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Hotelul cu 12 etaje de pe bulevardul
C.A. Rosetti, pe ultima sută de metri

Un proiect imobiliar din zona C.A. Rosetti urmează să fie analizat într-o ședință viitoare de
Consiliu Local. Este vorba despre construirea unui
hotel cu 12 etaje. Clădirea cu regimul de înălțime
2S+D+P+12E va fi edificată pe o suprafață de
teren de 4.200 de metri pătrați, identificată pe bulevardul C.A. Rosetti, nr. 350. Proiectul a primit
aviz favorabil din partea Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului Urbanism (CTATU) și a trecut de etapa de consultare publică. Beneficiarul
proiectului este societatea A & S Development
SRL, controlată de Andrei Pădurariu. Firma are ca
obiect de activitate furnizarea soluțiilor IT. Indicatorii urbanistici arată un procent de ocupare a
terenului de 40 la sută, cu un coeficient de utilizare a terenului de 2,4. Spațiile verzi vor fi amenajate pe 25 la sută din suprafața totală a
terenului. Clădirea nu trebuie să depășească înălțimea de 50 de metri. Terenul a fost achiziționat
pe data de 08.10.2021. În edițiile trecute ale BZI, a
fost prezentat cazul altui investitor care se află în
conflict cu vecinii din zona Bucium.

Hotelul cu 12 etaje de pe
bulevardul C.A. Rosetti, la un
pas de etapa de autorizare
Dacă va primi votul consilierilor locali, proiectul
va intra în etapa de autorizare. Terenul vizat are o
valoare de piață de aproape 500.000 de euro și este
identificat la intersecția cu șoseaua Ștefan cel

Mare și Sfânt, dar și cu limita teritorială a comunei
Popricani. „În zona PUZ-ului se permit următoarele
funcțiuni: construcții de turism – locuire temporară
în dotări de tip hotelier sau similar, inclusiv serviciile complementare acestora, precum restaurant,
agenții de turism; săli de evenimente; servicii sociale, colective și personale; sedii de companii și
firme, inclusiv reprezentanțe de companii, servicii
pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare sau consultanță în diferite domenii și alte
servicii profesionale; spații de birouri și funcțiuni
complementare, activităţi administrative, de administrare a afacerilor, financiar-bancare, comerciale
(terţiare); loisir și sport în spații acoperite și descoperite”, se arată în documentația PUZ. Un scandal imobiliar s-a petrecut și pe strada Gh. Ivănescu,
zona CUG – Aleea Tudor Neculai.

Se construiește și pe șoseaua
Iași–Voinești
Un alt proiect ce a trecut prin mai multe procese de avizare aparține societății Gral Construct
SRL ce deține o suprafață de teren de 16.500 de
metri pătrați pe șoseaua Iași–Voinești. Sunt propuse locuințe colective cu regimul de înălțime
D+P+4E+5E, dar și o zonă specială pentru comerț
și servicii. „Se va urmări integrarea zonei studiate
și a construcțiilor propuse în caracterul general
al unității teritoriale de referință. Se va avea în vedere realizarea unui cadru construit adecvat

zonei. Investiția propusă se înscrie în caracterul
urbanistic al zonei și va contribui la ridicarea calității întregului amplasament”, se arată în documentația PUZ. Rămâne de văzut dacă hotelul cu
12 etaje de pe bulevardul C.A. Rosetti va fi construit după obținerea autorizațiilor.
Ciprian BOARU
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Se deschid șantiere în 20 de zone din municipiul Iași!
Termenul de finalizare: înainte de alegerile locale

Trotuarele și aleile din mai multe
zone din Iași vor fi modernizate.
Licitația pentru alegerea
constructorului este programată la
finalul lunii august 2022
Primăria Iași anunță noi investiții în infrastructura din oraș. Pe data de 30.08.2022 este programată licitația pentru modernizarea aleilor și
trotuarelor din mai multe cartiere din Iași. Valoarea estimată a contractului este de 23.907.639 de
lei, fără TVA, aproape 5 milioane de euro. Oferta
constructorilor cu prețul cel mai mic va fi declarată câștigătoare de comisia de evaluare. De precizat este faptul că termenul de finalizare a
lucrărilor este de 2 ani de la semnarea contractului, adică în preajma alegerilor locale. „În prezent,
circulația pietonilor se desfășoară în condiții improprii, deoarece trotuarele nu sunt amenajate
corespunzător. Pietonii trebuie să circule numai
pe trotuare, cu excepția cazului în care lipsesc,
sunt nevoiți să se deplaseze pe acostamentul din
partea stângă a drumului, în direcția de mers. În
cazul în care și acostamentul lipsește, sunt obligați să circule cât mai aproape de marginea din
partea stângă a părții carosabile, tot în sensul lor
de mers. Această situație are ca efect îngreuna-

rea deplasării spre centrul administrativ al orașului. Pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Iași, pentru a facilita
mobilitatea populației, a bunurilor și serviciilor
este necesară amenajarea trotuarelor și aleilor
pietonale”, se arată în caietul de sarcini. În ultimii
ani, astfel de contracte erau încheiate cu societatea Symmetrica SRL, din Suceava.

Se deschid șantiere în 20 de zone
din Iași, în principalele cartiere
Intervențiile constructorului vor fi realizate în
20 zone din oraș: Alexandru cel Bun, Dacia, Canta
– Gară, Păcureț, Păcurari, Crucea Roșie, Copou,
Sărărie, Nicolina, Frumoasa, Tătărași, Moara de
Vânt, Aviației, Centru, Cantemir – Socola, Bularga
– Zona Industrială, Mircea cel Bătrân, Galata, Valea
Adâncă și Bucium. Conform proiectului tehnic întocmit de societatea Simpa Consult SRL, va fi modernizată o suprafață totală de aproximativ
100.000 de metri pătrați. „Suprafața trotuarelor
prezintă următoarele degradări: gropi izolate de
dimensiuni mici sau pe suprafețe întinse, fisuri și
crăpături de dimensiuni mici sau pe suprafețe întinse, fisuri și crăpături multiple pe direcții diferite
sau unidirecționale, tasări locale ale suprafeței de
rulare, faianțări și degradări provocate de feno-

menul îngheț-dezgheț. Prin urmare, pentru desfășurarea traficului rutier și pietonal în condiții
cât mai bune de siguranță și confort se impune
amenajarea trotuarelor și ridicarea la cotă a căminelor de utilități”, se mai arată în documentația
procedurii.

Mai multe străzi din municipiul Iași au
intrat într-un program de reabilitare
Recent, Primăria Iași a finalizat licitația pentru
reabilitarea mai multor sectoare de drum. Astfel,
a fost semnat contractul de lucrări cu asocierea
de firme Concret Drum SRL (Iași) – Alpenside SRL.
Valoarea finală a contractului este de 13.143.712
lei, fără TVA, aproape 2,6 milioane de euro, în condițiile în care Primăria Iași a estimat execuția la o
valoare de 14,1 milioane lei, fără TVA. Lungimea
totală a arterelor este de aproximativ 3,5 kilometri. Conform autorității contractante, lucrările
sunt în curs de realizare pe următoarele străzi Dr.
Vicol (Copou), George Coșbuc (Copou), Alexandru
Vlahuță (Copou), Simion Bărnuțiu (zona Sărărie) și
stradela Sofia Nădeje (zona Cicoarei), Dumitraș
Cantacuzino (zona rond Agronomie). Se deschid
șantiere în 20 de zone din Iași, fiind vorba de a
treia etapă de modernizare.
Ciprian BOARU
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Al treilea contract pentru o firmă abonată la Compania
de Transport Public SA Iași! Anual, pentru curățenia din
tramvaie și autobuze primește aproape 500.000 de euro

Compania de Transport public a
semnat al treilea contract din ultimii
ani cu aceeași firmă ce furnizează
servicii de curățenie. Recent, a fost
atribuit contractul de aproximativ
500.000 de euro
O firmă din Iași a devenit furnizorul de casă
pentru compania de Transport Public (CTP). Încă
din 2019, societatea CFI Solution SRL este desemnată câștigătoare în cadrul licitațiilor pentru furnizarea serviciilor de curățenie. Recent,
societatea a încheiat cu autoritatea contractantă
al treilea contract, cu o valoare de 2.599.725 de
lei, aproape 500.000 de euro. Și celelalte 2 contracte au avut o valoare asemănătoare. Societatea este condusă de Florin Cojocaru. În 2021,
societatea a avut o cifră de afaceri de 3,2 milioane
de lei.
„Pentru executarea tuturor operațiunilor legate de activitatea de curățenie și igienizare în
mijloacele de transport, de curățare și spălare/degresare a pardoselilor și a pieselor metalice (boghiuri), ofertantul va asigura toate echipamentele
și materialele consumabile necesare desfășurării
activităților mai sus menționate, cum ar fi detergenți, substanțe de curățare, odorizante, perii, lavete, aspiratoare industriale, mașini de spălat
pardoseli,
echipamente
de
spălătorie
externă/tunel spălare”, se arată în caietul de sarcini.
Contractul se va desfășura pe o perioadă de 1
an de la finalizarea licitației. Începând cu data de
13.06.2021, CTP Iași aplică alt plan tarifar.

