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Sprijin pentru familiile angajaților
Citadin SA morți în accidentul din Păcurari!
Decizie luată de Consiliul Local Iași

Familiile angajaților
Citadin SA morți în
accidentul din
Păcurari ar putea
beneficia de un
sprijin financiar din
partea
municipalității. O
parte a consilierilor
locali ai Iașului au
propus acordarea
unui astfel de ajutor
financiar pentru
familiile celor
decedați în
accidentul din urmă
cu aproape 2
săptămâni
Familiile celor 4 angajați
ai societății Citadin SA, care
au murit în noaptea de 17
iunie 2022, ar putea beneficia de un ajutor financiar din
partea Primăriei Iași. Decizia
va fi luată de Consiliul Local
Iași, în urma unor propuneri
venite din partea unor consi-

lieri locali. Unii au propus
acordarea de bani pentru familiile îndoliate, alții au arătat că se impune și ca
muncitorii care și-au pierdut
viața să fie desemnați postmortem cetățeni de onoare
ai municipiului Iași.

Sprijin pentru
familiile angajaților
Citadin SA morți în
accidentul din
Păcurari
Un accident cumplit s-a
petrecut în Iași în urmă cu
doar câteva zile. Patru persoane și-au pierdut viața, iar
alte trei au ajuns în stare
gravă la spital, după ce o femeie aflată în stare de ebrietate și care conducea cu
viteză a intrat în plin în aceștia. Femeia a consumat băuturi alcoolice, iar mai apoi
s-a urcat la volan. Nu se știe
ce lucru a condus-o spre
această acțiune, însă puțin
timp mai târziu urma să i se

schimbe viața. Ajunsă în Păcurari, a pierdut controlul volanului autoturismului marca
Alfa Romeo și a acroșat 4
muncitori de la Citadin SA. În
aceste condiții, aleșii locali ai
arătat că se impune acordarea unui sprijin pentru familiile îndoliate.

Primarul Iașului cere
modificarea
legislației rutiere
Primarul Mihai Chirica a
menționat că legislația rutieră trebuie modificată pentru a-i descuraja pe cei care
conduc cu viteză și cei care
se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. „Tragediile au
continuat din cauza consumului de alcool la volan. Măsuri interne se tot fac, dar
timpul nu poate fi întors. Citadin SA va continua să lucreze și va continua să-și
facă programul pe timp de
noapte, la fel ca și CTP Iași.

Ei sunt supuși pericolului pe
timp de noapte, dar e un
motiv în plus pentru a se
cere modificarea Codului Rutier. Sunt multe accidente
rutiere motivate de viteză și
alcool”, a spus primarul Mihai
Chirica.

Consilierii locali din
Iași cer măsuri
pentru protejarea
angajaților primăriei
Consilierul local PSD Ovidiu Laicu, fost director la Citadin SA, a spus că se
impune ca angajații societăților subordonate primăriei
să fie protejați de șoferii inconștienți. „A fost un eveniment sensibil, emoționat
pentru mine. Îi cunosc pe cei
care au avut de suferit acolo,
am condus această unitate
câțiva ani, știu exact condițiile în care muncesc ei, știu
ce înseamnă viața de drumar. Rolul unui drumar se
vede în momentul în care

sunt obstacole pe drum, dar
trebuie să facem aceste lucruri. Faptul că s-a întâmplat
acel eveniment incredibil
este tragic, a fost o șoferiță
inconștientă”, a spus Ovidiu
Laicu. Și alesul local PNL
Călin Scripcaru a precizat că
statul trebuie să intervină
pentru limitarea accidentelor rutiere. „Nu este cazul să
extrapolăm cauzalitatea unui
astfel de eveniment pe o instituție. Accidentele rutiere
au o cauzalitate extrem de
complexă, viteza, consumul
de alcool, de droguri sau
afecțiuni psihice ale șoferilor. Intervenția pe acest
număr mare de cazuri de accidente trebuie să se facă la
fel de complex, pentru ca
efectul să fie la fel de scontat”, a menționat Călin Scripcaru. Astfel, Consiliul Local
Iași va decide forma unui
sprijin pentru familiile accidentului din Păcurari.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Garajul CTP Iași din cartierul Tudor va fi
demolat! Investiție nouă de 20 milioane de euro

Garajul CTP Iași din
cartierul Tudor
Vladimirescu ar putea fi
demolat. Primăria nu a
renunțat la proiectul unei
noi autogări pe locul
garajului companiei de
transport public. Mijloacele
CTP ar urma să fie relocate
în baza care va apărea în
zona cartierului CUG, lângă
platforma Fortus SA

Investiție de câteva zeci de milioane de euro în zona cartierului
Tudor Vladimirescu, în locul unde se
află garajul de autobuze al Companiei de Transport Public (CTP) SA
Iași. Municipalitatea nu a renunțat la
proiectul privind construcția unei autogări moderne pe locul actualului
garaj din Tudor, investiție care a mai
fost luată în calcul și în urmă cu
câțiva ani. Proiectul nu a beneficiat

de susținere, din cauza lipsei fondu-

rilor, iar Primăria Iași l-a pus în așteptare.

Garajul CTP Iași din Tudor
Vladimirescu ar putea fi
mutat în zona Fortus SA
Primarul Mihai Chirica a precizat
că, într-o primă etapă, autoritatea locală va gestiona proiectul transportului metropolitan, pentru a prelua
călătorii din comunele învecinate,
după care va putea trece la noua investiție. „E un subiect care a atras
atenția de ceva vreme. Deocamdată,
sperăm să se așezăm un pic planurile din cauza noilor legi ale zonelor
metropolitane, care schimbă un pic
și mobilitatea urbană. Mare parte din
activitățile de transport public de călători din zona metropolitană vor fi
parte componentă a transportului
public local de călători și va anula un
număr mare de trasee care în momentul de față operează și au nevoie
de puncte de tip autogară”, a spus
primarul Mihai Chirica.

Investiție de 20 milioane de
euro în Tudor
Edilul Mihai Chirica a menționat
faptul că proiectul autogării din zona
Tudor Vladimirescu ar putea fi reluat
în cazul în care autoritatea locală va
găsi circa 20 milioane de euro pentru
a demara investiția. „Nu am abando-

nat proiectul din Tudor Vladimirescu,
care era gândit și ca un punct intermodal, inclusiv cu linii de tramvai.
Sperăm să găsim mai devreme și finanțarea necesară. Primele estimări
pe care le-am făcut pentru autogară,
punct intermodal și celelalte lucruri
pentru funcționarea acestuia erau la
17 milioane de euro. O reactualizare
ne-ar duce spre 20 milioane euro și
pentru asta avem nevoie de o investiție majoră”, a menționat primarul
Mihai Chirica.

Bani de la Banca Europeană
pentru depoul din Dacia
Până la autogara din Tudor și
mutarea depoului în CUG, primăria va
moderniza depoul din cartierul
Dacia. Fondurile vor fi alocate în baza
unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. „Deocamdată, continuăm
programul de modernizare de la depoul din Dacia. Cred că la finalul lunii
august vom lansa caietul de sarcini
printr-o licitație internațională. Va
trebui să vedem cum gândim parcul
de tramvaie, pentru a nu deranja programul de funcționare al CTP Iași”, a
mai spus primarul Mihai Chirica.
După acest proiect, primăria va
putea trece la cel privind garajul CTP
Iași din zona Tudor Vladimirescu.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Ieșenii care circulă pe această rută trec
printr-un calvar în fiecare dimineață!
„Oamenii transpiră, parcă ar fi în saună!”
Firmele de transport din județul Iași
continuă să își dezamăgească
clienții. Cetățenii din comunele
ieșene care fac naveta către
municipiul Iași se plâng că trec zilnic
printr-un calvar, atunci când circulă
cu autobuzul. Este vorba despre
autobuzele firmei Izvoraș S.R.L., care
asigură ruta Iași – Mironeasa și care
ar fi în fiecare dimineață umplute
până la refuz cu călători. Situația
este și mai gravă acum, vara, când
este foarte cald, iar mașinile nu ar
avea aer condiționat
Ieșenii care circulă pe ruta Iași – Mironeasa cu
mijloacele de transport puse la dispoziție de firma
Izvoraș S.R.L. spun că trec printr-un calvar zilnic
atunci când pleacă la muncă. Aceștia susțin că
autobuzele sunt încărcate cu pasageri dublu față
de capacitatea pe care o au și că nu există nici alte
condiții, cum ar fi aer condiționat sau curățenie.
O ieșeancă spune că, în ciuda scumpirii biletelor,
situația devine din ce în ce mai gravă pentru călătorii care fac naveta la Iași pentru a ajunge la
muncă. Femeia precizează că cel mai rău este
vara, când oamenii se înghesuie în căldura infernală, iar autobuzele devin cuptoare pe roți. Reprezentanții firmei de transport spun că nu cunosc
situația.

