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Este urgentă nevoie de sânge, grupa 01 Rh
Negativ, pentru un pacient oncologic
internat în stare gravă la Spitalul Militar Iași

Este urgentă nevoie de sânge, grupa
01 Rh Negativ, pentru un pacient
oncologic internat la Spitalul Militar
Iași. Bărbatul a ajuns în stare gravă
de la Brașov
În ultimele două zile, pe rețelele de socializare
au apărut numeroase apeluri pentru un pacient
oncologic internat la Spitalul Militar ce are urgentă
nevoie de sânge. Acesta are o grupă rară de
sânge, 01 Rh Negativ. „Bună ziua! Avem nevoie urgentă de sânge, grupa 01 Rh Negativ, pentru un
pacient oncologic internat la Spitalul Militar. Vă
rog să mă ajutați. Numele lui este Adrian Băltianu”,
este unul dintre zecile de mesaje postate pe Facebook.

Un pacient oncologic internat la
Spitalul Militar a ajuns
în stare gravă de la Brașov
Adrian Băltianu a ajuns în stare gravă la Spitalul Militar din Iași după ce a refuzat investigațiile
la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași. Acesta are urgentă
nevoie de sânge, iar mai mulți militari de la Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri” s-au mobilizat
deja pentru a dona. „În acest moment, este stabil.

Pacientul a venit vineri noapte (29.07.2022), de la
Brașov la Iași, cu mașina personală. În acest timp,
au apărut niște probleme, dar a refuzat investigațiile medicale la Spitalul «Spiridon» și a insistat să
meargă la Spitalul Militar, unde se află și acum. A
fost internat în ATI, dar a fost stabilizat și, pentru
că au apărut niște complicații, am hotărât să fie
văzut și de o comisie oncologică de la IRO. Comisia
l-a vizitat în cursul dimineții de ieri și așteptăm
verdictul”, a declarat col. med. Aurelian Corneliu
Moraru, comandant Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Iaşi.

Rezervele de sânge
nu sunt niciodată suficiente
Medicii ieșeni luptă zilnic cu o problemă ce
pare că nu se mai sfârșește! Lipsa acută de sânge
din spitalele ieșene îi pune în dificultate pe medici,
dar cel mai grav este faptul că viața pacienților
este pusă în pericol. Această situație se regăsește
în toate spitalele, dar cel mai afectat este Spitalul
Clinic Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon” Iași,
unde ajung cei mai mulți pacienți în stare foarte
gravă. Medicii se confruntă cu această situație de
mai mulți ani și cer rezerve sanguine din toate celelalte centre din zona Moldovei. Tot din cauza lip-

sei de sânge, intervențiile chirurgicale sunt amânate. Viețile pacienților stă în mâinile donatorilor.
Andreea PĂDURESCU
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Proiectul de transport județean care
a stârnit atât de multe conflicte începe
să ia contur! Iată cele 11 grupe de trasee
Consiliul Județean Iași
explică deciziile luate
pentru proiectul de
transport județean care a
stârnit atât de multe
conflicte în cadrul
administrației județene.
Cele 11 grupe de trasee au
fost alese astfel încât să fie
convenabile atât pentru
cetățeni, cât și pentru
transportatori

Începe să ia contur proiectul de
transport județean care a stârnit
cele mai multe conflicte între primării, Consiliul Județean, transportatori
și membrii consiliului. Acesta a fost
gândit astfel încât să se optimizeze
transportul în comun pentru a fi mai
reduse costurile cetățenilor. Princi-

palul scop al acestui proiect a fost
încurajarea oamenilor de a utiliza
transportul public, chiar și pentru
trasee județene.

Proiectul de transport
județean care a stârnit atât
de multe conflicte
începe să se contureze
De la 1 ianuarie 2023, va intra în
vigoare noul program de transport
județean. Acesta include 11 grupe de
trasee gândite special pentru optimizarea serviciului de transport în
comun și reducerea costurilor pentru consumator. „Strategia de transport public județean reprezintă
planificarea pentru următorii ani a
mobilității locuitorilor județului între
localități, dorindu-ne, în același timp,
să eficientizăm cursele, iar operato-

rii să nu mai poată renunța la cursele
cu rentabilitate scăzută. Astfel, a
fost votat Programul Județean de
Transport Public pentru perioada
2023–2028 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași. În
cel mai scurt timp, vom demara procedurile de achiziție pentru a fi în
grafic și a asigura un serviciu extrem
de important pentru locuitorii județului”, a transmis vicepreședintele
Consiliului Județean Iași, Sorin
Afloarei. Scandalurile și conflictele
legate de acest proiect au fost cauzate de membrii din Consiliul Județean, transportatori și primari. De
cele mai multe ori, „arma” principală
folosită de cei care sunt împotriva
acestui proiect a fost populația ce va
beneficia de acest serviciu. Din pricina acestor conflicte, proiectul a
fost rectificat și adăugit de nenumărate ori.

Explicația logică pentru
existența grupelor de trasee
Existența grupelor de trasee a
fost explicată de Marius Dangă, vicepreședintele Consiliului Județean
Iași. Acesta a adus exemplul administrației din Alba, unde s-a optat
pentru licitarea fiecărui traseu județean în parte. Acolo, din 30 de trasee
existente, au fost licitate doar 10,
restul de 20 rămânând neacoperite,
pe motiv că nu sunt profitabile pentru compania de transport. Pentru a
evita un astfel de incident, Consiliul
Județean Iași a creat 11 grupe de trasee, profitabile pentru transporta-

tori, dar și pentru populație.
Cele 11 grupe au fost formate astfel: Grupa 1 laşi, Andrieşeni, Bivolari,
Probota, Plugari, Roşcani, Şipote, Tigănaşi, Trifeşti, Vlădeni, şi Victoria;
Grupa 2 laşi, Comarna, Costuleni,
Cozmeşti, Gorban, Grozeşti, Golăieşti, Moşna, Prisăcani, Răducăneni,
şi Ungheni; Grupa 3 laşi, Ciorteşti,
Dobrovăț, Dolheşti şi Schitu Duca;
Grupa 4 Iaşi, Drăguşeni, Grajduri, Ipatele, Mogoşeşti, Mironeasa, Scânteia
şi Şcheia; Grupa 5 Iaşi, Voineşti, Horleşti, Tibana, Tibăneşti, Dagâta şi
Tansa; Grupa 6 laşi, Hârlău, Coarnele
Caprei, Cepleniţa, Focuri, Fântânele,
Gropnita, Movileni şi Româneşti;
Grupa 7 Iaşi, Tg. Frumos, Podul loaiei,
Bălţaţi, Belceşti, Dumeşti, Erbiceni,
lon Neculce, Leţcani, Lungani, Mădârjac, Popeşti şi Sineşti; Grupa 8
Paşcani, Tg.Frumos A I Cuza, Butea,
Costeşti, Ciohorăni, Cucuteni, Hărmăneşti, Hălăuceşti, Heleşteni, Mogoşeşti-Siret, Mirceşti, Oţeleni,
Ruginoasa, Răchiteni, StolniceniPrăjescu, Strunga, Todireşti și Vânători; Grupa 9 Paşcani, Cristeşti,
Lespezi, Mirosloveşti, Moţca, Sireţel,
Stolniceni-Prăjescu, Tătăruşi, Valea
Seacă şi Vânători; Grupa 10 Paşcani,
Hârlău, Cotnari, Deleni, Balş, Cucuteni, Cepleniţa şi Scobinţi și Grupa 11
laşi, Paşcani, precum şi oraşul Hârlău.
Proiectul de transport județean
care a stârnit atât de multe conflicte
începe să ia contur și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.
Andreea ANDREI
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Avaria apărută la una dintre conductele
ApaVital creează neplăceri consumatorilor!
Trei comune importante vor rămâne fără apă

Furnizorul de apă al Iașului,
ApaVital, a anunțat că, în
cursul zilei de miercuri, 3
august 2022, apa potabilă
va fi întreruptă în comunele
Holboca, Ungheni și
Golăiești. Motivul
întreruperii are de-a face
cu o avarie apărută la una
dintre conductele ApaVital
În ultimele zile ale lunii iulie,
compania a anunțat că programul de
distribuire a apei va fi prelungit și
pentru luna august din cauza secetei
acute care afectează Iașul. Reprezentanții companiei au recomandat,
pentru această perioadă, un consum
responsabil de apă, precum și realizarea de rezerve pentru intervalele
în care livrarea acesteia este sistată.

Avaria apărută la una dintre
conductele ApaVital dă
bătăi de cap locuitorilor
Anul 2022 a adus o serie de provocări în sezonul cald, lipsa ploilor
cauzând o secetă destul de acută
care afectează agricultorii și nu
numai. În acest context, furnizorul
de apă al județului Iași a fost nevoit
să prelungească programul de întreruperi ale apei. Mai mult, avariile dau
și ele bătăi de cap locuitorilor. Re-

cent, reprezentanții companiei au
anunțat că 3 comune vor rămâne
fără apă pentru a putea fi efectuate
lucrări de reparație la una dintre
conductele care asigură golirea rezervorului de 1.000 mc din localitatea
Holboca.
Comunele afectate de această
intervenție sunt Holboca, Ungheni și
Golăiești, urmând ca apa să fie întreruptă în data de 3 august 2022, în intervalul 08:00–17:00, nu doar în
comune, ci și în localitățile aferente,
anume Cristești, Dancu, Holboca, Orzeni, Rusenii Noi și Rusenii Vechi (comuna Holboca), Bosia, Mânzătești și
Ungheni (comuna Ungheni), Golăiești, Grădinari, Cilibiu, Cotu lui Ivan
și Medeleni (comuna Golăiești).

