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Flăcările i-au distrus munca de-o viață!
O bătrână, în vârstă de 73 de ani, din Iași
a rămas fără casă în urma unui incendiu

Elena Turcu din satul Păușești,
comuna Dumești, și-a văzut distrusă
munca de-o viață în câteva clipe!
Femeia de 73 de ani a rămas fără
casă după ce incendiul a acaparat
totul în jur. După ce a stat internată
în spital din cauza incendiului,
ieșeanca nu mai are un cămin la care
să se întoarcă și are nevoie de ajutor
O bătrână bolnavă din Iași a rămas fără casă
după ce un incendiu a izbucnit în una dintre camere și i-a pus viața în pericol. Elena Turcu a trecut prin clipe grele care i-au afectat atât viața de
zi cu zi, cât și sănătatea. Tot ce i-a mai rămas este
speranța că oamenii îi vor sări în ajutor și o vor
susține în reconstruirea locuinței.

Elena Turcu a rămas fără casă
după ce flăcările au transformat
totul în cenușă
Pe 16 iulie 2022, totul s-a schimbat în viața
Elenei Turcu. Femeia, în vârstă de 73 de ani, locuia
în satul Păușești, comuna Dumești, împreună cu
fiica și cu ginerele său. În ziua cu pricina, la ea în
locuință a izbucnit un incendiu care a transformat
totul în cenușă.
„Casa avea 4 încăperi. În una dintre ele mama
avea o bucătărie de vară, unde mai gătea. În ziua
respectivă, a pus mâncarea pe foc și a uitat de ea.
Știți, ea are și demență mixtă și uneori nu își dă
seama. Probabil că de la asta a pornit. Au sărit ve-

cinii în ajutor cu apă, au venit și pompierii. Mama
avea noroc că nu stătea în camera aia, la acel moment. Dar fumul i-a afectat foarte tare plămânii,
ea era bolnavă și înainte”, povestește Rodica
Rusu, una dintre fiicele femeii.
În urma incidentului, bătrâna a avut nevoie de
îngrijiri medicale și a stat o lună de zile internată
într-un spital din Iași, dar acum nu mai are o casă
la care să se întoarcă.
„O iau la mine, nu am ce să fac. Nici eu nu am
o situație financiară bună, dar nu o voi lăsa în
drum, este mama mea și nu pot să fac așa ceva”,
adaugă ieșeanca.

Fiica și ginerele femeii locuiesc
acum sub cerul liber, fără
acoperiș deasupra capului
Elena Turcu nu a fost singura afectată grav de
incendiu. Aceasta locuia în casa distrusă și cu una
dintre fiice și cu ginerele său, bolnav de cancer.
Acum, cei doi nu au de ales decât să își ducă traiul
între niște pereți arși, fără acoperiș deasupra capului.
„Ea mai trăia cu sora și cumnatul care e bolnav
de cancer. Cumnatul nici nu poate merge, când a
fost incendiul s-au băgat oamenii după el să îl
scoată. Acum, cei doi stau în ce a mai rămas din
casă, în cenușa aia. Nu au nici măcar acoperiș, au
pus niște pături și un celofan, dar nu ajută, mai
ales când plouă”, relatează Doina Rusu.
Asociația CaritAni s-a implicat în acest caz și
a inițiat o campanie de strângere de fonduri, însă
până acum nimeni nu a oferit vreun ajutor.

Primarul comunei Dumești, Mihai Cocoveică,
susține că va încerca să ajute această familie, iar
una dintre măsuri va fi să restabilească accesul
la energia electrică. Cu toate acestea, este nevoie
de sprijin pentru reconstruirea locuinței. Oricine
este interesat să doneze o poate face în contul
RO18BUCU2861037802124RON, Rusu Doina.
Astfel, bătrâna care a rămas fără casă mai
poate avea o speranță că lucrurile se vor îndrepta.
Violina GORCINSCHI
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Clauze abuzive într-un dosar de împrumut,
la Iași! Banca Transilvania, pusă la
plată din cauza schimbării dobânzilor

Judecătorii din Iași au
constatat că într-un
contract de împrumut
există clauze abuzive.
Astfel, magistrații din
cadrul Judecătoriei Iași au
admis în parte acțiunea
formulată de Costică
Romică Ichim în
contradictoriu cu Banca
Transilvania. Mai mult,
instanța a obligat banca la
plata către ieșean a sumei
de peste 7.000 de lei
Magistrații din Iași au constatat
că într-un contract de împrumut
există clauze abuzive. Așadar, recent, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au admis în parte acțiunea
formulată de Costică Romică Ichim
în contradictoriu cu Banca Transilvania. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz similar.
„Instanța admite în parte cererea
de chemare în judecată formulată de
reclamant în contradictoriu cu pârâtele Banca Transilvania SA şi EOS
Credit Funding DAC, dar şi intervenienţii Costică Cojocaru, Maria Cojocaru și Florentina Cristina Ichim.
Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor prevăzute la

art. 2.4 din contractul de credit din
23 aprilie 2007 şi la art. 3, lit. a, din
actul adiţional, în partea privind
dreptul băncii de a modifica dobânda, art. 2.6, lit. a), din contractul
de credit privind comisionul de analiză. Obligă Banca Transilvania la
plata către reclamant a sumei de
4.117 lei, reprezentând diferenţa dintre sumele achitate de reclamant cu
titlu de dobândă şi sumele pe care
le-ar fi achitat dacă dobânda ar fi
rămas la valoarea de 10,5 la sută, a
sumei de 319,27 de lei, reprezentând
diferenţa dintre sumele achitate de
reclamant cu titlu de dobândă şi sumele pe care le-ar fi achitat dacă
dobânda ar fi rămas la valoarea de
13,5 la sută și a sumei de 3.000 de lei,
reprezentând contravaloarea comisionului de analiză. Obligă pârâta
Banca Transilvania la plata către reclamant a sumei de 3.865 de lei, cu
titlu de cheltuieli de judecată”, au
precizat judecătorii ieșeni.

Clauze abuzive într-un
contract de credit, la Iași
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând
fi contestată. Procesul dintre Costică Romică Ichim și Banca Transilvania a început pe data de 26
februarie 2019. Prin cererea de chemare în judecată, ieșeanul a solicitat

în contradictoriu cu pârâtele Banca
Transilvania SA şi EOS Credit Funding DAC să se constate caracterul
nenegociat al contractului de credit,
caracterul abuziv al clauzelor ce
acordă băncii posibilitatea modificării unilaterale a dobânzii, caracterul
abuziv al clauzei privind comisionul
de analiză, să fie obligate pârâtele la
restituirea sumelor percepute în
mod nelegal și obligarea lor la plata
cheltuielilor de judecată. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.
„Pe 23 aprilie 2007, am încheiat
cu Banca Transilvania contractul de
credit prin care am împrumutat
suma de 150.000 de lei. Acest contract a fost modificat prin Actul adiţional din 10 septembrie 2009. La o
dată ulterioară, acest contract de
credit a fost cesionat către pârâta
EOS Credit Funding DAC. La momentul semnării convenţiei de credit,
aceasta era deja consemnată pe formulare tipizate, condiţiile de acordare a împrumutului fiindu-mi
impuse şi nenegociate. Prin maniera
în care aceste clauze au fost impuse,
dar şi prin sarcinile deosebit de oneroase ce decurg din semnarea acestui contract de credit, clauzele
contestate prin cererea de chemare
în judecată reprezintă clauze abuzive”, a subliniat ieșeanul Costică
Romică Ichim în fața magistraților.

Ce au spus instituțiile
aflate în proces cu
Costică Romică Ichim
De cealaltă parte, atât Banca
Transilvania, cât şi EOS Credit Funding DAC au cerut respingerea acțiunii formulate de ieșean. Cei de la EOS
Credit Funding DAC au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Totodată, pârâta a arătat că nu
intră sub incidenţa Legii nr.193/2000
clauzele reclamate ca fiind abuzive.
Mai mult, Banca Transilvania SA
a depus o întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. De asemenea, a arătat,
în esenţă, faptul că, în conformitate
cu alin. 1, lit. a), din Anexa la Legea
nr.193/200, nu este considerată abuzivă o clauză în temeiul căreia un
furnizor de servicii financiare își rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de un consumator
sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivaţie
întemeiată, în condiţiile în care comerciantul are obligaţia de a informa cât mai curând posibil
celelalte părți contractante, iar
acestea din urmă au libertatea de a
rezilia imediat contractul. Totuși, judecătorii din Iași au considerat că, în
contract, au existat clauze abuzive.
Ciprian NEDELCU

EVENIMENT

Marți, 16 august

4

Primăria Municipiului Iași are grijă de copiii
care încep școala! Ateneul Național le oferă
un moment de distracție în Parcul Expoziției

Pentru că se apropie toamna,
Primăria Municipiului Iași are grijă de
copiii care încep un nou an școlar și
care provin din medii defavorizate.
Pe data de 3 septembrie 2022, copiii
care vor veni în parcul Expoziției vor
primi câte un ghiozdan și se vor
bucura de un spectacol al Ateneului
Național Iași
Evenimentul „Copii de nota 10” este organizat
și în acest an. Primăria Municipiului Iași are grijă
de copiii care vor începe curând anul școlar și
care nu și-ar putea permite un set nou de rechizite școlare. Ateneul Național Iași oferă copiilor o
surpriză plăcută, un spectacol de teatru în aer
liber, chiar în Parcul Expoziției.

