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S-a semnat contractul pentru primul
sens giratoriu din comuna Miroslava

În comuna Miroslava
urmează să fie amenajate
două sensuri giratorii în
satele Valea Adâncă și
Vorovești. Recent, a fost
semnat doar contractul
pentru al doilea lot. O firmă
din Iași se va ocupa de
lucrări
Primăria comunei Miroslava, județul Iași, anunță noi reguli de circulație în localitate. Recent, autoritatea
contractantă a finalizat licitația pentru amenajarea unui sens giratoriu în
satul Vorovești. Contractul a fost
semnat cu o companie din Iași,
Mecon Iași SRL, care a depus o
ofertă financiară de 993.577 de lei,
fără TVA, aproape 200.000 de euro.
În 2021, firma a înregistrat o cifră de
afaceri de 42 de milioane de lei, profit de 540.973 de lei, datorii de 20,1
milioane de lei și un număr de 52 de
angajați.
„Necesitatea și oportunitatea investiției rezultă din nevoia de fluidizare a traficului, facilitarea accesului
la proprietăți, crearea condițiilor de

acces a mijloacelor de transport în
comun din Municipiul Iași, prin crearea posibilității de întoarcere a autobuzelor, precum și creșterea
gradului de confort pietonal. De asemenea, prin realizarea infrastructurii, se facilitează accesul la
principalele obiective sociale și economice ale comunei, creșterea numărului de obiective culturale și de
patrimoniu, dar și creșterea numărului de locuitori”, se arată în caietul de
sarcini. Comuna Miroslava a ajuns în
atenția executorilor judecătorești ce
vor să valorifice mai multe proprietăți.

S-a semnat contractul
pentru primul sens giratoriu
din comuna Miroslava, după
ce s-a stabilit
amplasamentul
Conform autorității contractante,
sensul giratoriu din satul Vorovești
va fi amenajat la intersecția străzilor
Prof. Dumitru Pricop, Principală, Militari și Ion Neculce. În ceea ce privește licitația pentru sensul giratoriu
din satul Valea Adâncă, procedura se

află încă în desfășurare. „Investiția va
genera o serie de efecte pe termen
lung: reducerea discrepanței între
zonele rurale și orașe, crearea de noi
locuri de muncă, creșterea capacității administrației publice locale de a
identifica și de a implementa soluții
pentru rezolvarea problemelor legate
de dezvoltarea economică a zonei,
îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din arealul vizat, prin reducerea discrepanței generate de
lipsa accesului la principalele obiective sociale, culturale și administrative, creșterea gradului de confort și
civilizație, dar și creșterea gradului
de frecventare a cursurilor școlare”,
se mai arată în documentația procedurii. Primăria Miroslava a organizat
o licitație și pentru achiziția unui utilaj de deszăpezire.

S-a semnat contractul
pentru asfaltarea mai
multor străzi
Nu în ultimul rând, Primăria Miroslava a semnat pentru modernizarea
mai multor străzi. Cea mai bună
ofertă aparține firmei de construcții

Danlin XXL, din județul Neamț. În
2021, compania deținută de Dan
Amurăriței a înregistrat o cifră de
afaceri de 219,9 milioane de lei, un
profit de 45,2 milioane de lei și un
număr de 303 angajați. Valoarea finală a contractului este de 20,4 milioane de lei, fără TVA, aproape 4
milioane de euro. Drumurile din comuna Miroslava vor fi asfaltate pe o
lungime de aproape 10 kilometri. Autoritatea contractantă a stabilit și
lista străzilor ce vor fi supuse modernizării: satul Valea Ursului (str. Emil
Racoviță, str. Ion Creangă, str. Ionel
Teodoreanu, str. Mihail Sadoveanu,
str. Primăverii), satul Valea Adâncă
(str. Iazului, str. Cornești, str. Prunilor), satul Ciurbești (str. Neculai
Hîrțan), satul Cornești (str. Ciprian
Porumbescu), satul Uricani (legătura
str. Eroilor cu str. Beldiman) și satul
Miroslava (str. Stadionului). Lungimea totală a străzilor este de 10,6 kilometri. S-a semnat contractul
pentru primul sens giratoriu din comuna Miroslava, dar sunt și alte licitații aflate în derulare.
Ciprian BOARU
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Șoferii scapă de chinul rutier de pe europeană!
Harta centurii ocolitoare de la Podu Iloaiei
Centură ocolitoare de 4
kilometri, în jurul orașului
Podu Iloaiei, din județul
Iași. Investiția va fi
cuprinsă în bugetul de stat,
documentația urmând a fi
realizată de Direcția
Regională de Drumuri și
Poduri. Șoseaua va ocoli
tocmai cea mai aglomerată
zonă de pe drumul
european DE 583

Traficul rutier de pe cea mai
aglomerată șosea din județul Iași ar
urma să fie deviat pe o rută ocolitoare, în jurul orașului Podu Iloaiei.
De la drumul european DE 583 de la
intrarea în Podu Iloaiei până la ieșirea spre Budăi se va putea circula pe
o variantă ocolitoare cu 4 benzi. Șoseaua va fi realizată cu fonduri de la
bugetul de stat, proiectul urmând a
fi gestionat prin Direcția Regională

de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași. Primele studii vor fi realizate în următoarele săptămâni.

O nouă centură de 4
kilometri la Podu Iloaiei, în
județul Iași
Conducerea Consiliului Județean
(CJ) Iași a anunțat că proiectul a fost

cuprins în bugetul de stat, investiția
fiind multianuală. „Varianta de ocolire a orașului Podu Iloaiei a intrat în
lista obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul de stat. În luna februarie
2022,
președintele
Consiliului Județean Iași, Costel
Alexe, a prezentat problema traficului de la Podu Iloaiei secretarului de
Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, și a Directorului Direcției Tehnice a CNAIR, Gabriel
Budescu. DRDP și-a luat atunci angajamentul să realizeze studiul de fezabilitate pentru cei 4 kilometri de
șosea ocolitoare”, a spus Marius
Dangă, vicepreședintele Consiliului
Județean Iași.

Credit de angajament
pentru studiul centurii
Proiectul va fi derulat în baza
unui credit de angajament contractat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „Am
fost informați că demersul nostru a
reușit: pentru prima data, CNAIR a
recunoscut necesitatea și oportunitatea realizării acestei investiții, alocând și credite de angajament
pentru anul 2022, în valoarea de 1,3
milioane de lei, DRDP Iași aflându-se
acum în faza de pregătire a documentației de achiziție a serviciilor de
realizare a studiului de fezabilitate.
Vom monitoriza cu atenție această
investiție de care avem nevoie cât
mai repede”, a mai spus vicepreședintele CJ Iași. Tot pe drumul european DE 583, din Iași, lângă
localitatea Sârca a fost montat un
semafor, din cauza unor lucrări la
podul din zonă.

Traseul centurii
de la Podu Iloaiei
Centura se va înțepa în DE 583 în
dreptul fabricii Symmetrica din Podu
Iloaiei spre stânga, va traversa zona
Bahluiului și va ieși în dreptul satului
Budăi, din nou, pe drumul european.
„Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) a anunțat că studiul de
fezabilitate pentru cei 4 kilometri de
rută ocolitoare va fi realizat în cel
mai scurt timp! Mai exact, astăzi,
DRDP se află în faza în care pregătește documentația prin care va
scoate la licitație achiziția de servicii
de realizare a studiului de fezabilitate. Această rută ocolitoare va completa proiectul autostrăzii A8”, a
menționat Ioan Alexa, președintele
Consiliului Județean Iași

Dezastru rutier în zona
orașului Podu Iloaiei
Zona Podu Iloaiei a devenit un
real coșmar pentru conducătorii
auto din cauza faptului că șoseaua
se îngustează la intrarea în oraș.
„Este un proiect diferit, independent,
realizat, în totalitate, de Consiliul Județean Iași, prin Direcția de Drumuri
și Poduri! Asta înseamnă că acești 4
kilometri de rută ocolitoare vor elimina traficul bară la bară care duce
la dese ambuteiaje pe raza orașului
Podu Iloaiei, la anumite intervale
orare. De asemenea, este un câștig
pentru șoferi, pentru ieșeni, pentru
noi toți!”, a mai spus Ioan Alexa, primarul orașului Podu Iloaiei. Proiectul
unei centuri ocolitoare la Podu Iloaiei
a mai fost discutat și în anii anteriori,
însă nu s-a materializat.
Vlad ROTARU
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Măsuri obligatorii pe timp de caniculă
pentru ieșenii care dețin animale. Cei
prinși pe picior greșit riscă amenzi drastice