Furnizarea apei potabile va
fi întreruptă în comunele
Holboca, Ungheni și
Golăiești
În vederea remedierii unei avarii
apărute la conducta ce asigură golirea rezervorului de 1.000 mc din localitatea Holboca, miercuri 3 august,
în intervalul orar estimat 08:00–
17:00, ApaVital se află în neplăcuta
situație de a nu furniza apă potabilă
către utilizatorii din localitățile Cristești, Dancu, Holboca, Orzeni, Rusenii
Noi și Rusenii Vechi din comuna Hol-

boca, Bosia, Mânzătești și Ungheni
din comuna Ungheni, precum și din
Golăiești, Grădinari, Cilibiu, Cotu lui
Ivan și Medeleni din comuna Golăiești”, au explicat reprezentanții ApaVital.
Aceștia au mai precizat și că,
după perioadele în care apa a fost întreruptă, este recomandat ca utilizatorii să nu o folosească imediat, ci să
lase robinetul să curgă câteva minute până valorile revin la normal.
„La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului
turbiditate, situație în care robinetul
trebuie lăsat deschis timp de câteva
minute, pentru ca apa să revină la
caracteristicile normale de potabilitate. Dacă situația persistă, sunați la
ApaVital, iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru
a soluționa problema sesizată”, au
mai precizat reprezentanții ApaVital.

Valori jalnice ale
precipitațiilor
În perioada 29–30 iulie 2022, Administrația Națională de Meteorologie a înregistrat valori dezastruoase
ale precipitațiilor pe raza județului
Iași. Acestea sunt cuprinse între 10,0
/mp, valoare înregistrată la stația din
Pașcani, și 43,0 l/mp, valoare înregis-

trată la stația din Tungujei. Dar
marea majoritate a acestor comune
au înregistrat valori sub 10,0 l/mp.
Fiind vorba de valori atât de mici și
de ploi insuficiente, ApaVital a anunțat că și în luna august va fi nevoită
să distribuie apa după program. În
total, sunt afectate 18 comune ieșene, anume Deleni, Coarnele Caprei,
Belcești, Ceplenița, Românești, Fântânele, Scobinți, Cotnari, Plugari, Șipote, Trifești, Probota, Vlădeni,
Andrieșeni, Bivolari, Gropnița, Movileni și Focuri.
Reprezentanții au îndemnat oamenii să aibă un consum responsabil
de apă și să nu o folosească în alte
scopuri în afara celui menajer.
„Reamintim utilizatorilor că, în
conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare, utilizatorii au
obligația de a «asigura folosirea eficientă și rațională a apei preluate din
rețeaua publică» și de a utiliza apa
«numai pentru folosințele prevăzute
în contractul de furnizare a serviciului». Concret, apa de la robinet nu
este furnizată pentru irigarea plantelor și a gazonului”, au mai explicat
reprezentanții companiei.
Avaria apărută la una dintre conductele ApaVital din Holboca va fi reparată în cursul zilei de 3 august.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Primăria Municipiului Iași scoate la
licitație mai multe locuri de parcare în
luna august! În ce perioadă va avea loc
procedura și ce persoane pot depune dosar

Direcția Exploatare
Patrimoniu din cadrul
Primăriei Municipiului Iași
va organiza, în data de 16
august 2022, o nouă
licitație cu scopul închirierii
de locuri de parcare.
Procedura se va desfășura
la etajul 6 al clădirii cu
adresa pe șoseaua
Națională, nr. 43. Dosarele
pot fi depuse până în data
de 11 august 2022, ora
13:00
Licitațiile de la jumătatea lunii
august vor fi 3 la număr și vor viza locurile de parcare situate în zonele
Alexandru cel Bun, Dacia și Păcurari.
Este vorba de un total de 13 locuri de
parcare. Printre documentele pe
care trebuie să le conțină dosarul se
numără cerere de înscriere la licitație, actul de proprietate sau de chirie
al apartamentului sau al spațiului,
certificatul de înmatriculare al autoturismului, certificatul de atestare
fiscală și dovada plății taxelor pentru
participarea la licitație.

Primăria Municipiului Iași
scoate la licitație mai multe
locuri de parcare
Direcția Exploatare Patrimoniu
din cadrul Primăriei Municipiului Iași
va organiza, în data de 16 august
2022, 3 noi licitații în vederea închirierii locurilor de parcare. Sediul clădirii este amplasat pe șoseaua
Națională, nr. 43, etajul 6.
Zonele din care provin locurile de
parcare sunt Alexandru cel Bun,
Dacia și Păcurari.
Astfel, de la ora 10:00, va avea loc
prima licitație în vederea închirierii
unui număr de 2 locuri de parcare, cu
numerele 22 și 31, amplasate în parcarea de reședință din strada Mușatini, nr. 19, iar cei care au drept de
licitație sunt locatarii din blocurile
R4-1, R4-2, T2, X6, X6BIS și X9.
La ora 11:00, va fi organizată cea
de-a două procedură de licitație a locurilor de parcare, fiind vorba de 2
locuri, cu numerele 2 și 30, regăsite
în parcarea de reședință din șoseaua
Națională, nr. 46 A. Locatarii din blocurile A1, A2, A3, A4, D5, C6 și C7 sunt
cei ce au drept de depunere a dosarului.

Ultima licitație, din data de 16 august, va porni de la ora 12:00 și va
avea în vedere un total de 9 locuri de
parcare, cu numerele 49, 50, 52, 53,
88, 90, 95, 96 și 97, amplasate în parcarea de reședință din șoseaua
Moara de Foc, nr. 12, iar locatarii care
au drept de licitație sunt cei din blocurile 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407 și 408.
Doritorii au termen până pe 11 august 2022, ora 13:00, să depună dosarul, în format electronic, pe adresa
de e-mail a Serviciului Administrare
Parcări – Direcția Exploatare Patrimoniu.

Cum trebuie să arate
dosarul pentru a putea
participa la licitație
Documentele necesare înscrierii
la licitație trebuie depuse în format
electronic (scanat) la adresa de email a Serviciului Administrare Parcări
–
Direcția
Exploatare
Patrimoniu, adresă al cărei scop exclusiv este de primire a documentelor pentru licitații. Adresa
este licitatii.camera15@gmail.com.
Ieșenii care au drept de licitație și

care-și doresc acest lucru pot depune dosarul de înscriere la procedură până joi, 11 august 2022, ora
13:00. Acesta trebuie să conțină mai
multe documente, printre care cererea de înscriere la licitație, al cărei
formular se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Iași. Totodată,
este necesară atașarea unui act care
să facă dovada locuirii într-unul dintre imobilele ai căror locatari au
drept de licitație. Mai mult, este necesar actul de proprietate sau de
chirie al apartamentului sau al spațiului locuit, precum și certificatul de
înmatriculare și cartea de identitate
a vehiculului. Mai sunt necesare certificatul de atestare fiscală și dovada
plății taxelor de participare la licitație.
Persoanele care au dreptul de a
solicita locuri de parcare gratuite vor
depune o cerere tip, alături de documentele mai sus menționate, iar
contractul de comodat autentificat
care dovedește folosirea autovehiculului va fi trimis alături de o declarație notarială din care să rezulte că
autoturismul respectiv este utilizat
în folosul unei persoane cu handicap.
Emanuela BĂLUȚĂ
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68 de pompieri militari au fost avansați
în grad, la Iași! Cum s-a desfășurat
ceremonia pentru salvatorii ieșeni

Recent, aproape 70 de cadre militare
din cadrul Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Mihail Sturdza”
din județul Iași au fost avansate în
grad. Pe data de 1 august, în fiecare
an, militarii de la Ministerul
Afacerilor Interne care au realizat
stagiul minim în grad avansează în
poziția următoare
68 de pompieri ieșeni au fost avansați în grad
la începutul acestei săptămâni. Cadrele militare
din ISUJ Iași care au îndeplinit stagiul minim în
cursul acestui an au înaintat în grad. Evenimentul
festiv a avut loc în cadrul unei ceremonii, unde salvatorii din Iași au fost felicitați și încurajați să obțină cât mai multe performanțe în carieră pe viitor.

68 de pompieri de la ISUJ,
avansați în grad
Pe data de 1 august 2022, ISUJ Iași a organizat
o ceremonie de avansare a cadrelor militare ce își
fac datoria în instituție. 68 de pompieri ieșeni au
îndeplinit stagiul minim în gradul pe care îl aveau
și au fost avansați, cu această ocazie, într-o pozi-

ție mai înaltă în cadrul M.A.I. În acest an, 6 ofițeri
au urcat cu o treaptă mai sus în cariera militară. 1
ofițer a avansat de la gradul de locotenent-colonel
la colonel, 1 ofițer cu gradul de maior a devenit locotenent-colonel și 4 ofițeri au trecut de la gradul
de sublocotenent la cel de locotenent.
În plus, 62 de subofițeri au strâns, la rândul lor,
roadele muncii. 4 subofițeri au evoluat de la gradul
de plutonier adjutant la cel de plutonier adjutant
șef, 37 de pompieri au avansat din poziția de plutonier major la gradul de plutonier adjutant, 3 plutonieri au devenit plutonieri majori, iar ceilalți 18,
sergenți majori, au devenit plutonieri.
Avansările au avut loc din momentul citirii ordinului de înaintare în grad la care au luat parte și
colegii pompierilor vizați.