Al treilea contract pentru o firmă
abonată la Compania de Transport
Public SA Iași vizează igienizarea mai
multor mijloace de transport
În acest moment, CTP Iași administrează 14
puncte de lucru: 2 depouri pentru tramvaie, la
Gară și în Dacia, un garaj pentru autobuze, în
Tudor Vladimirescu, 2 spații de spălare automată,
în Tudor Vladimirescu și CUG, precum și 9 capete
de linie, Ronda Dacia, Rond Copou, Rond Canta,
Rond Dancu, Rond CUG Selgros, Rond CUG Tehnopolis, Rond Bucium, Rond Tătărași Nord și Rond
Țuțora. CTP deține 146 de autobuze, 120 de tramvaie și 10 microbuze. „Zilnic, entitatea contractantă își desfășoară activitatea de transport
public de persoane la 9 capete de linie. De luni
până duminică, în ronduri se vor executa următoarele operațiuni de curățenie în tramvaiele și
autobuzele Companiei de Transport Public: curățarea deșeurilor macro din spațiul călători, aspirarea/măturarea și spălarea scărilor și
pardoselilor, ștergerea de praf a chederelor și a
barelor de susținere, curățarea petelor accidentale de pe scaune și suprafețe vitrate”, se mai
arată în documentația procedurii.

CTP a cumpărat frâne pentru autobuze
În cursul anului 2022, CTP a semnat alt contract pentru furnizarea mai multor loturi de piese
pentru frânele autobuzelor din dotare. Valoarea
estimată a contractului este de 1.152.829 de lei,
fără TVA, adică 230.000 de euro. Comisia de evaluare a stabilit câștigătorii: Fermit SA (un lot), Calvet Prod SRL (două loturi), Royal Automotive SRL

(un lot). Valoarea finală a contractului a ajuns la
1.135.097 de lei, fără TVA. CTP a stabilit și un necesar de piese: plăcuțe de frână (721 buc.), discuri
de frână (498 buc.), segmenți ferodou (1.300 buc.)
și piese pentru frână (aproape 1.000 buc.). Al treilea contract pentru o firmă abonată la Compania
de Transport Public a fost semnat, dar rămâne de
văzut dacă vor fi respectate cerințele autorității
contractante.
Ciprian BOARU
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Tradiții și obiceiuri de Adormirea Maicii
Domnului, cea mai mare sărbătoare a verii

Pe 15 august creştinii
ortodocşi sărbătoresc
Adormirea Maicii
Domnului. Sărbătoarea
este cunoscută în popor
drept Sfânta Maria Mare.
Cu prilejul Adormirii Maicii
Domnului, sărbătorim și
Ziua Marinei, Fecioara
Maria fiind patroana
spirituală a marinarilor. La
fel ca în cazul celorlalte
sărbători creştine, de
sărbătorea Adormirii Maicii
Domnului sunt legate o
multitudine de tradiţii și
obiceiuri ce sunt
respectate cu sfințenie
până în ziua de astăzi
Adormirea Maicii Domnului este
cea mai veche sărbătoare închinată
Fecioarei Maria. Există mărturii despre sărbătorirea acesteia încă din
secolul al V-lea. Cultul Maicii Domnului s-a dezvoltat foarte mult, mai cu
seamă după Sinodul al IV-lea ecumenic, când s-a hotărât că Maica
Domnului este Născătoare de Dumnezeu. Adormirea Maicii Domnului a
început să fie sărbătorită mai întâi în
Ierusalim, unde, în apropiere de Grădina Ghetsimani, se păstrează mor-

mântul Fecioarei Maria. Răspândirea
acestei sărbători în Răsărit se datorează împăratului bizantin Mauriciu.
În Apus, sărbătorea s-a răspândit
mai târziu, în timpul Papei Teodor I
ce era originar din Ierusalim.

Semnificația și istoricul
praznicului Adormirii
Maicii Domnului
Tradiţia spune că Maica Domnului a mai trăit încă 11 ani după Înălțarea la ceruri a Mântuitorului.
Scrierile bisericești spun că Fecioara Maria a fost luată de către
apostolul Ioan în casa sa pentru a o
îngriji, unde s-a și stins din viață.
Nu vom găsi informații despre
Adormirea Maicii Domnului în Evanghelie, ci doar în Sfânta Tradiţie. Potrivit Sfintei Tradiţii, Maica Domnului
a fost înştiinţată de către arhanghelul Gavriil în legătură cu trecerea sa
la cele veşnice: „Acestea zice Fiul
tău: «Vremea este a muta pe maica
Mea la Mine». Nu te teme de
aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare“. După aceasta, Fecioara
Maria şi-a cerut iertare de la toţi
apropiaţii, iar apoi şi-a dat duhul. În
clipa aceea, Domnul Însuși s-a pogorât din ceruri pentru a primi în mâinile sale sufletul său sfânt. În acel
moment, s-au înfăptuit o multitu-

dine de minuni: ochii orbilor au
văzut, surzii și-au recăpătat auzul,
iar ologii au început să umble. Trupul
Maicii Domnului a stat trei zile în
mormânt, fiind, după aceasta, ridicat în chip tainic la ceruri.
Conform Tradiției, Duhul Sfânt ia adus pe toți apostolii din locurile în
care propovăduiau Învățătura Creștina pentru a-și lua rămas bun de la
Maica Domnului. Singurul care nu a
ajuns la timp a fost apostolul Toma.
Acesta a sosit în Ierusalim în cea dea treia zi după înmormântarea Fecioarei Maria și, dorind să ofere
cinstire trupului său, i-a pus pe
apostoli să-i deschidă mormântul.
Atunci au descoperit că trupul dispăruse, acesta fiind ridicat la ceruri
de către Iisus Hristos.

Tradiții și obiceiuri de
Adormirea Maicii Domnului:
Ce se dă de pomană pentru
sufletele celor adormiți
Adormirea Maicii Domnului este
considerată sărbătoarea care desparte zilele călduroase de cele reci.
Se crede că până și natura se întristează din cauza morții Fecioarei
Maria, de aceea, după 15 august,
iarba nu mai crește, iar frunzele copacilor încep să se îngălbenească și
să cadă. Aceasta este ultima zi în

care se pot culege flori și ierburi de
leac. La fel ca în cazul celor mai
multe sărbători creştine, de ziua de
15 august sunt legate o multitudine
de tradiţii şi superstiţii pe care oamenii, mai ales cei de la sate, le respectă cu sfințenie. În ziua de 15
august, credincioșii fac pomeniri
pentru sufletele celor adormiți,
merg la biserică și împart struguri
pentru cei trecuți în neființă. În
unele zone ale țării, se dau de pomană prune și faguri de miere. În
popor se crede că femeile însărcinate trebuie să nu muncească în
ziua de 14 august, zi premergătoare
Adormirii Maicii Domnului, astfel vor
avea o naștere ușoară și un copil sănătos. Fetele necăsătorite trebuie să
spele cu apă și busuioc icoana Fecioarei Maria, crezându-se că astfel
își vor întâlni repede alesul. Se crede
că persoanele care se roagă și țin
post negru în această zi vor scapă de
toate bolile și necazurile. De asemenea, în popor se spune că înflorirea
trandafirilor în această zi vestește o
toamnă blândă și îndelungată. Tradițiile și obiceiurile de Adormirea
Maicii Domnului diferă în funcție de
zonă, dar se crede că toți credincioșii ar trebui să se roage în această zi,
deoarece toate dorințele le vor fi ascultate și îndeplinite.
Codruța ȘOROAGĂ
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Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă !
Marți, 16 august, are loc prima proba scrisă

Proba scrisă la Limba
română din cadrul
examenului de Bacalaureat
2022, sesiunea augustseptembrie, are loc marți,
16 august, potrivit
calendarului oficial.
Amintim că absolvenții de
liceu s-au putut înscrie în
perioada 18-25 iulie. Care
sunt regulile de examen?
La nivelul județului Iași, pentru
această sesiune a examenului de
Bacalaureat s-au înscris 1086 de absolvenți de liceu, 731 fiind din promoția curentă și 355 din promoțiile
anilor anteriori.