Ieșenii trebuie să respecte
o serie de măsuri
obligatorii pe timp de
caniculă, dacă dețin
animale, altfel riscă să fie
sancționați. În ultimii ani, a
crescut numărul animalelor
de companie din Iași
Ieșenii care au animale de companie sau cresc animale în fermele
din mediul rural trebuie să respecte
o serie de măsuri pe timp de caniculă, altfel riscă să fie sancționați de
inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
(DSVSA) Iași. Astfel, în cazul în care
animalele de companie sunt ținute
afară, proprietarii lor trebuie să asigure o sursă de apă potabilă și un
adăpost corespunzător împotriva razelor solare. Specialiștii mai spun că
o atenție sporită trebuie acordată
transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ținute în vehicule, expuse în mod
direct și pe o perioadă îndelungată la
radiații și temperaturi ridicate. De
asemenea, fermierii și proprietarii de

animale trebuie să asigure un adăpost corespunzător pentru animale,
să verifice funcționalitatea echipamentelor de adăpare și a sistemelor
de ventilație. Toți deținătorii de animale au obligația legală de a lua
toate măsurile necesare, astfel încât
să asigure standardele privitoare la
bunăstarea animalelor.

DSVSA verifică dacă
măsurile obligatorii pentru
ieșeni sunt respectate
În caz de caniculă, animalele folosite pentru tracțiune sau alte activități de povară nu vor fi exploatate
în intervalul orar 12:00–18:00, dacă
temperatura la umbră depășește 25
de grade Celsius. „Proprietarii și deținătorii de animale au obligația de
respecta anumite măsuri specifice
care să asigure protecția și bunăstarea animalelor și să evite apariția
stresului termic. La orice modificare
a stării de sănătate a animalelor, precum și la apariția unor modificări
comportamentale a acestora, deținătorul are obligația, ca pe lângă
măsurile de mai sus, să anunțe ur-

gent medicul veterinar responsabil
de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea
respectivă”, susține Gabriel Ciobanu,
director DSVSA Iași. Direcția Sanitar
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași a transmis
către primăriile din județ măsurile ce
se impun pentru a ține la adăpost
animalele de temperaturile excesive
din această perioadă. În cazul în care
nu sunt respectate, medicii sanitarveterinari aplică sancțiuni drastice.

Primarii au fost informați
de DSVSA cu privire la
măsurile pe timp de
caniculă
De asemenea, se recomandă
amenajarea de umbrare sau asigurarea spațiilor de odihnă ale animalelor
în preajma arborilor pentru a le proteja de acțiunea directă a razelor
soarelui, oferirea unor surse suplimentare de adăpare și vaccinarea
animalelor contra antraxului. Autoritățile locale trebuie să informeze
proprietarii animalelor că este necesar să sesizeze orice suspiciune de

boală ale animalelor către medicul
veterinar, să le izoleze pe cele bolnave, iar în caz de moarte să anunțe
imediat medicul veterinar din localitate. Reporterii BZI au arătat, în edițiile anterioare, că a crescut numărul
cazurilor de pestă porcină africană
la mistreți, în ultimele 3 luni. Efectivele de porci mistreți s-au redus
drastic în ultimii 3 ani, după ce pesta
porcină africană a distrus populația
de mistreți. Medicii sanitar-veterinari
din Iași au închis cele 13 focare de
pestă porcină africană (PPA) din gospodăriile localnicilor din orașul Podu
Iloaiei, comuna Țigănași, satul Stejari, satele Zagavia și Scobinți, comuna Scobinți, satul Maxut, comuna
Deleni, dar și în satul Todirel, din comuna Bârnova. Chiar dacă în județul
Iași nu mai este niciun caz de PPA la
porcii domestici, numărul de porci
mistreți care se îmbolnăvesc este în
creștere. Ieșenii care dețin animale
de companie trebuie să aplice măsurile obligatorii pe timp de caniculă,
mai ales că în ultimii ani a crescut
numărul animalelor de companie.
Raluca COSTIN
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Nu toate tramvaiele Bozankaya sunt scoase
pe trasee! De ce a luat CTP Iași această decizie

La începutul lunii iunie, primarul
municipiului Iași, Mihai Chirica, alături de reprezentanții companiei turcești, a inaugurat Punctul Intermodal
Țuțora și, odată cu el, și noile tramvaie Bozankaya care au fost scoase
pe traseu.

De ce nu sunt toate tramvaiele
Bozankaya puse pe șine
Până acum, în Iași, au ajuns 8
tramvaie Bozankaya care, după ce
trec de o serie de verificări și teste, ar
trebui scoase pe traseu și date înspre
folosul cetățenilor. Totuși, de curând,
câțiva ieșeni au început să se plângă
pe rețelele de socializare că dintre

cele 8 vehicule doar 2 ar fi puse în
funcțiune pe raza municipiului.
Compania de Transport Public
(CTP) Iași confirmă acest fapt parțial,
susținând că, într-adevăr, nu toate
tramvaiele sunt puse încă la dispoziția publicului, din motive întemeiate.
„Astăzi au ieșit pe trasee trei
tramvaie Bozankaya, celelalte două
fiind reținute în depou de către tehnicienii turci pentru completarea
programelor de observație tehnică
după cumularea primilor 500 de kilometri parcurși. În funcție de indicațiile partenerilor noștri de la Ankara
aflați în depou încă de la începutul livrărilor vagoanelor către Municipiul

Iași, tramvaiele ies la stradă”, a explicat purtătorul de cuvânt al CTP Iași,
Andreea Luca.
Totodată, purtătorul de cuvânt a
mai precizat și faptul că tehnicienii
turci le oferă constant indicații despre starea tramvaielor și despre momentul în care acestea sunt
pregătite să iasă pe traseu pentru o
funcționare optimă.
„Numărul tramvaielor Bozankaya
care ies pe trasee variază de la o zi
la alta, în funcție de deciziile partenerilor de la Ankara aflați în Depoul
CTP Iași pentru monitorizarea activității de punere în circulație a unităților de transport. Unele dintre
vagoane sunt în etapa de realizare a
rodajului, care include teste fără
transport de călători, iar în funcție de
diferiți parametri ai acestui proces
sunt efectuate intervenții de reglaj
ori nu”, a mai explicat purtătorul de
cuvând al CTP Iași.
Totdată, ea a mai ținut să menționeze că, având în vedere începerea vacanței de vară, conductorii
mijloacelor de transport vor avea și
ei parte de concediu.
„În plus, în perioada vacanței de
vară, vatmanii intră în concediu de
odihnă, prin rotație, și apar situații în
care un tramvai iese pe traseu pe o
singură tură de lucru. În prezent, eficientizăm resursele și pregătim te-

renul pentru o activitate intensă la
începutul anului școlar următor,
când ne așteptăm la o creștere importantă a numărului de călători”, a
anunțat purtătorul de cuvânt al CTP
Iași.

Noile tramvaie beneficiază
și de aer condiționat
Pe lângă plângerile legate de numărul de mijloace de transport turcești puse pe traseu, ieșenii sunt
nemulțumiți, deoarece aerul condiționat nu ar fi funcțional în acestea.
Având în vedere temperaturile extrem de ridicate din ultima perioadă,
disconfortul creat este suficient de
mare. Însă CTP Iași susține că sistemul de climatizare din tramvaiele
Bozankaya este perfect funcțional,
iar incidentul respectiv, rămas neraportat, ar fi unul izolat.
„Vă transmitem că instalația de
aer condiționat funcționează în parametri optimi în toate tramvaiele
moderne. Dacă un călător a întâlnit o
situație în care sistemul nu era activat, îl rugăm să ne trimită o sesizare
online ori telefonică, în care să indice
data, ora la care a călătorit, traseul
și mijlocul de transport în cauză”, a
mai adăugat purtătorul de cuvânt al
CTP Iași, în legătură cu tramvaiele
Bozankaya puse pe șine.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Programul „Masa caldă” în școli a
fost extins! Câte unități de
învățământ din Iași vor beneficia
Ministrul Educației a
anunțat că a fost adoptată
o Ordonanță de urgență ce
prevede extinderea
programului-pilot „Masă
caldă” de la 150 la 300 de
școli din țară. În județul
Iași, cinci instituții de
învățământ vor beneficia
de proiect

Ordonanța de urgență care prevede ca elevii și copiii de grădiniță
din 300 de unități de învățământ să
primească gratuit o masă caldă, în
anul școlar 2022–2023, pe perioada
desfășurării cursurilor, a fost publicată în Monitorul Oficial. Limita unei
valori zilnice este de 15 lei/beneficiar,
prevede documentul. Lista școlilor și
grădinițelor în care se implementează programul-pilot, numărul de
beneficiari și sumele alocate pentru
finanțarea programului în anul școlar
ce urmează se aprobă prin ordin al
ministrului Educației, în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei Ordonanțe de urgență.

