartimentul de Transplant Renal al Spitalului
„Dr. C. I. Parhon”.

Compatibilitatea între soț și
soție este foarte rară
De regulă, compatibilitatea între
soț și soție este una destul de rară:
la Spitalul „Parhon” au fost numai 6
cazuri în care transplantul s-a putut
realiza între soți în ultimii 22 de ani.
Andreea PĂDURESCU
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Reguli noi de circulație pe cea mai
aglomerată șosea din Iași! Timp de 2 luni,
șoferii vor sta la cozi kilometrice
Noi reguli de circulație pe
DN 28, cea mai aglomerată
șosea din Iași. Din cauza
unor lucrări la podul din
zona Sârca, drumarii au
instalat un semafor pe
porțiunea respectivă de
drum. Circulația se
desfășoară pe un sens pe
perioada lucrărilor de
decopertare și asfaltare.
Coada de autoturisme se
întinde și pe trei kilometri
Coadă kilometrică pe drumul național din zona localității Sârca, comuna Bălțați. Din cauza lucrărilor de
modernizare a șoselei și a podului
din zona localității respective, drumarii ieșeni au impus o serie de restricții de circulație care au dat peste
cap traficul rutier. S-a ajuns ca un
conducător auto să facă și zeci de
minute pentru a traversa zona respectivă, iar circulația între Iași și
Târgu Frumos să devină o adevărată
aventură.

Trafic de coșmar pe cea mai
aglomerată șosea din Iași
Lucrările la podul de la Sârca au
fost începute în luna mai 2022, pe DN
28, conform drumarilor ieșeni. De
altfel, Direcția Regională de Drumuri
și Poduri (DRDP) Iași a demarat lucrări de înlocuire a bordurilor de delimitare a trotuarului pietonal,
înlocuirea parapetului, urmate de așternerea covorului asfaltic pe carosabil. „Pe podul de pe drumul
național ce traversează localitatea

Sârca, județul Iași, circulația autovehiculelor se desfășoară pe un sens,
alternativ, dirijat prin semafoare. Măsura a fost instituită ca urmare a lucrărilor la partea de suprastructură
a acestui obiectiv, în cadrul proiectului de lărgire a căii podului”, au
transmis cei de la DRDP Iași. Pentru
a se putea lucra, cei de la DRDP Iași
au instalat un semafor provizoriu pe
podul de la Sârca. „Lucrările au demarat pe 11 aprilie 2022, până acum
acestea desfășurându-se la partea
de infrastructură și în albie. Proiectul
are în vedere aducerea părții carosabile la lățimea drumului, cu scopul
eliminării pericolului reprezentat de
îngustarea drumului și a ambuteiaje-

lor create în zonă”, au mai menționat
cei de la DRDP Iași.

Lucrări finalizate în august
Executantul lucrării este Conhidro SRL, termenul de finalizare fiind
de 90 de zile. După organizarea de
șantier și pregătirea lucrărilor, proiectul a fost demarat abia din
această lună. În aceste condiții, până
în luna august , șoferii vor trebui să
se înarmeze cu răbdare. „DRDP Iași
face apel la înțelegere din partea
conducătorilor auto pentru disconfortul produs, cu recomandarea de a
respecta noul regim de circulație instituit în zona de lucrări”, au mai spus
cei de la DRDP Iași.

Parapet median pe DN 28
lângă Bălțați
În zona Sârca – Bălțați au avut loc
mai multe accidente rutiere în ultima
perioadă. Pentru a preveni numărul
de accidente rutiere, DRDP a montat
un parapet din rulouri mediane pe
mijlocul șoselei. Acest parapet de tip
rulouri este gândit să disperseze
energiile din timpul unui impact și să
redirecționeze înapoi pe calea de rulare autovehiculele care se lovesc de
el. În aceste condiții, drumarii au implementat o serie de măsuri pentru
a reduce accidentele de pe cea mai
aglomerată șosea din județul Iași.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