Care sunt regulile
de examen ?
Pentru examenul de Bac 2022,
sesiunea de toamnă, se aplică prevederile Metodologiei de organizare
și desfășurare a examenului de Bacalaureat, conform Ministerului Educației.
La probele scrise, candidații vor
folosi numai cerneală sau pastă de
culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. La
disciplinele Matematică și Geografie

candidații pot să utilizeze instrumente pentru desen.
Le este interzis candidaţilor la
examenul de Bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane,
rucsacuri, sacoşe sau poşete. Ei au
obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale care este stabilită de
Comisia de Bacalaureat în acest
scop.
De asemenea, li se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu
exteriorul, să copieze, să transmită
materiale care permit copiatul sau
să schimbe între ei foi din lucrare,
ciorne, notiţe sau alte materiale care
ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
Elevii care doresc să corecteze
o greșeală trebuie să taie fiecare
rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, conform metodologiei. În
cazul în care unii candidați, din diferite motive, doresc să-și transcrie
lucrarea, fără să depășească timpul
stabilit, primesc alte coli tipizate.
Acest lucru este consemnat de către
asistenți în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc
de către asistenți, menționându-se
pe ele „Anulat”, se semnează de
către asistenți și se păstrează în

condițiile stabilite pentru lucrările
scrise.
Timpul destinat pentru elaborarea unei lucrări scrise este de 3 ore,
socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
„Condițiile pe care un candidat
trebuie să le îndeplinească pentru a
promova examenul de Bacalaureat
sunt: să-și fi echivalat sau recunoscut, după metodologia de Bacalaureat 2022, toate probele de evaluare
a competențelor lingvistice şi digitale, să susţină toate probele scrise
şi să obțină nota 5, cel puțin, la fiecare dintre acestea și să obţină
media generală 6, cel puţin, la probele scrise”, a declarat Antonina
Bliorț, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Calendarul examenului
de Bacalaureat, sesiunea
de toamnă
Pe data de 16 august 2022 va
avea loc prima probă scrisă, la
Limba și literatura română.
Pe data de 17 august 2022 candidații vor susține proba obligatorie a
profilului, la Matematică sau Istorie,
urmând, la data de 18 august 2022,
să fie susținută ultima testare, la

proba la alegere a profilului și specializării.
În intervalul 22-23 august 2022,
va avea loc evaluarea competențelor
lingvistice de comunicare orală în
limba română, iar pe 24 august 2022
va fi evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă. Ultimele probe orale
vor fi susținute în zilele de 25 (evaluarea competențelor digitale), 26 și
29 august 2022 (evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de
circulație internațională).
După aceea, pe 31 august 2022,
se vor afișa rezultatele la probele
scrise, până la ora 12:00, și va avea
loc depunerea contestațiilor, între
orele 12:00-18:00. Rezolvarea contestațiilor este programată între 1-2
septembrie, iar afișarea rezultatelor
finale va fi pe data de 3 septembrie
2022.
În sesiunea din vară, 14 tineri au
obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat 2022. Pe de altă
parte, cele mai multe contestații au
fost depuse la Limba și literatura română, 22.169. La proba obligatorie a
profilului, 13.218 contestații (13.281
au fost depuse la probă la alegere a
profilului și specializării, iar la Limbă
maternă au fost 423 de contestații).
Andreea TIMOFTE
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Testarea gratuită pentru depistarea cancerului de col
uterin continuă pentru sute de femei! În ce comune
urmează să se deplaseze unitatea mobilă de screening
În cea de-a doua partea a
lunii august 2022, femeile
din mai multe localități din
județele Bacău, Iași,
Suceava și Vaslui pot
beneficia de screening
gratuit pentru depistarea
cancerului de col uterin, în
cadrul proiectului
ONCOPREV – „Fii
responsabilă de sănătatea
ta! Prevenție, depistare,
diagnostic și tratament
precoce al cancerului de
col uterin”

Datorită acestui proiect, femeile
cu vârste cuprinse între 25 și 30 de
ani vor face testarea Babeș-Papanicolau, iar cele cu vârste între 30 și 64
vor beneficia de testare HPV. Testările sunt gratuite, iar femeile trebuie
să se prezinte doar cu buletinul în
original și cu o copie după acesta. Le
vor fi recoltate secreții de la nivelul
colului uterin. De aceea, doamnele și
domnișoarele trebuie să se prezinte
așa cum fac în mod obișnuit la orice
consult ginecologic.

Programul testărilor
gratuite pentru depistarea
cancerului de col uterin

în cea de-a doua parte
a lunii august
În cea de-a doua parte a lunii august, echipa medicală din cadrul IRO
Iași va testa gratuit pentru depistarea cancerului de col uterin femeile
din mai multe localități din județele
Bacău, Iași, Suceava și Vaslui.
Astfel, pe 16 august, începând cu
ora 10:00, unitatea mobilă de screening va fi prezentă în comuna Dofteana, județul Bacău. Femeile care
doresc să se testeze gratuit împotriva cancerului de col uterin trebuie
să se deplaseze la căminul cultural
din comună. În data de 18 august, de
la ora 9:30, unitatea mobilă de

screening împotriva cancerului de
col uterin va putea fi găsită în parcarea Dedeman de pe Bulevardul Primăverii, Iași.
În data de 19 august, medicii din
cadrul IRO Iași vor testa gratuit împotriva cancerului de col uterin femeile din comuna Bârsănești,
județul Bacău. Unitatea mobilă va
staționa, începând cu ora 10:00, în
fața primăriei. Pe 24 august, de la
ora 11:00, o unitate mobilă din cadrul
IRO Iași va putea fi găsită în comuna
Horlești, județul Iași, în fața primăriei. În aceeași zi, de la ora 13:30, vor
putea beneficia de screening gratuit
pentru depistarea cancerului de col
uterin și femeile din comuna Voinești, județul Iași.
Pe 26 august, de la ora 9:30, unitatea mobilă va fi prezentă în fața
clădirii after-school din comuna
Săucești, județul Bacău. Pe 29 august, caravana IRO Iași se va deplasa
în comuna Pângărați și în comuna
Trotuș, din județul Bacău. Femeile
din comuna Trotuș se vor putea
testa împotriva cancerului de col
uterin, începând cu ora 12:00, unitatea mobilă staționând în fața primăriei. De asemenea, locuitoarele
comunei Târgu Trotuș vor beneficia
de testare gratuită începând cu ora
10:00. În data de 30 august, medicii
din cadrul IRO Iași vor testa femeile
din comuna Voitinel, județul Suceava. În acest sens, unitatea mobilă de screening împotriva
cancerului de col uterin va fi prezentă în fața căminului cultural, de la
ora 10:00.
În ultima zi a lunii august, în data

de 31, caravana din cadrul IRO Iași se
va deplasa în comuna Alexandru
Ioan Cuza, în fața dispensarului din
satul Șcheia. Testările se vor face începând cu ora 9:30.