Colegi noi pentru pompierii
de la ISUJ Iași
Cu prilejul acestui eveniment, salvatorii ieșeni
s-au întâlnit pentru a sărbători realizările colegilor.
„Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru festiv, în prezenţa colegilor, salvatorii ieșeni fiind
avansaţi în grad şi felicitaţi de către inspectorul
şef, colonel Ionuț-Ciprian Grădinaru. Colegii pre-

zenţi la eveniment i-au felicitat, la rândul lor, pe
cei care, începând cu această dată, au trecut întro nouă etapă a carierei militare”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISUJ Iași, sublocotenentul
Georgică Onofreiasa.
Pe lângă avansările în grad de care se bucură,
ISU Iași și-a mărit și numărul de personal. Doi absolvenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza” de la Facultatea de Pompieri și un ofițer psiholog transferat de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași s-au alăturat, recent, instituției.
Salvatorii ieșeni mai așteaptă colegi noi care
să le mărească echipa. ISUJ Iași face recrutări
pentru 58 de posturi de șoferi.
În această săptămână, între 1 și 6 august 2022,
are loc proba practică pentru potențialii conducători de autospeciale. 143 de candidați sunt așteptați să își demonstreze atât calitățile de șofer, cât
și cele de salvator. Ulterior, participanții la concurs vor trece prin proba scrisă ce le va testa cunoștințele necesare pentru această poziție.
Cât despre pompierii cu experiență din cadrul
ISUJ Iași, unii dintre aceștia au fost avansați în
grad, pe 1 august 2022.
Violina GORCINSCHI
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Luna august vine cu noi surprize
pentru spectatorii Ateneului Național!
Unicul festival dedicat exclusiv
filmului românesc va avea loc la Iași
Ateneul Național din Iași
anunță, în luna august
2022, un program culturalartistic variat, adresat
copiilor, dar și adulților. De
asemenea, luna august
este dedicată, prin
excelență, unicului festival
ce promovează exclusiv
filmul autohton, intitulat
„Serile filmului românesc”,
găzduit pentru al 13-lea an
consecutiv la Iași. Marele
actor Marcel Iureș este
invitatul special din acest
an

„Serile filmului românesc” (SFR)
vor avea loc la Amfiteatrul Palas. În
cadrul SFR vor fi difuzate o serie de
scurtmetraje, dar și pelicule
românești.

Cum arată programul
artistic în luna august
Ultima lună de vară debutează la
Ateneul Național Iași cu o serie de
spectacole îndrăgite de cei mici și de
cei mari. Începând cu data de 3 august 2022, ora 16:00, vernisajul „In

memoriam Ion Dichiseanu” va fi disponibil publicului larg, urmând ca la
18:30 să ruleze filmul „Regele Mihai:
Drumul către casă”. Pe 4 august, vor
avea loc două lansări, cartea „Adevărul, mai frumos ca legenda” și CD-ul
„Ion Dichiseanu: amintește-mi clipa”.

Mai departe, între 5 și 9 august, filme
ca „Cel mai iubit dintre pământeni”,
„Balaur” sau „Pacificatorul” vor rula în
sălile Ateneului. Proiecția de film
„Grota” va rula de patru ori luna
aceasta, bucurând sufletele ieșenilor.
Este important de precizat că
echipa Ateneului Național Iași va juca
în deplasare, în perioada 11–15 august, dar se va întoarce la timp pentru a susține memorabilul spectacol
de teatru „Insomniacii”, în regia Ericăi Moldovan.

Festival unic,
organizat la Iași
Iașul se transformă în epicentrul
cinematografiei și în acest an, găzduind unicul festival dedicat exclusiv
cinematografiei autohtone, „Serile
Filmului Românesc”.
Scurtmetrajele autohtone au impresionat dintotdeauna publicul, iar
regizorii români au fost apreciați de
către critici din toate colțurile lumii.
„Serile de film românesc” se vor
desfășura în perioada 3–7 august
2022, rulând filme-capodoperă și

producții în premieră. Actorul Marcel
Iureș va veni la Iași ca invitat special,
cinci dintre filmele în care acesta a
jucat rulând pe marele ecrane din locaţiile SFR, în cadrul secţiunii Retrospectiva Marcel Iureş. Totodată,
SFR propune și documentare despre
personaje românești care s-au remarcat pe parcursul anilor prin
munca și perseverența lor.
Născut pe 2 august 1951, la Băileşti, Dolj, Marcel Iureş este recunoscut pentru rolurile din teatru şi film,
fiind recompensat de două ori cu titlul de cel mai bun actor de teatru din
România. A absolvit Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică în 1978
şi, în prezent, este recunoscut şi
apreciat, în egală măsură, pentru cariera în cinema, dar şi pentru ceea ce
înseamnă în teatrul românesc.
Marcel Iureș a fost pe acelaşi platou de filmare cu Johnny Depp, Orlando Bloom şi Keira Knightley, odată
cu filmările pentru „Piraţii din Caraibe: La capătul lumii”. În filmul
„Gool!/Goal!” a jucat alături de fotbaliştii Zinedine Zidane, Raúl González
şi David Beckham.
Andreea TIMOFTE
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Elevii ieșeni ar putea primi calificative
de tip „admis” sau „respins” la disciplina
modulară Educație pentru viață
la care se vor studia peste 10 module

Elevii din clasele primare,
gimnaziale și liceale ar
putea primi calificative de
tip „admis” sau „respins” la
disciplina Educație pentru
viață care va fi predată
modular, după cum apare în
proiectul Legii
învățământului
preuniversitar. În document
nu apare totuși ce se
întâmplă cu cei respinși
De menționat este că în proiectul
Legii învățământului preuniversitar
nu apare ce se întâmplă cu cei care
primesc calificativul „respins”.

Calificative de tip „admis”
sau „respins”, în
viitorul apropiat
Planurile-cadru ale învățământului primar, secundar inferior și liceal

includ Educația pentru viață ca disciplină școlară, parte a trunchiului
comun, având incluse module adaptate vârstei și nivelului educațional,
în concordanță cu profilul absolventului. Disciplina Educația pentru
viață va include module de educație
pentru mediu, educație pentru sănătate, educație financiară, educație
juridică, educație antreprenorială,
educație tehnologică, educație rutieră, educație civică, educație interculturală și educație pentru
cetățenie democratică, egalitate de
gen, gândire critică, oratorie și dezvoltare personală, securitate cibernetică, educație pentru alimentație
sănătoasă și alte module care pot fi
stabilite prin ordin al ministrului Educației. Încă din iunie 2021, ministrul
Educației a vorbit despre faptul că
Ministerul Educației va promova disciplina obligatorie Educație pentru
viață pentru clasele V-XII, cu modul

obligatoriu de Educație sexuală la
care părinții pot face cerere scrisă
pentru retragerea copilului, ca la Religie. Reamintim că, în luna iunie, ministrul
Educației
propunea
acordarea de calificative „admis/respins” la muzică, desen și educație fizică, în gimnaziu, ca o rezolvare
pentru „goana după note”, în cadrul
unei conferințe de presă la sediul Ministerului Educației.

Excepțiile de la regulă
Ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat că la disciplinele care fac
parte din ariile curriculare Arte și
Educație Fizică și Sport se acordă
calificative de tip „admis” sau „respins”, cu excepția învățământului vocațional la care rezultatele evaluării
se exprimă prin note de la 1 la 10 pentru profilul corespondent fiecărei arii
curriculare. „Una dintre soluțiile pe
care vă invit să le luați în calcul ar fi

aceea a diminuării goanei pentru
note, prezente mult prea mult, din
păcate, în școala românească. Părinții vor mult prea mult note mari pentru copiii lor, pot să înțeleg că își
doresc premii pentru ei, dar acest
lucru s-ar putea rezolva, spre exemplu, dacă în gimnaziu nu am mai
acorda note la discipline, precum
muzică, desen, educație fizică, ci am
da calificative. Dând calificative cu
„admis/respins”, o mare parte din
această competiție care nu este din
spectrul competițiilor benefice ar
putea fi eliminată. Este o provocare
pe care o lansez public”, a declarat
ministrul Sorin Cîmpeanu.
În august 2020, problema introducerii de calificative la aceste discipline, între care era inclusă și
Religia, a fost pusă oficial la nivelul
Ministerului Educației.
Andreea TIMOFTE
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Zece profesori de la Colegiul Național
Iași au mers în Valencia pentru a lua
parte la Cursul Digital Platforms:
Using Apps and E-Learning Solution

Pe lângă profesorii ieșeni, în proiect au fost cooptate și cadre didactice din Slovacia și Ungaria. De
formarea profesorilor s-a ocupat Europass Teacher Academy care oferă
cadrelor didactice din întreaga lume
șansa de a-și împărtăși bunele practici, de a-și dezvolta abilitățile și de
a descoperi noi strategii de predare
și de învățare. Europass Teacher
Academy are 30 de ani de experiență
în domeniu și mai mult de 12.000 de
cursanți în fiecare an, desfășurând
cursuri în mai multe țări europene,
precum Spania, Italia, Irlanda, Ungaria, Belgia, Franța, Grecia și Croația.