Câți elevi din Iași vor avea
acces la „masa caldă”
În urmă cu câteva ore, a fost publicată, în Monitorul Oficial, Ordonanța de urgență prin care elevii și
copiii de grădiniță din 300 de unități
de învățământ primesc gratuit o
masă caldă, în anul școlar 2022–
2023. Guvernul a aprobat încă de
anul trecut proiectul-pilot „Masa
caldă” în doar 150 de unități de învățământ din România. Aprobarea s-a
făcut printr-o Ordonanță de urgență,
privind continuarea programuluipilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din
ciclul preuniversitar de stat. Anul
trecut, doar 134 de școli din România
au putut să organizeze programul
„masa caldă”, deși, inițial, au fost finanțate 150 de unități de învățământ.
Iașul se numără printre județele cu
cele mai puține instituții de învățământ selectate, dar, cu toate acestea, proiectul a fost pus cu succes în
practică.

Până acum, doar 5 instituții de
învățământ au fost selectate pentru
acest proiect pe care au reușit, ulterior, să-l și implementeze: Școala
Profesională Dagâța (Dagâța), Școala
Gimnazială Șcheia (Alexandru Ioan
Cuza), Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu” (Belcești), Școala
Gimnazială Mironeasa (Mironeasa) și
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”
(Iași). Este important de precizat că
aceleași instituții au fost selectate și
de data aceasta.
„Este vorba despre 3.565 de elevi
beneficiari, programul fiind implementat în toate cele 5 unități de învățământ selectate. Pentru că nu au
existat condiții pentru asigurarea
unei mese calde, în cele mai multe
situații, a fost vorba de un pachet alimentar și, prin această Ordonanță,
practic, se asigură continuitatea
programului. Inspectoratul nu are
sarcini de a monitoriza activitatea de
derulare a programului, conform
acestui document, ci primăriei i s-a
atribuit rolul, mai ales pe partea de
achiziții”, a declarat Irina Prodan, inspector școlar pentru limbi moderne.

Proiectul dispune
de sume importante
Pentru „masa caldă” a elevilor,
semestrul trecut, Guvernul a aprobat

o finanțare de 46,4 milioane de lei,
iar, acum, finanțarea programuluipilot este asigurată din sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor,
municipiilor,
sectoarelor și municipiului București, astfel: în anul 2022, suma de
147.000.000 de lei, iar în anul 2023
suma de 207.900.000 de lei, conform
sursei menționate. Sumele prevăzute mai sus pot fi suplimentate din
veniturile proprii ale primăriilor sau
din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații: stabilirea prin hotărâre a consiliului
local a unei valori zilnice mai mari
decât cea de 15 lei/beneficiar, creșterea, în perioada aplicării programului-pilot, a numărului de
preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot, asigurarea unor spații pentru prepararea, depozitarea sau
servirea mesei, asigurarea transportului către beneficiari al suportului
alimentar, în cazul în care cheltuielile
aferente depășesc bugetul alocat
inițial, după caz.
Directorul Școlii Gimnaziale
„Prof. Mihai Dumitriu” Valea Lupului,
unitate ce nu a avut încă acces la
program, consideră că proiectul
„masa caldă” ar reduce rata abando-

nului școlar, dacă ar fi selectate mai
multe școli din județ.
„De câțiva ani, se pilotează cam
cu aceleași unități. Dacă s-ar generaliza, eu cred că ar fi foarte bine. Ar
permite școlilor să facă activități
atât dimineața, cât și după-amiaza,
cu copiii. În plus, cu siguranță, sunt
zone în care masa caldă ar aduce copiii la școală, iar rata abandonului
școlar ar fi mai mică. Ar fi o măsură
foarte bună”, a declarat directorul
Petronela Petrea. Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, împreună
cu Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, până
la sfârșitul lunii iulie, care se aprobă
prin hotărâre a Guvernului.
Implementarea
programului
„masa caldă” s-a făcut în localități cu
primari PNL. 54% dintre școlile care
au fost incluse în acest programpilot sunt în localități în care primarii
sunt de la PNL, în timp ce 31% sunt
școli din localități conduse de primari ai Partidului Social Democrat.
Cei de la UDMR și PMP au fiecare câte
6 școli în localități conduse de primarii lor. USR-PLUS are doar 2 școli în
două localități în care edilii reprezintă acest partid.
Andreea TIMOFTE

7

Miercuri, 6 iulie

SOCIAL

A participat la o operație în cadrul CENEMED
cu patru zile înainte de a deveni asistent
în acest proiect! Beizadeaua lui Scripcariu,
ridicată în slăvi pe site-ul UMF Iași!
Dragoș Scripcariu, fiul rectorului Universității de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa” din Iași a realizat, în data de 23 iunie, o operație în cadrul
CENEMED, aceasta fiind prima intervenție chirurgicală asistată robotic din
regiunea de Nord-Est a țării. Pe data de 27 iunie 2022, Dragoș Scripcariu
câștiga concursul de asistent cercetare, în cadrul proiectul în care deja realizase o operație.
Dragoș Scripcariu a fost singurul candidat la concursul de ocupare a postului de asistent cercetare științifică, poziția 7 pe o perioadă nedeterminată,
în cadrul proiectului „Platformă multidisciplinară de cercetare dezvoltare
medicală în regiunea N-E”, grup de cercetare Chirurgie Oncologică, departamentul CENEMED. Fiul rectorului UMF Iași a luat acest concurs cu nota 10,
adjudecându-și, de curând, și funcția de șef lucrări, poziția 25, Semiologie
chirurgicală.

Dragoș Scripcariu a realizat o operație în cadrul CENEMED,
înainte de a fi oficial asistent cercetare în proiect
Concursul de ocupare de a postului de asistent cercetare științifică, poziția 7, din cadrul departamentului CENEMED, s-a desfășurat în data de 27
iunie 2022, iar Dragoș Scripcariu a obținut nota 10 la evaluarea dosarului, 10
la susținerea interviului, obținând aceeași notă și la susținerea propunerii
de dezvoltare a carierei universitare. Astfel, fiul rectorului UMF Iași a câștigat
concursul cu nota 10.
Pe data de 23 iunie 2022, cu patru zile înainte de concurs, Dragoș Scripcariu a participat la prima intervenție chirurgicală asistată robotic, din regiunea de Nord-Est a țării, folosind sistemul de ablaţie tumorală minim
invazivă asistată robotic. Sistemul de ablaţie tumorală a fost achiziționat
prin intermediul proiectului CENEMED, desfășurat sub egida UMF Iași, în colaborare cu Institutul Regional de Oncologie Iași.
Operația a fost practicată de Dragoș Viorel Scripcariu, fiind realizată sub
observația doctorului Victor Tomulescu, de la Ponderas Academic Hospital

– Regina Maria, din București, în calitate de mentor. Nu este întâmplător faptul că fiul rectorului UMF Iași a câștigat concursul de asistent cercetare științifică, poziția 7, pe o perioadă nedeterminată, în cadrul departamentului
CENEMED, din moment ce acesta a operat deja în cadrul CENEMED, înainte
să fi câștigat concursul.
„Echipamentele medicale de înaltă performanță achiziţionate în proiectul
CENEMED au fost puse în funcţiune în unităţile medicale incluse în proiect:
IRO, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf Spiridon» şi Spitalul Clinic «Prof.
C. I. Parhon» şi au început să fie utilizate. Ideile de cercetare de înaltă performanţă cu care Universitatea a câştigat acest proiect sunt idei de cercetare clinică integrate în contextul european. De aceea, cercetarea se
realizează prin utilizarea acestor echipamente medicale de către echipele
de cercetători”, a precizat Prof. Univ. Dr. Diana Cimpoeșu, managerul proiectului CENEMED.

