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Cel puțin 12 elevi vor lua bursă
„în fiecare clasă din România”,
anunță ministrul Educației!

Ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat la Forumul Educației 2022, organizat la Iași, că „în fiecare grupă
de 28 de elevi veți avea cel puțin 12
care vor lua bursă în fiecare clasă
din România, iar cuantumul acestor
burse va fi motivant”. Acesta a pus
că măsurile în privința burselor școlare vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023
Ministrul a afirmat că Ministerul
Educației vrea să ofere putere școlilor, muncind la crearea unui management puternic.

Planuri ce vizează
acordarea mai
multor burse în viitor
Ministrul Sorin Cîmpeanu, prezent la Forumul Educației ce a avut
loc recent la Iași, a abordat și tema
burselor sociale de care ar putea be-

neficia mai mulți elevi în 2023. Momentan, singurul lucru pe care statul
român îl face, conform acestui proiect de legi, este să asigure resursele și să stabilească un cuantum
minim.
Exemplul oferit de ministrul Cîmpeanu este următorul: „Raportați, vă
rog, o clasă de 28 de elevi. Pentru a
fi cât se poate de clar, 28 de elevi de
liceu. Veți ști că pentru acea clasă
bugetul de burse, dacă vreți să coborâm de la nivel de școală la nivel
de clasă, este de 1.500 de lei înmulțit
cu 28 de elevi, adică 42.000 de lei.
Împărțiți cu numărul de luni de
școală. Veți vedea că aveți peste
4.800 de lei pe lună pentru burse.
Dacă media între 500 de lei pentru
bursa de performanță școlară sau
300 de lei minim pentru bursa socială este de 400 de lei, veți vedea
că în fiecare grupă de 28 de elevi

aveți cel puțin 12 elevi care vor lua
bursă în fiecare clasă din România,
iar cuantumul acestor burse va fi
motivant”, declara Sorin Cîmpeanu la
Forumul Educației.
Acesta a explicat în ce constă
propunerea de lege.
„Vrem să dăm putere școlilor,
vrem să avem un management profesionist. Propunerea din lege este
următoarea: pentru fiecare elev al
acestei țări din cei 871.000 de elevi
din învăţământul primar se va
acorda o alocație de 400 de lei pentru burse. Pentru învăţământul gimnazial este vorba cei 751.000 de elevi
se va acorda o alocaţie de 920 de lei.
Pentru învăţământul liceal este
vorba de cei 573.000 de elevi, grupați în două categorii, alocaţia fiind
de 1.500 lei pentru liceele teoretice
şi vocaţionale și, pentru că vrem să
susținem învățământul profesional

cu adevărat, alocația este de 3.000
de lei per elev”, adăuga ministrul.

Alte măsuri de la
1 ianuarie 2023
Ministrul a menționat că există și
o a treia categorie de măsuri care
vor intra în vigoare încă de la 1 ianuarie 2023, spre exemplu, bursele elevilor. Bursele elevilor au un impact
de peste 8 la sută din tot impactul
Legii învățământului preuniversitar,
reprezentând unul dintre cei mai importanți piloni care pot reduce cu
adevărat abandonul școlar.
În acest fel, fiecare şcoală va şti
exact care este bugetul pe care îl are
la dispoziţie, va putea să-şi pună în
practică propria politică de susținere a performanței și echității și va
avea un buget.
Andreea TIMOFTE
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Se finalizează lucrările pregătitoare
pentru noul an școlar! Mihai Chirica:
„Intrăm în linie dreaptă cu
deschiderea noului an școlar”

Mihai Chirica, primarul Municipiului
Iași, a anunțat că primăria se apropie
de final cu lucrările pregătitoare
pentru noul an școlar. Se finalizează
lucrările de modernizare și reabilitare
a corpurilor unităților de învățământ,
sălile de sport și curțile interioare
Mihai Chirica a anunțat care sunt proiectele
ce vor fi finalizate până la începutul lunii septembrie. Primăria Iași finalizează lucrările pregătitoare pentru noul an școlar. Unitățile de
învățământ din Iași ce au avut lucrări de modernizare și reabilitare a corpurilor, a sălilor de sport
și a curților interioare vor fi gata pentru elevii ce
se vor întoarce în bănci pe 5 septembrie 2022.