Profesorii de la Colegiul
Național Iași vor învăța să se
adapteze la noile tendințe
din educație, în cadrul
Cursului Digital Platforms:
Using Apps and ELearning Solution
Cursul Digital Platforms: Using
Apps and E-Learning Solution este
finanțat de Comisia Europeană și
răspunde nevoii de formare a resur-

sei umane din cadrul Colegiul Național Iași. Astfel, cadrele didactice vor
avea posibilitatea de a învăța să se
adapteze la noile tendințe din educație din perioada postpandemică.
Obiectivul acestui curs este de a
îmbunătăți competențelor cadrelor
didactice în ceea ce privește utilizarea tehnologiei în procesul de predare–învățare–evaluare, crearea
unor strategii didactice inovative,
atractive pentru elevi, precum și
dezvoltarea unor parteneriate care
să permită racordarea la rețelele
profesionale din UE.
Pe parcursul celor 10 zile de curs
la care profesorii Colegiului Național
Iași participă alături de colegii de
breaslă din Slovacia și Ungaria, formatorii de la Europass Teacher Academy au creat contexte pentru
prezentarea și utilizarea unor platforme digitale, precum Trello,
Moodle, G-Suite etc., care să sprijine
procesul educațional. Totodată, programul de formare a oferit posibilitatea folosirii unor aplicații specifice
învățării digitale (TedEd, Quizlet, Ed-

puzzle etc.). Activitățile de formare
destinate dezvoltării competențelor
de învățare prin intermediul tehnologiei au fost dublate de activități de
cunoaștere și de înțelegere a diferitelor sisteme de educație europene,
dar și de descoperire a patrimoniului
cultural local.

Cadrele didactice de la
Colegiului Național Iași,
implicate în tot mai multe
proiecte Erasmus+
În urma parcurgerii Cursului Digital Platforms: Using Apps and ELearning Solution, participanții vor
realiza un portofoliu cu activități pe
care le vor aplica la clasă și pe care,
pe urmă, le vor prezenta colegilor din
Colegiul Național Iași și din alte instituții, precum și un tutorial de utilizare a platformelor și aplicațiilor
digitale. Toate aceste materiale realizate de profesorii beneficiari ai proiectului vor fi incluse într-un ghid de
bune practici care va fi postat pe
site-ul liceului, devenind, astfel, o resursă educațională deschisă și dis-

ponibilă tuturor persoanelor interesate.
Profesorii Colegiului Național Iași
sunt implicați în mai multe proiecte
Erasmus+. Astfel, în intervalul 3–9
iulie 2022, 4 cadre didactice din cadrul unității de învățământ ieșene au
vizitat Slovenia pentru a lua parte la
ultima mobilitate a proiectului Healthy European Students, un parteneriat strategic între școli. În cadrul
acestui proiect, profesorii de la Colegiului Național Iași vor fi informați
despre modul în care îi pot îndruma
pe elevii lor să adopte un stil de viață
sănătos. Proiectul a fost coordonat
de școala Osnovna Sola Sladki Vrh
din Slovenia și a reunit cadre didactice din mai multe țări, printre care
România, Letonia, Slovacia și Portugalia.
Odată întorși din Valencia, cei
zece profesori vor disemina informațiile obținute în cadrul Cursului Digital Platforms: Using Apps and
E-Learning Solution și în rândul celorlalte cadre didactice de la Colegiul
Național Iași.
Codruța ȘOROAGĂ
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Familia unui avocat din Iași, „tocată” în
tragedia de la Lețcani. Soția s-a stins,
copiii și ginerele au ajuns la spital:
„A fost căsătorit cu o domnișoară,
recent s-a împăcat cu prima nevastă”

Tragedie în familia unui
avocat din Iași. Soția
bărbatului a decedat în
accidentul de luni seara de
la Lețcani, iar copiii, nepoții
și ginerele acestuia au
ajuns la spital. Nici
avocatul ieșean nu a scăpat
neatins, aflându-se pe un
pat de spital
Tragedie în familia unui avocat
din Iași. Soția lui s-a stins, iar copiii,
nepoții și ginerele bărbatului au
ajuns la spital, după cumplitul accident de la Lețcani. Luni seara, la Lețcani, pe Drumul European, avea să se
petreacă încă o tragedie. Un nou accident rutier a luat o viață și a adus
lacrimile în ochii oamenilor. „La data
de 1 august a.c., în jurul orei 20:00,
am fost sesizați despre un accident
rutier soldat cu victime omenești,
produs pe DE 583. Din cercetările
efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că în accident au fost
implicate trei autovehicule. În urma
accidentului, o persoană a decedat,
iar alte 6 persoane au fost rănite. Cei
trei șoferi au fost testați cu aparatul
alcooltest, rezultatele fiind negative.
În cauză, a fost întocmit dosar penal

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor
de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt
continuate”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Prima soție a avocatului a
decedat în accidentul
de la Lețcani
Reporterii BZI au aflat la scurt
timp după producerea accidentului
că toate cele 6 victime sunt rude, o
parte dintre ele fiind din Podu Iloaiei.
Cele 6 persoane se aflau într-un autoturism marca VW Touran , condus
de Constantin Biță, un avocat ieșean,
în vârstă de 72 de ani. Acesta se afla
în autoturism cu prima sa soție, cu
copiii, nepoții și ginerele său, un cetățean german. În urma impactului,
mașina condusă de Biță a părăsit
partea carosabilă și s-a răsturnat, iar
toate persoanele au fost rănite, însă
doar una dintre ele și-a pierdut cunoștința din cauza unei lovituri puternice la cap. Aceasta era prima
soția a avocatului Biță, Valerica, în
vârstă de 67 de ani. Femeia a suferit
un traumatism cranio-cerebral
sever. Degeaba au încercat medicii
să o salveze. După zeci de minute de

la inițierea manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Întreaga familia a fost
distrusă după accident
Ieri, reporterii BZI au mers la
Podu Iloaiei pentru a afla mai multe
informații despre familia lovită de
tragedie. Toată lumea îl cunoaște pe
avocat și spune că este o nenorocire
în adevăratul sens al cuvântului.
„Avocatul conducea, nu știu dacă a
fost de vină sau nu... Era în mașină
cu Valerica, prima lui soție, cu copiii,
nepoții și ginerele. Din câte știu, fata
lui era plecată în Germania, stabilită
acolo, are o relație cu un neamț sau
ceva de genul ăsta. Și neamțul ar fi
fost în mașină”, a spus un localnic. Ca
o ironie a sorții, avocatul s-a împăcat
recent cu prima sa soție, cea care
avea să se stingă luni seara, în tragedia de la Lețcani.

A renunțat la tânăra cu care
avea o relație ca să se
împace cu prima soție
Localnicii spun că avocatul a
avut o relație cu o domnișoară focoasă, mult mai tânără decât el.
„Avocatul a fost căsătorit cu Valerica,

au și copii, iar acum vreo 10 ani,
poate mai mult, a început o relație cu
o domnișoară mult mai tânără. Și cu
ea a făcut un copil, are vreo 10-11
ani... Din ce am auzit, de o vreme sar fi împăcat cu prima soție, Valerica,
doamna care a murit în accident”, a
spus un alt localnic. Ieri, la vila pe
care avocatul o deține la Podu Iloaiei,
nu era nicio mișcare. Toată familia se
află în spital. Din fericire, nimeni nu
a fost rănit grav, cu toate că toți vor
avea nevoie de timp pentru a se recupera.

Anchetatorii trebuie să afle
cine este vinovat de
producerea accidentului
Trupul neînsuflețit al femeii a fost
transportat la Institutul de Medicină Legală
(IML) Iași pentru efectuarea necropsiei.
Anchetatorii vor să afle ce a ucis-o pe femeie, cu toate că lucrurile sunt destul de
clare. Trebuie precizat că, în perioada următoare, polițiștii trebuie să afle cine se
face vinovat de producerea tragediei de la
Lețcani. Ulterior, persoana vinovată va
fi trasă la răspundere, așa cum
spune legea. Când va ieși din spital,
familia femeii trebuie să se pregătească de înmormântare.
Sorin PAVELESCU
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Familia Afloarei trage țepe șoferilor din
întreaga țară! „E o mizerie ce au făcut ei, mi-au
trimis altceva decât ce era pozat pe site”
Firma RTT Distribution S.R.L. a
fost înființată în anul 2018 și are sediul în Pașcani, str. Crinilor 42 C.
Această firmă comercializează, pe
site-ul tuningro.ro, o gamă variată de
accesorii auto, precum huse de
scaune auto, prelate auto, lămpi poziție, stopuri camioane, accesorii exterioare camioane și altele. Firma
RTT Distribution S.R.L are deja numeroase plângeri la Agenția Națională
pentru
Protecția
Consumatorilor (ANPC) Iași, precum
și procese cu firmele S.C. Urban Pro
Concept S.R.L., Security Hutsystem
S.R.L. și Stemiso S.R.L.