Primăria Municipiului Iași are grijă de
copiii care încep în curând anul școlar
Elevii din clasele 0-VIII care fac parte din familiile defavorizate și au domiciliul în municipiul
Iași vor primi de la municipalitate un set complet
de rechizite pentru noul an școlar, în cadrul acțiunii „Copii de nota 10”.
Aceștia vor fi așteptați sâmbătă, 3 septembrie
2022, în Parcul Expoziției, cu surprize dulci și
ghiozdane colorate, pline cu toate materialele necesare.
„Cu ocazia începerii noului an școlar, Primăria
Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială
Iaşi, va organiza din nou acţiunea cultural-caritabilă „Copii de nota 10” pentru copiii din clasele 0-

VIII, cu domiciliul în Municipiul Iaşi, ce provin din
familii defavorizate, aflate în situaţii de risc prevăzute în Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local
nr. 242 / 2011 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă. Acțiunea va avea loc sâmbătă, 3 septembrie, de la ora 11:00, în Parcul
Expoziţiei. Astfel, aproximativ 500 de copii vor
primi ajutoare în pachete cu produse, în valoare
de câte 160 de lei, costul tuturor pachetelor fiind
de 80.000 de lei”, transmit reprezentanții municipalității ieșene.

Acțiune cultural-caritabilă
pentru „Copii de nota 10”
Pe lângă acțiunea caritabilă în cadrul căreia
fiecare copil va primi un rucsac cu o carte și rechizite şcolare, precum penar, stilou, pixuri, creioane, stilou, set de pensule, bloc desen, caiete
dictando și de matematică, foarfecă, rezerve cerneală și altele. Copiii vor fi invitați să vizioneze un
scurt moment artistic ce va fi asigurat de actorii
de la Ateneul Național Iași și vor fi surprinși cu
surprize dulci.
Acțiunea „Copii de nota 10” se află la cea de-a
11-a ediție și are sprijinul Primăriei Iași, Direcției
de Asistență Socială Iași și Ateneului Național Iași.
În acest an, copiii sunt așteptați, pe data de 3 septembrie 2022, cu ghiozdane pline cu rechizite în
valoare de aproximativ 160 de lei și dulciuri pentru
fiecare.
După doi ani de restricții pandemice, acțiunea
se va ține fără măști și fără o programare foarte
strictă, față de ultimii doi ani.

Și în acest an Primăria Municipiului Iași are
grijă de copiii care vor începe un nou an școlar și
care nu și-ar permite achiziționarea unui set complet de rechizite noi. Copiii țintă sunt cei din ciclurile de învățământ 0-VIII care au domiciliul în
municipiul Iași. La eveniment va participa și primarul Iașului, Mihai Chirica.
Andreea ANDREI
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Bărbat din Iași, pedepsit pentru
evadare! Scandalul a izbucnit
după ce și-a atacat fratele

Un individ din județul Iași a
fost pedepsit de judecători
pentru evadare. Astfel,
recent, magistrații din
cadrul Judecătoriei Iași lau condamnat pe Aurel
Sandu Gavril la 9 luni de
închisoare, cu suspendare,
pentru evadare și lovire
sau alte violențe asupra
unui membru de familie.
Totul a ieșit la iveală după
ce ieșeanul s-a certat cu
fratele său
Un bărbat din județul Iași a fost
pedepsit de judecători pentru evadare. Așadar, magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași l-au condamnat recent pe Aurel Sandu Gavril la 9 luni
de închisoare, cu suspendare, pentru evadare și lovire sau alte violențe
asupra unui membru de familie.
„Instanța dispune ca inculpatul

să presteze o muncă neremunerată
în folosul comunităţii, pe o perioadă
de 60 de zile, fie în cadrul Primăriei
comunei Vlădeni, judeţul Iaşi, fie în
cadrul instituţiilor pe care aceasta le
gestionează din punct de vedere administrativ”, au precizat judecătorii
ieșeni. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz similar .

Individ din județul Iași,
acuzat de evadare
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând
fi contestată. Procesul lui Aurel
Sandu Gavril a început pe data de 13
august 2021. Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Iași l-au trimis în judecată sub acuzațiile de evadare și lovire sau alte
violențe asupra unui membru de familie. În ediţiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz
similar . „Pe 12 iunie 2021, în jurul orei

21:00, inculpatul l-a agresat pe fratele său, lovindu-l cu pumnul în zona
feţei, în timp ce aceştia se aflau la
domiciliul martorului. Tot atunci, inculpatul a încălcat obligația de a nu
părăsi imobilul din comuna Vlădeni,
dispusă prin încheierea Judecătoriei
Iași de pe data de 31 mai 2021, în sensul că s-a deplasat la locuința din
comuna Vlădeni”, au afirmat anchetatorii ieșeni.

Aurel Sandu Gavril a
recunoscut comiterea
faptelor
Oamenii legii au adăugat că
Aurel Sandu Gavril a mai încălcat interdicția de a nu-și părăsi domiciliul.
“Pe data de 13 iunie 2021, în jurul orei
19:30, inculpatul a încălcat obligația
de a nu părăsi imobilul din comuna
Vlădeni, dispusă prin încheierea Judecătoriei Iași de pe 31 mai 2021, în
sensul că s-a deplasat la un local din

comuna Vlădeni, unde a rămas circa
40 de minute şi a consumat băuturi
alcoolice”, au subliniat anchetatorii.
La audieri, ieșeanul a recunoscut comiterea faptelor reţinute în
sarcina sa. Aurel Sandu Gavril a arătat că știa că nu are voie să părăsească domiciliul, însă, pe data de 12
iunie 2021, a luat decizia de merge la
vecinul său, deoarece îl văzuse în
curte pe fratele lui care i-a cerut să
meargă acasă, întrucât era arestat
la domiciliu. „Inculpatul a arătat faptul că s-a enervat şi i-a aplicat acestuia o lovitură cu pumnul în zona
feţei, iar ulterior au fost daţi afară
din curte de către martor, unde au
continuat pentru o scurtă perioadă
conflictul, iar apoi fiecare a plecat
spre domiciliu”, au menționat magistrații. Acum, bărbatul din județul Iași
a fost pedepsit pentru evadare și lovire sau alte violențe asupra unui
membru de familie.
Ciprian NEDELCU
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Peste 1000 de absolvenți de liceu din județul Iași
vor participa la prima probă din cadrul examenului
de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie!

Absolvenții claselor a XII-a
și a XIII-a vor susține
astăzi, 16 august 2022,
prima probă din cadrul
examenului național de
Bacalaureat, sesiunea de
toamnă, la Limba și
literatura română. Pe 17
august este programată
proba obligatorie a
profilului, urmând ca pe 18
august să se desfășoare
proba la alegere a
profilului. Înscrierile pentru
această sesiune de
examen au avut loc în
perioada 18-25 iulie 2022.
Peste 1000 de absolvenți
de liceu din județul Iași vor
participa la testare
La nivelul județului Iași, în vederea susținerii probelor din cadrul
celei de-a doua sesiuni a examenului
de Bacalaureat, s-au înscris 1086 de
candidați, 731 fiind din seria curentă
și 355 din seriile anilor anteriori.