Fiul rectorului UMF Iași a câștigat concursul
de șef de lucrări, poziția 25
În perioada 28–30 iunie, Dragoș Scripcariu a participat și la concursul de
ocupare a postului de șef de lucrări, poziția 25, Semiologie chirurgicală. Fiul
rectorului UMF Iași a candidat singur pe post, desi, pentru șef de lucrări, poziția 24 și poziția 26, s-au înscris 3 candidați: Ana-Maria Mușină, Bogdan Mihnea Ciuntu și Vlad Porumb. Concursul a numărat 3 probe: analiza dosarului
candidatului, care a reprezentat 50% din nota finală, susținerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare, care a reprezentat 10% din nota
finală, și prelegerea publică, ce a avut un procent de 40% din nota finală.
Dragoș Scripcariu a obținut nota 10 la primele două probe ale concursului
de ocupare a postului de șef de lucrări, poziția 25, Semiologie chirurgicală,
și 9,80 la prelegerea publică. Rezultatele concursului nu sunt nici acum publicate pe site, deși ultima probă a concursului a avut loc în data de 30 iunie
2022. La afișierul Facultății de Medicină, din cadrul UMF Iași, rezultatele concursului au fost afișate într-o totală debandadă, încât să fie extrem de dificil
să afli rezultatele care te interesează.
Dragoș Scripcariu este ridicat în slăvi pe site-ul UMF Iași, unde a oferit
informații despre reușita operației desfășurate în cadrul CENEMED, precum
și despre avantajele chirurgiei robotice.
Codruța ȘOROAGĂ

SOCIAL

Miercuri, 6 iulie

8

Spectacolul de la Teatrul Național din Iași, cel
mai bun din România. „Moartea și Plugarul”,
marele laureat de la Gala UNITER 2022

Performanță culturală! Spectacolul jucat la Teatrul Național (TNI)
„Vasile Alecsandri” din Iași, cel mai
bun din România. Concret, trei premii ale Uniunii Teatrale din România
(UNITER) 2022 au fost acordate Naționalului din Iași, pe 4 iulie, în cadrul
celei de-a 30-a ediții a Galei organizate la Palatul Culturii din Bistrița.
Producția „Plugarul și Moartea” de
Johannes von Tepl, dramatizarea și
regia Silviu Purcărete, a primit premiul „Cel mai bun spectacol”, înmânat directorului Naționalului ieșean,
Cristian Hadji-Culea, de către scenograful Dragoș Buhagiar, noul președinte al Uniunii Teatrale. „Plugarul și
Moartea”, text scris în anii 1400, este
una dintre primele opere importante
ale literaturii germane, un dialog profund, amar și acuzator între un plugar rămas văduv și Moarte. Călin
Chirilă, actor de forță al trupei ieșene
de teatru și protagonistul noii producții, nu este la prima întâlnire cu
Silviu Purcărete. Acesta a făcut
parte din distribuția celor trei mari
spectacole montate de regizor pe
scena Naționalului ieșean, cu rolurile
Cromo, în „Uriașii munților” (premiera
2009), Nonacourt, în „Pălăria floren-

tină” (2013) și Don Marzio, în „Cafeneaua” (2016).

Spectacolul de la Teatrul
Național din Iași, cel mai
bun din România
Producția „Plugarul și Moartea”
de Johannes von Tepl a avut un succes total la public și critică. „Datorăm
acest premiu unui uriaș om de teatru
român, Silviu Purcărete, care, prin
acest spectacol pe care l-a făcut, de
curând, la Iași, dovedește că poate fi
mereu nou, dovedește că, necopiind
pe nimeni, inventând lumi, creează
noi orizonturi teatrale. E ceva minunat și o șansă pentru trupa noastră
de a lucra cu el, de a lucra cu un
mare artist, nu doar scenograf și artist plastic, cum e Dragoș Buhagiar,
cu Andrei Cozlac, pe care l-ați premiat mai devreme. E o mare bucurie
să lucrăm cu noi regizori, unii sunt
mereu aceiași, cum sunt Silviu Purcărete și Radu Afrim, oameni care au
creat împreună cu noi această trupă
excepțională de actori pe care îi are,
în acest moment, Teatrul Național
din Iași”, a transmis Cristian HadjiCulea, director general Teatrul Națio-

nal Iași. Tot aseară, artistul vizual Andrei Cozlac a primit Premiul pentru
video design-ul spectacolului „Plugarul și Moartea”.

În „Plugarul și Moartea”,
actorul Călin Chirilă
dezvoltă ireproșabil un rol
complex, de victimă și călău
În „Plugarul și Moartea”, Călin Chirilă dezvoltă ireproșabil un rol complex, de victimă și călău, o
experiență a dedublării, înțeleasă și
parcursă cu măiestria cu care și-a
obținut publicul. Despre această provocare, actorul mărturisea: „E un text
frumos în care se regăseşte, la un
moment dat, fiecare om. Aşa ne e
scris. Să plângem pe cei pierduţi, să
blestemăm moartea sau contextul
venirii ei. Mizele se regăsesc în fiecare din cei prezenți în sală. Fiecare
spectator simte și înțelege ce și cum
vrea. În general, abstractul nu se
poate juca. El trebuie ajutat de
semne scenice, citibile de către
spectator. Modul de a crea acest
spectacol și sămânța devenirii lui
sunt în imaginația și sentimentele
regizorului. Filtrul meu de gândire și

simțire merge și trebuie să meargă
în alte zone, mai telurice”. „Plugarul
și Moartea”: dramatizare și regie –
Silviu Purcărete, scenografie – Dragoș Buhagiar, muzică originală – Vasile Șirlim, video design – Andrei
Cozlac, asistent regie: Radu Ghilaș,
asistent scenografie: Vladimir Iuganu, filmări chroma – Alexandru
Condurache, transmisie online, operator video, asistență filmări chroma
– Constantin Dimitriu, distribuție –
Călin Chirilă și Diana Chirilă, Petronela Grigorescu, Irina Răduțu Codreanu, Mălina Lazăr, Ioana
Aciobăniței, Camelia Bogleș, Smaranda Hăisan, Robert Agape, Marian
Alexandru Chiculiță, Flavius Grușcă,
Alexandru Maxim, Valentin Mocanu.
În final, premiul pentru cea mai bună
scenografie a fost oferit artistului vizual Cosmin Florea pentru scenografia spectacolului „Trei piese triste”,
după Maurice Maeterlinck, scenariul
și regia Radu Afrim. Așadar, spectacol de la Teatrul Național din Iași, cel
mai bun din România. „Moartea și
Plugarul”, marele laureat de la Gala
UNITER 2022.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Participare importantă la festivaluri
pentru Teatrul „Luceafărul” din Iași

Spectacole ale Teatrului
pentru Copii și Tineret
„Luceafărul” din Iași,
prezente la importante
festivaluri în țară. Primul,
cronologic, este Festivalul
Tinerilor Regizori,
organizat între 5 și 9 iulie
2022, de Teatrul Național
„Marin Sorescu” din
Craiova. Ajuns la cea de-a
IV-a ediție, acesta devine
rampa de lansare a tinerilor
absolvenți de regie ai
Universităților din
România. În data de 6 iulie,
Teatrul „Luceafărul” va
susține o reprezentație a
spectacolului pentru
tineri „Hikikomori”, de
Holger Schober
Deși este perioada concediilor de
odihnă pentru echipa artistică a Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași, artiștii vor da curs
invitației lansate de două festivaluri
din țară. Primul, cronologic, este
Festivalul „Tinerilor Regizori”, organizat între 5 și 9 iulie 2022, de Teatrul

Național „Marin Sorescu” din Craiova.
Ajuns la cea de-a IV-a ediție, acesta
devine rampa de lansare a tinerilor
absolvenți de regie ai Universităților
din România. În data de 6 iulie, Teatrul „Luceafărul” va susține o reprezentație a spectacolului pentru tineri
„Hikikomori”, de Holger Schober, realizat de insituția ieșeană, în parteneriat cu Centrul Cultural German Iași
și Facultatea de Teatru a Universității
„Babeș Bolyai” Cluj Napoca. Creația a
avut premiera anul trecut, în cadrul
Festivalului Internațional de Teatru
pentru Publicul Tânăr Iași, și este
realizată de Tudor Nicorici (regie și
concept scenografic, muzica –
Eduard Daude, traducerea – Ciprian
Marinescu). În distribuție sunt actorii
Sebastian Munteanu, Liliana Mavriș
Vârlan și Beatrice Volbea.