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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Dosar nr. 2410/2013
Subsemnata Darie Andreea, executor judecătoresc în circumscripţia
Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Sos. Arcu nr. 33, bl.CL5, sc.B, parter,
În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ., aducem la
cunoştinţa generală că, în data de 12.07.2022, orele 12.00, va avea loc la
sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE si CRISTIAN LUPU- NICOLAITA din Iasi,
str. Arcu nr. 33, bl.CL5, sc.B, parter, jud. Iasi, vânzarea la licitaţie publică
a imobilului reprezentat de teren intravilan in suprafata de 2500 mp,
imobil situat in Budai, judet Iasi, imobil inscris in C.F. nr. 61285 Podu
Iloaiei, nr. cadastral 1056/2, la preţul de 48.023.04 lei, reprezentand
50% din pretul de evaluare proprietatea debitorilor ARCHER OLGA si
ARCHER CONSTANTIN,
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit
să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru
vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se
prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor
cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de
cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii trebuie să
consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc la LIBRA INTERNET
BANK, in contul nr. RO20BREL0002000783170101, cel mai târziu până la
termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul
de pornire a licitaţiei imobilului, în sumă de 4803 lei.

Dosar nr. 2786/2013
Subsemnata Darie Andreea, executor judecătoresc în circumscripţia
Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, str. Arcu nr. 33, bl.CL5, sc.B, parter,
jud. Iasi,
În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ., aducem la
cunoştinţa generală că, în data de 12.07.2022 orele 10.00, va avea loc la
sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE si CRSITIAN LUPU – NICOLAITAIasi, str.
Arcu nr. 33, bl.CL5, sc.B, parter, jud. Iasi, vânzarea la licitaţie publică a
imobilului teren intravilan compus din parcela CC de 150 mp pe care
se afla C1 cu s.c. de 122 mp, parcela A de 281 mp categoria arabil,
parcela V de 69 mp categoria vie, inscris in CF 61754 a localitatii
Letcani (Nr. CF vechi 419) nr. cadastral 61754, 61754 – C1 ( Nr. Cad.
Vechi 582/2) si teren intravilan in suprafata de 48.62 mp , inscris in
CF 61755 ( Nr. Vechi CF 440 ) a localitatii Letcani, nr. cadastral
582/1/1/2/2, la preţul de 37725 euro - reprezentand 75%, proprietatea
debitorului FRUNZA DAN.
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit
să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru
vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se
prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor
cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de
cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii trebuie să
consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc la LIBRA INTERNET
BANK cont: RO09BREL0002000783170202,, cel mai târziu până la
termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul
de pornire a licitaţiei imobilului în sumă de 3772.50 euro.
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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.

Vineri, 24 iunie
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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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.
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@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

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.

MEDIU
SC STONE REAL ESTATE SRL prin
STOEAN LUCIAN, anunță publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de emiterii a acordului
de mediu pentru proiectul
“Construire locuinţe individuale
înşiruite pe teren proprietate,
branşamente utilităţi, împrejmuire
şi organizare de şantier conform
PUZ aprobat prin HCL 4/ 2017 ”,
propus a fi amplasat în comuna
Rediu, satul Rediu, NC.-69997,
69996, Jud. Iaşi. Informațiile
privind proiectul propus, pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iași din
mun. Iași, Calea Chişinăului nr. 43,
în zilele de luni-joi între orele 8:00
– 16:30 și vineri între orele 8:00 –
14:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Iași.
S.C. GRADENA CONCEPT S.R.L.
reprezentată de IOSUB CRISTIAN,
titular al proiectul “Construire
locuinte colective, imprejmuire,
racorduri utilități, organizare de
șantier ”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Iași, 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 județul
Iași, comuna Miroslava, satul
Valea Adanca, nr. cad. 84379,

84378, 93718. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Iasi, Calea
Chişinăului. nr. 43, în 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.