Prima probă din cadrul
examenului de
Bacalaureat, sesiunea
august-septembrie
În vederea susținerii probelor din
cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat s-au înscris
1086 de candidați, 731 fiind din seria
curentă și 355 din seriile anilor anteriori. În perioada 22-29 august, can-

didații vor susține probele de verificare a competențelor lingvistice de
comunicare orală în limba română, a
competențelor digitale și a competențelor lingvistice într-o limbă de
circulație internațională.
Pentru 5 absolvenți ce provin din
4 școli ale județului Iași Comisia Județeană de Bacalaureat a propus
adaptarea procedurilor de susținere
a examenului în vederea asigurării
condițiilor de egalizare a șanselor.
Probele scrise se vor susține în
3 centre de examen organizate în
municipiul Iași: Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Liceul Tehnologic
„Dimitrie Leonida” Iași, Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții
Iași. Ca măsuri de adaptare la contextul pandemic și la modul în care
acesta a influențat desfășurarea activităților didactice, programele de
examen au fost modificate.

Afișarea primelor rezultate
este prevăzută pentru
data de 31 august, până
la ora 12:00.
„Contestațiile
pot
fi
depuse/transmise în aceeași zi, în
intervalul orar 12:00-18:00, inclusiv
prin mijloace electronice. În această
situație, candidații completează,
semnează și depun/transmit prin
mijloace electronice și o declarațietip în care se menționează faptul că
au luat cunoștință că nota acordată
ca urmare a soluționării contestației
poate modifica, după caz, nota ini-

țială, prin creștere sau descreștere”,
a declarat Antonina Bliorț, purtătorul
de cuvânt al Inspectoratului Școlar
Județean Iași. Rezultatele finale vor
fi făcute publice în data de 3 septembrie 2022.

Candidații trebuie să
respecte o serie de reguli
Toți candidații trebuie să știe că
probele încep la ora 9:00, accesul
elevilor în săli fiind permis până la
ora 8:30. Timpul destinat elaborării
unei lucrări scrise este de trei ore
din momentul în care s-a încheiat
distribuirea subiectelor în sala de
examen. Beneficiază de prelungirea
timpului de lucru, cu maximum două
ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a
examenului de Bacalaureat, în baza
prevederilor. Toate sălile de examen
au în dotare camere funcționale de
supraveghere video și audio.
Pentru rezolvarea subiectelor
candidații vor folosi numai cerneală
sau pastă de culoare albastră, iar
pentru executarea schemelor și a
desenelor vor utiliza numai creion
negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie candidații pot
apela doar la instrumente de desen.
La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită
este doar cea distribuită în sala de
examen.
Este interzisă introducerea în
sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe,

poșete etc. De asemenea, elevii vor
fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare,
notițe, însemnări etc. sau cu orice
mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie,
telefoane, tablete etc.). În același
timp, candidaților le este interzis să
comunice între ei sau cu exteriorul,
să transmită ori să schimbe între ei
foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte
materiale care ar putea fi utilizate
pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
Cei surprinși în aceste situații
vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu,
indiferent dacă au fost introduse de
aceștia ori de alți candidați, de cadre
didactice din comisie sau de alte
persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați
nu mai au dreptul de a participa la
următoarele două sesiuni.
Pentru a fi declarat promovat un
absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea, echivalarea și
susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și
digitale, susținerea tuturor probelor
scrise și obținerea notei 5, cel puțin,
la fiecare dintre acestea, precum și
obținerea mediei 6, cel puțin, la probele scrise.
Andreea TIMOFTE
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Iașul va găzdui cel de-al 48-lea Congres al
Societății Internaționale de Istoria Medicinei
În perioada 15-18
septembrie 2022, la Iași, va
avea loc cel de-al 48-lea
Congres al Societății
Internaționale de Istoria
Medicinei (ISHM).
Evenimentul se va
desfășura sub deviza
„Semper Altius. Extinderea
Frontierelor”

Va fi pentru a treia oară când
Congresul Societății Internaționale
de Istoria Medicinei se întrunește în
România, după ce, în anul 1932, cel
de-al 9-lea congres s-a desfășurat
în București, în timp ce al 22-lea care
a avut loc în anul 1970 s-a desfășurat
în Constanța și București. Cele două
congrese desfășurate anterior în
România au stimulat interesul pentru domeniul iatro-istoric, jucând un
rol important și în extinderea ISHM
către țările din Europa de Est și Balcani.

Cel de-al 48-lea Congres al
Societății Internaționale de
Istoria Medicinei se va
întruni la Iași
Societatea Română pentru Istoria Medicinei, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
din Iași și Academia de Științe Medi-

cale – Filiala Iași s-au alăturat pentru
a promova și organiza cel de-al 48lea Congres ISHM.
Societatea Internațională de Istoria Medicinei are în spate 93 de ani
de activitate. În tot acest timp, Societatea Română de Istoria Medicinei a avut mereu un reprezentat și
s-a implicat în proiectele științifice
desfășurate la nivel internațional.
Colaborarea continuă și în prezent,

președintele actual al SRIM fiind
prof. univ. dr. Nicolae Marcu, delegatul național al României la ISHM.
Congresul cu numărul 48 este
dedicat evoluției Medicinei și Farmaciei, personalităților de renume și
descoperirilor marcante care au
marcat istoria omenirii în diferite
perioade și zone geografice. În cadrul congresului se vor aborda și
teme precum impactul bioingineriei
medicale, nutriției și sportului asupra sănătății. De asemenea, se va
lua în considerare și rolul pe care
cultura, spiritualitatea și etica profesională îl joacă în teoria și practica
medicală și farmaceutică. Un loc
aparte îl va ocupa analizarea progresul medicinei și a farmaciei
românești, evaluate în contextul
standardelor și provocărilor europene și mondiale curente ce privesc
sănătatea și morala cercetărilor și a
asistenței socio-medicale.

Care sunt orientările
tematice ale congresului
Congresul Societății Internaționale de Istoria Medicinei este sprijinit de către Universitatea de
Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași care, în decembrie
2021, a sărbătorit 142 de ani de existență, de Societatea de Medici și Na-

turaliști din Iași care a împlinit 192
ani de activitate, în ianuarie 2022, de
Muzeul Municipal Regina Maria și de
Primăria Iași.
Având în vedere contextul pandemic, evenimentul va fi desfășurat
în format hibrid, incluzând atât sesiuni onsite, cât și online. Acestora
li se adaugă vizitele virtuale sau
reale la monumente și cele mai importante muzee din Iași și din împrejurimi.
Congresul își propune să redefinească statutul istoriei medicinei și
a istoriei științelor, în general, în diverse instituții academice, de a descoperi și reinterpreta pe baza
documentelor aspecte ale trecutului
și prezentului medico-farmaceutic.
Cel de-al 48-lea Congres al Societății Internaționale de Istoria Medicinei va aborda diverse teme,
precum confluențele internaționale
în medicina est-europeană, coordonatele internaționale în istoria medicinei și farmaciei românești,
progresul bioingineriei și revoluțiile
medicale, microbiologie-vaccinologie-epidemiologie, etică și deontologie medicală și farmaceutică –
provocări contemporane, medicina
și sportul de-a lungul timpului, clădiri de patrimoniu aparținând unor
instituții medicale și nu numai.
Codruța ȘOROAGĂ
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Luciana Vlad transformă orice obiect banal
într-un cadou luxuriant! „Mereu aștept cu
nerăbdare să văd reacția clienților!”

Luciana Vlad este o tânără
din Iași care transformă
orice obiect banal într-un
dar de preț care îi va
încânta pe cei dragi.
Luciana are 28 de ani, a
absolvit Facultatea de
Jurnalism și Științele
Comunicării din cadrul
Universității din București
și este mamă a două fetițe.
Profitând de concediul de
creștere a celui de-al
doilea copil, Luciana a
găsit o activitate care să-i
aducă atât plăcere, cât și
satisfacții financiare
În luna martie a acestui an, Luciana a pus bazele unei mini-afaceri,
începând să personalizeze diverse
obiecte cu cristale swarovski. Fiind
dintotdeauna pasionată de lucrurile
strălucitoare, tânăra a fost convinsă
că această activitate i se va potrivi
mănușă și nu s-a înșelat.
Obiectele personalizate se bucură de foarte mare apreciere, încât
Luciana abia face față numeroaselor
comenzi pe care le primește de la
clienții din întreaga țară.
Obiectele personalizate cu cristale pot fi comandate prin interme-

diul contului de Instagram @capodopera_crystals.