Navetiștii ieșeni spun că trec printr-un
calvar când merg cu autobuzul
O femeie din comuna Șcheia a ajuns în culmea
disperării, mai ales de când a început vara.
Aceasta spune că merge cu autobuzul pe traseul
Iași – Mironeasa în fiecare zi, în condiții inumane.
„E jalnic. Este foarte aglomerat. Toată lumea
se plânge, dar le e frică să facă reclamație. Dar nu
mai rezistăm. Într-un autobuz cu 22-23 de locuri,
cred că-s vreo 30 de oameni în picioare. În cursul
săptămânii e puțin mai bine, dar în weekend e sub
orice critică. Mai am colegi care fac naveta și pe
la Voinești, dar nu se pune problema ca la noi, să
meargă călare unul peste altul în căldurile astea.
Au crescut și prețurile la bilete. La mine, aici s-au
scumpit biletele, sunt 12 lei dus-întors. Dar condiții
nu sunt. Nu avem aer condiționat absolut deloc,
ca să prinzi un loc pe scaun trebuie să te omori!
Sunt și întârzieri pe această rută. Transpiri, zici că
ești într-o saună! Nici iarna nu e bine, pentru că
nu au încălzire”, spune ieșeanca.
Femeia a vrut să își păstreze anonimatul, de
teamă că nu ar mai fi lăsată să folosească acest

mijloc de transport. Aceasta spune că, în trecut,
o persoană care a încercat să facă cunoscute neregulile acestei firme, iar acesteia i-ar fi fost, ulterior, interzis accesul în autobuz.
„Noi sunăm la firmă, dar ei nu fac nimic. Folosesc mașini vechi și mizerabile. Acum câteva zile
aveam și purici pe mine. A avut mai mulți șoferi
firma asta, dar nu au fost plătiți și ei au plecat în
altă parte, unde e mai bine. Au și întârzieri din
cauza numărului mare de călători care tot urcă și
coboară”, adaugă femeia.

Patroana firmei și primarii nu știau
despre aceste probleme
Clienții firmei Izvoraș S.R.L. ar mai fi făcut sesizări până acum din cauza acestor probleme,
însă, deși li s-ar fi promis îmbunătățiri ale serviciilor, aceștia spun că nu s-a schimbat nimic. Întrebată despre această problemă, Maria Dumitriu,
patroana firmei de transport, spune că nu știe
despre ce este vorba.
„Ce ați vrea să vă spun? Situația nu stă așa.
Dacă sună cineva și vă spune orice, asta nu înseamnă că e și adevărat. Nu știu ce să vă spun, nu
știu despre ce e vorba. Acum aud prima dată despre situația asta!”, declară Maria Dumitriu.
Nici primarii din comunele Mironeasa și
Șcheia, care sunt vizate de aceste rute, nu știau
despre situația grea prin care ar trece cetățenii.
„Nu avem așa ceva. Poate sunt probleme pe
cealaltă parte, pe Hadâmbu. La noi merg goale,
sunt autobuze mari, suntem mulțumiți. Abia dacă
sunt 10 călători de la noi dimineața, dar mai iau pe
traseu, până la Iași”, spune Elena Curcudel, primarul comunei Mironeasa.

Deși au existat plângeri chiar de la sătenii din
comuna Șcheia, primarul dă din umeri și declară
că nu ar fi auzit despre neregulile firmei Izvoraș.
„Nu am auzit despre aceste probleme. Nu mi-a
adus nimeni la cunoștință despre situație. Aș putea
să îi fac o adresă firmei de transport dacă cetățenii
sunt nemulțumiți pe această temă. La mine nu a
ajuns nicio sesizare”, a precizat Dănuț Ababei, primarul comunei Șcheia. Rămâne de văzut dacă lucrurile se vor schimba pentru navetiștii din Iași care
trec printr-un calvar când circulă cu autobuzul.
Violina GORCINSCHI
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Gratuitate la tarabe în Piața Dacia din Iași!
Investițiile EcoPiața SA sunt la pământ

Consilierii locali au aprobat
un proiect privind
acordarea de gratuitate la
tarabele din Piața Dacia.
Proiectul a venit în
perioada în care EcoPiața
SA a inițiat majorarea
tarifelor din piețele din
municipiul Iași
Municipalitatea a avizat un proiect legat de acordarea de gratuitate
la tarabele din zona Pieței Dacia, administrată de societatea EcoPiața SA
Iași. Gratuitatea se aplică pe o perioadă de 6 luni, adică până la finalul
anului în curs. În prezent, tariful în
piața Dacia este de 20 lei pe tarabă

pe zi. Însă, decizia de acordare a gratuității a venit ca urmare a solicitării
cetățenilor din zonă pentru revitalizarea Pieței Dacia. Proiectul a fost
aprobat în cele din urmă de Consiliul
Local Iași.

Gratuitate la tarabe
în Piața Dacia din Iași!
Și totuși, consilierii locali s-au
arătat nemulțumiți de faptul că bugetul EcoPiața SA nu a fost aprobat
nici până la această oră. „A trecut
aproape un an de când noi nu avem
bugetul aprobat la societatea EcoPiața SA Iași. Nu avem nici Consiliu
de Administrație, mai nou, la EcoPiața SA, ceea ce nu mi se pare în re-

gulă. Trebuie să facem ceva cu societatea respectivă”, a spus Ovidiu
Laicu, consilier local PSD. Chiar dacă
EcoPiața SA nu are bugetul aprobat,
consilierii locali au dat undă verde
acestui proiect de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Noi tarife în piețele din
municipiul Iași
Recent, societatea EcoPiața SA
a inițiat un proiect legat de majorarea tarifelor din piețele agroalimentare pe care le administrează.
Conform proiectului de hotărâre, tariful de utilizare a tarabei în piețele
Alexandru cel Bun, Nicolina, Sudului
(CUG), Hala Centrală, Independenței
și Păcurari va fi de 30 lei pe zi de tarabă, față de 25 lei, ca până acum.
Tariful pentru utilizarea unei tarabe
din Piața Dacia va fi de 24 lei pe zi
față de 20 lei, ca până acum.

Primarul Mihai Chirica
cere răbdare
Deși investițiile la EcoPiața SA
sunt la pământ, direcția condusă de
Cristinel Stărică continuă să primească girul primăriei. „Situația de
la societatea EcoPiața SA este una
mai aparte. Asta din cauza faptului
că nu găsim soluții în ceea ce privește inițierea unui program de investiții. Compania nu are cum,
împrumuturi nu primește. Am mai

cerut puncte de vedere de la Consiliul Concurenței, puncte care ne-au
fost transmise săptămâna trecută,
referitor la capacitatea de a înființa
o direcție cu o autonomie juridică
care să preia în totalitate activitatea
și automat ele să treacă în subordinea directă a Consiliului local, așa
cum este și societatea, dar să fie exceptate de la legea concurenței și de
alte interdicții, urmând ca gestiunea
să o facem direct noi”, a spus primarul Mihai Chirica.

Salariu nesimțit pentru
directorul EcoPiața SA
În tot acest timp, directorul Cristinel Stărică și-a făcut un salariu de
aproape 9.000 de euro lunar, iar investițiile lipsesc cu desăvârșire. „Am
mai găsit exemple în țară asupra
acestei modalități. Și nouă ne trebuie banii pentru studii, investiții,
pentru a reactiva activitatea din
piețe, intens afectată inclusiv de
prezența rețelelor de supermarketuri care i-au doborât din punct de vedere comercial. Dar o să venim cu un
punct de vedere final și o să înaintăm
spre propunere și dezbatere Consiliului Local”, a mai spus primarul Iașului. Proiectul legat de tarabe
gratuite pentru comercianții din
Piața Dacia din Iași va fi valabil până
la finalul anului 2022.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Start la etapa de admitere 2022, inclusiv online, la Universitatea de Științele Vieții din Iași!
Ce programe de studii pot urma candidații

Universitatea de Științele Vieții din
Iași a dat luni (ieri, 27 iunie 2022)
startul admiterii la studii universitare
de masterat. Candidații au
posibilitatea de a se înscrie la sediul
facultăților, dar și on-line. Astfel,
perioada de înscriere a candidaților
se va derula până pe 4 iulie, în cazul
depunerii actelor la sediul facultății,
și până pe 3 iulie 2022, în situația
înscrierii on-line
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de
la Brad” din Iași (USV) a dat startul luni (ieri, 27 iunie
2022) admiterii la studii universitare de masterat.
Zeci de dosare au fost depuse în doar câteva ore.
Candidații au posibilitatea de a se înscrie atât la sediul facultăților, cât și on-line. Astfel, perioada de
înscriere a candidaților este până pe 4 iulie, în cazul
depunerii actelor la sediul facultății, și până pe 3
iulie, în situația înscrierii on-line. În ceea ce privește
numărul de locuri la studiile de masterat, trebuie
precizat că absolvenții de facultate au la dispoziție
517 de locuri, dintre care 402 sunt locuri la buget.