Participare importantă la
festivaluri pentru Teatrul
„Luceafărul” din Iași
Spectacolul ieșean este într-o
alăturare foarte onorantă care mai
include companii teatrale, precum
Teatrul Municipal „L. S. Bulandra” București, „Reactor de creație și experiment”
Cluj-Napoca,
Teatrul

Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani,
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava și Teatrul de Stat Constanța.
Spectacolele vor fi prezentate în cadrul unui showcase în fața publicului
craiovean, a managerilor de teatre,
producătorilor independenți sau selecționerilor de festivaluri. În data de
15 iulie, un alt spectacol din repertoriul „Luceafărului” - „Stația Clovnilor” se va juca, la invitația Teatrului
de Stat din Constanța, în cadrul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului, într-un program în care mai sunt
incluse creații ale Teatrelor „Nottara”
și „Odeon” București, Național „Radu
Stanca” din Sibiu, Teatrul Național
„Marin Sorescu” Craiova, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul
Municipal „L. S. Bulandra” București,
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din
Timișoara, Teatrul „Mic” București
etc.

Spectacolul „Stația
Clovnilor” a mai participat și
la alte festivaluri
internaționale importante
„Stația Clovnilor” a mai participat
în primăvara lui 2022 la alte festivaluri internaționale importante, la Alba

Iulia, Galați, Suceava, iar în toamnă
se va juca și la Cluj. Este o creație
non-verbală, imaginată de Ana Crăciun Lambru: regie, concept costume și păpuși: Alexandra Budianu,
concept decor: Elena Iorga, muzica:
Diana Roman, cu o distribuție compusă din Ionela Arvinte, George
Cocoș, Ioana Corban, Cătălin Cucu,
Claudiu Gălățeanu, Cristian Gheorghiu, Alexandru Iurașcu, Gabriel
Lazăr, Dragoș Maftei, Liliana Mavriș
Vârlan, Carmen Mihalache, Raluca
Pintilie, Paul Sobolevschi, Mariana
Teleman, Beatrice Volbea, Elena
Zmuncilă. „Prezențele noastre în
aceste manifestări care reunesc cele
mai bune creații ale stagiunii precedente sunt o nouă dovadă a calității
programului artistic pe care îl dezvoltăm la Teatrul „Luceafărul”, care
merge pe diversitate repertorială și
stilistică, pe colaborări importante,
pe o ofertă tentantă pentru specialiști și public”, a precizat teatrologul
Oltița Cîntec, directorul artistic al instituției. Așadar, participare importantă la festivaluri pentru Teatrul
„Luceafărul” din Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Aeroportul Internațional Iași a fost răscolit de
inspectorii de la Protecția Consumatorilor!
Turiștii străini au fost așteptați cu gândaci.
S-au dat amenzi, iar o cafenea a fost închisă

Mai multe controale au fost
efectuate la Aeroportul
Internațional Iași. Totul a
pornit de la o ieșeancă ce a
reclamat mizeria și
gândacii de la terminalul
T3. A fost suspendată și
activitatea din zona
administrată de Lagardere
Travel Retail
Inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași au continuat
sesiunile de control, de data asta
fiind vizat Aeroportul Internațional
Iași. Totul a pornit de la o sesizare
formulată în cursul acestei săptămâni, după ce o ieșeancă a observat,
la terminalul T3, că în incintă mișunau gândaci. „Aseară (luni,
04.07.2022) așteptam pe cineva la
ora 1:30, noaptea, și am remarcat
mai mulți gândaci turtiți pe culoarul
celor de la sosiri (probabil turtiți de
pantofii celor care pășeau pe culoar)
și vreo 2-3 gândaci care se plimbau
liniștiți prin apropierea shop-ului cu

alimente (care era închis la acea oră).
Și, aici, vorbim de terminalul 3, cel internațional, unde fiecare turist își
face o primă impresie despre România”, se arată în sesizarea primită de
CJPC. În cursul zilei de ieri,
05.07.2022, inspectorii au verificat
cele semnalate și au identificat insecte pe culoarele terminalului. În
edițiile trecute ale BZI, reprezentanții
CJPC au anunțat că vor controla
contractele semnate cu dezvoltatorii
imobiliari, în contextul valului de
scumpiri.

Aeroportul Internațional
Iași a fost răscolit de
inspectori și s-au
aplicat amenzi
În aceste condiții, Aeroportul Internațional Iași a fost amendat cu
suma de 5.000 de lei. Contactat telefonic de reporterii BZI, Romeo Vatră,
directorul aeroportului, a precizat că
programul de dezinsecție și deratizare din terminalul T3 a fost respectat. „Eu sunt în vacanță acum. Colegii
mei m-au informat că era o insectă.
Nu pot să spun mai multe. Mi s-a

transmis că au găsit pete de cafea în
zona automatelor. În ultima lună, au
fost făcute, în baza contractului, de
două ori lucrările de dezinsecție și
deratizare”, a precizat directorul
Romeo Vatră. În cadrul unui control
tematic, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)
a dispus închiderea restaurantului
„Mister Chef”, din centru comercial
Egros.

Activitatea din zona de
alimentație publică
a fost suspendată
Totodată, a fost verificată și zona
de alimentație publică din aria terminalului T3. S-a constat că în zona de
cuptoare nu erau respectate normele
igienico-sanitare. Administratorul
punctului de lucru a fost obligat să remedieze deficiențele. Zona de alimentație publică este deținută de
societatea Lagardere Travel Retail
SRL, din București, care a amenajat
puncte de lucru în mai multe aeroporturi din țară. În 2021, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 829,8
milioane de lei, profit de 12,7 milioane

de lei și datorii de 106,1 milioane de lei.
Anul trecut, firma nu a declarat angajați. Compania Lagardere este prezentă în 55 de orașe din România, 390
de magazine, 32 de centre de afaceri
și 184 de mall-uri și galerii comerciale.
Reprezentanții firmei nu au putut fi
contactați pentru a oferi un punct de
vedere privind controlul inspectorilor
de la Protecția Consumatorilor. „În
urma controlului efectuat în baza unei
sesizări la Aeroportul Iași, Terminal
T3, s-au identificat, în zona automatelor de cafea, băuturi răcoritoare și
cărți, porțiuni de paviment care prezentau scurgeri de cafea, pete de rugină, urme de exfoliere, insecte
moarte, păr. Totodată, s-a identificat
prezența unei insecte. S-a aplicat o
sancțiune în cuantum de 5000 de lei
și s-a propus măsura de închidere
temporară a zonei în care s-au constatat abateri”, au transmis reprezentanții CJPC Iași. Aeroportul
Internațional Iași a fost răscolit de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, dar, în perioada următoare, vor fi
verificați și alți operatori economici.
Ciprian BOARU
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Când trec pe lângă cimitirul de la doi pași
de casă, 6 copii își salută mama și îi
povestesc ce au mai făcut. Durere fără
margini într-o familie distrusă. La doar
41 de ani, s-a stins, lăsând tot în urmă

De mai bine de două luni, 6 copii din satul Pocreaca, comuna Schitu Duca, Iași, au rămas orfani
de mamă. Iuliana Catană a murit la vârsta de 41 de
ani. Aceasta suferea de cancer de col uterin. Boala
s-a declanșat după ultima naștere pe care a avuto, în urmă cu 3 ani. Acum, fetița ei de doar 3 ani și
ceilalți copii, în vârstă de 5, 7, 13, 15 și 17 ani, sunt
nevoiți să se descurce singuri. Cimitirul unde
aceasta este înmormântată se află chiar lângă
casă. „Ea era foarte bine, până acum 3 ani, când a
născut-o pe cea mică. Atunci a apărut o problemă
și tot mai des se plângea că o doare în zona abdominală. A stat cât a stat și a mers la medic, unde
i-a spus că are cancer de col uterin. Din păcate,
boala a evoluat repede, iar ea a devenit o legumă,
și, la 3 ani de la diagnostic, a decedat. A murit în
luna mai, anul acesta, imediat după ziua fiului nostru. E foarte greu fără ea, dar e aici, aproape de
noi, și, ori de câte ore simțim, mergem să stăm cu
ea de vorbă, la mormânt. Copiii, când trec pe
stradă, pe lângă gardul cimitirului, strigă la ea, o
salută, plâng. E și bine, dar și rău că mormântul e
atât de aproape de casă”, a declarat Gavril Catană,
soțul ieșencei moarte.