Luciana, despre decorarea
obiectelor cu cristale
swarovski: „Este o muncă
foarte migăloasă!”
Luciana este o tânără mămică
care se declară îndrăgostită de cristale swarovski. În perioada concediului de creștere a celui de-al doilea
copil, tânăra s-a întrebat cu ce activitate ar putea să-și ocupe timpul,
astfel încât să nu lase rutina să intervină în viața sa. Răspunsul nu a
întârziat să apară, ieșeanca descoperind decorarea obiectelor cu cristale, activitate pe care o face cu
foarte multă pasiune și iscusință.
„Fiind în concediu de creștere a
celui de-al doilea copil, deja totul a
devenit o rutină pentru mine și am
simțit nevoia să fac ceva diferit cu
timpul meu liber. Mie îmi plac foarte
mult cristalele, în general. Am văzut
la o tipă din Rusia cum decorează diferite obiecte, iar asta m-a inspirat.
Toate arătau super fain și m-am
gândit că sunt ideale atât ca idee de
cadou, cât și pentru a scoate diverse
obiecte din anonimat. Am căutat să
urmez un curs profesional și apoi mam apucat de treabă”, a declarat Luciana Vlad.

Personalizarea obiectelor cu
cristale este o activitate care necesită foarte multă răbdare şi atenţie.
„Este o muncă foarte migăloasă.
Abia când am început să decorez și
să primesc primele comenzi mi-am
dat seama că munca este grea, de
fapt, dar pun pasiune și plăcere în
ceea ce fac, iar asta îmi aduce satisfacții pe măsură”, a adăugat tânăra.

Luciana Vlad își dorește să
facă din pasiunea sa o
afacere
Luciana decorează cu cristale
orice fel de obiect, dar cele mai cerute sunt cănile pentru ceai și cafea.
Tânăra decorează și pahare, rame
foto, tablouri cu datele de naștere
ale copiilor, jachete de blugi, huse
pentru telefoane și nu numai, fiind
mereu deschisă spre noi provocări.
„Decorez orice obiect și îmi pare rău
că nu am suficient timp pe care să îl
dedic acestei ocupații și să vin cu
noi idei pentru clienți, dar cu 2 copii
mici sunt atât de ocupată încât
uneori mă întreb cum de mai găsesc
răgaz să mă mai ocup și de cristale.
Lucrez doar când am timp suficient
să realizez o comandă. Toate comenzile de până acum au reprezentat o provocare pentru mine, pentru
că gusturile clienților sunt extrem de

diferite, iar acest lucru este și o
sursă de stres. Mereu aștept cu nerăbdare să văd reacția clienților, dar
este o satisfacție enormă să-i văd
încântați de obiectele pe care le realizez”, precizează ieşeanca.
Realizarea acestor obiecte este
pentru Luciana doar o pasiune, însă
îşi doreşte ca pe viitor, când cei doi
copii ai săi vor mai crește, să facă
din decorarea cu cristale o adevărată afacere.
„Este o activitate care îmi aduce
satisfacții financiare, dacă mă ocup
suficient de ea și preiau cât mai
multe comenzi, dar, din păcate, nu
prea mă împac cu timpul. Mai bine
de jumătate din comenzi au fost dintre cele primite pe Instagram. Pe viitor, îmi doresc să dezvolt afacerea în
direcția asta, numai bine, cresc și
copiii şi vor merge amândoi la grădiniță, dar asta nu se va întâmpla prea
curând.
Dacă mi-aș promova mai mult
munca pe Instagram, sigur aș primi
mai multe comenzi pe care, din lipsă
de timp, nu aș putea însă să le realizez. Din păcate, am fost nevoită să
şi refuz câțiva clienți din această
cauză. Sper totuși să rezolv cât mai
repede situația și să pot să duc pasiunea mea la un alt nivel”, a mai
spus Luciana Vlad.
Codruța ȘOROAGĂ
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O afaceristă din Iași este vânată de
executori! Apartament din Valea Adâncă,
scos la vânzare la un preț mai mic:
„Cu asta m-am ales după atâția ani”

Un apartament situat în
comuna Miroslava, județul
Iași, este scos la vânzare
de executorii judecătorești.
Procedura este programată
la finalul lunii august 2022.
Executarea este realizată
din cauza unor datorii
acumulate de o societate
comercială
Executorii judecătorești din Iași
pregătesc o serie nouă de licitații
pentru valorificarea bunurilor ce
aparțin debitorilor. Astfel, pe data de
25.08.2022 este programată procedura pentru vânzarea unui imobil din
comuna Miroslava, județul Iași, ce
aparține societății Riana SRL. „Creditorii urmăritori sau intervenienți
nu au obligația de a depune garanția
de participare la licitație. De asemenea, sunt dispensate de depunerea
garanției de participare la licitație
persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit

un drept de proprietate comună pe
cote-părți sau sunt titulari unui
drept de preemțiune, după caz. Toți
cei care pretind vreun drept asupra
imobilului sunt somați să anunțe
executorul judecătoresc înainte de
data stabilită pentru vânzarea imobilului, sub sancțiunea de a nu li se
mai lua în considerare”, se arată în
anunțul executorului judecătoresc
Mihai Florea. Executorii au scos la
vânzare și un apartament de pe
strada Eternitate.

O afaceristă din Iași este
vânată de executori din
cauza datoriilor
Societatea Riana SRL care datorează sume importante băncii TBI
Bank este controlată de Mariana Homoranu. Executorii scot la vânzare
un apartament cu două camere, situat în satul Valea Adâncă, pe strada
Pepinierii, nr. 7, etajul 1. Se mai
adaugă și o boxă situată la demisolul
blocului. Evaluatorii au stabilit un
preț de pornire pentru imobil, de

240.975 de lei, aproape 48.000 de
euro. Societatea Riana SRL are ca
obiect de activitate „comerțul cu
amănuntul”. În 2021, a înregistrat o
cifră de afaceri de 483.346 de lei,
pierderi de 113.217 lei, datorii de
953.175 de lei, precum și un număr
de 4 angajați. Contactată de reporterii BZI, Maria Homoranu a precizat
că riscă să-și piardă locuința din
cauza pandemiei. „Am luat un credit
de la TBI, am avut un magazin care a
funcționat până în 2019. După nu a
mai mers și nu am mai putut plăti.
Cu asta m-am ales după atâția ani
de muncă, este singura mea locuință. Trebuie să mai dau vreo
190.000 de lei. Lumea ar trebui să
știe că apartamentul este în garanție
la CEC Bank”, a declarat femeia. Au
fost organizate sesiuni și pentru
vânzarea altor imobile.

Au fost scoase la vânzare și
alte proprietăți
Nu în ultimul rând, executorii judecătorești din Iași au reluat și lici-

tația pentru valorificarea unui apartament situat în blocul T3A, sc. B, et.
3, de pe strada Străpungere Silvestru, în apropierea Pasajului Octav
Băncilă. Imobilul este compus din
două camere, cu o suprafață utilă de
52,03 mp, la care se adaugă două
balcoane, cu o suprafață utilă de
8,86 mp. Apartamentul este situat la
etajul al treilea al blocului. Evaluatorii au stabilit un preț de pornire a licitației de 425.000 de lei, adică
85.000 de euro. Procedura este organizată de creditoarea Garanti
Bank SA care are de recuperat
creanțe de la garanții ipotecari Constantin Ciobanu și Aristița Ciobanu.
La procedurile trecute, imobilul a
fost adjudecat în favoarea unui anumit de Daniel Bogdan Oprescu, dar
nu a achitat suma cerută prin procesul verbal de adjudecare. O afaceristă din Iași este vânată de
executori după ce la prima licitație
nu s-a reușit vânzarea apartamentului din comuna Miroslava.
Ciprian BOARU
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Ilegalități în Primăria Iași pentru blocul lui Dumitru
Constantinescu, patronul Spitalului „Elytis”!
Șmecherie cu două terenuri în centrul orașului
Primăria Iași a eliberat
autorizația de construire
pentru afaceristul Dumitru
Constantinescu, deși
avizele erau eliberate
pentru o parcelă de teren,
nu pentru două. Acesta
este și motivul pentru care
judecătorii au anulat
autorizația de construire
pentru un bloc de locuințe
colective în apropiere de
centrul orașului

Proiectul imobiliar al lui Dumitru
Constantinescu, patronul Spitalului
„Elytis”, a fost avizat ilegal, prin complicitatea funcționarilor din Primăria
Iași. Investiția a fost anunțată pe
stradela Perju, nr. 2, chiar în vecinătatea spitalului, foarte aproape de
zona centrală a Iașului. Conform autorizației de construire ce a fost
emisă în ianuarie 2020, urma să fie
ridicat un bloc cu regimul de înălțime D+P+3E+Eth. În autorizația de
construire erau menționate un POT
(procent de ocupare a terenului) de
47,08 la sută și un CUT (coeficient de
utilizare a terenului) de 2,34. Rezulta
o suprafață desfășurată a clădirii de
1.084 de metri pătrați. Afaceristul intenționa să amenajeze 12 apartamente, 8 cu două camere și 4 cu o
cameră. În 2020, afaceristul a pornit
șantierul, dar lucrările au fost sistate
după ce vecinii din blocul alăturat au
contestat proiectul. Mai precis, au
cerut anularea autorizației de construire la Tribunalul Iași. În martie
2022, judecătorii au decis anularea
autorizației. Proiectul a fost inițiat
prin intermediul societății Publiconstruct SRL, unde Dumitru Constantinescu deține majoritatea
părților sociale. Și în zona Bucium locuitorii s-au revoltat din cauza investitorilor imobiliari.