Etapa de admitere 2022, inclusiv online, la Universitatea de Științele Vieții
din Iași pentru programe de masterat
Programele de studii de masterat sunt generoase, specializările oferite aflându-se la mare

căutare, atât în rândul absolvenților de la USV Iași,
cât și de la alte universități. Astfel, la Facultatea
de Agricultură se regăsesc: Analiză şi diagnoză în
agricultură, Managementul şi conservarea solurilor, Producerea de sămânţă şi material de plantat, Tehnologii agricole moderne, Tehnologii de
agricultură ecologică, Expertiză pe filiera produselor alimentare, Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului, Sisteme avansate de
procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare, Administrarea afacerilor agricole, Managementul dezvoltării rurale, Management în
alimentaţie publică şi agroturism, Management şi
audit în agricultură, Evaluarea şi conservarea biodiversităţii.

Admiterea, la USV Iași, la studiile de
licență, înscrierea este programată
pentru perioada 11-22 iulie 2022
Mai departe, la Facultatea de Horticultură pot
fi studiate: Amenajări peisagistice urbane și teritoriale, Horticultură ecologică, Producerea semințelor și materialului săditor horticol, Protecția
plantelor, Tehnologia și controlul calității băuturilor. Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și
Alimentare oferă: Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor, Managementul exploataţiilor în
acvacultură, Managamentul producţiilor animale,
Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Reproducţie şi
ameliorare genetică. În ceea ce privește admite-

rea la studiile de licență, înscrierea este programată pentru perioada 11-22 iulie 2022. Mai multe
detalii
pe
www.uaiasi.ro/admitere
și
https://www.facebook.com/uaiasi/.
Așadar,
etapa de admitere 2022, inclusiv on-line, la Universitatea de Științele Vieții din Iași la masterat a
debutat.
Valentin HUȚANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Decizie ciudată luată de primarul din Valea
Lupului! Liviu Dulgheru nu mai permite
branșări la utilități după asfaltare!

La Valea Lupului, se va lua
decizia ca nimeni să nu se
mai branșeze la rețelele de
utilități după ce se vor face
lucrări de asfaltare.
Primarul Liviu Dulgheru
vrea ca asfaltul să rămână
intact minimum 5 ani de la
finalizarea lucrărilor

să asigure, consideră el, faptul că asfaltul va rămâne intact minimum 5
ani de la finalizarea lucrărilor. Acesta
nu dorește să risipească fondurile
primăriei pe o asfaltare care să fie
„ciopârțită” pentru lucrările de branșare la rețelele de utilități.

Liviu Dulgheru, primarul din
Valea Lupului, vine cu un proiect care

Primarul Liviu Dulgheru a anunțat locuitorii din Valea Lupului că nu

Primarul vrea ca asfaltul să
rămână intact minim 5 ani

vor mai primi autorizație de branșament la rețelele de utilități, după ce
vor fi finalizate lucrările de asfaltare
care încep în luna august 2022.
„Vreau să conștientizeze că nu e
normal ca după ce asfaltăm să ne
apucăm să spargem. Vom identifica
toate terenurile pe care nu este construit nimic și vom înștiința proprietarii cu privire la această decizie.
Lucrările vor începe în luna august
2022 și, după finalizarea acestora, nu
se vor elibera autorizații pentru extinderea rețelelor și a branșamentelor la utilități”, a declarat primarul
comunei Valea Lupului, Liviu Dulgheru.
Primarul din Valea Lupului dorește ca lucrările de asfaltare să
ajungă intacte până la termenul de
garanție de 5 ani de la finalizarea
proiectului.
Vor fi asfaltate străzile 1 Decembrie, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Academiei, Soarelui, Mestecăniș, Măcieș,
Aleea Cocor, Aleea Irisului și Stradela
Lăcrămioarelor.

Primarul Liviu Dulgheru nu
evită să ia decizii radicale
La începutul anului 2022, primarul din Valea Lupului a mai venit cu o
propunere inedită. Acesta, sătul fiind
de faptul că, în urma lucrărilor de

branșare sau extindere a rețelelor de
gaz metan sau apă curentă, muncitorii firmelor care au efectuat lucrări
nu au reperat conform cerinței drumurile stricate în urma lucrărilor, a
venit cu propunerea de a primi o garanție a lucrărilor.
Proiectul de hotărâre, care a fost
aprobat în ședința Consiliului Local
Valea Lupului, prevede ca operatorii
care vor face lucrări în comună să
depună o sumă de bani drept „garanție” a faptului că vor lăsa sectoarele
de drum în starea în care au fost înainte de lucrări. Banii vor fi restituiți
de primărie la împlinirea a 6 luni de
la predarea lucrării, dacă într-adevăr
sectorul de drum a rămas intact.
Primarul din Valea Lupului, Liviu
Dulgheru, susține că nu mai dorește
să se facă lucrări de mântuială în comună și, mai mult de atât, nu dorește
să risipească banii primăriei, ca după
ce se asfaltează să fie stricat acoperământul asfaltic pentru branșamente. Primarul a luat o hotărâre
prin care niciun proprietar nu va mai
primi autorizație de extindere a rețelelor de utilități. Această hotărâre a
fost luată, deoarece Liviu Dulgheru
susține că vrea ca asfaltul să rămână
intact minimum 5 ani de la finalizarea lucrărilor.
Andreea Andrei
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Aceștia sunt elevii de 10 din județul Iași!
Surpriza a venit de la un liceu din Pașcani
Punctajele maxime obținute la
toate cele trei materii reprezintă o
frumoasă carte de vizită pentru admiterea la facultăți ca Informatică,
Medicină și Drept.
Rezultatele au confirmat că performanța poate fi atinsă, prin muncă.

Ei sunt elevii de 10 ai
județului Iași
Numele celor 8 elevi care au reușit să obțină note maxime la toate
cele trei discipline din cadrul examenului național de Bacalaureat 2022,
sesiunea iulie, sunt: Antonia Bădărău
Rață, Elena-Casiana Bobric, Ștefania
Gall, Mihaela Hudișanu, Mălina Harasim, Narcisa Elena Dascălu, Ioana
Roxana Popa și Ana Maria Trandafirescu.
Antonia Bădărău Rață, una dintre
cele 8 tinere, a absolvit Colegiul Național Iași, urmând un profil real, și a
reușit să se pregătească de una singură pentru „examenul maturității”.
„Anii de liceu mi-au plăcut foarte
mult, acum îmi pare rău de anii de
pandemie pierduți. Dintotdeauna am
fost pentru latura aceasta reală, cu
Matematica. M-am pregătit cel mai
mult pe cont propriu, cu ajutorul profesorilor. Părinții mei m-au sprijinit
mereu, dar niciodată nu m-au stresat, asta a fost dorința mea. În continuare, voi rămâne la Iași, la
Facultatea Drept”, a declarat Antonia
Bădărău Rață.
Notele maxime au validat efortul
depus de eleve în anii de liceu. O altă
ieșeancă de 10, Elena-Casiana Bobric, de la Colegiul Național din Iași,
are planuri mari de viitor.
„Rezultatele au venit cumva ca o
încununare a efortului depus pe parcursul celor 4 ani de liceu. Sunt
foarte fericită și emoționată, în continuare aș vrea să urmez Medicina,
să ajut alți oameni, la fel cum și pe
mine m-au ajutat profesorii”, a menționat Elena-Casiana Bobric.
Eleva de la Colegiul Național
„Costache Negruzzi”, Ștefania Gall,
consideră că examenul de Bacalaureat s-a dovedit a fi unul ușor.
„Mă bucur foarte mult de rezultatul obținut la Bacalaureat și consider
că această notă este materializarea
unei munci constante în anii de liceu
și nu numai. Am mers mereu cu plă-

cere la școală și pentru mine nu a
fost niciodată un efort să învăț, să
mă pregătesc pentru ore, să dau
teste. Am avut parte de niște profesori deosebiți, care m-au susținut
mereu și m-au încurajat să ajung
unde sunt astăzi. Pentru mine, subiectele au fost destul de ușoare,
poate și pentru că am învățat mereu
cu drag. Emoțiile au fost nelipsite totuși, dar am reușit să trec cu bine de
ele și să obțin acest rezultat frumos”,
a declarat Ștefania Gall.
Mihaela Hudișanu este numele
singurei eleve de la Colegiul Național
„Emil Racoviță” cu nota maximă la
Bacalaureat, Matematica fiind marea
sa iubire.
„În ultimii ani, am participat la
olimpiade la Matematică, așa că pentru mine Matematica și Informatica
nu au reprezentat o problemă. Chiar,
pe viitor, intenționez să mă înscriu la
Facultatea de Informatică. Într-adevăr, BAC-ul poate necesita muncă
constantă, pe un timp îndelungat, în
special la științele exacte, dar și la
Română a fost o surpriză, pentru că
la subiectul al III-lea am primit comedia, dar a fost bine, cred că toți s-au
descurcat foarte bine. Am avut noroc
de profesorul de la clasă, în special
de dl. Lucian Dorel, întrucât foarte
mulți au obținut nota 10 la Matematică, având parte de o pregătire riguroasă”, a menționat tânăra.
O surpriză plăcută a venit tocmai
de la Pașcani, una dintre absolventele clasei a XII-a, Mălina Maria Harasim, numărându-se printre ieșencele
cu media 10 la cel mai important examen.
„Am făcut pregătire doar la Română, mai mult pentru că doresc să
aplic la Facultatea de Drept și am
considerat că am nevoie de pregătire
pentru partea de gramatică. La Matematică și Biologie mi s-a părut că
a fost la nivel mediu de dificultate, la
Limba română a fost un pic mai
greu”, a spus absolventa Liceului
Teoretic „Miron Costin” Pașcani.