Primăria Iași finalizează lucrările
pregătitoare pentru noul an școlar
Printre cele mai importante proiecte pe care
Primăria Iași le finalizează înaintea începerii anului școlar se numără grădinița nouă din zona Codrescu, noua sală de sport a Școlii „Ion Creangă”
din Păcurari, reluarea cursurilor la Liceul „Dimitrie
Cantemir”, redeschiderea corpului monument al

Școlii „Gheorghe Mârzescu” și amenajarea curților
interioare a 10 unități de învățământ.
Grădinița din zona Codrescu are o capacitate
totală de 200 de locuri în opt săli de grupă. Investiția în noua unitate de învățământ are o valoare
totală estimată de 5.556.875,17 lei, cu TVA, din
care pentru construcții și montaj s-au alocat
4.194.087,17 lei, cu TVA. Lucrările au început în
anul 2021 și au durat, conform proiectului, 12 luni.
Noua sală de sport de la Școala „Ion Creangă”
din Păcurari va fi, de asemenea, dată în folosință,
începând cu noul an școlar 2022-2023. Lucrările
pentru această sală de sport au costat
2.277.640,37 de lei și au fost executate prin Programul General de creare sau modernizare a facilităților sportive ale unităților școlare din Iași.
În luna septembrie vor fi finalizate lucrările
pentru 11 terenuri de sport din cadrul unităților de
învățământ din Iași, iar alte 10 vor fi terminate
până la finalul anului 2022.

Se reiau cursurile la Liceul „Dimitrie
Cantemir”
Din toamna anului 2022 se vor relua cursurile
la Liceul „Dimitrie Cantemir”. Elevii din cadrul

acestei unități de învățământ au susținut cursurile la Liceul „Vasile Alecsandri” pe durata lucrărilor de consolidare.
La Școala „Gheorghe Mărzescu” elevii se vor
putea întoarce la corpul de clădire care a fost reabilitat de Primăria Iași. În acest corp vor funcționa
5 clase pregătitoare care au ținut cursurile în cadrul Școlii „Ion Neculce” și care aparțin de Școala
„Titu Maiorescu”.
Se vor finaliza sala de sport de la Școala „Titu
Maiorescu” și grădinițele din Dacia și Bucium, cele
două din urmă având în total 430 de locuri pentru
copiii din ciclul preșcolar.
Mihai Chirica a menționat, de asemenea, și lucrările de reamenajare ce s-au desfășurat la curțile și spațiile verzi a 10 unități de învățământ din
municipiul Iași.
Primăria Iași finalizează lucrările pregătitoare
pentru noul an școlar, amenajând spațiile în care
copiii își vor desfășura activitatea. Pentru cei cu
venituri mai mici municipalitatea organizează
evenimentul „Copii de nota 10” în care 500 de elevi
vor primi ghiozdane noi, echipate cu toate cele
necesare pentru un an școlar.
Andreea ANDREI
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Gospodăriile din comuna Deleni,
județul Iași, vor fi racordate la
rețelele de gaze! Investiția
este de 6 milioane de euro

Rețeaua de distribuție a rețelelor de
gaze naturale din comuna Deleni,
județul Iași, va fi extinsă. Licitația
beneficiază de o clauză suspensivă.
În momentul în care se obține
finanțarea, contractul de lucrări va fi
semnat cu firma care va câștiga
procedura

În comuna Deleni, județul Iași, ar urma să fie
realizată o investiție legată de aducțiunea de
gaze. Astfel, pe data 05.09.2022, este programată
licitația pentru furnizarea serviciilor de proiectare
și de asistență tehnică din partea proiectantului
pe parcursul execuției de lucrări, precum și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții:
„Continuare lucrări înființare distribuție gaze naturale în comuna Deleni”. Valoarea estimată a
contractului este de 30.591.289 de lei, fără TVA,
aproape 6 milioane de euro. „Prezentul proiect de
investiție a avut la bază un studiu de fezabilitate
întocmit în anul 2010 pentru care s-a realizat un
proiect tehnic în anul 2018, fără să se prevadă înființarea unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de
flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport,
distribuție și consum final. În anul 2020, s-a decis
actualizarea studiului de fezabilitate, prin completarea proiectului pentru realizarea unei rețele
de distribuție a gazelor naturale”, se arată în caietul de sarcini.

Gospodăriile din comuna Deleni,
județul Iași, vor fi racordate la rețelele
de gaze în funcție de finanțare
Licitația anunțată beneficiază de o clauză
suspensivă. Asta înseamnă că, deocamdată, nu
există finanțare pentru execuția lucrărilor. Contractul va fi semnat cu firma câștigătoare doar
după semnarea finanțării. Proiectul prevede realizarea a peste 2.000 de branșamente, urmând ca
rețeaua de distribuție a gazelor naturale să fie
executată pe o lungime de aproximativ 50 de kilometri. Comuna Deleni va beneficia de fonduri
europene pentru modernizarea drumurilor. Pentru evitarea suprapunerii celor două investiții, lucrarea la rețeaua de gaze va începe în Deleni
(strada Pietrosu, strada Sf. Andrei), Slobozia
(strada Liviu Rebreanu), Poiana (strada Parcului)
și Maxuț (strada Eternitate, strada Derdeluș,