Ilegalitățile din Primăria
Iași pentru blocul lui
Dumitru Constantinescu,
observate de judecători
Magistrații au desființat autorizația lui Dumitru Constantinescu
după ce au observat că există o suprafață suplimentară de teren. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) a fost

aprobat prin HCL nr.18/2010 pentru
suprafața de 463 de metri pătrați.
Suprafața este completată de alt
teren de 219 metri pătrați, identificat
pe stradela Trecătoarea, ce urma să
fie folosit pentru acces auto și pietonal. Autorizația de construire includea ambele terenuri, deși
Hotărârea de Consiliu Local din 2010
făcea referire doar la terenul de 463
de metri pătrați. Mai mult, cele două
terenuri beneficiau de certificate de
urbanism diferite, emise în 2017 și
2019. S-a mai dovedit că afaceristul
a venit cu avize pentru terenul de
463 de metri pătrați, cu acces de pe
terenul menționat, conform planului
de situații, dar la autorizație a apărut
alt plan de situații, diferențele fiind
evidente. „Cu privire la criticile de
nelegalitate ale reclamanților, instanța arată că în cauza de față este
de necontestat că autorizația de
construire a fost eliberată pentru
două parcele de teren alăturate:
parcela cu nr. cadastral 148425 (
pentru terenul de 463 mp) pentru
care s-a emis certificatul de urbanism nr. 2668, din 11.08.2017, și parcela cu nr. cadastral 125730 ( pentru
terenul 219 mp) pentru care s-a emis
certificatul de urbanism nr. 2272, din
11.07.2019, lucrările de construire urmând a fi efectuate pe ambele parcele în considerarea regimului
tehnic stabilit prin PUZ aprobat de

Consiliul Local Iași prin Hotărârea nr.
18/2010. Deşi prin ambele certificate
de urbanism au fost solicitate, în
mod distinct, aşa cum s-a arătat anterior la analiza conţinutului celor
două certificate de urbanism, avize
și acorduri privind utilitățile urbane
și infrastructura: „alimentare cu apă,
cu energie electrică, termică, gaze
naturale, telefonie, salubritate (...)
cererile și documentațiile pentru
avize, precum și avizele ce au stat la
baza emiterii autorizației de construire nr. 70/27, din ianuarie 2020,
cu excepția avizului emis de Biroul
Rutier al Poliției Municipiului ce se
referă doar la terenul în suprafață de
463 mp, nu și la cel de 219 mp”, se
arată în motivarea instanței. Contactat telefonic, Dumitru Constantinescu nu a comentat decizia
judecătorilor. În edițiile trecute ale
BZI, a fost prezentat cazul afaceristului Michael Nseir care a construit
ilegal în zona Bucium.

Contestatarii bănuiau că
Dumitru Constantinescu
vrea să extindă Spitalul
„Elytis”
Printre reclamanții care au reușit să obțină victoria de la Tribunalul
Iași se numără Silvia Bucevschi, managerul Twinkle Star, la care se mai
adaugă Alexandra Apostoaie, Lucian
Jantea, Răzvan Dumitru Mihăilescu

Țibichi, Claudiu Moisuc, Constantin
Timofte și Viorel Dan Cionca. Aceștia
au declarat în instanță că afaceristul
intenționează să extindă spitalul.
„Reclamanții au arătat că societatea
a obținut autorizația menționată în
vederea construirii unei locuințe
D+P+3E+Eth la adresa din Iași, chiar
în vecinătatea blocului de locuinţe al
reclamanților, situat în Iaşi, str. Gh.
Săulescu, nr. 43. Totodată, aceste
locuinţe se află în aproprierea Spitalului «Elytis», fiind, de altfel, construit chiar de către proprietarul
acestui spital, motiv pentru care au
serioase motive să se suspecteze
că, în realitate, se tinde spre o extindere a unității sanitare, spre integrarea noii construcții în structura
spitalului”, se mai arată în motivarea
judecătorilor. După anularea autorizației, Dumitru Constantinescu a declarat pentru BZI că a renunțat la
proiect. Ba mai mult, ar fi achiziționat altă suprafață de teren, iar amplasamentul ar fi ajuns la aproape
1.800 de metri pătrați. Deși a anunțat
că va relua procedurile pentru alt
proiect, procesul dintre părți continuă la Curtea de Apel Iași, termenul
de judecată fiind stabilit pentru data
de 11.10.2022. Rămâne de văzut dacă
ilegalitățile din Primăria Iași pentru
blocul lui Dumitru Constantinescu îi
vor determina pe judecători să ofere
o decizie definitivă.
Ciprian BOARU
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Cel mai negru coșmar s-a adeverit! Ionuț,
tânărul găsit într-o baltă de sânge într-o
pădure din Iași, a murit. Crimă sau accident?

Cel mai negru coșmar s-a adeverit.
Ionuț, tânărul găsit într-o baltă de
sânge într-o pădure din Iași, a murit.
Băiatul s-a stins după ce mai multe
zile s-a aflat sub supravegherea
medicilor din Iași. Din nefericire,
nimeni nu a mai putut face nimic
pentru a-l salva
Ionuț, tânărul din Sinești care a fost zdrobit de
un buștean, a murit. După aproape două săptămâni de când a fost internat în spital s-a stins. În
vârstă de 19 ani, Ionuț a luptat cât a putut de mult
pentru viața sa, dar totul a fost în zadar. Tânărul
de doar 19 de ani se afla în prima zi de muncă și a
avut parte de un accident teribil. Ionuț M. muncea
la o firmă privată ce se ocupă cu tăierea lemnului
la pădurea din comuna Mădârjac. Din nefericire,
în timpul orelor de muncă, un buștean a căzut și
l-a lovit în cap și pe umăr. Ionuț a ajuns la spital în
cursul serii de 2 august 2022. Colegii care se aflau
cu el în pădure când a avut loc accidentul au sunat

de urgență la numărul unic 112. La fața locului a
ajuns un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. Medicii s-au chinuit să ajungă la el, deoarece se afla
într-o zonă greu accesibilă. Ionuț a fost adus de
colegi cu un utilaj pentru a putea fi preluat de medici. Băiatul a fost găsit în stare critică.

Familia lui este disperată
Ioan Baciu, tatăl băiatului strivit de un copac,
a făcut dezvăluiri șocante despre ceea ce s-a întâmplat cu fiul său în pădurea din Mădârjac. Ieșeanul a adus acuzații grave la adresa lui Vasile
Bița, cel la care lucra Ionuț. Vasile Bița nu a fost
de găsit până în prezent. Familia băiatului vrea să
meargă până în pânzele albe pentru a se face
dreptate pentru Ionuț. „Întrucât viața fiului meu
nu este de vânzare, deși trăim de azi pe mâine, mam prezentat la postul de poliție Sinești pentru a
depune o cerere în vederea descoperirii adevărului. Încearcă să ascundă tot și vin doar cu minciuni, cum că fiul meu ar fi muncit doar în acea zi,
deși lucrează de un an”, se arată în plângerea depusă la ITM.