Liceele de top păstrează
tradiția mediilor de 10
Colegiile cunoscute în Iași au obținut și în acest an rezultate deosebite la Bacalaureat, oferind
municipiului câte doi elevi care au

demonstrat că se poate obține nota
maximă.
Narcisa Elena Dascălu, elevă la
Colegiul Național „Mihai Eminescu”
Iași, consideră că succesul apare ca
urmare a învățării constante.
„Pentru mine, Bacalaureatul a
fost un examen cu stres moderat.
Cred că această cheie a succesului
este să te apuci din timp de învățat
și să iei totul din aproape în aproape.
Doresc să merg la Facultatea de
Drept al Universității «Alexandru
Ioan Cuza» Iași. Deși pot pleca la studii în afară, voi rămâne aici”, a declarat tânăra.
Ioana Roxana Popa, de la Colegiul
Național „Costache Negruzzi”, este
de aceeași părere, studiul în timp
fiind „cheia succesului”.
„Rezultatul de la Bacalaureat a
fost neașteptat, dar însumează
munca a patru ani în care m-am dedicat cu prisosință studiului, precum
și micilor momente petrecute alături
de cei dragi, cărora le mulțumesc
pentru toată susținerea. Pot spune
că a fost vorba și de «fatum»-ul care
a contribuit la această reușită. Diferența dintre un 9,75 și un 10 ține mai
mult și de subiectivitatea corectorului, aptitudinea pentru a găsi potențiale. Pot spune liceenilor care vor
susține acest examen că este unul
de nivel mediu, chiar ușor. Cu toate
acestea, munca de la Bacalaureat
trebuie să fie însoțită întotdeauna de
consecvență. Le mulțumesc atât părinților mei, care întotdeauna au
apreciat sârguința și dorința mea
pentru a-mi vedea idealurile devenite realitate, cât și școlii, profesorilor care au reușit să aibă un ecou în

interiorul meu. Studiul pentru acest
examen nu l-am pus niciodată în
prim-plan, chiar și în clasa a XII-a.
Mai mult decât atât, am alternat cu
studiul unei limbi clasice, limba latină, unde am reușit să am și o calificare internațională la «Certamen
Ciceronianum». Astfel, voi urma cel
mai probabil o secție de Limba română – Literatura universală și comparată, dar consider că drumurile
niciodată nu vor avea obstacole.
Poate voi urma chiar și Filosofie, Istorie sau Drept în viitorul apropriat”,
a precizat Ioana Roxana Popa.
Cea de-a doua „tânără de 10” de
Colegiul Național „Mihai Eminescu”
Iași, Ana Maria Trandafirescu, are în
plan să urmeze următoarele studii în
afara țării.
„Examenul de Bacalaureat este
un examen al maturității, este un
parcurs ușor, cu suișuri și coborâșuri, acest examen a reprezentat o treaptă importantă în
dezvoltarea mea ca om și ca elev. Aș
putea spune că nu a fost neapărat un
obiectiv să iau 10 la Bacalaureat, am
reușit asta depășind obiectivele.
Este un examen dificil, am lucrat
mult pentru el și pentru asta sunt
mândră că m-au ajutat părinții, sora
mea mai mare și cadrele didactice
de la Colegiul «Mihai Eminescu».
Sper ca pe viitor să reușească și mai
mulți elevi să realizeze aceste rezultate. Mă îndrept către o universitate
din afara țării, pentru că doresc să
urmez un profil de comunicare și relații internaționale”, a spus Ana Maria
Trandafirescu.
Andreea Andrei
Andreea Timofte
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Zile pline de evenimente la
comemorarea Pogromului de la Iași

Pogromul de la Iași, comemorat printr-o serie
de evenimente la 81 de ani de la cumplitul masacru. Miercuri (mâine), 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.
Mâine, 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 Pogromului din Iașul anului 1941.
Alături de actrița Claudia Motea, vor performa soprana Arlinda Morava și solista la pian Adriana Alexandru. Claudia Motea este și dramaturg, pe lângă
preocupările profesionale de actriță, regizoare,
poetă, scenaristă, producătoare. A absolvit Facultatea de Arte la București, a urmat 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 scurtmetraj, 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 2021-2022 a Teatrului Dramaturgilor din
București.

Zilei Comemorării Pogromului de la
Iași i 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
valentin.hutanu@bzi.ro
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Mărturia bărbatului care a
scăpat de furia „Văduvei negre”
îți dă fiori reci: „Am văzut-o cum
vine, iar mai apoi m-am trezit
la spital. Am și acum coșmaruri”

Doar o secundă a făcut diferența
dintre viață și moarte pentru Nicu
Acasandrei, unul dintre norocoșii
care a scăpat cu viață în urma tragicului accident din Păcurari. Au trecut
aproape două săptămâni de la carnagiul provocat de „Văduva neagră”,
însă pentru Nicu Acasandrei coșmarul continuă. Nu poate uita momentul în care moartea a trecut razant pe
lângă el și și-a pierdut 4 colegi.
Acesta își amintește tot ce s-a întâmplat atunci și povestește că el se
afla la câțiva pași de ceilalți colegi
care lucrau la canal și au fost zdrobiți
de șoferița băută. Bărbatul încă are
coșmaruri. „Îmi amintesc tot ce s-a
întâmplat atunci, aș vrea să pot uita.
Îmi amintesc cum am văzut că mașina vine spre noi, iar după m-am
trezit la spital. Am și acum coșmaruri
cu ce s-a întâmplat atunci. Aștept să

văd ce se va întâmpla și unde va
duce ancheta. Țin legătura cu familiile celorlalți colegi care au murit,
însă nu mai știu nimic de celălalt
coleg care încă se află în stare gravă
la spital”, a spus Nicu Acasandrei,
unul dintre supraviețuitorii carnagiului provocat de „Văduva neagră” în
Păcurari.

Patru colegi de-ai lui Nicu
Acasandrei,
supraviețuitorul carnagiului
din Păcurari, și-au pierdut
viața în acea noapte
În urma tragicului accident produs în noaptea de joi, 16 iunie 2022,
patru angajați Citadin SA și-au pierdut viața. Aceștia efectuau o lucrare
de reparație la un grătar de scurgere.
În urma impactului, și-a pierdut viața

inginerul Ciprian Nicolae Duca, şef
punct de lucru. Ciprian Duca, în vârstă de 48 de ani, locuia în comuna
Rediu și era angajat al Citadin SA de
19 ani. Printre victime, se numără și
Ion Cojocaru, în vârstă de 54 ani, angajat de 20 de ani la Citadin SA.
Acesta locuia în comuna Albești, județul Botoșani. Alexandru Bounegru,
în vârstă de 45 de ani, era angajat la
Citadin SA de 15 ani. Bărbatul locuia
în comuna Comarna, județul Iași. Cea
de-a patra victimă este Gheorghe
Șutacu, în vârstă de 48 ani. Bărbatul
locuia în comuna Trifești, fiind angajat la Citadin SA de 15 ani. Gheorghe
Celmare, cea de-a cincea victimă a
accidentului, a fost transportat cu
elicopterul SMURD la Spitalul Floreasca din București, după ce a stat
internat mai multe zile în secția ATI a
Spitalului „Sf. Spiridon”.

„Văduva neagră”, vinovată
de moartea celor 4 bărbați,
se află în arest
În timp ce Adina Iuliana Ghervase, „Văduva neagră”, de la Iași, se
află în spatele gratiilor, familiile celor
decedați, cu ultimele puteri, și-au înmormântat soții, tații… Toate cele 4
victime au fost înmormântate în cursul săptămâni trecute. Amintim că
accidentul mortal ce a avut loc în
cursul nopții de joi, 16 iunie 2022, a
fost produs de o soferiță care avea o
alcoolemie de peste 0,40 la mie.
Aceasta a ucis 4 oameni și a băgat
alți 3 în spital. În urma impactului devastator, șoferița, Adina Iuliana
Ghervase, a scăpat cu câteva zgârieturi. În prezent, aceasta se află în
arest pentru 30 de zile.
Andreea PĂDURESCU
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Ajutor din Ceruri, primit de iubita tânărului
carbonizat în accidentul de la Lețcani!
Ștefania, după ce a reușit să ia Bacalaureatul:
„Simțeam că parcă sunt împinsă de la spate!”