În anul 2021, 7152 de
femei au fost testate
gratuit în cadrul
proiectului ONCOPREV
Proiectul ONCOPREV este cofinanțat din Fondul Social European,
prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020. Acesta își propune
ca între anii 2020-2023 să testeze
170.000 de femei, din care 30.000, cu
vârste între 25 și 29 de ani, pentru
Babeș-Papanicolaou, și 140.000 de
femei, din segmentul de vârstă 3064 de ani, pentru HPV.
În anul 2021, unitățile mobile IRO
s-au deplasat în 110 localități din cele
6 județe din Regiunea de Nord-Est a
României, fiind efectuate 7152 de
teste, din care 6625 pentru HPV și
526 pentru Babeș-Papanicolau. Din
totalul de femei testate, 283 au fost
depistate pozitiv la screening primar
HPV și 72 au fost depistate pozitiv la
Babeș-Papanicolau. Un număr de 32
de femei testate în cadrul unităților
mobile IRO au fost depistate pozitiv
atât la HPV, cât și la Babeș-Papanicolau, iar dintre acestea 24 au făcut
colposcopie și 8 biopsie.
Proiectul ONCOPREV oferă femeilor din zonele vulnerabile șansa
de a depista precoce, de a diagnostica și de a trata cancerul de col uterin.
Codruța ȘOROAGĂ
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Propuneri esențiale pentru noua Lege a Educației, venite
de la Iași. Rectorul unei mari universități arată cum poate fi
schimbat un domeniu important pentru economie

Pentru noua Lege a Educației (LEN) o serie
importantă de propuneri au venit de la Iași. Rectorul Universității Tehnice (TUIASI) „Gheorghe
Asachi”, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, arată
cum poate fi schimbat un domeniu important
pentru economie. Totul, în cadrul întâlnirii Alianței Române a Universităților de Tehnologie (ARUT)
cu prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, ministru
al Educației. Acum au fost discutate și agreate
majoritatea propunerilor pe care alianța le-a elaborat în vederea îmbunătățirii proiectului de Lege
a Învățământului Superior – „România Educată”.
Propuneri esențiale pentru noua Lege a Educației, venite de la Iași. Rectorul unei mari universități arată cum poate fi schimbat un domeniu
important
Propunerile ARUT, cu privire la proiectul Legii
Educației, au fost agreate de minister. Rectorul
Dan Cașcaval: „Universitățile tehnice sunt gata să
primească și să pregătească mai mulți specialiști”. Aceste propuneri vizează întărirea autonomiei universitare, elementele care țin de
funcționarea și organizarea instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare, creșterea echității și accesului în
învățământul universitar, precum și furnizarea de
resursă umană calificată în domeniul științelor și
ingineriei.

Înființarea Programului Național
pentru Educația în domeniul Științelor,
Ingineriei și Tehnologiei și Matematicii
Dintre propunerile agreate pot fi enumerate
înființarea Programului Național pentru Educația
în domeniul Științelor, Ingineriei și Tehnologiei și
Matematicii PN-STIM (Science, Technology Engi-

neering, and Mathematics – STEM), cu scopul stimulării tinerilor în vederea participării în programe de studii universitare în domenii aferente
STIM care va fi sprijinit prin creșterea burselor de
studii și a alocațiilor bugetare/student, susținerea
studenților pentru a se implica în programe de voluntariat, precizarea modalităților de înființare și
reorganizare a unei instituții de învățământ superior, clarificarea definirii unor structuri universitare, cum ar fi filiala și extensia universitară, dar
șo precizarea posibilității de preluare a institutelor de cercetare științifică în coordonarea universităților.

Clarificarea domeniilor de studii
universitare în care se
organizează studiile de doctorat
științific și profesional
Pe de altă parte, au fost propuse și organizarea programelor de studii de scurtă durată ca
ciclu de studii universitare și recunoașterea statutului de student pentru cursanții înmatriculați
în astfel de programe sau clarificarea domeniilor
de studii universitare în care se organizează studiile de doctorat științific și profesional, respectiv
flexibilizarea cadrului de angajare a resurselor
umane și de finanțare a diverselor tipuri de proiecte pe care le derulează instituțiile de învățământ superior. „Ne bucurăm, în mod special, de
înființarea programului național STEM, în contextul în care piața muncii din România este afectată
de un deficit puternic de ingineri, iar universitățile
tehnice din țară sunt gata să primească și să pregătească mai mulți specialiști, cu condiția să
existe un interes crescut din partea tinerilor. Aici
intervine ministerul, prin programul național, și

sperăm să ajungem la cât mai mulți viitori absolvenți care să înțeleagă importanța specializării în
domeniile ingineriei și arhitecturii”, a declarat
prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Asigurarea reprezentării tuturor
instituțiilor de învățământ
superior, precum și a ramurilor
de studii universitare
ARUT susține asigurarea reprezentării tuturor
instituțiilor de învățământ superior, precum și a
ramurilor de studii universitare, în diferite structuri și comisii consultative ale Ministerului Educației, fără a se introduce criteriul numărului de
cadre didactice. În ceea ce privește domeniul
învățământului preuniversitar, ME a apreciat, în
mod deosebit, propunerile ARUT cu privire la extinderea Programului Național pentru Educația în
domeniul Științelor, Ingineriei și Tehnologiei și
Matematicii care vizează dezvoltarea de programe extrașcolare, formarea profesională a cadrelor didactice, dotarea laboratoarelor,
implicarea operatorilor economici în dezvoltarea
unor programe sau campanii de conștientizare cu
privire la importanța acestor domenii. De asemenea, ARUT a propus flexibilizarea cadrului legal,
astfel încât să fie posibilă susținerea elevilor pentru implicarea în diferite proiecte în cadrul universităților. ARUT își exprimă susținerea pentru
proiectul Legii Învățământului Superior – „România Educată” și apreciază deschiderea conducerii
Ministerului Educației în ceea ce privește propunerile de modificare și completare înaintate. Așadar, noi propuneri esențiale pentru noua Lege a
Educației venite de la Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Expoziție inedită despre mari orașe
la Muzeul Unirii din Iași! Eveniment
special despre arta fotografică

La Iași, în organizarea de la Muzeul
Unirii, este deschisă o expoziție
inedită despre mari orașe ale lumii.
Instituția este amplasată pe strada
Alexandru Lăpușneanu. Astfel,
publicul este invitat să viziteze, până
pe 31 august 2022, expoziţia de arte
vizuale „Time – Lapsed – Persons.
Disenroll Lansdscape project series,
version.moskow”, semnată de J.M.
Alonso-Calero. Profesor la
Universitatea din Málaga, la
Facultatea de Arte Vizuale,
Departamentul de Arte și
Arhitectură, José María AlonsoCalero (n. 1969, Málaga) are o
activitate remarcabilă, printre
domeniile sale de interes
numărându-se realitatea virtuală,
new media, arta relațională,
interactivă, precum și politicile
referitoare la imaginea audiovizuală,
în raport cu mediul tehnologic
Muzeul Unirii, din cadrul Complexului Muzeal
Naţional „Moldova” (CMNM) Iaşi, invită publicul să
viziteze, până pe 31 august 2022, expoziţia de arte
vizuale „Time – Lapsed – Persons. Disenroll Landscape project series, version.moskow”, semnată

de J.M. Alonso-Calero. Profesor la Universitatea
din Málaga, la Facultatea de Arte Vizuale, Departamentul de Arte și Arhitectură, José María
Alonso-Calero are o activitate remarcabilă, printre domeniile sale de interes numărându-se realitatea virtuală, new media, arta relațională,
politicile referitoare la imaginea audiovizuală, în
raport cu mediul tehnologic implicat în practica
artistică, videoart, dar și arta instalativă. Doctor
în domeniul Artelor Vizuale (2015), membru în colective de cercetare universitare, autor al unor lucrări artistice finanțate de instituții prestigioase,
a publicat numeroase articole de cercetare științifică în reviste de specialitate, fiind, de asemenea, membru în comitetul de redacție al Umática.

Expoziție inedită despre mari orașe
la Muzeul Unirii din Iași! Eveniment
special despre arta fotografică
În prezent, dr. J.M. Alonso-Calero este cercetător în cadrul Centrului de cercetare „Innovisart”
al Facultății de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte (UNAGE) „George Enescu”
din Iași, ca beneficiar al unui grant acordat de
către Universitatea din Málaga. Cercetările sale
interdisciplinare, focalizate pe problematica imaginii, realizate pe durata unor stagii de documentare efectuate în numeroase puncte de
interes din Europa, America de Sud și Asia, s-au
finalizat cu produse artistice și expoziții, o parte

dintre acestea fiind valorificate și pe durata stagiului derulat la UNAGE Iași.