CONCURSURI
Comuna Dolheşti, județul Iaşi
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale de execuţie,
vacante:- mediator sanitar
comunitar, în cadrul
compartimentului “Romi”; conducător/şofer de utilaj
(mecanic utilaj), în cadrul
compartimentului „Administrativ
– Gospodărie comunală”;
Condiţiile specifice de participare
la concurs, a) pentru postul de
mediator sanitar comunitar: studii generale finalizate cu
diplomă; - vechime pe același
post sau pe un post similar: 3 ani;
- cunoştinţe de operare pe
calculator – nivel minim.b) pentru
postul de conducător/şofer de
utilaj (mecanic utilaj): - studii
medii/generale, calificari –
mecanic utilaj, buldoexcavatorist,
mecanic agricol, mecanic utilaje
îmbunătățiri funciare; - permis de
conducere minim categoria ”Tr” experiență în utilizarea utilajelor; vechime în specialitate : 5 ani ;
Etapele stabilite pentru concurs:
selecţia dosarelor; proba scrisă;
interviul. Depunerea dosarelor se
va efectua, în termen de 10 zile
lucătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României partea a III-a. Concursul
va avea loc la sediul Primăriei
Dolhești din satul (comuna)
Dolhești, județul Iași, după cum
urmează: Data probei scrise:
18.07.2022, ora 10.00. Data și ora
susținerii interviului se vor afișa în
mod obligatoriu, odată cu afișarea
rezultatelor la proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs va
conţine în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6
alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare. Bibliografia şi relaţii
suplimentare se obţin la sediul
Primăriei Comunei Dolheşti,
localitatea Dolheşti, jud. Iasi.
Persoană de contact: Marcu Ana,
tel: 0762258773 / 0232321800.
SERVICIUL DE AMBULANTA
JUDETEAN IASI cu sediul în Bld.
Primaverii nr. 74 organizează
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a 3
funcții contractuale de execuție
vacante repartizate astfel: - 1
post asistent medical debutant PL
– Stația centrală Iași, - 1 post
vacant asistent medical generalist
PL – Substatia Targu Frumos, - 1
post vacant asistent medical

generalist debutant PL –
Substatia Pascani; CERINŢE
PRIVIND OCUPAREA
POSTURILOR DE ASISTENT
MEDICAL: - asistent medical
generalist PL, - Diploma de școală
sanitară postliceală sau
echivalentă sau diploma de studii
postliceale prin echivalare
conform H.G. 797/1997, - 6 luni
vechime în specialitate. - asistent
medical generalist debutant PL, Diploma de școală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diploma de studii postliceale prin
echivalare conform H.G.
797/1997/, - Fără vechime în
specialitate. Concursul se va
organiza conform calendarului
următor: - De pe data 27.06.202208.07.2022 între orele 09.00 –
13.00 primirea dosarelor de
concurs; - 15.07.2022 proba
scrisa ora 10.00/ afișare rezultate
proba scrisă ora 15.00, 20.07.2022 proba practica ora
10.00/ afișare rezultate proba
practică dupa ora 15.00, 25.07.2022 proba de interviu ora
10.00/afișare rezultate proba
interviu dupa ora 15.00. Relaţii
suplimentare se vor obţine la
sediul SAJ Iași, Bulevardul
Primăverii, nr. 74, et. 2, cam 41 Tel.0232.208152.
U.M.01512 Sibiu din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează
concursul pentru ocuparea a două
posturi vacante de personal civil
contractual din cadrul Centrului
Secundar de Învățare a Limbilor
Străine din Iași, de profesor studii
superioare de lungă durată, grad
didactic definitiv, II-I, în ramură de
știință filologie, domeniul de
licență limbă și literatură, toate
specializările care conțin limba și
literatura engleză ca specializare
principală sau secundară/ramură
de știință filologie, domeniul de
licență limbi moderne aplicate,
toate specializările care conțin
limba engleză sau limba și
literatura engleză ca specializare
principală sau secundară/alte
specializări din alte domenii de
licență și ramuri de știință, care
au ca specializare complementară
limba engleză sau limba și
literatura engleză şi absolvent
program formare
psihopedagogică sau master
didactic sau curs de
formator/formare profesională a
adulților, cu o vechime în muncă
şi în specialitatea studiilor de
minim 6 luni, astfel: -proba nr.1:
proba scrisă, în data de
18.07.2022, ora 09.30; -proba
nr.2: activitatea didactică la clasă,
în profilul postului didactic vacant,
în data de 22.07.2022, ora 09.30.
Data limită de depunere a
dosarelor este 08.07.2022, ora
15.30. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01512 din
mun.Sibiu, strada Revoluţiei nr.35, judeţul Sibiu. Detaliile
organizatorice vor fi afişate la
sediul unităţii şi pe pagina de
internet, la adresa:
www.armyacademy.ro. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 0269/432.990, interior
1140.
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Când furi 5 miliarde de la un colonel și le
ascunzi bine, râzi încătușat chiar și în fața
judecătorilor! Veselia întruchipată în
persoana interlopului Constantin Gangal
Constantin Gangal,
interlopul care a furat 5
miliarde de lei vechi din
casa unui fost colonel de la
Serviciul de Protecție și
Pază (SPP), a fost
prezentat în fața
judecătorilor cu propunere
de arestare preventivă
Constantin Gangal, interlopul care
a furat 500.000 de lei din casa unui
fost colonel SPP, a fost ieri prezentat
în fața judecătorilor cu propunere de
arestare preventivă. Acesta zâmbea
și părea extrem de fericit. Este lesne
de înțeles de ce. A dosit jumătate de
milion de lei, iar oamenii legii nu au
găsit toată suma. Chiar dacă va face
pușcărie, acesta a păstrat o sumă pe
care nu ar fi avut prea multe șanse să
o obțină cât era în libertate.