Ștefania, iubita tânărului carbonizat
în accidentul de la Lețcani, a
promovat examenul de Bacalaureat,
obținând nota 8.00. În ciuda șocului
și a suferinței prin care a fost nevoită
să treacă în ultima lună, tânăra a
reușit să-și finalizeze studiile și chiar
să obțină o notă bună la examenul
maturității
Ștefania îi promisese iubitul său că va lua BACul și permisul auto. În ciuda eforturilor depuse, tânăra a picat traseul, însă, în ceea ce privește
Bacalaureatul, Ștefania s-a descurcat mai mult
decât onorabil, obținând nota 8.00. Fata s-a ambiționat să ia BAC-ul și consideră că și iubitul său,
de sus, din Cer, a ajutat-o să reușească.

Ștefania, iubita tânărului
carbonizat în accidentul de la Lețcani,
a luat BAC-ul cu nota 8.00
Ștefania, iubita tânărului mort în accidentul
rutier din Lețcani, a reușit să promoveze examenul maturității cu o notă bună. În ciuda pierderii
suferite, tânăra a luat la examenul de Bacalaureat
nota 8.00. Astfel, Ștefania a obținut la Limba și literatura română nota 7.60, la Matematică nota
8.50, iar la proba la alegere, Anatomie și fiziologie

umană, genetică și ecologie umană, nota 7.90.
Ștefania a învățat la Colegiul Agricol și de Industrie
Alimentară „Vasile Adamachi” Iași. Același liceu îl
absolvise și Dănuț, cei doi cunoscându-se încă de
când tânărul era pe băncile școlii și erau într-o relație de aproape doi ani.
Tânăra a postat pe Instagram un mesaj emoționant, dedicat iubitului său, Dănuț Iliescu. Ștefania susține că a reușit să se mobilizeze și să
susțină examenul de Bacalaureat, motivată fiind
de promisiunea făcută iubitului său.
„În seara accidentului, am spus că nu mai dau
BAC-ul, a doua zi am avut de prezentat atestatul,
am fost și l-am prezentat plângând... Pe parcurs,
am prins puteri... Dar cu toate astea, nu simțeam
că eu singură fac toate lucrurile... simțeam că
parcă sunt împinsă de la spate... și uite-mă azi...
bucurându-mă că nu am renunțat!”, a precizat
Ștefania, iubita lui Dănuț, tânărul mort în accidentul de la Lețcani.

Ștefania și Dănuț s-au cunoscut
în timpul anilor de liceu
Ștefania și Dănuț Iliescu s-au cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare și aveau planuri
mari de viitor. Ștefania are 19 ani, iar Dănuț Iliescu
ar fi împlinit 20 de ani în data de 26 iunie.
În ciuda vârstei fragede, se gândeau că vor petrece toată viața împreună. Pentru o vreme, cei

doi tineri au învățat la același liceu, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”
Iași, Dănuț urmând după aceea cursurile Facultății
de Agronomie din cadrul Universității de Științele
Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.
Tânărul îi promisese că, după terminarea facultății, o va cere de soție. Toți îi vedeau pentru
totdeauna împreună, însă soarta a fost crudă cu
cei doi îndrăgostiți. Dănuț Iliescu și-a pierdut viața
pe 30 mai 2022, în jurul orei 20:00, în urma groaznicului accident de la Lețcani. Dănuț se afla, alături de doi prieteni, într-un autoturism marca Audi
A4. În jurul orei 20:00, autoturismul a ieșit de pe
partea carosabilă, s-a izbit de un copac, iar la
scurt timp după impact, a luat foc. Cei doi pasageri au reușit să fie descarcerați, însă Dănuț, care
se afla pe locul din dreapta a automobilului, a
rămas prins în centura de siguranță. Astfel, nu a
putut fi scos din mașină în timp util, murind carbonizat.
Ștefania, iubita tânărului carbonizat în accidentul de la Lețcani, suferă extrem de mult, postează zilnic poze cu Dănuț pe rețelele de
socializare și mesaje de dragoste dedicate tânărului. Cu toate acestea, a găsit puterea să susțină
examenul de Bacalaureat și chiar să obțină o notă
bună.
Codruța Șoroagă
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Din acest loc din Iași este luat pământul
folosit la Purcica! Aceasta este rețeta care
a pus pe picioare mii de persoane.
„Nămolul de anul acesta este foarte bun”
Cariera de unde se extrage materia
primă pentru cărămidă este locul din
Iași de unde provine pământul galben
care este amestecat cu apa
sulfuroasă de la Plaja Nicolina și
astfel se obține nămolul. Plaja
„Purcica” există de 28 ani, iar în
această perioadă sute de mii de
persoane au beneficiat de
tratamentul cu apă sulfuroasă sau
nămol
Puține persoane știu că nămolul de la cunoscuta „Plajă Purcica” este făcut din două ingrediente minune: apa sulfuroasă și pământ galben.
Anual, persoane de toate vârstele vin să facă tratament cu nămol și apă sulfuroasă și sunt mulțumite de efectele acestuia asupra sănătății. Potrivit
administratorului bazei de tratament, anul acesta
nămolul are o calitate superioară. „Nămolul de
anul acesta este foarte bun pentru că e de la o
adâncime mai mare. Au forat mai adânc, la 600 de
metri adâncime, față de 400 de metri, cum a fost
în anii trecuți. Au stat o lună să foreze și au extras
apa sulfuroasă, iar nămolul a ieșit mai negru și mai
calitativ. Extragem apa din zona unde vin domnii
la tratament, cea destinată doar bărbaților. Noi
facem nămolul! Combinăm apa sulfuroasă cu pământ galben, argilă. Îl aducem de la Vlădiceni, de
la cariera de materie primă pentru cărămidă. Pământul se pune la dospit în apă sulfuroasă pentru
o perioadă de 3 ani și se amestecă permanent.
Anul acesta, dacă până acum veneau multe
doamne la tratamente, vin și tinere. Și la plajă vin,
bineînțeles. Pregătim un proiect de refacere totală
a bazei. Proiectanții au făcut studiul geologic și
primăria vrea să depună proiect pentru modernizarea bazei”, spune Gică Dăscăleanu, administratorul plajei Nicolina, „plaja Purcica”. Stațiunea a
fost închisă o perioadă îndelungată, la începutul
pandemiei COVID-19.

Plaja „Purcica” este locul din Iași căutat
și de persoane din străinătate
Prețul de intrare este de 8 lei, copiii sub 7 ani
au intrare liberă, iar o sticlă cu nămol de jumătate
de litru costă 2 lei. Dacă unii clienți vin pentru
prima dată la Purcica, alții fac tratament de ani de
zile. Sunt și persoane care vin doar pentru bronz
și relaxare. Doamna Sanda, una dintre cele mai
vechi cliente ale bazei de tratament din Iași, vine
de 15 ani pentru nămolul și apa sulfuroasă. „La în-

ceput, am venit preventiv, să fac împachetări cu
nămol și baie cu sulf, iar după aceea, odată cu vârsta, pentru că am 70 de ani, vin frecvent. Te mai
dor oasele, mușchii, mâinile...Vin în fiecare an aici
și mă simt foarte bine. Mă pregătesc pentru iarnă,
să rezist în perioada friguroasă. Tratamentul
îmbunătățește viața din toate punctele de vedere.
Sulful și nămolul sunt extraordinare. Sunt oameni
care fac tratamentul numai cu apă sulfuroasă,
pentru că se spune că 7 băi cu apă cu sulf au același efect ca și o ședință cu nămol. Am fost și la
stațiune la Neptun, în luna mai 2022, dar am venit
tot cu dureri de spate. Am început aici tratamentul. Am vreo 5 ședințe și deja pot să ridic mâna,
pentru că nu o puteam ridica deloc. Tratamentul
cu nămol se face 10 zile – o ședință pe zi, timp de
20 de minute. Dacă nu te usuci la soare, stai și jumătate de oră, 40 de minute. Te speli bine și te uzi
mereu cu apă. Mulți tineri vin aici la tratament.
Acum, tineretul e mai bolnav ca noi. Fac foarte
mulți! Am întâlnit o doamnă care a fost operată la
picior și nu putea să miște piciorul, iar după câteva ședințe aici îl putea mișca, era mai bine. Eu
spun din propria mea experiență că mă simt foarte
bine după această cură cu nămol și sulf. Doamne
din Italia, Franța, care au venit aici și spun că nămolul este foarte bun, se simt mai bine după ce
fac tratament în Iași. Îmi spuneau, peste tot în țară
unde mergeam la tratament, că «noi aducem nămolul de la voi, de la Iași», spune doamna Sanda,

una dintre ieșencele care vin de 15 ani la Plaja Nicolina. Reporterii BZI au prezentat în edițiile anterioare un reportaj la Plaja „Purcica”.