Investigarea spațiilor publice
citadine de tranzit, aflate în
relație cu fluxul uman cotidian
Una din direcțiile de cercetare artistică a lui
J.M. Alonso-Calero vizează investigarea spațiilor
publice citadine de tranzit, aflate în relație cu fluxul uman cotidian, prin intermediul unui „aparat”
de cercetare artistică vizuală care produce imagini asociabile cu procesul imagistic post-fotografic. Au rezultat proiecte artistice, precum
„Disenroll Boca” (Buenos Aires, 2013), „Time – Lapsed – Persons” (Moscova, 2017), „Durch – Gangs –
Gebiete” (Berlin, 2021), dintre care al doilea, ce
face obiectul prezentei expoziții, a fost realizat în
metroul din Moscova, în data de 13 iulie 2017. Imaginile prezentate pe simeze (selecție) sunt însoțite de o carte de autor (photobook) ce conține
integralitatea imaginilor proiectului, precum și
suport critic aferent. Expoziția poate fi vizitată la
Muzeul Unirii de pe str. Alexandru Lăpușneanu, nr.
14, Iași, de miercuri până duminică, între orele
10:00 și 17:00. Autorul va fi prezent pentru dialogul
cu publicul pe 17 august 2022, începând cu ora
12:00.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Special! Orașul Iași, în topul mondial al
orașelor pentru studenți. Marile universități
de stat, atracție pentru tinerii doritori de
studii superioare în capitala Moldovei

Orașul Iași, capitala
Moldovei, în topul mondial
al orașelor pentru studenți.
Marile universități de stat,
atracție pentru tinerii
doritori de studii
superioare. Concret, ClujNapoca, Timișoara,
București și Iași reprezintă
România în cel mai recent
ranking global QS al celor
mai bune orașe pentru
studenți, ranking în care
centrele universitare
românești nu au figurat în
anii anteriori. Cel mai bun
scor îl are Clujul, urmat, la
mică distanță, cu scoruri
aproape egale, de
Timișoara și de Capitală.
Ediția 2023 a
clasamentului global,
publicată vara aceasta,
este condusă de Londra,
Munchen și Seul
Orașele Cluj-Napoca, Timișoara,
București și Iași reprezintă România
în cel mai recent ranking global QS
al celor mai bune orașe pentru stu-

denți, ranking în care centrele universitare românești nu au figurat în
anii anteriori. Cel mai bun scor îl are
Clujul, urmat, la mică distanță, cu
scoruri aproape egale, de Timișoara
și de Capitală. Ediția 2023 a clasamentului global, publicată vara
aceasta, este condusă de Londra,
Munchen și Seul. Ultima ediție a rankingului realizat de compania QS
care întocmește unul dintre cele mai
cunoscute clasamente globale ale
universităților include 140 de localități din întreaga lume. Dintre cele
patru centre românești, Clujul apare
cel mai sus, pe poziția 122, următoarele trei apărând în grupa ultimelor
10 orașe luate în considerare pentru
acest clasament.

Iași – poziția 137 (scor 33). Cel mai
nou ranking are cu 25 mai multe
orașe decât cel de anul trecut care
a reluat seria clasamentelor QS după
doi ani de pauză.
Scorurile centrelor universitare
românești se compară cu cele ale
Rio de Janeiro (poziția 121), Jakarta
(124), Baku (126), Quito (130), Taichung – Taiwan (133), Montevideo
(135), Denver (136). Din Europa Centrală și de Est, cel mai bine poziționat este Praga (poziția 39), urmat de
Varșovia (poziția 58), Brno (62), Budapesta (66), Krakovia (91), Riga (108),
Vilnius (109) și Wroclaw (117). La nivel
similar cu centrele românești sunt
Kaunas (Lituania, poziția 128) și Lodz
(Polonia, poziția 140).

Iașul, în topul mondial al
orașelor pentru studenți.
Marile universități de stat,
atracție pentru tinerii
doritori de studii superioare
în capitala Moldovei

Indicatorii folosiți includ
locul universităților locale
în clasamentul QS,
ponderea studenților în
populația orașului și
prezența studenților străini

Cele mai bune orașe românești
pentru studenți, conform QS Best
Student Cities 2023, sunt Cluj Napoca – poziția 122 (scor 38), Timișoara – poziția 131 (scor 35,5),
București – poziția 132 (scor 35,2) și

Clasamentul ia în calcul orașele
cu o populație de peste 250.000 de
locuitori care găzduiesc cel puțin
două universități ce apar în cel mai
recent clasament QS al universităților lumii. Indicatorii folosiți includ

locul universităților locale în clasamentul QS, ponderea studenților în
populația orașului, prezența studenților străini, criterii precum poluarea,
siguranța, dorința studenților de a
studia în acea localitate, rata de angajare a studenților, costurile asociate școlii, costul vieții, precum și
numărul studenților ce rămân în
oraș după finalizarea studiilor. Cele
mai bune orașe pentru studenți, la
nivel global, sunt considerate, în ediția din acest an, ca fiind Londra,
Munchen, Seul, Zurich, Melbourne,
Berlin, Tokyo, Paris, Sydney și Edinburgh. Pe de altă parte, niciun oraș
american nu se află în top 10, primul
care apare fiind Boston, pe poziția 11,
iar al doilea fiind New York, pe poziția 18. În acest context, orașul Iași,
cu 5 universități moderne, printre
cele mai bune din țară, respectiv cu
cea mai veche instituție de acest
gen din România, „Alexandru Ioan
Cuza”, se află în topul mondial al orașelor pentru studenți. Marile universități de stat, atracții pentru tinerii
doritori de studii superioare în capitala Moldovei.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Amanta preotului din Scobâlțeni s-a
întors acasă! Nu are nici cine să o mai
bată, nici cine să o mai iubească: Soțul
e la pușcărie, iar preotul nu-i la biserică

Amanta preotului de la Scobâlțeni sa întors acasă. După ce a stat o
perioadă în grija celor de la DGASPC
Iași, Alexandra a plecat la Podu
Iloaiei
Amanta popii de la Scobâlțeni s-a întors
acasă. Alexandra a stat o vreme în grija celor de
la DGASPC Iași după bătăile primite de la soț.
Aceasta s-a întors la Podu Iloaiei. Tânăra este liniștită acum, pentru că soțul nu o mai poate bate.
Nu este clar dacă suferă după preotul Orzetic, iubirea ei de-o vară.
„S-a întors acasă, la Scobâlțeni... Cred că o să
se împace cu soțul, nu știm. Oricum, el cred că o
să fie închis ceva vreme, nu are unde să se ducă.
La părinții ei nu are condiții, nu pleacă de la
Scobâlțeni nici dacă o mai bate”, a spus un localnic.

Rudele soțului nu mai sunt supărate?
Rudele soțului se pare că au acceptat situația,
deși la început au arătat-o cu degetul pe Alexandra.
„Ai lui nu au vrut să o mai primească. Erau supărați că el a intrat la pușcărie din cauza ei, dar
acum s-au liniștit. E și copilul la mijloc, de asta
cred că este liniște”, a mai completat localnicul.
Lumea din sat spune că preotul ar fi căutat-o pe
Alexandra ca să o dea la pace, de teamă că ar
putea fi caterisit. Este doar un zvon însă.

Soțul înșelat așteaptă să
afle cât stă la pușcărie
La finele săptămânii trecute, oamenii legii au
hotărât trimiterea în judecată a soțului „încornorat”. Așadar, acum, Gheorghe Nicăi-Scrijan este
acuzat oficial de șantaj și violență în familie.
Amintim că întreg scandalul a izbucnit în urmă cu
câteva săptămâni, când ieșeanul a aflat că soția
lui l-a înșelat cu preotul din sat. Acum, urmează
ca Judecătoria Iași să stabilească un prim termen
al procesului penal. Mai apoi, magistrații vor asculta ce au de spus toate părțile implicate pentru
a putea lua o hotărâre în acest caz. În cadrul dosarului, atât nevasta ieșeanului, Alexandra, cât și
preotul din Scobâlțeni sunt considerați părți vătămate.

Gheorghe Nicăi-Scrijan,
în centrul scandalului sexual
Amintim că, recent, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au admis cererea făcută de anchetatori pe numele lui Gheorghe Nicăi-Scrijan.
„Instața admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi în ceea ce îl priveşte pe inculpat.
Dispune arestarea preventivă a inculpatului cercetat pentru săvârşirea infracțiunilor de şantaj şi
violență în familie, în formă continuată, pentru o
perioadă de 30 de zile. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului”, au afirmat judecătorii ieșeni. Ieșeanul a

contestat decizia, dar magistrații l-au menținut
după gratii.
Potrivit procurorilor, ieșeanul a intrat recent
în vizorul lor. Oamenii legii au constatat că bărbatul a revenit în țară de la muncă, din străinătate.
Acesta ar fi aflat că soția sa l-ar fi înșelat cu preotul din sat. În acel moment, ieșeanul a luat foc.