merită tot ajutorul. Copiii au nevoie de hrană și
de îmbrăcăminte. Oricine vrea să sprijine cei 6
copii orfani ai familiei Catană o pot face, donând
în contul tatălui, Gavril Constantin Catană:
Andreea are doar 15 ani și, în urma șocului su- RO34RZBR0000060023491144.
ferit după moartea mamei, a ajuns la spital. AdoAlți 11 copii din Iași au rămas orfani
lescenta a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar în
prezent are nevoie și de ajutorul unui psiholog.
după ce mama lor a murit de cancer
„Andreea este cea mai afectată. De când a murit
În edițiile anterioare, reporterii BZI au prezenmama ei, umblu numai prin spitale cu ea. Nu era
tat cazul familie Macovei. Răzvan, Iuliana și Maria,
așa, acum face crize, nu mă pot înțelege cu
cei 3 minori ai familiei Macovei, din comuna iedânsa. Cred că a ajuns așa pentru că a fost cea
șeană Dumești, au rămas fără mamă. Destinul a
mai atașată. Andreea mă ajuta să o spăl, să o fost crunt cu ei. Crăciunul din 2021 a fost ultimul
schimb, o hrănea și tot ea a fost cea care a alături de mama lor, Marieta Macovei. Ieșeanca, în
văzut-o murind pe mama ei. Eu eram pe afară, vârstă de 50 de ani, bolnavă de cancer, a murit în
iar ele erau în casă și a început să țipe «Moare cursul dimineții de luni, 31 ianuarie 2022, după
mama», iar eu, când am intrat în casă, am văzut aproape doi ani de chin. Chiar dacă întreaga famicum își dădea sufletul deja. A fost mult prea mult lie era conștientă că femeia este grav bolnavă și
pentru un copil ca ea. Acum, ne descurcăm cum se așteptau la ce e mai rău, cu greu își găsesc
putem, mai vine mama mea pe la noi și ne mai acum puterea de a înfrunta această greutate. Din
ajută. Fata cea mare, de 17 ani, a plecat la Iași să nefericire, aceste cazuri triste, în care copii rămân
își caute ceva de muncă. E foarte greu, dar încer- orfani, sunt foarte multe.
căm să mergem mai departe”, a mai povestit bărAndreea PĂDURESCU
batul. Această familie din Iași, greu încercată,

Andreea, unul dintre copiii rămași
orfani după moartea mamei,
are nevoie de ajutor
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Acuzații grave aduse unui polițist de la Secția 2
Iași! Un ieșean susține că agentul l-a amenințat
Mihăiță Popa acuză un
polițist din Iași că are un
comportament nepotrivit
față de el. Ieșeanul susține
că a făcut nenumărate
drumuri la Secția 2 de
Poliție Iași ca să afle mai
multe despre cazul lui, însă
este exasperat de
atitudinea agentului care
nu i-ar oferi suficiente
informații și l-ar amenința
că poate fi sancționat, dacă
îl mai hărțuiește, venind să
întrebe frecvent de dosar

Un controlor de la Compania de
Transport Public Iași, Mihăiță Popa,
este exasperat de atitudinea polițistului care s-ar ocupa de dosarul lui.
După ce nu a fost înștiințat că i-a fost
suspendat permisul, ieșeanul a fost
oprit în trafic și i s-a întocmit dosar
penal pentru conducerea unui vehicul fără permis. Cazul ar fi ajuns pe
biroul agentului Ghiurțu, de la Secția
2 de Poliție Iași, pe care Mihăiță Popa
îl acuză că amână soluționarea dosarului și că nu îi oferă informații suficiente. Acum, bărbatul nu știe care
va fi soarta lui, după ce s-a dus de
mai multe ori la secție, dar nu i s-a
oferit un răspuns concret.

Un ieșean nu a știut că a
rămas fără permis
Mihăiță Popa este un bărbat din
Iași care este controlor la CTP.
Acesta povestește că a mai încălcat,
în trecut, regulile de circulație și că
a primit de la poliția rutieră amenzi
și puncte de penalizare. În luna aprilie 2022, ieșeanul a fost prins cu 92
km/h pe Splai Bahlui și penalizat de
agent, dar situația permisului a
rămas neclară.
„Ultima amendă am luat-o pentru
viteză a fost în februarie, nu mai țin
minte când am luat-o pe penultima.
Credeam că au trecut 6 luni, dar se
pare că nu a fost cazul. Când m-a
oprit, atunci, pe Splai Bahlui pentru
viteză, polițistul mi-a dat 8 puncte
penalizare și amendă, în jur de 1.000
de lei. L-am întrebat dacă îi las permisul, dacă va fi suspendat. Agentul
a spus că voi primi înștiințare acasă.
În decembrie, mi-am schimbat locuința, m-am mutat. M-am certat cu

soția și m-am mutat în altă parte. Ea
spune că nu a primit nicio înștiințare
acasă. Eu nu știu sigur dacă mai
aveam puncte, ca să îmi fie suspendat permisul, că nu știam dacă trecuseră 6 luni de la ultima penalizare”,
susține bărbatul.
Nebănuind faptul că șofează ilegal, Mihăiță Popa a mers liniștit cu
mașina, până când a fost, din nou,
oprit de polițiști, pe 19 aprilie 2022, și
informat de faptul că are permisul
suspendat.
„Am fost prins conducând cu
permisul suspendat, în aprilie. Recunosc, am condus, dar nu am știut că
am permisul suspendat. Nu am primit înștiințare și nu am știut. Nu m-a
chemat nimeni să merg să predau
carnetul”, adaugă ieșeanul.

Mihăiță Popa, exasperat
de atitudinea
agentului Ghiurțu
Trezindu-se, din senin, că are
dosar penal, Mihăiță Popa a făcut
multe drumuri la secția de poliție ca
să se intereseze de evoluția dosarului, dar se plânge de polițistul de caz
care nu i-ar fi de mare ajutor.
„Din aprilie, am mers cam în fiecare săptămână la secție. Domnul polițist se simte hărțuit de către mine,
pentru că vreau să dau mai repede
declarații. Prima dată, la secție, mi-au
zis că dosarul e trimis la Parchet ca să
îi dea nr. de înregistrare și că nu se
știe ce agent o să îl preia. După vreo 2

săptămâni, au spus că dosarul e venit
și că e la agentul Ghiurțu. Polițistul a
coborât, am vorbit. A zis că nu are niciun dosar pe numele ăsta. De jos, de
la informații, mi-au spus că el se
ocupă de caz. După o săptămână,
agentul a zis că a trimis adresă la Poliția Rutieră ca să vadă unde mi-a fost
trimisă înștiințarea. Dar când l-am întrebat, nu mi-a răspuns la întrebarea
asta, a zis doar că au confirmat că am
permisul suspendat. Mai mult nu mia zis, m-a expediat, pentru că se
simte stresat de prezența mea. Eu
sunt controlor. Când cineva greșește,
îi explic frumos până înțelege”, explică
Mihăiță Popa.
Bărbatul spune că l-a filmat pe
polițist atunci când acesta îi cerea să
nu îl mai streseze cu întrebări și declară că va merge la IPJ Iași să se
plângă de această atitudine. În imaginile înregistrate, agentul îi cere ieșeanului să nu mai pună presiune pe
el cu rezolvarea cazului și îi explică
faptul că soluționarea dosarului se
face conform reglementărilor legale,
promițându-i că va fi înștiințat atunci
când va trebui să depună declarații.
„L-am și filmat când se simțea
amenințat de mine. Acum, vreau să
merg la IPJ Iași, la comandant, să îi
arăt filmarea, să îl întreb dacă i se
pare normal cum s-a comportat polițistul. Să se pensioneze, dacă e
stresat. Pe mine mă interesează să
merg mai repede să dau declarații.
Să știu una și bună, să știu ce am de

făcut, dacă îmi iau avocat, să mă
pregătesc. A fost culpă comună: eu
nu am ținut evidența punctelor de
penalizare, iar ei nu mi-au trimis
înștiințare. Vreau ca situația să fie
mai clară”, susține ieșeanul, controlor la CTP.