Aron Romocea: „Nu au fost o
avere husele, dar aroganța
cu care am fost tratat m-a
deranjat foarte mult”
Numeroși clienți se plâng de faptul că firma RTT Distribution S.R.L.,
deținută de Răzvan Afloarei, comercializează produse care nu corespund descrierilor de pe site.
Afaceristul din Pașcani refuză apoi
să le returneze banii clienților săi. Cu
această situație s-a confruntat și
Aron Romocea, administratorul firmei Stemiso S.R.L., care a comandat
huse pentru un autoturism Dacia
Spring. Deși husele nu se potriveau
la acest model de mașină, iar clientul
avea dovezi în acest sens, RTT Distribution S.R.L. a refuzat returul.
„Eu mi-am achiziționat o Dacia
Spring și după aceasta am căutat
niște huse pentru scaune. Am găsit
pe site-ul lor produsele, iar în titlul lor
de prezentare arăta că husa pentru
scaunele din spate este din două bucăți. Eu am sunat, nu am făcut comanda pe internet, și mi s-a spus că
sunt originale. Am primit husele pentru mașină, dar nu corespundeau,
am sunat, domnul a fost foarte amabil și mi-a spus să fac retur. Când am
intrat pe site ca să fac retur, eu am
achiziționat produsele pe firmă, iar
ca persoană juridică nu poți să faci
retur în baza nu știu cărei legi. Zic, nu
se poate, l-am sunat și mi s-a zis că,
dacă sunt firmă, «La revedere!». Am
sunat din nou și am avut de-a face cu
aceeași aroganță, mi-a spus că, dacă

nu sunt capabil să pun niște huse pe
scaun, să apelez la o firmă. Am mers
la reprezentanța Dacia, am plătit o
manoperă ca să-mi pună domnul husele pe scaune și mi-au spus că
acestea nu se potrivesc pe scaunele
din spate. Am primit o hârtie cum că
husele nu corespund, le-am trimis și
lor hârtia, dar nu mi s-a dat niciun
răspuns, mai mult, nici nu mai răspund la telefon. Vă dați seama, nu au
fost o avere husele, dar aroganța cu
care am fost tratat m-a deranjat
foarte mult și am zis să rezolv situația pe alte căi. Eu, ca firmă, nu pot să
merg la Protecția Consumatorului,
pentru că sunt alte căi, am fost, dar
mi s-a spus că nu este de competența lor. Mă deranjează atitudinea
asta, că eu nu pot să fac retur, dacă
sunt persoană juridică, nu există
nicio lege în domeniul ăsta, iar legea
pe care mi-o spune dânsul este clar
în favoarea mea, pot să fac retur indiferent de ce am cumpărat. Bunurile nu au fost distruse, nici nu le-am
montat pe mașină, vă dați seama”, a
declarat Aron Romocea, administratorul firmei Stemiso S.R.L.

Returul produselor
comandate de pe site-ul
firmei RTT Distribution
S.R.L. este o adevărată
aventură
RTT Distribution S.R.L. refuză să
rezolve solicitările de retur ale persoanelor juridice, însă returul este
extrem de anevoios și în cazul persoanelor fizice. Printre „victimele”
acestei firme se numără și Security
Hutsystem S.R.L. care s-a hotărât să
rezolve problema în instanță.
„Netul și Facebok-ul sunt pline de
țepele lor, nici nu m-am gândit că pot
să fie țepari pentru un set de huse
auto. E o mizerie ce au făcut ei, adică
mi-au trimis, la fel cum au făcut și cu
ceilalți, altceva decât ce era pozat pe
site. Pe site apărea un lucru, iar ei
mi-au trimis altceva. Mai departe, să
vedem ce spune instanța. Eu le-am
vorbit frumos, dar, având în vedere
că am comandat pe firmă, ei ne-au
scos în față faptul că persoanele juridice nu beneficiază de retur. Nu

știu ce crede el, dar nici eu nu am
prea multă răbdare ca să discut. Au
avut foarte multe reclamații la ANPC
Iași, iar aceștia le-au dat foarte
multe procese-verbale cu amenzi, ei
le-au contestat, pe majoritatea le-au
pierdut”, a precizat administratorul
firmei Security Hutsystem SRL care
a dat în judecată RTT Distribution
SRL.
Situația nu e mai roz nici în cazul
persoanelor fizice. Astfel, ieșeanul
Adrian Neculau a comandat în luna
martie a acestui an un set de apărători de noroi pentru Hyundai Tucson,
în valoare de 136,98 de lei. Ieșeanul a
primit produsele în data de 7 martie
2022 și, văzând că nu se potrivesc
pentru autoturismul său, s-a hotărât
să le returneze. Procesul de retur a
fost o întreagă corvoadă, ieșeanul
recuperându-și banii abia pe 23 mai
2022, după ce cazul său a apărut în
paginile cotidianului BZI.

A plouat cu amenzi
și cu procese pentru
familia Afloarei
Cele două firme deținute de familia Afloarei, RTT Distribution S.R.L.
și Romtuning Trading S.R.L., sunt
„cliente fidele” ale instanțelor de judecată ieșene. RTT Distrubution
S.R.L. a primit amenzi încă din 2018
de la ANPC Iași pentru neregulile
descoperite în activitatea firmei,
sancțiuni ce au fost contestate de
reprezentanții societății în instanță.
Aceștia au depus peste 10 plângeri
împotriva contravențiilor aplicate,
însă, din păcate, pentru familia
Afloarei aproape toate au fost res-

pinse de judecătorii de la Tribunalul
Iași și de la Judecătoria Pașcani.
În cazul societății Romtuning
Trading S.R.L., lucrurile au stat și mai
rău. După ce a curs cu amenzi de la
ANPC, patronii s-au trezit cu insolvența care le bătea la ușă, aceasta
după ce Fiscul a cerut în instanță
deschiderea procedurii. Cererea a
fost admisă de judecători, pe 21 octombrie 2021, și au numit lichidator
pe Anova Insulvency Ipurl. Pe lângă
D.G.R.F.P., firma avea datorii față de
Primăria Municipiului Pașcani și două
firme de curierat, Cargus S.R.L. și
Fan Courier Express S.R.L. După ce
lichidatorul a depus raportul privind
bunurile și activitatea societății, pe
24 februarie 2022, magistrații Tribunalului Iași au dispus radierea Romtuning Trading S.R.L. din registrul
comerțului.
Cu firma închisă și cu datorii neplătite, Răzvan Afloarei s-a găsit în
poziția de a fi executat silit, trebuind
să achite sute de mii de lei creditorilor. Fostul administrator de la Romtuning Distribution S.R.L. a fost
obligat să plătească 180.081 de lei
către AJFP Iași, 64.123,06 lei către
Fan Courier Express S.R.L., 6.272,21
de lei pentru Cargus S.R.L. și 345,60
de lei la Primăria Municipiului Pașcani. Astfel, bărbatul este dator cu
suma de 250.821,87 de lei creditorilor, din mai 2022.
Reporterii BZI au încercat să ia
legătura cu Răzvan Afloarei, însă
acesta nu a răspuns solicitărilor telefonice.
Codruța ȘOROAGĂ
Violina GORCINSCHI
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Scandalos! Iuliana, o tânără mamă din
Iași, se afla în sala de nașteri de la „Cuza
Vodă” când un medic a șocat-o: „Bărbatul
tău te-a început, el să te termine”

O tânără mamă din Iași
povestește clipele de
groază prin care a trecut la
Maternitatea „Cuza Vodă”.
Iuliana Matran are 28 de
ani și era la a treia naștere.
Aceasta a precizat că
întreg personalul medical
din sala de nașteri a jignito
Iuliana Matran are 28 de ani și
este din comuna Mogoșești, Iași. Tânăra mama și-a făcut curaj să povestească prin ce chinuri și jigniri a
trecut la Maternitatea „Cuza Vodă”.
Ieșeanca povestește că întreg personalul din sala de nașteri s-a comportat foarte urât cu ea, era nepăsător
și a jignit-o.
„Când am rămas însărcinată,
aveam deja acasă doi copii și credeam că este de ajuns, însă Dumnezeu a avut alte planuri pentru mine.
Pe data de 23 februarie 2022, la ora

02:00, am ajuns la Maternitatea
«Cuza Vodă» pentru a aduce pe lume
cel de-a treilea copil. Încă era pandemie și era jale în spital, dar nici nu
mă gândeam că o să pățesc ce am
pățit. Era pentru a doua oară când
nășteam la această maternitate, iar
prima experiență a fost una plăcută.
Acum, lucrurile s-au schimbat
complet. Încă de la intrarea în spital
și până am reușit să nasc, totul a fost
un calvar”, povestește Iuliana Matran,
fostă pacientă de la Maternitatea
„Cuza Vodă”.

O tânără mamă din Iași a
trecut prin clipe de groază
la Maternitatea „Cuza Vodă”
Ieșeanca a povestit cât de urât iau vorbit cadrele medicale care au
asistat-o în sala de nașteri. Aceasta
a precizat că nimeni nu făcea nimic,
în timp ce ea nu mai putea de durere.
„S-au adunat în ușa de la sala de
nașteri vreo 5-6 medici, majoritatea

păreau rezidenți, asistente. Nu îmi
amintesc numele niciunuia dintre ei,
pentru că eu nici nu am avut un
medic care să îmi supravegheze sarcina.
Aveam niște dureri groaznice, mau trimis în sala de naștere și îmi
amintesc și acum cum mi s-au rupt
membranele când eram în picioare în
sala de nașteri.
Nu mai puteam de durere și ei se
uitau la mine și țipau să mă urc singură pe masa. Nimeni nu credea că
mă doare atât de tare.
Medicii, asistentele și infirmierele se purtau îngrozitor și țipau la
mine să nu mai urlu și să nu mai fac
crize de isterie.
Nimeni nu făcea absolut nimic,
decât să îmi aducă tot felul de jigniri.
Nu vă pot reda toate jignirile, dar pe
asta nu am cum să o uit: «data viitoare să naști acasă cu bărbatul tău,
că el te-a început, el să te termine».
Cred că era un medic care mi-a spus
așa ceva”, a mai precizat femeia.