Ieșeanul i-a cerut preotului
daune de 20.000 de euro
Anchetatorii ieșeni spun că Gheorghe NicăiScrijan și-a agresat nevasta de-a lungul mai multor zile. Conform acestora, ieșeanul și-ar fi lovit
soția, s-a oprit, apoi, a doua zi, când și-a adus
aminte de cele întâmplate, a luat-o de la capăt.
Totodată, Gheorghe Nicăi-Scrijan l-ar fi șantajat
pe presupusul amant al nevestei sale, preotul din
sat. Suspectul i-ar fi cerut feței bisericești suma
de 20.000 de euro pentru a nu face publică presupusa relație amoroasă pe care aceasta a avuto cu soția lui. În urma incidentelor, soția și
presupusul amant li s-au plâns oamenilor legii.
Atunci, anchetatorii l-au ridicat pe ieșean și lau dus la audieri. Mai apoi, acesta a fost reținut
pentru 24 de ore, sub acuzațiile amintite. Ulterior,
individul, în vârstă de 52 de ani, a fost dus la instanță, cu propunerea de arestare preventivă. Judecătorii ieșeni au admis propunerea, după acest
scandal sexual în care a fost implicat un preot din
județul Iași.
Sorin PAVELESCU
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Ce femeie și-ar schimba pantofii eleganți
cu o pereche de adidași comozi pentru a
se sinucide? Detaliul halucinant din
dosarul morții avocatei Monica Cioată

Noi detalii din dosarul
morții tinerei avocate
Monica Cioată! După mai
mult de un an de la
tragedie, procurorii ieșeni
au pus, într-un fel, punct
anchetei. Sebastian
Felecanu a fost arestat
pentru omor calificat și
riscă să stea ani grei în
spatele gratiilor.
Totuși, ancheta nu a fost ușoară,
iar detaliile au fost extrem de importante. Unul dintre acestea a jucat,
probabil, cel mai important rol: o pereche de pantofi sport! De ce a cântărit această pereche de pantofi atât
de mult în anchetă? Este simplu! Monica Cioată a intrat în scara blocului,
în noaptea fatidică, încălțată cu pantofi cu toc. Ulterior, în apartament,
tânăra s-a încălțat cu o pereche de
adidași.

De ce s-a încălțat Monica
Cioată cu pantofi sport?
De ce și-ar fi schimbat pantofii
Monica Cioată dacă ar fi vrut să se
sinucidă? Anchetatorii ieșeni au
concluzionat că, în urma certurilor,
tânăra avocată a vrut să plece din
apartament, motiv pentru care și-a
luat pantofii sport.
„Având în vedere că, la cercetarea la faţa locului, victima a fost găsită în rochia de la nuntă, dar
încălţată cu o pereche de pantofi
sport, în condiţiile în care la petrecere aceasta fusese în pantofi cu
toc, au rezultat indicii că aceasta
voia să părăsească locuinţa din
cauza agresiunilor exercitate de inculpat”, au precizat magistrații ieșeni. Numai că tânăra nu a mai
apucat să facă acest lucru. Oamenii
legii spun că aceasta a fost lovită,
adusă în stare de inconștiență, târâtă până la geamul de la bucătărie

și aruncată de către avocatul ieșean.

Cum s-a ajuns la
această tragedie
Amintim că, în seara de vineri, 18
iunie 2021, victima Monica Cioată și
iubitul acesteia, avocatul Sebastian
Felecanu, au participat la petrecerea
ocazionată de o nuntă, la Restaurantul „Elysium”. Cu acea ocazie, o angajată a restaurantului l-a observat
pe Felecanu certând-o pe victimă,
țipând și gesticulând nervos cu mâinile de sus în jos, fără însă a o agresa
fizic. La ora 3:23, cei doi au plecat
împreună de la petrecere, ținânduse de mână. La ora 4:04:10, mașina
condusă de Monica Cioată a ajuns în
parcarea blocului situat pe strada
Sărăriei, nr. 6. „La ora 4:05:13, victima a intrat în scara blocului, după
care a trântit ușa de acces pentru al lovi pe Sebastian Felecanu care
venea în urma ei, moment în care

între cei doi a izbucnit o ceartă ce a
continuat și în apartament, timp de
aproximativ 20 de minute. Conflictul
dintre concubini a fost atât fizic, cât
şi verbal, victima prezentând urme
de violenţă la nivelul feţei, urme de
comprimare cu degetele la nivelul
gâtului, cât şi alte violenţe produse
prin lovire cu corp dur. De altfel, și
pe corpul inculpatului au fost identificate urme ale conflictului”, au subliniat magistrații. După un an de la
incident, Felecanu a fost reținut și,
mai apoi, arestat preventiv sub acuzația de omor calificat. De asemenea, judecătorii ieșeni au prelungit
arestul în cazul acestuia. Numai că
el a contestat decizia. Astfel, urmează ca magistrații de la Înalta
Curte de Casație și Justiție să decidă dacă fostul iubit al avocatei Monica Cioată va fi cercetat în stare de
arest sau în libertate.
Sorin PAVELESCU
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Codițele care fac furori în Iași!
Andromeda și ale sale „afro braids” au
adus un nou trend printre fashioniste!
Era tehnologiei ne aduce
mai aproape de trendurile
din alte țări. Astfel, au
ajuns și pe meleagurile
mioritice codițele afro. În
Iași, Andra Maftei,
supranumită Andromeda,
și ale sale „afro braids” au
creat furori printre
fashionistele pregătite să
încerce ceva nou
Andra Maftei, supranumită Andromeda, a povestit cum a început
micul ei hobby și cum a luat amploare pe internet moda „box
braids”. Este autodidactă și a avut
parte de ajutorul unui cunoscut
make-up artist din Iași, dar Andromeda și ale sale „afro braids” și-au
creat singure drumul spre succes.
Până și copiii au răbdare, pentru că
știu că acest mod de a-ți ține părul
este benefic și chiar protector împotriva razelor de soare, plăcii de păr
și altora asemenea.

Andromeda și ale sale „afro
braids” fac furori în Iași
Andromeda este, la bază, artist
plastic. Aceasta a finalizat cursurile
Facultății de Arte plastice din cadrul
Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași și are un job în
cadrul unei companii care activează
în servicii artistice cu vitralii.
Pasiunea pentru „afro braids” șia descoperit-o într-un moment în
care nu mai știa cum să își stilizeze
părul.
„Eram într-o stare de tranziție a
părului, era scurt și blond. Am găsit
pe internet această metodă de a-mi
«lungi părul». Am căutat pe net extensii, m-am uitat la nuanțe, coduri
de culoare, poze de la alte persoane,
tutoriale și am zis: «Hai să îmi fac
cea mai lungă variantă posibilă». Mi
le-am făcut în perioada Crăciunului
din 2020. Mi-au ieșit bine din prima,
150 de codițe, mi-a luat foarte mult
timp, pentru că am fost minuțioasă”,
povestește Andromeda.
După ceva timp, Andromeda a
decis să își mai facă o dată codițe

lungi, împletite. Însă, de data
aceasta, a observat-o și o prietenă
de-a sa.
„Anul acesta am zis să îmi fac iarăși codițe și a văzut o prietenă de
pe Facebook care e make-up artist,
Andra Dorea, și a vrut și ea. A avut
de mai multe ori codițe de acest gen,
făcute de studente de culoare. Eu iam spus că nu am mai făcut pe alte
persoane, dar a acceptat. I-au plăcut tare mult, așa că m-a recomandat și altor persoane. Apoi m-am
hotărât să pun pozele cu ce am lucrat pe o pagină de Facebook. După
o perioadă, aveam deja destule materiale, poze cu persoane cărora leam făcut. Totul a început organic”,
completează artista.

Ce sunt de fapt
aceste codițe
Aceste „afro braids” provin din
țările africane, unde persoanele cu
părul creț și firul gros folosesc
această tehnică de împletit pentru
a-l proteja de razele de soare și orice
altă metodă de stilizat părul care folosește căldură sau substanțe toxice.
„În timp, mi-am format un stil al
meu. Codițele se numesc «afro
braids» și reprezintă un stil care
protejează părul. Este un hairstyle al
persoanelor de culoare, cu părul
foarte creț și des. Tehnica vine din

Statele Unite. De menționat că nu
este indicat ca o persoană cu păr și
scalp caucazian să țină codițele
foarte mult, deoarece acestea pot
afecta în timp”, explică Andromeda.
Codițele fiind prinse foarte
aproape de scalp, într-un timp îndelungat, pot crea sensibilitate pielii
capului, motiv pentru care nu este
indicat ca acestea să fie purtate
permanent, ci maxim o lună și jumătate.
„Procesul durează aproximativ 8
ore cu tot cu pauze. Multe cred că au
răbdare, însă și-o pierd pe parcurs,
dar la final sunt foarte fericită să văd
că persoana este încântată de rezultat. M-a surprins plăcut faptul că,
dintr-o întâmplare, am ajuns să am
un hobby care să îmi aducă și câțiva
bănuți. Uneori, când clientele nu pot
în weekend, îmi iau liber de la serviciu pentru a face «braids». Codițele
țin până la o lună și jumătate, maximum două luni, depinde de sensibilitatea scalpului. Îngrijirea e ușoară,
se spală ușor. În timpul în care se
poartă codițele, părul natural este
protejat de soare sau de placă. Cel
mai fain e că scapi de grija de a-ți
aranja părul, ori le lași așa cu sunt,
ori le prinzi, pur și simplu, într-o
coadă mare și gata. Se dau jos
foarte ușor, se taie extensia fix după
ce se termină părul natural și se
despletește”, precizează Andromeda.