Unde este dreptatea?
Ieșeanul aduce acuzații grave lui Vasile Bița,
cel la care lucra Ionuț, fiul său.
„Vă aduc la cunoștință că fiul meu, Ionuț Manole, lucra la pădure pentru Vasile Bița. L-a luat în
pădure, l-a dus, a venit noaptea, târziu, pe data de
2 august 2022, și mi-a spus că băiatul meu este
în spital. Mi-a spus să stau liniștit, să nu mă duc
la el că o să rezolve tot și să o dăm la pace. Eu iam spus că nu am copil de vânzare. Ionuț învăța
și pentru școala de șoferi, iar Vasile Bița îi promisese că îl va rezolva cu carnetul și cu tot. Vasile
Bița are mai mulți minori care lucrează la el în pădure, ilegal. Băiatul meu nu era în prima zi la
muncă, cum a spus el. Ionuț lucrează de un an
acolo. Am fost și la Poliție, la Sinești. Nu știu ce sa întâmplat cu copilul meu. Nimeni nu îmi zice
nimic. Vasile Bița mi-a zis să nu merg la Poliție, să
nu fac nimic și că rezolvă el. Eu vreau să se facă
dreptate pentru copilul meu”, a declarat Ioan
Baciu, tatăl tânărului strivit de buștean la Mădârjac.
Lucian SAVA
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Cătălin Lupu risipește banii publici pe servicii
inutile! Primăria Ciurea a plătit 1.000 de lei
pentru promovarea Serbărilor Comunei Ciurea

Primăria Ciurea aruncă
banii pe distracții și lucruri
inutile, în timp ce locuitorii
se plâng că nu au apă
potabilă și că multe străzi
din comună nu sunt
asfaltate. Cătălin Lupu,
primarul comunei Ciurea, a
risipit 32.500 de lei pentru
a organiza Serbările
Comunei Ciurea. De parcă
aceasta nu era de ajuns,
edilul s-a gândit că un
asemenea eveniment
trebuie și promovat, astfel
că a mai dat 1.000 de lei
postului de televiziune
TeleM pentru producția și
difuzarea știrilor de
promovare
În anii 2020 și 2021, din cauza
pandemiei de COVID-19, nu au fost
organizate Serbările Comunei Ciurea. Aceasta însă l-a împiedicat pe
primarul Cătălin Lupu să arunce
banii pe distracții. Astfel, în luna decembrie 2021, comuna Ciurea cheltuia 1.000 de lei pentru a achiziționa
felicitări de Crăciun, 3.500 de lei
pentru servicii de animație cu Moș
Crăciun și 5.080 de lei pentru ilumi-

nat festiv.

Cătălin Lupu risipește banii
publici pentru petreceri
PSD-iste
În perioada 11-12 iunie, Primăria
Ciurea și Consiliul Local au organizat
Serbările Comunei Ciurea. Pentru
programul artistic, conform Sistemului Electronic de Achiziții Publice
(SEAP), s-a cheltuit suma de 32.500
de lei. De parcă aceasta nu era de
ajuns, primarul s-a gândit să mai risipească banii publici și pentru producția și difuzarea știrilor de
promovare a Serbărilor Comunei
Ciurea. Promovarea evenimentului a
costat 1.000 de lei, ofertantul fiind
postul de televiziune TeleM Iași. Nu
este deloc întâmplător că primarul
PSD Cătălin Lupu a apelat la serviciile TeleM, din moment ce patronul
acestui post de televiziune este Cristian Stanciu, un apropiat de-al edilului.
De altfel, printre cei mai de
seamă participanți la Serbările Comunei Ciurea s-au numărat prefectul Bogdan Cojocaru și Cristian
Stanciu, liderul de grup al consilierilor din cadrul Consiliului Județean.
La petrecere au participat și consilierii municipali Bogdan Crucianu și

Mihai Liviu Gavril. Cu prilejul zilelor
comunei, primarul din Ciurea le-a
pregătit localnicilor un program folcloric prelungit. Programul artistic
s-a desfășurat în data de 12 iunie, în
intervalul orar 13:30-22:00 și a fost
susținut de Ansamblu Profesionist
„Constantin Arvinte”, Fanfara de la
Chetriș, Ștefan Pintilie, Cristian Harhata, Ștefania Postelnicu, Flavian Dimitrie Pomană, Cristi Iordăchioaie,
Ansamblu Rapsozii Siretului, Daria
Gafincu, Ionuț Chelaru, Nemuritorii,
Adriana Ochișanu, Dansuri Moderne,
Anca Neacșu, Angela Bârjoveanu și
Formația Focus Show.

Locuitorii comunei Ciurea,
revoltați de modul în care
edilul alege să cheltuie
banii publici
Locuitorii comunei Ciurea nu au
părut deloc încântați de modul în
care a ales edilul să risipească banii
publici, fiind de părere că în comună
sunt alte lucruri mai importante de
rezolvat.
„Se pare că majoritatea locuitorilor nu sunt prea entuziasmați de
petrecerea primăriei și ar fi dorit ca
acești bani se meargă la finalizarea
unor utilități, dar, probabil, din
această petrecere se pot fura mai

mulți bani și se vor împărți la toți cei
care își dau semnătura. Văd că sunt
și unii care-i apreciază, dar, probabil,
sunt de-ai primarului”, a comentat
Gică Cojocaru pe grupul de Facebook „Ciurea Town”.
Un alt locuitor al comunei Ciurea
este de părere că banii cheltuiți pentru organizarea parangheliei PSDiste puteau fi folosiți în scopuri utile
pentru cetățeni.
„De 10 ani aștept apă potabilă.
Trece conducta prin fața casei și...
atât. Când au săpat pentru apă i-am
întrebat: «Nu faceți și canalizare».
Au răspuns: «A, nu! Altă firmă va
veni». «Când». «Nu știm noi, întrebați primăria». «Și cu podețele stricate cum rămâne». «Nu știm,
întrebați primăria». În afară de
«păr» (imprimante, laptopuri etc.) ce
vă mai schimbați, domnule Lupu?”, a
comentat un alt locuitor al comunei
Ciurea.
Contactat de către reporterii
BZI, Cătălin Lupu, care în ultima
vreme risipește banii locuitorilor pe
o grămadă de servicii inutile, nu a
dorit să comenteze motivele pentru
care a încheiat un contract cu postul
de televiziune TeleM pentru promovarea zilelor comunei Ciurea.
Codruța ȘOROAGĂ
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Imagini de groază la magazinul
Lidl Tătărași! Mizeria de nedescris a
fost depistată de comisarii ANPC
care au închis punctul de lucru

Un control efectuat la magazinul Lidl
din Tătărași a evidențiat condițiile
mizerabile în care sunt păstrate
alimentele. Din cauza mizeriei, s-a
dispus suspendarea activității.
Reprezentanții magazinului au fost
nevoiți să înceapă o campanie
urgentă de curățenie generală
Un control efectuat de comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași a evidențiat neregulile de la
magazinul Lidl din cartierul Tătărași, municipiul
Iași. În baza unor reclamații formulate de clienți,
comisarii s-au deplasat sâmbătă, 13.08.2022, pentru verificarea celor semnalate. Nu mare le-a fost
surpriza să observe cantități importante de fructe
și legume alterate, precum și loturi întregi de ouă
ce erau ținute la temperaturi necorespunzătoare.
Mai mult, și vitrinele erau păstrate în condiții igienico-sanitare jalnice, fiind murdare și cleioase. În
aceste condiții, s-a dispus suspendarea activității
până la remedierea deficiențelor. Acțiunea a fost
coordonată de la București de Horia Constanti-

nescu, președintele Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor (ANPC). În trecut, și Lidl
Nicolina a făcut obiectul unui scandal.

Imagini de groază la magazinul Lidl
Tătărași. Se risca o suspendare de 6 luni
Sancționarea magazinului Lidl a fost posibilă
după ce s-a constat că abaterile au fost repetate.
Dacă nu remediau deficiențele, magazinul putea
să rămână închis chiar și timp de 6 luni. Însă, după
o curățenie generală, a fost redeschis în cursul
zilei de 14.08.2022, la ora amiezii. Contactat de reporterii BZI, Horia Constantinescu a precizat că
acțiunea de la Iași face parte dintr-o campanie la
nivel național.
„Avem o acțiune la nivel național ce vizează rețeaua Lidl. După ce tragem concluziile, vom face
un act cu impact la nivel național. Ne dorim să
acoperim peste jumătate din rețea. După vom verifica și celelalte rețele”, a precizat președintele
ANPC. Comisarii au aplicat o amendă de 15.000 de
lei pentru abaterile constatate. Reprezentantul
zonal al Lidl nu a putut fi contactat pentru a comenta raportul de control al comisarilor.