Apa sulfuroasă de la
Plaja Purcica tratează diverse afecțiuni
Apele minerale sulfuroase din baza de tratament (denumită popular „Plaja Purcica”) sunt recunoscute pentru beneficiile remarcabile pe care
le au în tratamentul afecțiunilor reumatice. Aceste
ape minerale hipotermale au un conținut ridicat
de sulf, clor și iod, fiind printre cele mai concentrate ape sulfuroase din Europa. Valoarea terapeutică a acestora și eficiența tratamentului
balnear cu apele minerale sulfuroase din această
zonă au fost evidențiate prin numeroasele studii
realizate în cadrul Spitalului de Recuperare și al
Policlinicii Balneare Nicolina. Studiile au demonstrat faptul că, utilizate în cură externă, apele sulfuroase pot trata cu succes următoarele categorii
de afecțiuni: reumatice, dermatologice, posttraumatice, respiratorii și neurologice periferice.
Nămolul este un element din natură, care conține
o serie de minerale importante, ale căror efecte
sunt extrem de benefice pentru sănătatea organismului. Nămolul are efect detoxifiant, absorbind
toxinele din organism, dar și proprietăți terapeutice și relaxante. Stațiunea ieșeană este cunoscută atât la nivel național, cât și internațional.
Raluca COSTIN
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Opt ieșeni, membri ai unei grupări
infracționale organizate! Cocaină
și canabis, aduse din Olanda, la Iași!

O grupare infracțională a
fost destructurată recent la
Iași. În urma acestei
acțiuni, anchetatorii ieșeni
au dispus trimiterea în
judecată a lui Valer Zoicaș,
Paul Pintilie, Emanuel
Baltag, Trixi Norbert Baltag,
Bogdan Marian Panduru,
Ștefan Adrian Tîmpu,
Severian Lungu și a lui
Mircea Cioabă. Principala
acuzație adusă de
anchetatorii ieșeni în acest
caz este cea de constituire
a unui grup infracțional
organizat.
Recent, o grupare infracțională a
fost destructurată în Iași. După
această acțiune, oamenii legii ieșeni
au dispus trimiterea în judecată a lui
Valer Zoicaș, Paul Pintilie, Emanuel
Baltag, Trixi Norbert Baltag, Bogdan
Marian Panduru, Ștefan Adrian Tîmpu,
Severian Lungu și Mircea Cioabă.
Principala acuzație adusă de anchetatorii ieșeni în acest caz este
cea de constituire a unui grup infrac-

țional organizat. Acum, urmează ca
Tribunalul Iași să stabilească un prim
termen al procesului penal. Mai apoi,
magistrații ieșeni vor asculta ce au
de spus toate persoanele implicate,
pentru a putea lua o decizie în acest
caz. În edițiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz
similar.

Grupare infracțională
organizată, destructurată la
Iași după o acțiune fulger
În noaptea de Revelion, în jurul
orei 5:00, oamenii legii au desfășurat
o acțiune de amploare, pentru destructurarea unei grupări infracționale organizate care ar fi
specializată în traficul internațional
cu droguri, cocaină și canabis, via
Olanda – Germania – România – Iași.
Amintim că, la început de an, Tribunalul Iaşi a admis în parte propunerea de arestare formulată de oamenii
legii.
„Instanţa admite în parte propunerea formulată de Ministerul Public.
Dispune arestarea preventivă a inculpaților Valer Zoicaş, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de

constituirea unui grup infracţional
organizat, introducere în ţară, fără
drept, de droguri risc şi droguri de
mare risc şi trafic de droguri de risc
şi droguri de mare risc, Paul Pintilie,
cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, introducere în ţară,
fără drept, de droguri risc şi droguri
de mare risc şi trafic de droguri de
risc şi droguri de mare risc, şi Emanuel Baltag, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea
unui grup infracţional organizat, introducere în ţară, fără drept, de droguri risc şi trafic de droguri de risc,
pentru o perioadă de 30 de zile. Respinge propunerea formulată de Ministerul Public faţă de inculpaţii
Mircea Cioabă şi Severian Lungu. Ia
faţă de aceşti 2 inculpaţi măsura
preventivă a controlului judiciar, pe
o durată de 60 de zile”, au afirmat
atunci judecătorii ieşeni.

Percheziții în forță făcute
de oamenii legii din Iași
Anchetatorii au spus că, în cauză,
au fost vizaţi atât cei 5, cât şi alţi
suspecţi. A fost efectuată o acțiune

de prindere în flagrant delict, fiind
depistate două persoane care ar fi
venit din Germania și ar fi avut asupra lor substanțe susceptibile a fi
droguri de risc și de mare risc, respectiv aproximativ 600 de grame de
cocaină și 176 de grame de canabis.
Acțiunea a fost urmată de efectuarea a 14 percheziții domiciliare, în județul Iași, la persoane bănuite că fac
parte din grupul infracțional și care
s-ar fi ocupat cu distribuirea drogurilor în județul Iași și în județele limitrofe.
Totodată, au fost puse în executare 4 mandate de aducere, emise de
procurorii din Iași. În urma celor 14
percheziții domiciliare, au fost ridicate 400 de grame de canabis, 4
grindere, o instalație pentru înființarea culturilor de canabis indoor, precum și 5.000 de euro, 10.000 de lei,
500 de lire, un pistol cu gaz lacrimogen, cu 38 de cartușe, 18 telefoane
mobile, 2 laptopuri și înscrisuri. Mai
multe persoane au fost duse atunci
la audieri. Acum, după ce gruparea
infracțională organizată a fost destructurată la Iași, mai multe persoane au fost trimise în judecată.
Ciprian NEDELCU
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Seceta face ravagii în județul Iași!
Fermierii sunt afectați și de prețul mare
la motorină. „Cea mai mare durere e
când iei cisterna de motorină goală”
Seceta face ravagii în
județul Iași, iar fermierii se
tem de tot ce e mai rău.
Prețul la motorină
afectează recoltarea
cerealelor din această
perioadă
Fermierii din Iași se tem că situația din anul 2020, când seceta a distrus culturile și a provocat pagube
însemnate, ar putea să se repete.
Aceștia spun că vor fi pierderi și în
acest an, pentru că seceta s-a instalat treptat din toamna anului trecut,
iar unii agricultori au întors culturile
și au semănat altceva, pentru a mai
salva din producția de anul acesta. „O
să fie pierderi! Deja s-a instalat seceta. S-a pornit cu un deficit de apă
la rapiță și cultura de grâu. Încă nu
am început recoltatul. Rapița am întors-o în primăvară. Porumbul și
floarea să zicem că e acceptabil cum
se prezintă până acum dar au nevoie
de apă. Dacă vorbim de motorină, și
aici situația nu e bună. Noi plătim la
9 lei și ceva pentru motorină. Motorina se calculează pe hectar. Avem
undeva un minim 40 de litri până la
60, 70 de litri, în funcție de tehnologia de cultură folosită. Eu administrez 90 de hectare. A început greu
anul agricol, din toamnă și ținând
cont de contextul global, regional,
presiunea exporturilor... Una e să
produci grâu în Ucraina cu 2 lei și cu
9 lei în România. Prețurile vor fi mai
mari, clar. Când oferta e mai mică și
cererea mare, clar prețurile vor fi mai
mari. Nu poți să produci, dacă nu folosești motorină, gaz. Toate pachetele de sancțiuni împotriva Rusiei se
întorc împotriva noastră, a consumatorilor, eu resimt ca un consumator
scumpirile. Cetățenii români ar trebui să aibă prioritate, pentru ca
aceștia să resimtă mai puțin șocurile”, susține Ciprian Stegaru, fermier
din comuna Holboca, Iași.

Seceta face ravagii în
județul Iași și în acest an
Fermierii care au început recoltarea au avut producții mici, din
cauza secetei. La unele culturi, au înregistrat deja pierderi însemnate iar
speranțele că vor avea un an bun
agricol sunt mici. „Am început recoltarea. Jumătate de suprafață din cea
cultivată cu orz și grâu e compromisă. Noi am cultivat 200 și ceva de
hectare, iar până acum am recoltat
orzul, 55 de hectare. Am producție
de 3 tone, la hectar, iar la grâu va fi
tot pe acolo. Porumbul se tot usucă.
La rapiță și floare ar fi mai bine. Noi
avem 800 de hectare în comuna Țibănești”, susține Cezar Musteață,
fermier din Iași. Mai mult, în ultimele
două săptămâni s-a dublat suprafața
irigată în județ, potrivit datelor furnizate de Agenția de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Iași. Astfel, dacă
fermierii din județ irigau 4.700 de
hectare în urmă cu două săptămâni,
acum se irigă 10.000 de hectare. Seceta s-a instalat în județul Iași de la

începutul acestui an iar fermierii au
preconizat că vor fi probleme cu producția însă nu au fost băgați în
seamă de cei care puteau să ia măsuri care să ajute agricultura.