Cum a cunoscut succesul
în mediul online
Andromeda a devenit cunoscută
în mediul online cu ajutorul prietenei
sale, Andra Dorea, make-up artist.
Aceasta a fost prima ei clientă și a
recomandat serviciile Andromedei
tuturor prietenelor și clientelor sale
interesate de acest nou fenomen.
„Lumea este foarte interesată de
acest stil de codițe. În general, când
văd un look nou, femeile vor să încerce. Am observat că majoritatea
celor care optează pentru acest
hairstyle sunt persoane mai atipice,
cu gusturi mai excentrice, îmi place
să le numesc «young spirited». Am
plătit reclamă la Facebook, dădeam
«boost» postărilor cu codițe. Mi-au
scris multe persoane, unele reveneau, altele doar se informau. A fost
o chestie pe lângă jobul meu, nu mam gândit că voi avea succes. Din
aprilie, anul acesta, am început”, povestește artista.
Andromeda are momente în care
își ia liber de la serviciu pentru a
onora cerințele clientelor de pe pagina de „afro braids”, dar nu regretă
acest lucru, deoarece satisfacția de
a vedea o clientă fericită o face să
uite de cele 8 ore de muncă. Andromeda și ale sale „afro braids” au împânzit Iașul în această vară.
Andreea ANDREI
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I s-a pus pata și a incendiat o școală din Iași!
Constantin Pintiliuc, obligat să achite daune
considerabile! „Am vrut să îi demonstrez
cumnatului meu faptul că sunt prost!”

Un individ a fost pedepsit
de judecători după ce a
fost acuzat că a incendiat
o școală din Iași. Astfel, la
finele săptămânii trecute,
magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași l-au
condamnat pe Constantin
Pintiliuc la 2 ani de
închisoare, cu suspendare,
pentru distrugere. De
asemenea, judecătorii l-au
obligat pe ieșean să
plătească despăgubiri în
valoare de 50.000 de lei
către Școala Gimnazială
Cristești
La finele săptămânii trecute, un
individ a fost pedepsit de judecători
după ce a fost acuzat că a incendiat
o școală din județul Iași. Așadar, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași
l-au condamnat recent pe Constantin Pintiliuc la 2 ani de închisoare, cu
suspendare, pentru distrugere.
De asemenea, judecătorii l-au
obligat pe ieșean să plătească despăgubiri. „Instanța admite acţiunea

formulată de către partea civilă Unitatea Administrativ-Teritorială Primăria Comunei Holboca pentru
Şcoala Gimnazială Cristeşti. Îl obligă
pe inculpatul Constantin Pintiliuc să
îi plătească părţii civile suma de
50.000 de lei, cu titlu de daune materiale. Constată că persoanele vătămate G.B. şi M.P. nu s-au constituit
părţi civile în cauză”, au precizat judecătorii ieșeni. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Ieșean acuzat că a incendiat
o școală din Iași
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând
fi contestată. Procesul penal al ieșeanului Constantin Pintiliuc a început pe data de 5 mai 2022. Procurorii
din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iași l-au trimis în judecată sub acuzația de distrugere.
Asta, după ce ieșeanul fusese reținut și, mai apoi, arestat preventiv de
pe 12 aprilie 2022. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar. „Pe 8 aprilie
2022, în intervalul orar 17:30-21:24,

în timp ce inculpatul se afla în locuința situată în satul Cristeşti, folosindu-se de o brichetă, a dat foc
intenţionat la două fotolii din camera
de zi, incendiul propagându-se atât
în interior, cât şi în exterior, provocând distrugeri ale imobilului indicat
în proporţie de 80 la sută, iar focul
extinzându-se şi la clădirea învecinată ce aparţine Şcolii Gimnaziale
Cristeşti (situată la aproximativ 20
de metri de locuinţa inculpatului), înregistrându-se în paguba şcolii distrugeri prin arderea unei suprafeţe
de aproximativ 35 de metri pătraţi
din acoperişul clădirii şi deteriorări
ale unei săli de curs şi a holului unităţii de învăţământ”, au spus anchetatorii ieșeni.

Constantin Pintiliuc:
„Am vrut să îi demonstrez
cumnatului meu
faptul că sunt prost!”
În urma incendiului, ieșeanul a
fost reținut inițial pentru 24 de ore,
iar mai apoi a fost arestat preventiv.
Anchetatorii au ajuns la ieșean, stabilind că acesta este vinovat pentru
producerea incendiului. Oamenii

legii au aflat că Pintiliuc locuia în
casa părintească, situată în satul
Cristeşti, iar pe fondul unui conflict
preexistent cu fraţii şi cumnatul său,
folosindu-se de o brichetă, a dat foc
intenţionat la două fotolii din camera
de zi. Un martor a arătat faptul că, în
după-amiaza zilei de 8 aprilie 2022,
individul şi cumnatul acestuia s-au
certat. Martorul a declarat că l-a
auzit pe vecinul său spunând: „Numi trebuie mie muncă în grădină, o
să vă dau foc la casă şi tot şi nu o să
vă mai trebuiască nimic!”
De altfel, la audieri, ieșeanul a
recunoscut comiterea faptei. Acesta
a precizat că, în acea zi, a consumat
băuturi alcoolice, apoi s-a întors
acasă în jurul orei 16:00, unde i-a
găsit pe sora şi cumnatul său. A precizat că acel cumnat i-a reproşat
faptul că nu a umplut cu apă un
bazin existent în curte şi i-a spus în
repetate rânduri că e prost. „Am vrut
să-i demonstrez cumnatului meu
faptul că sunt prost!”, și-a motivat
ieșeanul fapta. Acum, individul care
a incendiat o școală din Iași a fost
pus la plată de judecători.
Ciprian NEDELCU

<5

PUBLICITATE

Luni, 15 august

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
36-42. 65mp cu toate utilitățile,
cu vitrină mare (15ml) pretabil
pentru diferite activități. FD21027
Tel: 0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construcție 2016, structură
pe cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5,

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ
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.

ANUNȚURI
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare
pc / limba engleză, EUROPA
TRADE SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italia
nă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, 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.
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.
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@htr-
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spedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
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.

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.
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.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.

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

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

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.

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

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

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:
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0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii,
limba engleză, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR
SRL. Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
SA. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
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Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
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.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;

0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, 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.

Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.
Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.

Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

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

Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.

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

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.
Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.
Macaragiu pentru macarale,
școală profesională atestat iscir,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.
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.
Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.
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.

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.
Muncitor necalificat, studii
generale/medii, fără experiență
precizată, ARCADIA HOSPITAL
SRL. Relații la:0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro.
Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM. MIROSLAVA.
Ospătar, fără studii și experiență
precizate, FULGER MIRALEX SRL.
Relații la: 0749215034, ALEEA
DECEBAL NR.2, BL.B7, SC.A,
ETJ.4, AP.17.
Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Strungar, fără studii și experiență
precizate, RANCON SRL. Relații
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Relații la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail.com,
COM.GRAJDURI VALEA SATULUI
NR.130.

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

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

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

Muncitor necalificat în industria
confecțiilor, studii generale fără
experiență precizată, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.