La începutul anului a fost controlată
activitatea de la Egros
Totodată, un control efectuat de comisarii de
la Protecția Consumatorilor s-a lăsat cu mai multe
afaceri închise în complexul Egros din Iași, de pe
Calea Chișinăului. Acțiunea de pe data de
12.05.2022 a fost organizată în prezența lui Horia
Alexandrescu, președintele ANPC, dar și a lui Paul
Anghel, directorul general de la ANPC. În cursul
dimineții zilei respective, au fost controlate produsele comercializate în zona de food-court a
complexului comercial. Nereguli au fost identificate la restaurantul „Mister Chef”. Comisarii au retras numai puțin de 200 de kilograme de carne
expirată. Gabriela Lăcrămioara Negura, patroana
localului, a explicat că intervenția comisarilor a
fost destul de brutală și că produsele nu erau expirate. Era vorba de carne refrigerată ce ulterior
a fost congelată. Chiar și așa, comisarii au aplicat
o amendă de 15.000 de lei și au dispus suspendarea activității. ANPC a mai avut acțiuni de control
în toată țara și în luna februarie 2022. De precizat
că nu este prima dată când sunt observate imagini de groază la magazinul Lidl Tătărași.
Ciprian BOARU
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Ansamblul Mănăstirii Cetățuia din orașul Iași va
fi modificat! Mitropolia Moldovei pregătește un
proiect special, în valoare de 38,7 milioane lei
Se pregătește schimbarea Mănăstirii Cetățuia
din orașul Iași de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MBB). La Comisia Zonală a Monumentelor
Istorie (CZMI) a fost depus spre aprobare proiectul
1.809 din 06. 07.2022, cu 1045 din 15.04.2021.
Acesta presupune un Plan Urbanistic pentru Zonă
Construită Protejată (PUZ CP) – Mănăstirea Cetățuia. Proiectant și elaborator este arh. Ion Daniel
Vișan, respectiv S.C. Atelier de Proiectare Vișan
S.R.L. Totul se află în fază de consultare. Ar putea
avea loc intervenții la lăcașul de cult și crearea de
noi facilități de infrastructură și de acces la ansamblul monumental ecleziastic. Pentru lucrările
de consolidare a Mănăstirii Cetățuia Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
(MDRAP) a alocat 38,7 milioane de lei. Fondurile ar
urma să fie alocate direct de către Guvern pentru
demararea lucrărilor de reabilitare de la mănăstirea din municipiul Iași. De altfel, cei de la Ansamblul bisericesc de pe dealul Cetățuia din Iași au
inițiat un proiect de reabilitare și consolidare a
mănăstirii încă din 2020. Dosarul a fost avizat de
oficialii guvernamentali, iar, acum, MDRAP a decis
să aloce și fondurile necesare.

Ansamblul Mănăstirii Cetățuia din
orașul Iași va fi schimbat! Mitropolia
Moldovei pregătește un proiect
interesant
Mănăstirea Cetățuia din Iași este o mănăstire
ortodoxă de călugări, ctitorită în secolul al XVIIlea de voievodul Gheorghe Duca (1665-1666, 16681672 și 1678-1683). Așezată pe un deal înalt din
partea de sud a Iașului, de unde se poate vedea o
frumoasă panoramă a orașului, Mănăstirea Cetățuia domină peisajul prin silueta sa zveltă, străjuită de un turn impozant, fiind împrejmuită cu un
zid de piatră, măcinat de vreme. Ea a fost construită de la început ca un complex fortificat ce
era capabil să ofere domnitorului și boierilor un
reazem pentru o rezistență înarmată împotriva invadatorilor. Aici a funcționat o tiparniță cu litere
grecești, adusă de la Veneția. Ajunsă o ruină la
sfârșitul secolului al XIX-lea, mănăstirea a fost
restaurată în perioada interbelică la inițiativa istoricului Nicolae Iorga.

Înainte vreme, pe dealul Cetățuia ce
domină partea de sud a Iașului se aflau
vii, grădini, livezi sau pădure
Ansamblul Mănăstirii Cetățuia a fost inclus pe
Lista monumentelor istorice din județul Iași din
anul 2015, având codul de clasificare IS-II-a-A03806 și fiind alcătuit din următoarele 6 obiective:
Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, datând din
perioada 1669-1672, având codul IS-II-m-A-

03806.01, Sala Gotică, datând din perioada 16691672, având codul IS-II-m-A-03806.02, Casa Domnească, datând din perioada 1669-1672, având
codul IS-II-m-A-03806.03, Corpul de chilii, datând
din anul 1928, având codul IS-II-m-A-03806.04,
Turnul clopotniță, datând din anul 1670, având
codul IS-II-m-A-03806.05, dar și Zidul de incintă,
datând din anul 1670, având codul IS-II-m-A03806.06.
Înainte vreme, pe dealul Cetățuia ce domină
partea de sud a Iașului se aflau vii, grădini, livezi
sau pădure. În vara anului 1666, domnitorul Gheorghe Duca al Moldovei a cumpărat acolo, de la
mai mulți proprietari, o întinsă podgorie, cu intenția probabilă de a înălța o mănăstire. Fiind mazilit
la scurtă vreme, se pare că planurile sale au
rămas neterminate.

În 1668, s-a început construirea unei
mănăstiri fortificate ce trebuia
să îndeplinească și rolul de
cetate de apărare în cazul
unor invazii ale Moldovei
În toamna anului 1668, după revenirea sa pe
tron, s-a început construirea unei mănăstiri fortificate ce trebuia să îndeplinească și rolul de cetate de apărare în cazul unor invazii ale Moldovei.
Începerea construcției este menționată de Ion
Neculce în cronica sa, unde a scris: „Viindu Ducavodă cu a dooa domnie în țară, arătă-să la hire mai
aspru decât cum era cu domnia dintăiu. Și și începu a zâdi mănăstirea Cetățuia, că era țara plină
de oameni și cu hrană și agonisită bună”. Ritmul
construcției a fost unul foarte alert, în primăvara
anului 1669 fiind aproape terminate zidurile bise-

ricii și, după cum reiese din scrisorile domnești
pe care le primiseră împuterniciții domnitorului,
se căuta achiziționarea de material pentru acoperiș. Într-o scrisoare, stolnicul Nacu, vornicul de
Câmpulung și ispravnicul însărcinat de Duca Vodă
pentru a conduce lucrările de la Cetățuia, îi cerea
birăului orașului Bistrița să-i trimită cât mai curând comanda de 100.000 de cuie „de draniță și de
șindrilă”. Lucrările s-au făcut, probabil, de către
meșteri moldoveni. În același timp, se comandau
la Brașov și Danzig clopote care urmau să fie amplasate în masivul turn clopotniță de la intrarea în
mănăstire. După cum susțin unii cercetători, lucrările de construcție au fost realizate sub conducerea lui Grigore Cornescu, un talentat sculptor
și pictor, descris de Ion Neculce ca fiind „un nemiș
din ținutul Hotinului, (...) ce era foarte meșter de
scrisori și de săpături la pietre și la alte lucruri”.
El este meșterul trimis de Duca Vodă în 1671 pentru a executa în ceară, pentru sultanul Mehmed al
IV-lea, macheta Cetății Camenița, pentru ca generalii turci să o analizeze și să vadă ce puncte
slabe are. Tot el a lucrat și la restaurarea bisericii
de la Mănăstirea Curtea de Argeș (în 1679), ctitorită de Neagoe Basarab. După cum reiese din alte
documente și din pisania amplasată pe turnul clopotniță, la 10 iunie 1670 se finalizase deja construcția zidurilor incintei, a bastioanelor și a
turnului clopotniță. Cu toate acestea, sfințirea bisericii a avut loc abia în 1672, după pictarea bisericii și înzestrarea ei cu obiecte de cult. În acest
mod, Ansamblul Mănăstirii Cetățuia din orașul Iași
va fi schimbat, Mitropolia Moldovei pregătind un
proiect special.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării
țin și verific evidența contabilă la SC,
ONG, PFA.
Ofer consultanță în probleme
economice și reprezentare cu ocazia
oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490.019

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele: 0232.210.728;
0745.643.908; 0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:
dr. Constantin Liviu Panainte (doctor in
stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela- PsihologPsihoterapeut

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.
CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA „PSIHOLOGIE CLINICA”
- CAUIA FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII PSIHOLOGICE
POST CRIZA COVID SUPPORT DE REINTEGRARE SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:

• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate
precum și atestări profesionale în
domeniul financiar-contabil,
prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii
de fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare și
extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; *
Misiuni de administrare și arbitraje lichidări societăți; * Auditare
societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară,
drept comercial parte economică; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntară societăți; * Comunicare și
relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și
informatică de gestiune. Relații la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

ANGAJEAZĂ Asistent Manager

Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/
masterat), preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea
mai multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor,
în conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele corespunzătoare, îndosariere și
arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și a
celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri
necesară desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin
poștă, fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și
situațiilor cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru
toate departamentele firmei

ANGAJEAZĂ

CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office
(Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică de a învăța

Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

ANGAJEAZĂ

Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI
BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență
(8/10 clase; cu/fără diplomă de bacalaureat) cu
posibilitatea calificării în meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la
adresa: office@das.ro sau se pot depune la
sediul societatii din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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VÂNZĂRI DIVERSE
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali
aclimatizați: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR, arbuști
de gard viu etc. Plantele sunt
crescute în câmp deschis.
Telefon: 0762. 061. 555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757. 101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

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

Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747. 982. 597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă viitorul
magazin Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric
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.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM.MIROSLAVA.