Cum a acționat Gangal
Vă reamintim că zilele trecute un
fost colonel de la Serviciul pentru Pro-

tecție și Pază (SPP) a rămas fără o
adevărată avere după ce un interlop ia 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 cum Constantin Gangal ar fi „operat” foarte
ușor și a pătruns în casa fostului SPPist când ușa era descuiată. Deci, interlopul nu a depus prea mult efort și
a plecat cu banii. Trebuie precizat că

Bursa bârfelor

fiul lui Ion Gangal pozează pe rețelele
de socializare într-un 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.

în telefon. Din când în când, când mai trecea câte
o gazelă pe lângă el, gaborul rădica ochii și i se
scurgea așa, ușor, câte o băluță. Oamenii răi
spun că endevidu’ rădica ochii în special la gazele
foarte tinere. Babetele nu știu dacă era vorba
despre vreo plăcere specială pentru minore, dar,
oricum, îl sfătuim pe Căcălin să aibă grijă, să nu
facă vreo nefăcută. Nu de alta, dar nu credem că
ar vrea să mai aibă belele cu șăfii!

Ditamai scandalul printre halatele
albe! În spetal e vraiște, dar șăfii
umblă prin concedii cu mașâni scumpe
Caschetarului îi curg băluțele după
fetițe... Să nu facă vreo nefăcută!
În deschiderea ediției de astăzi, babetele
bârfitoare vă prezintă una despre un nene caschetar de pren târg, pre numele lui Căcălin Dristor. Da, e vorba despre același Căcălin, de pe la
secțiunea a cincea! Zâlele trecute, o verișoară
de-a babetelor l-a văzut prin Parcul Popou pe
caschetar. Era îmbrăcat în bermude și se holba

În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una de la un spetal din giudeț, mai egzact cu privire la cel din Rașcani City.
Gurile rele spun că, după fiecare tură de angajări,
șăfii de pe acolo pleacă în „concediu” câte o săptămână, la… „cules de atenții”! Mai mult, oamenii
răi spun că, prin spetal, medicamente se cumpără numai pe referate de urgență, în timp ce
doftorii vorbesc urât cu pacienții, vin la 9:00 și
pleacă la 11:00, mâncarea pentru pacienți e ori-

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

bilă… Adicătelea e ca un sat fără câini: fiecare
face ce vrea mușchiul lui! Totodată, cică șăfimea
umblă numai cu mașini scumpe, mai apare câte
o viluță etc. Acu’, babetele nu cred chiar tăt ce
aud, dar asta nu însamnă că oamenii care ne-au
șoptit tăte aiestea mint...

S-o trezât „Văduva neagră”?! Pare că
și-a dat sama că treaba e oablă!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare vă prezintă una nouă despre endevida supranumită „Văduva neagră”. Babetele au
observat că tanti Adinuța Târtase, cea care a
ucis 4 muncitori de la Citadin într-un accident,
pe Păcurari, nu a contestat arestarea. De obicei,
tăți care agiung prin fața giudecătorilor atacă
arestările, sperând să îi înduplece pe magistrați.
Totuși, se pare că endevida s-a trezât și și-a cam
dat sama că a comis-o rău di tăt, așa că s-a abținut și a zis că e mai bine să stea liniștită, la răcoare, pentru o perioadă. Acuma, rămâne de
văzut cât o va țâne trezirea aiasta pe tanti „Văduva neagră”, pentru că, la români, o minune durează doar vreo 3 zâle, vorba din popor!