Punctul de vedere al
maternității cu
privire la acest caz
Reprezentanții Maternității „Cuza
Vodă” au fost contactați pentru a
oferi un punct de vedere despre
acest caz. „În primul rând, evenimentul s-a întâmplat în urmă cu 5-6 luni.
Orice mamă care are o problemă în
cadrul maternității face o plângere în
scris, iar noi nu avem așa ceva în
acest caz. Lunar analizăm chestionarele de satisfacție a serviciilor primite de mame. Spitalul are angajați
3 psihologi pentru a veni în sprijinul
acestora. Dacă ar fi fost ceva, trebuia să avem ceva scris. Stăm cu
toții peste program, tocmai pentru a
veni în sprijinul mamelor. Nu avem
astfel de plângeri, iar legat de vocabularul medicilor nici în acest sens
nu avem o plângere”, a declarat dr.
Anca Bivoleanu, purtător de cuvânt
al Maternității „Cuza Vodă” Iași.
Andreea PĂDURESCU
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Batjocură în dosarul „Albumul”! Cristian
Adomniței speră să scape de acuzaţii!
Procesul penal, din amânare în amânare!

Dosarul intitulat generic
„Albumul” a fot amânat de
judecătorii gălăţeni!
Amintim că procesul penal
ce îl privește pe Cristian
Mihai Adomniței a ajuns la
Curtea de Apel Galaţi, după
admiterea unei cereri de
strămutare. Inițial, fostul
șef al Consiliului Județean
Iași a fost condamnat cu
executare în procesul penal
ce privește comiterea unor
fapte de corupție
Batjocură în dosarul „Albumul”!
Procesul penal al lui Cristian Adomniței merge din amânare în amânare.
La primul termen al apelului, de la
Curtea de Apel Galaţi, magistraţii au
amânat cauza pentru data de 20
septembrie 2022.
Amintim că, în urmă cu câteva
luni, a fost admisă o cerere de strămutare formulată în dosar. „Instanța
ia act de strămutare a prezentului
dosar la Curtea de Apel Galați”, au
precizat magistrații din cadrul Curții
de Apel Iași. Inițial, fostul șef al Consiliului Județean (CJ) Iași a fost condamnat cu executare în procesul

penal ce privește comiterea unor
fapte de corupție.

Dosarul „Albumul”,
strămutat la Curtea
de Apel Galaţi
La prima instanță, Cristian
Adomniței a primit o pedeapsă de 3
ani și 2 luni de pușcărie. El este acuzat de procurorii anticorupție de favorizarea făptuitorului și fals
intelectual. Totodată, Cristina Teodora Jinga a fost condamnată la 4
ani și 9 luni de închisoare pentru
abuz în serviciu, fals intelectual în
formă continuată și instigare la fals
intelectual în formă continuată. Carmen Ingrid Irimescu a primit o pedeapsă de 4 ani și 4 luni de
închisoare pentru abuz în serviciu,
fals intelectual în formă continuată
și complicitate la fals intelectual. De
asemenea, Letiția Elena Popa a fost
condamnată la 4 ani și 7 luni de temniță pentru instigare la abuz în serviciu, complicitate la fals intelectual în
formă continuată și fals în înscrisuri
sub semnătură privată.
Dosarul „Albumul” a început în
iulie 2015. Procesul penal al lui Cristian Adomniței a mers din amânare
în amânare. Cel mai mare scandal din

fruntea CJ Iași a izbucnit în urmă cu
aproximativ 7 ani. Inculpații au fost
trimiși în judecată de procurorii anticorupție pe 3 iulie 2015. Atunci, fostul șef al CJ Iași, Cristian Adomniței,
precum și Carmen Irimescu, Letiția
Popa, Cristina Jinga, dar și societatea Laser Co SRL au ajuns în fața instanței, sub acuzații extrem de
grave.

Cum a pornit scandalul
ce îl implică pe Cristian
Adomniței
Scandalul de la CJ Iași a izbucnit
de la un contract încheiat pe 27 septembrie 2013 cu firma Laser Co SRL.
În acel contract, pentru suma de
340.000 de lei, prestatorul trebuia să
promoveze imaginea Iașului. Era
vorba, în principal, despre promovare
prin intermediul unor materiale tipărite: broșuri, calendare, hărți, mape
de prezentare, pixuri, albume, fotografii etc. După un audit intern, în februarie 2015, angajații din cadrul
Serviciului de Audit au descoperit că
nu au fost predate materiale în valoare de peste 200.000 de lei. Procurorii au susținut că fostul șef al CJ,
Cristian Adomniței, a încercat să mușamalizeze anumite nereguli.

„În perioada martie–aprilie 2015,
inculpatul Cristian Mihai Adomniței,
în calitate de președinte al CJ Iași și
de ordonator principal de credite, cu
intenție directă, le-a ajutat pe inculpatele Teodora Jinga și Carmen Ingrid Irimescu, în urma unei înțelegeri
prealabile cu acestea, pentru a se
evita descoperirea infracțiunilor pe
care acestea le comiseseră și tragerea lor la răspundere penală. În contextul unei misiuni de audit
declanșate cu privire la executarea
acestui contract, inculpatul a efectuat demersuri menite să amâne finalizarea misiunii de audit, să creeze
aparența că toate materialele prevăzute în contract fuseseră predate în
termenul stabilit, inclusiv faptul că
948 de albume fuseseră restituite
firmei pentru a fi modificate și să
creeze timpul necesar pentru ca societatea inculpatei Popa Letiția
Elena să realizeze și să predea efectiv albumele pe care nu le predase
niciodată CJ”, au spus anchetatorii.
Acum, dosarul „Albumul” a ajuns pe
mesele judecătorilor gălățeni, dar şi
aceştia par că merg din amânare în
amânare.
Ciprian NEDELCU
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Avocat, acuzat la Iaşi de abuz de
încredere! Procurorii ieşeni l-au trimis
în judecată, pentru că le-a tras clapa
câtorva sute de asistenţi maternali

Un avocat este acuzat la
Iaşi de abuz de încredere.
Astfel, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Iaşi l-au
trimis ieri în judecată pe
Vasile Popa, membru al
Baroului Vaslui. În cadrul
dosarului, Sindicatul
Naţional al DGASPC Vaslui,
prin reprezentantul Gică
Creţu, este parte vătămată
Un avocat este acuzat la Iaşi de
abuz de încredere. Aşadar, ieri, procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Iaşi l-au trimis
în judecată pe Vasile Popa, membru
al Baroului Vaslui.
În cadrul dosarului, Sindicatul
Naţional al DGASPC Vaslui, prin re-

prezentantul Gică Creţu, este parte
vătămată. Acum, urmează ca instanţa să stabilească un prim termen al
procesului penal. Mai apoi, magistraţii din cadrul Curţii de Apel Iaşi vor
asculta ce au de spus toate părţile
implicate pentru a putea lua o decizie în acest caz.

Un avocat este acuzat de
abuz de încredere
Aşadar, avocatul vasluian Vasile
Popa (45 de ani) este acuzat acum, la
Iaşi, de abuz de încredere. În ediţiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.
„Avocatul din cadrul Baroului Vaslui, Vasile Popa, este acuzat de abuz
de încredere. Inculpatul fusese împuternicit printr-o procură notarială,
de către membrii Sindicatului Naţio-

nal al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui,
să ridice o sumă de bani, în numele
membrilor sindicatului. A fost vorba
despre o sumă de bani ce ar fi trebuit
ridicată după emiterea unei sentinţe
civile de către Tribunalul Vaslui”, a
declarat ieri procurorul Adina Bocai,
purtătorul de cuvânt al Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Vasile Popa nu a recunoscut
cuantumul sumei de
returnat
În acelaşi timp, anchetatorii
ieşeni spun că avocatul vasluian Vasile Popa ar fi ridicat 1,462 de miliarde de lei vechi, după emiterea
sentinţei civile amintite. În ediţiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.