Cezar Mustață: „Prețurile
au luat-o razna”
Fermierul ieșean Cezar Musteață
mai spune că nu au fost luate măsuri
care să ajute fermierii în ceea ce privește prețul la motorină și că lipsa
apei se va concretiza în producții
mici și prețuri mari, inclusiv la raft.
„Când a fost Covid și a scăzut prețul
la motorină la 4 lei, subvenția era 1,8
lei, pe litru. Acum s-a dus la 1,6 lei litrul și motorina e 9,30 lei. Consumăm
mai mult de 78 de litri, cât e cota la
hectar pentru subvenție. În jur de 100
de litri pe hectar. Cea mai mare durere e când iei cisterna de motorină
goală. E posibil să rămânem și fără
pentru că acum duc motorina la
ucraineni. Prețurile au luat-o razna.
Transportatori nu avem, nu mai sunt
mașini să ducem marfa în port pen-

tru că micii transportatori au falimentat. Era 20-30 de euro pe tonă
transportul acum e 50 de euro transportul la grâu. Pe Bursă a scăzut prețul. Grâul era 2 lei kilogramul, acum
1,5 lei, iar la rapiță a scăzut prețul.
Dacă nu avem apă o să fie și mai
greu. Noi fiind în sudul județului nu
avem sursă de apă. Firmele sunt autorizate să sape doar puțuri la 60 de
metri adâncime, nu de mari adâncimi. Ne gândim să asigurăm și apa
măcar pentru 30 la sută din suprafață, să facem prin picurare un sistem de irigații. În sudul țării e zonă
defavorizată dar la noi, unde an de an
lovește seceta, nu e zonă defavorizată?”, spune Cezar Musteață, fermier din Iași. Fermierii spun că se
repetă aceeași situație din anul
2020, când seceta a calamitat peste
100.000 de hectare cu grâu, porumb
sau rapiță, din județul Iași. Ca și în
urmă cu 2 ani, seceta face ravagii în
Iași mai ales la grâu și floarea soarelui.
Raluca COSTIN
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Compania
Antibiotice
și-a deschis
porțile pentru
comunitate
Peste 250 de persoane au participat în perioada 23- 27 iunie 2022, la evenimentul „Ziua
Porților Deschise” organizat pentru comunitățile
învecinate, de compania Antibiotice, un brand
prietenos și responsabil.
Proiectul se înscrie în strategia de dezvoltare
durabilă a Antibiotice și este destinat dialogului
cu membrii comunității în vederea identificării și
implicării în proiecte ce vin în întâmpinarea nevoilor acestora.
Astfel, în 24 și 25 iunie persoanele înscrise în
proiect au participat la sesiuni interactive de dialog cu specialiștii companiei în cadrul unui circuit
de aproape două ore pentru fiecare sesiune de
vizitare, pe platforma companiei.
Oaspeții au putut vedea cât de complex și riguros este procesul de fabricație a unui medicament de la moleculă până la produsul finit,
vizitând noua secție de produse topice, ce va fi
curând inaugurată.

De asemenea, vizitatorii au aflat informații și
au văzut locul în care se produce substanța activă Nistatina (antifungic) printr-un proces de
biosinteză, unic în țară, pentru care Antibiotice
este lider mondial și standard de referință privind
calitatea.
„Ne bucurăm că evenimentul a stârnit interesul comunitățiilor unde ne desfășurăm activitatea. Ne dorim să cunoaștem mai bine care
sunt nevoile acestora pentru că vrem ca oamenii din jurul nostru să se dezvolte odată cu noi.
Astfel de programe ne ajută să identificăm și
să ne orientăm spre proiecte care să aducă valoare în comunitate”, a precizat Daniela Pascariu, Director Asigurarea Calității.
În cadrul acțiunii, participanții au aflat de la
specialiștii companiei modul în care Antibiotice
protejează mediul înconjurător, precum și investițiile realizate în ultimii ani în tehnologii de fabricație
moderne care asigură reducerea impactului asupra
mediului. Astfel, un punct de interes a fost
vizita la Stația de Epurare a apelor industriale
uzate, de pe platforma Antibiotice, unde specialiștii

companiei au explicat în ce constă procesul de preepurare a apelor tehnologice și menajere provenite
din secțiile de producție, care suferă transformarea în ape pre-epurate. Apele pre-epurate, fără
miros și care nu conțin substanțe dăunătoare mediului înconjurător, sunt în final transportate către
stația de epurare a orașului prin pompare, prin intermediul unei conducte închise.
„Ziua Porților Deschise” s-a adresat și Seniorilor Antibiotice, actual pensionari, care au lucrat
o viață de om în companie și care au avut ocazia
de a-și vizita fostele locuri de muncă, care au fost
pentru mulți dintre ei ca o a doua casă. Acest
eveniment dedicat Seniorilor este o tradiție pentru compania Antibiotice și face parte din acțiunile destinate menținerii continuității și legăturii
cu foștii salariați, fiind o formă de respect și prețuire față de aceștia.
Luni, 27 iunie 2022, „Ziua Porților Deschise”
s-a încheiat cu vizita a peste 70 de elevi din învățământul dual și studenți care au avut ocazia de
a vizita o companie unde ar avea oportunitatea
dezvoltării unei cariere într-un domeniu atât de
important: sănătatea.

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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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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ANUNȚURI

Marți, 28 iunie

VÂNZĂRI DIVERSE
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali
aclimatizați: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR, arbuști
de gard viu etc. Plantele sunt
crescute în câmp deschis.
Telefon: 0762. 061. 555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757. 101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

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

Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747. 982. 597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă viitorul
magazin Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilitățile,
cu vitrină mare (15ml) pretabil
pentru diferite activități. FD21027
Tel: 0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construcție 2016, structură
pe cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5,

aproape de centru, din bolțari - 96
mp, an construcție 1994,
finalizată la cheie. Anexe - 3
camere în suprafață de 106 mp,
beci, 2 compartimente, fântână,
livadă pruni, vita de vie+teren în
total 1760 mp. Relații la telefon:
0741. 485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul
PĂUN - la 150 m de strada
principală. Pe timp de iarnă
accesul este facil. Relații la tel.
0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU 3 straturi, garaj și boxă, Dancu,
str. Dascălilor, nr. 10. Preț: 36.
000 euro, negociabil. Telefoane:
0332. 108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică.
Preț negociabil. Tel. 0767.
983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar 43.
000 euro. Profită de ofertă! Relații
la telefon: 0755. 122000.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată
cu acces la bucătărie, frigider,
mașină de spălat, baie, centrală
termică, aragaz, cameră cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lună. Spațiul se află
lângă complex comercial. Tel.
0747245733.

Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona
Complexului Comercial CiurchiIași. Facilități: centrală, frigider,
aragaz, mașină de spălat, TV în
fiecare cameră, mobilă nouă și
recondiționată, uși noi moderne,
parter. Actele prin notariat.
Telefon: 0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,
parțial mobilate, parter, aprox.
85 mp fiecare, cu gradină în
față, zonă rezidențială. Tel.
0745. 096992.
ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.
Societate comercială oferă
spre închiriere spațiu pentru
activități de birouri/servicii/
producție în suprafața de 208
mp situat în Iași, str.
Clopotari, nr. 11, bloc 628,
parter. Relații la adresa e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

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

ACTUALITATE
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare
pc / limba engleză, EUROPA
TRADE SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italia
nă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații

la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole
din textile, fără studii și
experiență precizate, CONFECȚII
INTEGRATE MOLDOVA SRL IASI.
Relații la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro,
STR.BUCIUM NR.34.
Confecționer asamblor articole
din textile, 8 clase, experiență 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Relații la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA . Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
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Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
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0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii,
limba engleză, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR
SRL. Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
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contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
SA. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

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

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

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

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

Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

Manipulant marfă, studii medii,
fără experiență precizată,
TEXTILA SA. Relații la:
0744453064;
marketing@textilais.ro.

Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.

Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

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

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

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

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

Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

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

Macaragiu pentru macarale,
școală profesională atestat iscir,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

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

Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.

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

Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.

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

Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.

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

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

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

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

Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT

Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.
Mașinist masini pentru
terasamente, cursuri de
specialitate, experiența 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Relații la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

PIERDERI
Pierdere legitimație de student în
Gara Iași, Nume: Berar Gabriel.
Dacă aveți informații, contactați
la: 0748.696.605.

MEDIU
SC SUN RESIDENCE SRL anunţă
publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Construire locuință
colectivă, împrejmuire,
sistematizare verticală, racorduri
utilități, organizare de
șantier”propus a fi amplasat în
satul Valea Adâncă, comuna
Miroslava, NC/CF 92545, județul
Iași. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Iași, Calea Chișinăului nr. 43,
județul Iași și la sediul SC SUN
RESIDENCE SRL din satul Burea,
comuna Butea, str. Al.I. Cuza
nr.103, Construcția C5, județul
Iași, în zilele de luni-joi, între orele
8-16:30 și vineri, orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la APM Iași.
SC SUN RESIDENCE SRL anunţă
publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Construire 3 locuințe
colective, împrejmuire,
sistematizare verticală, racorduri
utilități, organizare de
șantier”propus a fi amplasat în
satul Valea Adâncă, comuna
Miroslava, NC/CF 94329, județul
Iași. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Iași, Calea Chișinăului nr. 43,
județul Iași și la sediul SC SUN
RESIDENCE SRL din satul Burea,
comuna Butea, str. Al.I. Cuza
nr.103, Construcția C5, județul
Iași, în zilele de luni-joi, între orele
8-16:30 și vineri, orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la APM Iași.