MEDIU
GAVRILA CONSTANTIN, AVATAJI
PAUL, AVATAJI NARCISA,
DANUBIAN ALPHA SRL, SC COTA
ZERO CONSTRUCT SRL prin DIAC
RALUCA IULIANA, titulari ai
PUD/PUZ/Program “PUZ –
CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE, FUNCTIUNI MIXTE
SI COMPLEMENTARE, PE TEREN
PROPRIETATE”, amplasat în:
Județul Iași, Municipiul Iasi Strada
Eudoxiu Hurmuzachi nr. 19, T64,
terenuri în suprafață totală de
24412 mp, anunță publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu. Prima versiune a
proiectului de plan/program
propus poate fi consultată la sediul
APM Iași – Calea Chişinăului nr.
43, în zilele de luni-joi (orele 8.00
– 16.30 ) și vineri (orele 8.00 –
14.00). Observațiile publicului se
primesc la sediul APM Iasi – Calea
Chişinăului nr. 43, în termen de 15
zile calendaristice de la publicarea
anunțului.
Municipiul Iași prin Direcția
Tehnică și Servicii Comunitare –
Biroul Reglementare Transporturi
Urbane anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Desființare
construcții și instalații – incinta
Depou Dacia – Baza mixtă de
întreținere mijloace de transport
în comun Iași – Strada Tabacului
nr. 32” propus a fi amplasat în
mun. Iași, strada Tabacului nr. 32,
nr. cadastral 128403. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iași din
Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași,
jud. Iași, în zilele de luni - vineri,
între orele 9:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Iași.

LICITAȚIE
SCP Casa de Insolvență
Homoranu IPURL cu sediul în
Lunca Cetățuii, str. Dreptății nr. 4,
bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, Iași,
lichidator judiciar al soc. ARMAR
CONSTRUCT SRL cu sediul în sat
Uricani, com. Miroslava, clădirea
C1, birou 2, Iaşi, J22/1481/2015,
CUI 34909782, conform Încheierii
nr. 54/08.07.2021, a Tribunalului
Iaşi în dosarul nr.
3319/99/2021(148/2021), scoate
la vânzare bunul mobil aflat în
patrimoniul debitoarei - Mașină
pentru fabricat pavele și bolțari
marca Zenith – 383V, 50HZ, 72A,
TIP 940 cap. 800 km2 la 8 ore, la
prețul de 135.075 lei (fără TVA),
reprezentând 90% din prețul de
evaluare, prin şedinţe de licitaţie
publică. Sedințele de licitație
publică vor avea loc la ora 12:00
în data de 06.09.2022,
27.09.2022, 18.10.2022,
08.11.2022, 29.11.2022, la sediul
lichidatorului judiciar.
Regulamentul de vânzare şi
caietul de sarcini pot fi procurate
de la sediul lichidatorului judiciar.
Relaţii la tel. 0741532937.
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Ieșean, forțat de judecători să meargă la școală
după ce și-a dus oile la pășunat! Bărbatul, obligat
și să plătească despăgubiri de peste 3.000 de lei
Un ieșean a fost forțat de
judecători să meargă la
școală în urma unui
incident. Astfel, magistrații
din cadrul Judecătoriei
Pașcani l-au condamnat la
finele săptămânii trecute
pe Iulian Bogdan Hamciuc
la 1 an de închisoare, cu
suspendare, pentru
distrugere

Un bărbat din județul Iași a fost
forțat de judecători să meargă la
școală în urma unui incident. La finele săptămânii trecute, magistrații
din cadrul Judecătoriei Pașcani l-au
condamnat pe Iulian Bogdan Hamciuc la 1 an de închisoare, cu suspendare, pentru distrugere.
În plus, acesta a fost trimis la
școală. „Instanța îi impune condamnatului Iulian Bogdan Hamciuc să urmeze un curs de pregătire şcolară
ori de calificare profesională. Inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul
Consiliului Local Ruginoasa sau al
oricărei instituţii aflate în subordinea acestuia, pe o perioadă de 80 de
zile. Admite în parte acţiunea exer-

citată de partea civilă D.H. Obligă inculpatul la plata către partea civilă a
sumei de 3.124 de lei, cu titlu de
daune materiale și morale”, au afirmat judecătorii. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.

Iulian Bogdan Hamciuc,
forțat de judecători să
meargă la școală
Ieșeanul Iulian Bogdan Hamciuc
a fost forțat de judecători să meargă
la școală în procesul care a început
pe 16 iulie 2021. De remarcat este
faptul că sentința nu e definitivă,
aceasta putând fi contestată. Procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Pașcani l-au trimis pe ieșean în judecată sub acuzația de distrugere. În ediţiile
anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.
„Pe 22 aprilie 2017, în jurul orei
16:00, cu intenţie, inculpatul a distrus, prin pășunare cu oile, o cultură
de grâu înfiinţată pe suprafața de
0,75 ha de teren, situată în extravilanul comunei Ruginoasa, în tarlaua
37, parcela A 596/46, aparținând persoanei vătămate căreia i-a cauzat

Bursa bârfelor

un prejudiciu în sumă de 1.800 de
lei”, au susținut anchetatorii.

Ieșeanul a negat
comiterea faptei
Victima are suprafața de 7.500
mp de teren arabil situat în extravilanul comunei Ruginoasa. În toamna
anului 2016, aceasta a înființat pe
acea suprafață de teren o cultură de
grâu. Pe 22 aprilie 2017, proprietarul
a fost anunțat de un martor cu privire la faptul că pe terenul respectiv
se află un cârd de oi. La scurt timp,
bărbatul și fiul său au mers la teren,

semna pentru acesta că ar face parte din al treilea partid. Dar el nu ar avea probleme cu traseismul, atât timp cât ajunge la ciolan. În scenariul
ăsta nu se știe ce părere au pesediștii, pentru că
Brobodea nu ar fi primit cu brațele deschise. Totuși, informația trebuie luată ca atare, rămâne de
văzut ce se întâmplă pentru că nu mai este așa
mult până la alegeri. Dar despre subiectul ăsta
mai multe și în edițiile viitoare.

Iaca de ce îi țâțâie
managerului de la spital
Duma anului în politica locală
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
o dumă care circulă prin politica locală. Babele
au luat-o ca pe o glumă, informația nu a fost verificată riguros, dar merge să fie menționată.
Este vorba de Mariusică Brobodea, deputatul
userist care nu pare să mai aibă o șansă la un
nou mandat de parlamentar. Gurile rele și manipulatoare spun că Brobodea ar vrea tare mult să
candideze pe listele pesediștilor, ceea ce ar în-

Rubrica continuă cu o chestie murdară de
care nu poate să scape Bogdănel Martin, managerul de la doamna Leana. În contextul în care sa ales cu plângere penală pentru abuz în serviciu,
Martin s-a cam luat cu panică. Lui i se rupe de
plângerea penală, pentru că este cea mai mică
problemă. El poate fi agățat doar dacă se demonstrează că în ultimii ani a angajat niște asistente care nu au niciun fel de diplomă sau au din
alea mâzgâlite în grabă. Bineînțeles, angajările
se făceau contra cost. Cică ar fi niște persoane

unde au găsit circa 130 de oi ce îi
aparțin lui Iulian Bogdan Hamciuc
care asista pasiv cum oile sale păşteau pe tarlaua de grâu.
Martorul a afirmat că, în momentul în care a vrut să scoată cârdul de
oi de pe suprafața însămânțată cu
grâu, Hamciuc ar fi încercat să-l lovească cu o bâtă, după care ar fi asmuțit un câine asupra sa. Însă, la
audieri, Hamciuc a negat săvârșirea
faptei. Totuși, acum, ieșeanul a fost
forțat de judecători să meargă la
școală după ce și-a dus oile la pășunat.
Ciprian NEDELCU

prin spital care nu sunt străine de aceste practici
și care ar fi dispuse să dea pe goarnă. Totul e să
se găsească cineva să le întrebe. Dacă se ajunge
la concluzia asta, Martin trebuie să se gândească
cum va scăpa de bulău. Până atunci, încă poate
să doarmă liniștit.

Dezvoltatorii se mănâncă între ei
La final de rubrică, babele mai au una de prin
domeniul imobiliar din târg, unde e cam forfotă din
cauza prețurilor exagerate. Ăștia mai pârliți au început să devină victime sigure pentru rechinii
care au reușit să mai strângă niște lovele la saltea.
Ideea este următoarea... Cei care au făcut un bloc,
două, nu mai reușesc să le vândă la prețul actual.
În acest context, au primit oferte prin care proiectele urmează să fie achiziționate, dar ăia rămâneau cu un profit foarte mic, cât să lea ajungă
pentru o noapte în club. Babele au și numele celor
fraieriți, dar le păstrează pentru momentul oportun. Concluzia este că cei care au cumpărat au
tras un tun de milioane de pe spinarea proștilor.
Dar despre asta, mai multe în rubricile viitoare.