„În perioada decembrie 2017–decembrie 2018, inculpatul ar fi ridicat
1,462 de miliarde de lei vechi. Acesta
nu ar fi returnat suma de 613.412 lei
către 712 asistenţi maternali. La audieri, inculpatul a recunoscut că ar
avea de returnat o sumă de bani
către Sindicatul Naţional al DGASPC
Vaslui, însă a contestat cuantumul
acestei sume”, a adăugat purtătorul
de cuvânt al Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Iaşi, procurorul Adina
Bocai. În cursul zilei de ieri, reporterii
cotidianului BZI l-au contactat pe
avocatul vasluian, dar acesta a refuzat să comenteze pe marginea situației. Acum, avocatul vasluian Vasile
Popa, acuzat la Iaşi de abuz de încredere, va fi nevoit să dea socoteală în
faţa judecătorilor.
Ciprian NEDELCU
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040205, Calea Serban Voda nr. 133, et. 2, Cladirea Central Business Parc,
Corp B, Sector 4 suma de 5.601,94 Lei, din care 2.203,87 lei cheltuieli de
executare silita. Preţul la care a fost evaluat imobilul in intregime, este de
77.200,00 Lei, iar pretul la care a fost evaluata cota de 1/3 din imobil este
de 25.500,00 Lei şi a fost stabilit de expert Popescu Andra Elena, nr.
Dosar nr. 314/I/2019
legitimatie 19154, membru A.N.E.V.A.R., cu sediul in Iasi, Str. Valter
Data 20.07.2022.
Maracineanu, nr. 1D, parter, ap. 6, Judetul Iasi.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 25.500,00 Lei.
Publicatie de vanzare imobiliara
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu reprezentat
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in circumscriptia de Contract de credit iCREDIT nr. 1265627 din data de 19.06.2017 incheiat
Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail cu EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ., aducem la dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 20.07.2022, la sediul
cunostinta generala ca, in data de 29.08.2022, ora 13:00, va avea loc la Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit
sediul B.E.J. Iovu Dragos, din Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica a cotei de sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru
1/3 din imobilul, situat in Vaslui - 730039, Str. Ion Luca Caragiale nr. 55, vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se prezinte la
Judetul Vaslui, constand in cota de 1/3 din terenul intravilan in suprafata
de 380 m.p., teren partial imprejmuit conform observatii C.F., avand termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand asupra lor acte de
categoria de folosinta curt-constructii, avand numar cadastral 73561, identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 839 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii trebuie sa
inscris in CF nr. 73561, a localitatii Vaslui.
consemneze
o cautiune reprezentand 10% din preţul de începere a licitaţiei,
Mentiune: conform raportului de evaluare, pe terenul mentionat mai sus,
pe
seama
si
la
dispozitia B.E.J. Iovu Dragos, avand C.I.F. RO 41092982, in
se afla edificata o constructie ce nu este intabulata si nu face obiectul
contul de consemnari deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI,
vanzarii.
Cota de 1/3 din imobilul descris mai sus este proprietatea debitorului RO42BREL0002000722050102 - RON, RO31BREL0002000722050300 MICLIUC Alin cu domiciliul in Vaslui - 730039, Str. Ion Luca Caragiale nr. 55, USD, RO63BREL0002000722050500 - CHF.
Judetul Vaslui, care datoreaza creditorului SVEA EKONOMI CYPRUS
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de una pagini.
LIMITED, HE 272182,, cu sediul in Limassol, Str. Arch Makariou III nr. 195,
Neocloeous House 3030, Cipru, reprezentata conventional de SCA Maxim
Executor judecatoresc,
si Asociatii cu sediul ales pentru comunicarea actelor in Bucuresti Iovu Dragos

Dosar nr. 2361/2014
Data 01.08.2022.
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in circumscriptia
Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ., aducem la
cunostinta generala ca, in data de 29.08.2022, ora 14:00, va avea loc la
sediul B.E.J. Iovu Dragos din Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica a
imobilului, situat in Iasi, Str. Visan nr. 80, bl. 2, et. 2, ap. 16, Judetul Iasi
(Bl. 2 conform extras C.F.), constand in:
apartament nr. 16, compus din (2) doua camere si dependinte, cu
suprafata totala de 58,94 mp si suprafata utila de 54,13 m.p. + 1 semilogie
in suprafata de 4,81 m.p., bucatarie, baie, hol si dressing, avand numar
cadastral 143140-C1-U16, inscris in CF nr. 143140-C1-U16, a localitatii Iasi.
cota parte indiviza de 19,10 m.p., reprezentand cota indiviza de 3,69%,
aferenta apartamentului din terenul in suprafata de 517,00 m.p., pe care se
afla amplasata constructia C1- bl. 2,
cota parte indiviza de 3,69% din folosintele comune ale imobilului,
casa scarilor, hol acces si scari exterioare, precum si
suprafata de 8,88 m.p. teren reprezentand cota indiviza de 0,36%
aferenta apartamentului din terenul in suprafata de 2.471 m.p. compus din
245 m.p. teren categoria de folosinta curti-constructii si suprafata de 2.226
m.p. teren cu categoria de folosinta arabil, cu destinatia cale de acces.
Imobilul descris mai sus este proprietatea lui Bumbar Nicusor, cu
domiciliul in Tomesti, Str. D.D. Patrascanu nr. 30, bl. 45, sc. B, ET. 3, AP. 11,

Jud. Iasi, care datoreaza creditoarei CIOBANU (fosta BUMBAR) Manuela,
CNP: 2701227221205, cu domiciliul in Iasi - 700360, Str. Vasile Lupu nr. 95G,
et. 3, ap. 51, Judetul Iasi prin avocat Elena Ursu, suma de 18.861,00 EUR (la
cursul BNR din ziua platii) si 14.476,80 Lei, din care 13.476,80 lei
cheltuieli de executare silita.
Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 206.379,00 Lei şi a fost
stabilit de expert Florescu Oana Valentina, nr legitimatie 18070/2019, cu
sediul in Iasi, str. Hlincea nr. 6, bloc 992, scara B, etaj 2, ap. 12, judet
Iasi.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 206.379,00 Lei.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu reprezentat
de sentinta civila nr. 15358, pronuntata de Judecatoria Iasi in sedinta
publica din data de 21.09.2012, in dosar nr. 40990/245/2011 si a Deciziei
civile nr.1455/2013 pronuntata de Tribunalul Iasi in sedinta publica din
data de 07.06.2013, in dosarul nr.40990/245/2011.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu
dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 01.08.2022., la sediul
Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit
sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru
vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se prezinte la
termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand asupra lor acte de
identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 838 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii trebuie sa
consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul de începere a
licitaţiei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Iovu Dragos, avand C.I.F.
RO41092982, in contul de consemnari la deschis LIBRA INTERNET BANK
S.A.,
SUC.
IASI,
RO42BREL0002000722050102-ron,
RO31BREL0002000722050300-usd, RO63BREL0002000722050500-CHF.
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de doua pagini.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos
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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

Miercuri, 3 august

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
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.
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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.

Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.

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.

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.

Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
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.

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.

Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,

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.

Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.

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.

Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.

Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA. Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.

Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.

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.
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, 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.

MEDIU

Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.

SC RESIDENCE OMC CONSTRUCT,
beneficiara a lucrarii Construire
cladire cu functiune de comert,
imprejmuire, organizare de santier
si racorduri utilitati– faza PUZ,
situata in Strada Tudor
Vladimirescu nr.11, oras Targu
Frumos, jud. Iasi, NC 63830,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectului de plan propus poate
fi consultata la sediul APM Iasi Calea Chişinăului nr. 43 in zilele
de luni-joi (orele 8-16.30) si vineri
(orele 8-14.00). Observatiile
publicului se primesc la sediul
APM Iasi in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.

Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:

SC ZURI RESIDENCE SRL prin
LEONTE STEFAN RADU, anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emiterii a acordului

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.
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de mediu pentru proiectul
“Construire ansamblu residential,
33 locuinţe individuale, amenajare
drum, împrejmuire, racord utilităţi,
organizare de şantier”, propus a fi
amplasat în comuna Miroslava,
satul Valea Ursului, NC. 95857 ,
95857 ....... 95889, 95890 Jud.
Iaşi. Informatiile privind proiectul
propus, pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Iasi din mun. Iasi, Calea
Chişinăului nr. 43, in zilele de lunijoi intre orele 8:00 – 16:30 si
vineri intre orele 8:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Iasi.
CALINESCU ILEANA, anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emiterii a acordului
de mediu pentru proiectul
“Amenajare parcare pietruită la
nivelul solului şi acces auto lucrări cu caracter provizoriu pe
durata contractului de închiriere ”,
propus a fi amplasat în municipiul
Iaşi, strada Sărărie, nr. 142, NC.169558, Jud. Iaşi. Informatiile
privind proiectul propus, pot fi
consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Iasi din
mun. Iasi, Calea Chişinăului nr. 43,
in zilele de luni-joi intre orele 8:00
– 16:30 si vineri intre orele 8:00 –
14:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Iasi.
SC DH-INVEST SRL, beneficiara a
lucrarii PUZ - Construire hala de
productie situata in Strada Trei
Fantani, municipiul Iasi, jud. Iasi,
NC 135645,135646, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de
mediu. Prima versiune a
proiectului de plan propus poate fi
consultata la sediul APM Iasi Calea Chişinăului nr. 43 in zilele
de luni-joi (orele 8-16.30) si vineri
(orele 8-14.00). Observatiile
publicului se primesc la sediul
APM Iasi in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.

CONCURS
Orasul Hârlău cu sediul în
str.Mușatini nr.1, jud.Iași
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice
specifice de conducere vacante de
arhitect - șef în cadrul aparatului
de specialitate al Primarului
orașului Hârlău. Concursul se
organizeaza la sediul Orasului
Hârlău - Primaria, jud.Iasi, în data
de 06 septembrie 2022, ora 10,00
– proba scrisă. Dosarele de
inscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data
publicării pe site-ul institutiei, la
avizierul instituției Orasului Hârlău
– Primaria, jud.Iasi. Anuntul va fi
publicat in data de 01.08.2022;
Conditiile de participare la
concurs, bibliografia si atribuțiile
prevăzute în fisa postului sunt
afisate la sediul institutiei si pe
pagina de internet www.primariahirlau.ro la sectiunea Informatii
publice/ Concursuri. Relatii
suplimentare se pot obtine la
sediul institutiei la nr de telefon
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0232720412/0232720777/int 122
– Compartimentul Resurse
Umane.

CONDOLEANȚE

U

Colectivul Facultății de
Agricultură își ia rămas bun
cu profund regret și adâncă
recunoștință de la domnul şef lucr.
dr. Dan Cazacu, dascăl devotat cu
alese calități intelectuale și
morale, ataşat profesiei şi
studenţilor, un om plin de
înțelegere față de cei din jur. Prin
dispariția sa fulgerătoare,
învăţământul agronomic ieșean
suferă o mare pierdere. Dumnezeu
să îl odihnească în pace!