Reprezentanții IPJ susțin
că polițiștii urmează
procedurile
prevăzute de lege
Legat de această situație, reprezentanții IPJ Iași au transmis faptul
că polițiștii efectuează cercetări, sub
supravegherea procurorului de caz,
conform prevederilor legale.
„La data de 19 aprilie 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Iași au depistat
un bărbat care conducea un auto pe
raza municipiului Iași, deși nu ar fi
avut dreptul de a conduce vehicule.
În cauză, a fost întocmit un dosar
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui auto fără
permis de conducere, iar cercetările
continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iași, în vederea luării măsurilor legale care se
impun”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, Anca Vîjiac.
Acum, bărbatul exasperat de atitudinea polițistului din municipiul
Iași vrea să afle de soarta dosarului
său penal.
Violina GORCINSCHI
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Soțul videochat-istei moarte a dispărut
cu tot cu copil? DGASPC ridică din umeri.
Așteaptă ca poliția să-și facă treaba

De când polițiștii sunt pe urmele lui
Robert Constantin Alexandru, fostul
soț al videochat-istei moarte, fiul
acestuia este de negăsit.
Reprezentanții Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași au precizat că așteaptă
o solicitare de la poliție pentru a lua o
măsură în legătură cu fiul tinerei
decedate
Ce s-a întâmplat cu minorul Alinei Alexandru,
videochat-ista moartă, din Iași. După decesul
acesteia, fiul său, în vârstă de doar 8 ani, a rămas
în grija tatălui. Reprezentanții Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
(DGASPC) au luat atunci această hotărâre. În prezent, Robert Alexandru este căutat de oamenii
legii pentru a fi anchetat, însă a dispărut odată cu
el și copilul. DGASPC Iași nu știe unde se află, în
prezent, minorul și, pentru a lua o măsură, aș-

teaptă decizia poliției. Bărbatul ar fi vorbit ultima
dată cu asistenții sociali în urmă cu aproximativ
două săptămâni și le-a mărturisit că se teme de
decizia anchetatorilor, iar dacă va fi arestat copilul
îl va lăsa în grija surorii lui. „Cazul este în evaluare.
Se încearcă contactarea tatălui pentru clarificarea situației copilului. În măsura în care acesta va
fi reținut, vom lua măsurile legale și vom găsi o soluție”, a declarat Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt DGASPC Iași.

Mama Alinei Alexandru, videochat-ista
moartă, din Iași, a refuzat
să își crească nepotul
Claudia Balaur, mama Alinei Alexandra, videochat-ista din Iași care a fost bătută cu brutalitate
de soțul său până a ajuns în comă, a povestit, în
edițiile anterioare, traumele prin care a trecut fiica
ei. Alina fugea de bătăile soțului și se refugia
acasă la mama ei. Claudia povestește că soțul său
a murit, în urmă cu șase luni, de supărare că fiica
lui trece prin clipe dramatice. Fiul lui Robert și al

Alinei Alexandru, nepotul Claudiei, risca încă de
atunci să rămână orfan, dar bunica acestuia nu
voia să îl ia în grijă. Sătulă de tot ce s-a întâmplat,
Claudia Balaur a decis, pe ultima sută de metri,
când deja viața fiicei sale atârnă de un fir de ață,
și, din păcate, a fost prea târziu.

Alina Alexandru a murit
la începutul anului 2022
Amintim că reporterii BZI au făcut public cazul
Alinei încă din momentul în care aceasta se afla în
comă, la spital. Câteva zile mai târziu, aceasta a
decedat. După mai multe săptămâni de chin, tânăra din Iași, cunoscută ca o veche videochatistă, a murit la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr.
Nicolae Oblu” din Iași, unde era internată în secția
de Anestezie și Terapie Intensivă. Starea de sănătate s-a agravat, provocându-i decesul. Familia
fetei își susține părerea că moartea a fost provocată de bătăile repetate pe care le-a primit de la
Robert Constantin Alexandru, soțul ei.
Sorin PAVELESCU
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Lovitură de teatru în cazul membrilor
unui clan interlop din Iași! După ce a fost
luat pe sus de „mascați”, judecătorii i-au
îndeplinit dorința lui Italiano Tănase

Unui membru al unui
clan interlop din Iași i
s-a îndeplinit dorința.
Judecătorii din cadrul
Tribunalului Iași au
admis cererea de
înlocuire a arestului
preventiv cu controlul
judiciar, solicitare
formulată de Italiano
Tănase. Individul a
fost săltat de
„mascați”, în urmă cu
câteva luni, fiind
suspectat de trafic de
„carne vie”

liano Tănase, deţinut în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul IPJ Iaşi, de
înlocuire a măsurii arestării
preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar.
Înlocuieşte măsura arestării
preventive luată faţă de inculpatul Italiano Tănase cu
măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de
60 de zile”, au afirmat judecătorii ieșeni.

Răsturnare de situație în
cazul unui membru al unui
clan interlop din Iași! Magistrații din cadrul Tribunalului
Iași au admis cererea de înlocuire a arestului preventiv
cu controlul judiciar, solicitare formulată de Italiano
Tănase.
„Instanța admite cererea
formulată de inculpatul Ita-

De remarcat este faptul
că decizia Tribunalului Iași
nu e definitivă, aceasta putând fi contestată. Amintim
că, în urmă cu câteva luni,
Italiano Tănase a fost ridicat
de „mascați” de acasă. Fiul
lui Belgian Tănase este cercetat pentru trafic de „carne
vie”, fiind suspectat că
ducea tinere „la produs”. Ita-

Judecătorii i-au
îndeplinit visul unui
membru al unui clan
interlop din Iași!

liano Tănase a intrat în vizorul anchetatorilor ieșeni, în
urmă cu câteva luni. Atunci,
oamenii legii au efectuat mai
multe percheziții domiciliare
la membri ai clanului ieșean,
existând suspiciuni că ar fi
fost făcut trafic de „carne
vie”. În urma perchezițiilor,
Italiano Tănase a fost reținut
și, mai apoi, arestat preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui
grup infracţional organizat şi
trafic de persoane”, au precizat atunci judecătorii din
cadrul Tribunalului Iaşi.
Clanul Tănase, din Iași, a
fost recent ținta unor percheziții domiciliare efectuate de oamenii legii. „În
2019, mai multe persoane,
cunoscute ca făcând parte
dintr-o familie cu trecut infracțional, din județul Iași, au
constituit un grup infracțional organizat, structurat și
bazat pe relații de rudenie și
interese comune care a ac-

ționat, în mod coordonat, în
scopul comiterii unor infracțiuni de trafic și exploatare a
unor victime vulnerabile financiar și emoțional. Membrii grupării au racolat,
transportat pe teritoriul mai
multor state europene, cazat
și înlesnit practicarea prostituției pentru mai multe victime, minore și majore,
foloasele materiale obținute
fiind însușite, în totalitate, de
către membrii grupării”, au
spus oamenii legii.

Italiano Tănase,
bănuit de trafic de
„carne vie”
Anchetatorii au adăugat
că tinerele erau recrutate
prin inducerea în eroare cu
privire la activitatea pe care
urmau să o desfășoare în
Marea Britanie sau cu privire
la remunerația pe care
urmau să o primească.
„Astfel, victimele erau
cazate, initial, în locuințe din

Iași, Brăila și Constanța, ulterior, fiind transportate în Capitala Marii Britanii, unde
erau cazate în locuințe închiriate. După determinarea
acestora să accepte practicarea prostituției, prin folosirea violenței, amenințărilor
sau a șantajului, suspecții
postau anunțuri pe mai
multe site-uri de profil, o singură victimă reușind să obțină zilnic, din practicarea
prostituției, sume cuprinse
între 500 și 1.500 de lire sterline, bani însușiți, aproape în
totalitate, de aceștia. Unul
dintre suspecți avea rolul de
lider, în Marea Britanie, deținând controlul asupra unui
număr de 5 imobile închiriate
în zone centrale ale Londrei,
unde ar fi fost exploatate mai
multe victime”, au subliniat
anchetatorii. Acum, un
membru al unui clan interlop
din Iași este la un pas de libertate.
Ciprian NEDELCU
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Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării
țin și verific evidența contabilă la SC,
ONG, PFA.
Ofer consultanță în probleme
economice și reprezentare cu ocazia
oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490.019

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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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 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ
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.
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,

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

Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
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.

Miercuri, 6 iulie
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
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.
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Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
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.
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ACTUALITATE

Miercuri, 6 iulie

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

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

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

Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
SA. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

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

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

Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL SA.
Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

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

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

Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

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.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență precizată,
PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Manipulant marfă, studii
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.

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.
Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experiență 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Relații la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.