SC JHONYX BUILDING SRL,
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emiterii a
acordului de mediu pentru
proiectul “Construire 5 hale,
împrejmuire, racorduri utilităţi,
organizare de şantier ”, propus a
fi amplasat în comuna Miroslava,
satul Brătuleni, N.C.-80284,
80285, judeţul Iaşi Informatiile
privind proiectul propus, pot fi
consultate la sediul Agentiei
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 Iasi.

NOTIFICĂRI
SCP Casa de Insolvență
Homoranu IPURL, lichidator
judiciar al societății CARNIFERM
INDUSTRY SRL cu sediul în Iași,
str. Canta, nr. 60, bl. 480C, et. 3,
ap. 13, cam. 3, jud. Iași,
J22/1617/2016, CUI 36304108,
conform Încheierii civile nr.
60/23.06.2022, a Tribunalului Iaşi
în dosarul nr. 3305/99/2022
(128/2022), notifică deschiderea
procedurii simplificate a
insolvenţei societății CARNIFERM
INDUSTRY SRL.Debitoarea are
obligaţia ca în termen de 10 zile
de la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67
din Legea nr. 85/2014. Termenul
limită pentru depunerea cererilor
de creanţe este 08.08.2022.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea și
publicarea tabelului preliminar
este 18.08.2022. Termenul pentru
depunerea contestațiilor la tabelul
preliminar este de 7 zile de la
publicarea in BPI. Termenul
pentru publicarea tabelului
definitiv este 16.09.2022.
Termenul pentru continuarea
procedurii este 16.09.2022. Se
notifică faptul că prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar în loc. Lunca
Cetățuii, str. Dreptãții, nr. 4, bl. 6,
ap. 1, com. Ciurea, jud. Iaşi, în
data de 23.08.2022, ora 10:00,
având pe ordinea de zi:1.Alegerea
comitetului creditorilor şi
desemnarea preşedintelui
acestuia;2.Confirmarea
lichidatorului judiciar și stabilirea
remunerației acestuia. Se notifică
asociatii debitoarei cu privire la
faptul că va avea loc Adunarea
Asociaţilor la sediul lichidatorului
judiciar în data 03.08.2022 ora
12:00 în vederea desemnării
administratorului special.

CONDOLEANȚE

U

Grupul de firme eGros, își
exprimă regretul profund
pentru trecerea în neființă a
Doamnei Ana -Maria Vasilica Director Sucursala Iasi Libra
Internet Bank. Sincere
condoleanțe familiei îndoliate!
Dumnezeu să o odihnească!

EXPRES

Marți, 28 iunie

20

Impact devastator, pe o stradă din Iași! A comis
un accident rutier cu victimă, dar nu a oprit!
Urmărire ca-n filme, pentru prinderea autorului
După un impact devastator, care
s-a petrecut pe un drum din Iași, un
șofer s-a ales cu o pedeapsă. Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași l-au
condamnat recent pe Cristian Beldiman la 2 ani și 3 luni de închisoare,
cu suspendare, pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea
sau ștergerea urmelor acestuia.
„Inculpatul Cristian Beldiman va
presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului
Local Tomeşti sau în cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, pe o perioadă de 60 de
zile”, au afirmat judecătorii ieșeni. În
edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Impact devastator, pe o
stradă din Iași
De remarcat este faptul că sentința nu este definitivă, aceasta putând fi contestată. Procesul
ieșeanului Cristian Beldiman a început pe data de 28 iunie 2021. Procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Iași l-au trimis în

judecată pe individ sub acuzația de
părăsire a locului accidentului ori
modificarea sau ștergerea urmelor
acestuia. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz similar. „Pe 3 august 2019, la ora
17:30, inculpatul a condus autoturismul marca Dacia pe DN28, dinspre
Primăria Comunei Tomeşti, iar, la
efectuarea virajului către dreapta,
spre Calea Tomeşti, a surprins-o şi
accidentat-o pe o femeie care se deplasa în aceeaşi direcţie, pe acostamentul din partea dreaptă, dinspre
staţia pentru mijloace de transport în
comun, cauzându-i leziuni ce au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale
pentru vindecare și părăsind locul accidentului fără încuviinţarea Poliţiei”,
au subliniat anchetatorii ieșeni.

Ieșeanul Cristian Beldiman
ar fi plecat de la locul
accidentului rutier
Oamenii legii au susținut că, în
ziua respectivă, Cristian Beldiman a
fost la serviciu, iar, în intervalul orar
7:00-9:00, a stat la sediu. Între orele

Bursa bârfelor

9:00 și 14:30, acesta a avut activitate
pe teren şi a efectuat intervenţii în
interes de serviciu, după care s-a deplasat către domiciliu. În intervalul
orar 14:30-17:20, ieșeanul a rămas la
domiciliu, iar apoi, în jurul orei 17:20,
a urcat la volanul autoturismului
marca Dacia, cu intenţia de a se întâlni în apropierea Sălii Sporturilor
din Tomeşti cu un prieten, pentru a-i
da o sumă de bani.
Potrivit imaginilor preluate de
camerele de supraveghere aparţinând Poliţiei Locale Tomeşti, ampla-

apoi, tricoul numărul 2 să revină Aiuricăi Ciorbuz,
fostă primăriță. Ultimul tricou este purtat de
Mișu Gavriluță, un consilier local supradimensionat, cu niște apucături inspirat din filmul maghiar
Taxidermia. Cei trei culeg informații din teritoriu
ca să vadă cine comentează și cine nu e cu conducerea. După ce se strâng suficiente probe,
membrii care calcă pe bec sunt mătrășiți fără
drept de apel. Dar cu mai multe despre subiectul
ăsta babele vor reveni și în edițiile viitoare.

Cine pleacă dimineața
din casa fostului
Cine decide excluderile din Pesedeu?
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
una despre filiala locală a pesedeului de la noi din
târg. Cică de ceva timp, în filială s-au făcut o
serie de combinații, dar nu din alea oficiale, ci pe
la spate. Mai nou, s-a înființat o comisie neoficială, fără să existe o comunicare către membri,
prin care un grup de 3 persoane decide cine
poate fi exclus din partid. Babele bârfitoare au
aflat și cine e pe listă. Componența lasă de dorit.
Așadar, tricoul numărul 1 revine lui Arăgăzel
Pompa, președintele pesediștilor din târg, ca mai

Babele bârfitoare continuă rubrica de astăzi
cu altă informație despre un personaj cunoscut
de prin lumea medicală. Da, este vorba de Ancuța
Zdranga, aia care te scapă de bubele din zonele
imposibile ale corpului. După cum bine se știa,
femeia a dat divorț în trecut de bărbat, un afacerist care a prins contracte și cu băieții ăia cu ochi
albaștri. La un moment dat, babele au dat că Ancuța a început să se reîntâlnească cu fostul, ba
chiar să fie lăsată condusă cu mașina. Acum, relația dintre cei doi a ajuns la alt nivel. Alinuța a
început să înnopteze la fostul, iar dimineața, cu
ochii cârpiți de somn, se duce la muncă. Cine
știe, poate la toamnă, când iese vinul, merge și

sate pe clădirea Sălii Sporturilor, la
ora 17:25:34, autoturismul Dacia circula în spatele unui vehicul de culoare neagră, care a frânat. Ieșeanul
a efectuat o manevră de viraj
dreapta, a pătruns pe acostamentul
din partea dreaptă a străzii, a evitat
acroşarea unor persoane aflate pe
acostament, însă a acroşat-o şi a accidentat-o pe o femeia care se deplasa pe acostament dinspre staţia
pentru mijloace de transport în
comun...”, au adăugat anchetatorii.
Ciprian NEDELCU

de o știre pe monden, cu tot ce trebuie, porumbei
albi, clopote și lăutari. E de urmărit cuplul ăsta
pentru că la mijloc sunt și niște interese legate
de afaceri și mulți bani. P.S: Informațiile au fost
furnizate de verișoara babelor care au zărit-o pe
Alinuța.

Se laudă că e mare
combinator de autorizații
La final de rubrică, babele îl readuc în atenția
publicului pe Petrică Tun, dorohoianul ăla care sa trezit cu proiectul oprit în Căpău, din cauza vecinilor. Petrică a început să vorbească cam multe
prin târg, de se crucesc și colegii de pahar. Când
o ia pe ulei, se laudă că el poate combina autorizații și că lucrările sunt pe mâinile unor funcționari, atent selecționați. Lansa sume de zeci de
mii de euroi care ar debloca orice aviz. Omul se
joacă cu focul, pentru că în realitate a și dat, dar
acum mai mult gura e de el. Dacă dă peste un
gușter care pune botul, mușcă cașcavalul și de
la el. Și uite așa toată lumea este țepuită. Prin
părțile alea de unde a venit, Petrică Tun este așteptat ca apa caldă. Are de plătit o grămadă de
lovele prietenilor, rudelor, e fără mamă, fără tată.
Nu este exclus să se mai audă de acest personaj,
pentru că îl mănâncă palma tare.