U

PUBLICITATE
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Colectivul compartimentului
de primiri urgente al IBCV
Iasi este alaturi de Doamna
Director Medical - Dr. Cristea
Carmen Elisabeta in aceste
momente de grea incercare si
durere pricinuite de trecerea la
cele vesnice a tatalui sau.
Dumnezeu sa-l odihneasca in
pace si lumina. Sincere
condoleante!

DIVERSE
In conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr.107/1996, cu
modificarile si completarile
ulterioare, comuna Vanatori,
judetul Iasi, intentioneaza sa
solicite de la A.N. “Apele
Romane” -ABA SiretS.H.I.Pascani, aviz modificator al
avizului nr. 8 din 15.05.2019
pentru realizarea lucrarilor
“Infiintare retea de apa in satele
Hartoape si Gura Badilitei, comuna
Vanatori, judetul Iasi-modificare
solutie captare apa la autorizatia
de construire nr. 05/13.08.2019”,
prin proiect: “Infiintare retea de
apa in satele Hartoape si Gura
Badilitei, comuna Vanatori, jud.
Iasi-modificare solutie captare
apa la autorizatia de construire nr.
05/13.08.2019” amplasate in satul
Hartoape, comuna Vanatori,
judetul Iasi. Aceasta investitie
este noua. Persoanele care doresc
sa transmita observatii, sugestii si
recomandari se pot adresa
solicitantului: strada Principala,
comuna Vanatori, judetul Iasi sau
la adresa: str. Abator, nr. 35,

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

Pascani, judetul Iasi dupa data de
03.08.2022.

LICITAȚII
Comuna Tibanesti, cu sediul in
loc. Tibanesti, str. Principala nr. 23
A, jud Iasi, cod fiscal 4540267,
tel/fax:0232326400/0232326401,
e-mail:
primaria_tibanesti@yahoo.com,
contact@primariatibanesti.ro,
organizeaza licitatie pentru
vanzarea a 5 loturi de teren dupa
cum urmeaza:- LOT nr. 114, in
suprafata de 503 mp, parcela
424/2/114, nr. cadastral 61792,
CF nr. 61972, situat in intravilanul
satului Glodenii Gandului conform
HCL nr. 58/19.04.2022 si temeiul
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019;LOT nr. 132, in suprafata de 505
mp, parcela 424/2/132, nr.
cadastral 61787, CF nr. 61787,
situat in intravilanul satului
Glodenii Gandului conform HCL nr.
59/19.04.2022 si temeiul legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019;- LOT nr.
133, in suprafata de 499 mp,
parcela 424/2/133, nr. cadastral

61770, CF nr. 61770, situat in
intravilanul satului Glodenii
Gandului conform HCL nr.
60/19.04.2022 si temeiul legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019;- LOT nr.
134, in suprafata de 506 mp,
parcela 424/2/134, nr. cadastral
61784, CF nr. 61784, situat in
intravilanul satului Glodenii
Gandului conform HCL nr.
61/19.04.2022 si temeiul legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019;- LOT nr.
136, in suprafata de 506 mp,
parcela 424/2/136, nr. cadastral
61780, CF nr. 61780, situat in
intravilanul satului Glodenii
Gandului conform HCL nr.
62/19.04.2022 si temeiul legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. Costul
caietului de sarcini este de 30 lei.
Data limita pentru solicitarea de
clarificari este 15.08.2022
ora16:00. Data limita de depunere
a ofertelor 26.08.2022, ora 14:00,
la secretariatul Primariei
Tibanesti. Sedinta publica de
deschidere a ofertelor va avea loc
in data de 29.08.2022, ora 09:00
la sediul Primariei Tibanesti.
Relatii suplimentarela sediul
unitatii sau
tel/fax:0232326400/0232326401.
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Zi decisivă pentru Sebastian Felecanu!
Avocatul ieșean acuzat că și-a ucis iubita și
copilul nenăscut vrea să scape de gratii!
Astăzi este o zi extrem de importantă
pentru avocatul ieșean Sebastian
Felecanu. Acesta a formulat recent o
cerere de înlocuire a măsurii
arestului preventiv. El speră ca
magistrații din cadrul Curții de Apel
Iași să îl lase în libertate, sub control
judiciar, sau chiar și în arest la
domiciliu, numai să scape de gratii.
Pe de altă parte, Felecanu a solicitat
ridicarea sechestrului asigurator pus
de procurori pe bunurile sale mobile
și imobile
Astăzi va fi o zi foarte importantă pentru avocatul ieșean Sebastian Felecanu. Zilele trecute,
acesta a formulat o cerere de înlocuire a măsurii
arestului preventiv. Astfel, Felecanu speră ca magistrații din cadrul Curții de Apel Iași să îl lase în
libertate.
În același timp, Felecanu a solicitat ridicarea
sechestrului asigurator pus de procurori pe bunurile sale mobile și imobile. Magistrații ieșeni vor
analiza astăzi cererile formulate de avocatul ieșean.

Avocatul ieșean Sebastian Felecanu
speră să fie lăsat în libertate
Așadar, solicitările făcute de Sebastian Felecanu au fost depuse la instanță săptămâna trecută, dar judecătorii ieșeni au amânat cauza
pentru astăzi.
Amintim că, recent, avocatul ieșean Sebastian
Felecanu a fost reținut și, mai apoi, arestat pre-

Bursa bârfelor

ventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de omor calificat. Totul, în cadrul scandalului izbucnit după
moartea avocatei Monica Cioată, din urmă cu
aproximativ un an. „Pe data de 15 iulie 2022, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea
de Apel Iaşi a dispus punerea în mişcare a acţiunii
penale faţă de inculpatul Sebastian Felecanu, avocat în Baroul Iaşi, pentru săvârşirea infracţiunii de
omor calificat. Inculpatului i-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţia. Faţă de
inculpat a fost luată măsură reţinerii pentru 24 de
ore, iar dosarul a fost înaintat către Curtea de Apel
Iaşi cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive”, au menţionat reprezentanții Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel Iași.
În urmă cu mai bine de un an, avocata Monica
Cioată (26 de ani) a murit după ce a căzut de la
etajul 6 al unui bloc din centrul Iașului. Din păcate,
medicii chemaţi la faţa locului nu au mai putut

face nimic pentru tânără, decât să declare decesul. Doctorii au mai observat că avocata era însărcinată. A fost declanșată ancheta și au fost
efectuate 3 expertize. Raportul de expertiză criminalistică a arătat că victima a căzut cu mâinile
lipite de corp, fapt ce nu indică un comportament
al unei persoane care s-a sinucis.
De asemenea, experții au mai stabilit că, înainte de a fi aruncată pe geam, victima ar fi fost
adusă în stare de inconștiență, iar tânăra ar fi fost
târâtă până la fereastră. Pe de altă parte, Sebastian Felecanu a refuzat să dea declaraţii în faţa
procurorilor după ce a fost reţinut. În plus, avocatul ieşean a refuzat să se supună unui test poligraf
(detectorul de minciuni – n.r.). Acum, avocatul Sebastian Felecanu speră să fie pus totuşi în libertate de către judecătorii din cadrul Curţii de Apel
Iaşi.

rii prin județ și s-a făcut că muncește, au preluat
modelul și alții. Acum, în weekend, Godănel
Cojoc, perfectul, a mers într-o comună unde erau
expuși gogoșari și castraveți. S-a pozat cu toate
legumele de pe acolo și, mai apoi, a postat mesaje pe rețelele de socializare ca să pară că e alături de fermieri și de oameni. Vrăjeală mai mare
ca la ăștia nu cred că o să mai vedeți. Pompa și
cu Cojoc, cam aceeași apă sunt... Bine, unul dintre ei e și chior...

trag care mai de care pe gheață... Cine știe, înțelege ce spun babele... Ne gândim ca în edițiile viitoare să mai povestim despre asta... Mai avem
de tras niște dudui de pe acolo de limbă...

Crăcănata cu buci mari o fi amanta?
Ăștia fac județul de râs. Facebook și
cam atât... În rest, nimic
În deschiderea rubricuței de azi, babele vă
povestesc câte ceva de prin lumea puliticii. După
ce sinatorul Arăgăzel Pompa s-a pozat cu prima-

În continuarea rubricuței de azi, babele vă
mai povestesc câte ceva despre amantlâcurile
de prin Târg. Cică Sergică Vităreanu de pe la
Hapia tot își dă întâlnire cu una crăcănată, dar cu
bucile mari. Angajații spun că ar fi amanta lui, dar
acum babele nu știu ce să zică... Poate au dreptate, poate nu... Oricum se știe că pe la Hapia se

Ciprian NEDELCU

Popa a băgat mortul în casă tinerelor
enoriașe. Sunt bătute preventiv
La final de rubricuță, babele bârfitoare vă
mai pun câteva vorbe despre popa Orez de la Iași.
De când cu scandalul cu amanta, e jale printre
enoriașe. Multe nici nu mai ies din casă că-s movate rău. Cică, acum, pe la Podișu lui Iloaia, au început să ajungă bărbații care au fost plecați în
străinătate. Care cum ajunge acasă, prima dată
își bate bine soția și după caută popa, preventiv,
nu de alta. Acum, cât e glumă e glumă, dar câteva
familii de acolo i-au pus gând rău la popă... Plângeri, amenințări și tot tacâmul ca popa să plece
de la parofie... Mai vedem...