Operator mase plastice, 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.
Ospătar, fără studii și experiență
precizate, FULGER MIRALEX SRL.
Relații la: 0749215034, ALEEA
DECEBAL NR.2, BL.B7, SC.A,
ETJ.4, AP.17.
Personal citire contoare, minim 8
clase, fără experiență precizată,
MSC OPERATIONAL SA .Relații la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.
Programator, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL .Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com
Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare fără experiență
precizată, STEFAN SECUTITY SRL.
Relații la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM. MIROSLAVA.

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

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

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

Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.
Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.

Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

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.

Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Relații la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail.com,
COM.GRAJDURI VALEA SATULUI
NR.130.

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

Operator fabricarea și prelucrarea
polimerilor, 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.

Muncitor necalificat, studii
generale/medii, fără experiență
precizată, ARCADIA HOSPITAL
SRL. Relații la:0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro.

Muncitor necalificat, 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.

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

0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.

Muncitor necalificat în industria
confecțiilor, studii generale fără
experiență precizată, KATTY
FASHION SRL. Relații la:

MEDIU
SC CUIBUL VERDE IASI SRL
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Construire imobil
locuinţe colective pe teren privat
cf. HCL 58/2021, propus a fi
amplasat în extravilanul
municipiul Iaşi, str. Fundac
Ursulea, nr. cad. 170566, jud. Iaşi.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Iasi, calea Chisinaului, nr. 43, şi la
SC CUIBUL VERDE IASI SRL, sat
Brătuleni, comuna Miroslava, str.
Principală, nr. 39, în zilele de lunijoi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri
între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Iasi.
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Turbat de furie, un ieșean și-a „încordat mușchii” în
trafic! A lovit cu piciorul mașina unui alt șofer,
după care și-a cerut scuze pe rețelele de socializare
Recent, camera de bord a unui
șofer l-a surprins pe un ieșean cum,
turbat de furie, și-a „încordat mușchii” în trafic. Bărbatul l-a depășit cu
mașina pe șofer și a oprit-o în fața
lui. Ulterior, a coborât din vehicul și
s-a postat amenințător în fața autoturismului, lovindu-l, plin de nervi, cu
piciorul. După ce videoclipul a ajuns
pe rețelele de socializare, ieșenii au
fost revoltați de comportamentul „de
mahala” al bărbatului.

Turbat de furie și pus pe
scandal, un ieșean
a agitat traficul
În primele zile ale lunii iulie, pe
drumurile din municipiul Iași, a avut
loc, din nou, un incident cu șoferi nervoși și agresivi. Deplasându-se cu autoturismul în zona municipiului Iași,
un șofer a fost surprins de alt participant la trafic ce a manifestat un comportament violent față de acesta.
Scena a fost înregistrată de camera
instalată la bordul mașinii ieșeanului.
Bărbatul care conducea o mașină marca Volkswagen l-a depășit
pe ieșean și a oprit în fața lui. După
ce s-a dat jos din mașină, individul sa repezit la mașina șoferului și a

lovit-o cu picioarele, gesticulând violent și având un limbaj al corpului ce
trăda agresiune. Imaginile înregistrate ce surprind incidentul au fost
publicate pe rețelele de socializare.
Ieșenii au fost contrariați de comportamentul bărbatului agresiv și lau sfătuit pe ieșean să meargă la
poliție. La scurt timp, bărbatul bănuit
că a fost violent în trafic și-a recunoscut public vina, pe același grup
destinat șoferilor din Iași, și a vrut să
își ceară scuze.
„Eu sunt cel din filmare, aș vrea
să vorbesc cu șoferul agresat de
mine, să îl despăgubesc. Am avut o
zi foarte urâtă ieri și nu am reușit să
fac față stresului. Îmi pare extrem de
rău pentru ce s-a întâmplat, aș vrea
să îmi cer iertare”, spune șoferul recalcitrant pe Facebook.

Un șofer din Iași, atacat cu
spray lacrimogen în trafic
Săptămâna trecută a mai avut
loc un incident, dar mult mai grav. În
seara de 29 iunie 2022, în zona Metalurgiei, din municipiul Iași, participanții la trafic au fost șocați de
gestul unui șofer care conducea o
mașină înmatriculată în Vrancea. In-

Bursa bârfelor

dividul ar fi mers la un alt șofer și lar fi atacat cu spray lacrimogen, lăsându-l fără vedere și respirație.
După ce i-a mai adresat și înjurături,
bărbatul s-a urcat înapoi în mașină și
a plecat grăbit, aproape luând pe capotă o persoană ce traversa pe trecerea de pietoni. În urma
incidentului, polițiștii ieșeni au luat
măsuri față de făptaș.
„Polițiștii Secției 4 Poliție Iași au
efectuat verificări cu privire la conflictul dintre două persoane care a
avut loc în trafic, în zona Metalurgiei,
din municipiul Iași, la data de 29 iunie
2022. Astfel, polițiștii au identificat
conducătorul auto, un tânăr, de 24

tun cu vreo 12 blocușoare, undeva prin Căpău,
unde are aproape 1 hectar. Cică Compănescu
este dispus să dea și niște șpăgi ca să meargă
totul mai repede, dar are nevoie de intrări pe la
cele mai importante instituții. Deocamdată,
Compănescu merge pe burtă, nu apare în firma
care are proiectul imobiliar, a pus o cucoană
drept paravan. Babele vor mai urmări subiectul,
pentru că sunt multe de spus și, cu siguranță,
sunt și niște detalii picante.

I-a băgat degetul în public
până a tremurat ca varga
Întâlnire secretă
cu un afacerist falimentar
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
una despre Costică Compănescu, ăla care a duso bine, la un moment dat, când aduna fier vechi
și avea contracte cu primăria. Zilele trecute,
Compănescu, în pantaloni scurți și mulați, și-a
dat întâlnire cu un agent la un restaurant select
din centrul târgului ca să pună la cale o combinație imobiliară. Compănescu vrea să tragă un

Babele continuă rubrica cu una de prin cluburile centrale din târg. Personajul se numește
Fănel Rânjală, patronul clubului Piș by Buba, de
pe malul lacului. În uichendul care tocmai a trecut, Rânjală s-a gândit să mai schimbe atmosfera
și s-a dus la alt club de prin centrul târgului. Nici
bine nu s-a acomodat cu atomosfera, că a trebuit
să gestioneze o situație dubioasă. În club mai era
și un interlop pe nume Claudel Retro, un apropiat
al cordoanelor, care și-a amintit brusc că a fost
dat afară din clubul lui Rânjală. Așa că, s-a dus direct la patron și i-a amintit cele întâmplate. Ba

ani, care i-a pulverizat spray iritant
lacrimogen celuilalt șofer și i-a adresat injurii. De asemenea, acesta nu a
acordat prioritate de trecere unui
pieton. Tânărul de 24 de ani a fost
sancționat contravențional, conform
OUG nr. 195/2002, cu amendă în cuantum de 2.175 de lei, iar ca măsură
complementară i-a fost reținut permisul de conducere pentru 60 de
zile. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional conform
Legii nr. 61/1991 cu amendă în cuantum de 500 de lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de
Poliție Județean Iași, Anca Vîjiac.
Violina GORCINSCHI

mai mult, l-a apucat de umăr, după care i-a băgat
un deget în ochiul maron. S-a zbătut puțin, dar
mai rău făcea, pentru că intra mai tare. Până la
urmă, l-a lăsat în pace, iar Rânjală a fugit văzând
cu ochii. Cică Claudelu ăsta are o boală cu băgatul
degetelor, dar cică și-a mai găsit și nașul.

Cică umblă pe la vânătoare
de câini! O fi, n-o fi așa?
La final de rubricuță, babetele bârfitoare vă
prezintă una despre un nene dintr-o bremărie de
pren giudeț, mai egzact, despre un nene de pe la
Mirceasca, pre numele lui Mișu Imprea. Cică vicele din bremărie are pasiuni nocturne, mai
exact, mere la vânătoare de câini prin comună!
Oamenii răi spun că, de fapt, Imprea cam papă
bănuții comunității degeaba, nu prea face mare
lucru, în afară de pus bețe-n roate și de împușcat
patrupede pe timp de noapte, ca să nu-l vadă nimeni! Gurile rele spun că, de fapt, Imprea aista
nu umblă sângur, de capul lui, ci mai are nește
bretenari cu care se joacă de-a vânătoarea. Acu’,
babetele nu cred chiar tăt ce aud, dar niciodată
nu se știe de unde sare iepurele! Așa că vom sta
cu ochii pe situație ca pe butelie!