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.

MEDIU
UAT Comuna Miroslava anunță
publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Reabilitare și
modernizare strada Arțarului în
satul Valea Ursului din comuna
Miroslava, județul Iași”, propus a
fi amplasat în județul Iași, comuna
Miroslava, sat Valea Ursului, NC
92203. 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
1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Liceul Tehnologic
Economic de Turism, Iași,
Str.Milcov nr.18A, județul Iași,
telefon: 0232/245.778, e-mail:
economic.turism@yahoo.com,
cod fiscal 13630024. 2.Informații
generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat: -Spațiul în suprafață de

3,5mp, situat în incinta Corpului A
al Liceului Tehnologic Economic
de Turism din Iași, din Str.Milcov
nr.18A (fosta Milcov 11), pentru
desfășurarea activităților de
comercializare a produselor
alimentare/nealimentare de
strictă necesitate destinate
elevilor și personalului instituției,
înscris în cartea funciară
nr.163659; -Spațiul în suprafață
de 4,5mp, situat în incinta
Corpului B al Liceului Tehnologic
Economic de Turism din Iași,
Str.Mircea cel Bătrân nr.12, pentru
desfășurarea activităților de
comercializare a produselor
alimentare/nealimentare de
strictă necesitate destinate
elevilor și personalului instituției,
înscris în cartea funciară
nr.163572; Spațiile care aparțin
domeniului public al Municipiului
Iași sunt în administrarea Liceul
Tehnologic Economic de Turism,
Iași, conform
H.C.L.nr.247/27.06.2022 și
O.U.G.nr.57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: La cerere, în format
fizic, de la sediul Liceului
Tehnologic Economic de Turism,
Iași. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:
Secretariat, Liceul Tehnologic
Economic de Turism, Iași, corp A,
Str.Milcov nr.18A, județul Iași.
3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ:
gratuit. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
29.08.2022, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 06.09.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Secretariatul Liceului
Tehnologic Economic de Turism,
Iași, Str.Milcov nr.18A, județul
Iași. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate, unul exterior
și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
07.09.2022, ora 13.00, la sediul
Liceului Tehnologic Economic de
Turism, Iași, Str.Milcov nr.18A,
județul Iași. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței
competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Iași, cu sediul în Iași,
Str.Elena Doamna nr.1A, județul
Iași, telefon 0232/260.600, fax
0332/435.700, e-mail: tr-iasipgref@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 12.08.2022.
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Un șofer ieșean a scăpat de arest după ce a refuzat să îi fie luate probe de
sânge! Agenții aveau suspiciuni că Florin Marian Cordun a consumat alcool

Un șofer ieșean ce este suspectat că a urcat băut la volan a scăpat
deocamdată de arest. Așadar, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași
au respins zilele trecute cererea anchetatorilor privindu-l pe Florin Marian Cordun.
„Instanța respinge, ca neîntemeiată, propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe
lângă Judecătoria Iaşi privindu-l pe
inculpatul Florin Marian Cordun, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii
de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Dispune
luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul Florin
Marian Cordun pe o durată de 60 de
zile. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă acesta
nu este reţinut sau arestat în altă

cauză”, au afirmat judecătorii ieșeni.
În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Un șofer ieșean
a scăpat de arest
De remarcat este faptul că decizia nu e definitivă. De altfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Iași au contestat
deja hotărârea primei instanțe.
Acum, urmează ca magistrații din
cadrul Tribunalului Iași să hotărască
în zilele următoare ce se va întâmpla
cu Florin Marian Cordun. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.
Anchetatorii spun că ieșeanul a
intrat recent în vizorul lor. Astfel, zilele trecute, un echipaj din cadrul In-

Bursa bârfelor

spectoratului de Poliție Județean
Iași a tras pe dreapta un autoturism.
Oamenii legii l-au identificat pe șofer
în persoana lui Florin Marian Cordun.

Florin Marian Cordun,
acuzat că a refuzat
prelevarea de
probe biologice
Echipajul de Poliție a constatat
că ieșeanul Florin Marian Cordun mirosea a alcool, astfel că a fost luată
decizia de testare a acestuia. În momentul în care agenții i-au propus
șoferului să meargă la o unitate medicală pentru prelevarea de probe
biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a nivelului alcoolemiei, ieșeanul a refuzat acest
lucru. De altfel, individul a fost dus la
audieri, iar mai apoi a fost reținut

Felefecanu e ridicat în slăvi, dar cine știe ce va fi.
Cert este că, dacă e cum se aude și primește 25
de ani de pușcărie, e cam nașpa... Vreo 10 tot ar
avea de stat zi la zi... Nasol bre, nasol!

S-au depus plăngeri la
Degheau și DaNa

Se face anchetă paralelă ca
avocatul să scape de bulău
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu o povestioară scurtă despre avocatul devenit cremenal. Bre, pe la colțuri se aude că familia avocatului
vrea să facă un soi de anchetă paralelă cu cea a
autorităților pentru a dovedi că Felfecanu a ajuns
din greșeală la bulău. Nu știu babele ce se spună,
dar cică se lucrează intens. Se fac caracterizări,

În continuarea rubricuței de astăzi, babele sau găndit să vă mai spună câteva chestiuni despre o bremărie din giudeț. La Hoțeleni a fost
eliberat din funcține bremarul după niscaiva conflicte, dar problema este alta. Babele au aflat că
au fost depuse plângeri pe la DaNa și Degheau
împotriva conducerii pedeseului de la Iași, pentru
că s-au făcut manevre. Felfecian, fostul bremar,
nu ar fi neapărat vizat, problema ar fi pe la Pompa
Arăgăzel și alții, dar povestim în alte edițiuni…

A urcat scroafa-n pod! Acum se
laudă că-i mare microbist!
La finalul ediţiei de astăzi, babetele cele
hâtre vă prezintă una nouă despre acelaşi vechi

pentru 24 de ore, sub acuzația de
refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. A doua zi,
ieșeanul a fost dus la instanță, cu
propunerea de arestare preventivă
pentru 30 de zile. Totuși, magistrații
din cadrul Judecătoriei Iași au respins această propunere, considerând că este suficientă impunerea
controlului judiciar în acest caz. Din
păcate, în ultimii ani, oamenii legii au
descoperit tot mai multe astfel de
situații în județul Iași. Așadar, sute
de ieșeni au fost cercetați, reținuți,
arestați preventiv, trimiși în judecată
sau chiar condamnați definitiv pentru comiterea unor infracțiuni de
acest gen. În cazul lui Florin Marian
Cordun, cel puțin deocamdată, șoferul ieșean a scăpat de arest.
Ciprian NEDELCU

pulitician de Bahlui, pre numele său Arăgăzel
Pompa. Zâlele trecute, tare ne-am mai crăcănat
de râs când l-am văzut pe Arăgăzel stingher,
pren tribunele stadionului din Copou. Mai mult,
endevidu’ a postat mai multe fotografii pe feisbuci, ca să arate ce mare microbist este el, aşa,
deodată, că, până acum, ani la rând, noi nu l-am
zărit vreodată pe stadion! Pesemne, din lipsă de
băgare în samă, Pompa a postat şi o poză cu abonamentul pe care şi l-a luat el pe sezonul ăsta.
Astfel, nu ne-ar mira ca, dacă echipa târgului va
promova, să spună atunci că el este „artizanul”
reuşitei! Totuşi, trebuie sesizat faptul că cineva
l-a sfătuit pe Arăgăzel să facă treaba aiasta (nu
de alta, dar nu-l ducea capul!), pe motiv că „dă
bine la public”! Probabil că, la viitoarele alegeri,
endevidu’ va aştepta ca microbiştii din Iaşi să
pună botu’ la vrăjeala lui ieftină şi să-l voteze! Nu,
că Arăgăzel nu se va pune pentru prima oară în
viaţa lui pe muncă, aşa cum v-aţi aştepta, ci va
candida cu certitudine la un post călduţ în care
să nu facă nimic! Asta, ca să aibă timp să se
tragă în poze şi să facă postări pe feisbuci!