strada Făgădău). Comisia de evaluare va alege
oferta proiectanților și constructorilor cu prețul
cel mai mic. „Ofertantului i se recomandă vizita în
teren a amplasamentului înainte de întocmirea
ofertei, în vederea evaluării aspectelor sau a condițiilor existente pe teren care ar putea influența
derularea investiției. Vizita va fi anunțată cu minimum o zi înainte de efectuarea acesteia”, se mai
arată în documentația procedurii. Și comuna Tomești a lansat o procedură pentru înființarea unei
rețele de gaze.

Compania Națională de Investiții a
alocat fonduri pentru
infrastructura din județul Iași
De precizat că județul Iași a beneficiat și de
fonduri de la Compania Națională de Investiții
(CNI). Recent, autoritatea contractantă a semnat
contractul pentru execuția lucrărilor în comuna
Probota. Sunt vizate mai multe drumuri afectate
de inundații, pe o lungime de 3,2 kilometri. Valoarea finală a contractului este de 3.046.199 de lei,
fără TVA, aproape 600.000 de euro. Contractul a
fost câștigat de societatea Ungureanu Trans SRL,
din Vaslui. Firma este condusă de Valerică Ionel
Ungureanu. În 2021, firma de construcții a înregistrat o cifră de afaceri de 15,9 milioane de lei, un
profit de 2,6 milioane de lei, datorii de 3,3 milioane
de lei, cu un număr de 54 de angajați. În comuna

Comarna, CNI a alocat pentru reabilitarea drumurilor aproape 2 milioane de euro. Gospodăriile din
comuna Deleni, județul Iași, vor fi racordate la rețelele de gaze în cadrul unei investiții ce va îmbunătăți calitatea vieții.
Ciprian BOARU
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Echipele companiilor municipale fac
curățenia de toamnă în oraș! Se pregătește
de zor începerea noului an școlar!

Primăria Municipiului Iași
și companiile de ordine și
curățenie din subordine sau mobilizat pentru
menținerea curățeniei și
ordinii publice din
municipiul Iași. Se
pregătește de zor
începerea noului an școlar,
motiv pentru care s-a
acordat o atenție specială
spațiilor și zonelor din
preajma unităților de
învățământ
În Iași se pregătește de zor începerea noului an școlar. Companiile
din cadrul municipalității ieșene
sunt mobilizate pentru a menține
curățenia și ordinea publică. În ultimele zile, au fost făcute lucrări de
reparare în jurul unităților de învățământ. Compania de Transport Public face constant lucrări de
întreținere a stațiilor, macazurilor și
a liniilor de tramvai, pregătind cursele care vor fi repuse pe trasee de
la începutul școlii.

Se pregătește de zor
începerea noului an școlar
Primăria Iași pregătește orașul
pentru un nou an școlar, amenajând
spațiile din jurul școlilor și menținând curățenia și ordinea publică.
Echipele Citadin, ale Salubris, ale
Serviciilor Publice și ale Companiei
de Transport Public din Iași s-au mobilizat pentru „curățenia de toamnă”.
„Deși este perioada de concedii,
lucrăm în permanență pentru a asigura buna funcționare și aspectul civilizat al orașului, precum și ordinea
publică. Echipele companiilor municipale sunt mobilizate pentru a asigura începerea școlii în cele mai
bune condiții! Echipele Citadin SA au
făcut reparații în zona Colegiului
Agricol și de Industrie Alimentară
«Vasile Adamachi», Seminarului
Teologic Ortodox «Sfântul Vasile cel
Mare», Liceului Tehnologic «Petru
Poni», Colegiului Național de Artă
«Octav Băncilă» și a unităților școlare din cartierul Păcurari, dar și pe
strada Pompei, bulevardul Socola la
intersecție cu bulevardul Nicolae

Iorga, strada Păcurari, strada Prof.
Ion Inculeț, fundacul Socola, strada
Răzoarelor (parcare), strada Mușatini, strada Prof. Ion Simionescu și
strada Plăieșilor, precum și marcaje
rutiere pe șoseaua și strada Păcurari, strada Muntenimii, șoseaua Bucium, strada Toma Cozma, stradela
Canta și strada Războieni”, a transmis edilul Iașului, Mihai Chirica.

Companiile municipale
pregătesc orașul
În perioada imediat următoare,
echipele Citadin vor continua să
facă marcaje rutiere în zona unităților de învățământ din cartierele Alexandru cel Bun, Dacia, strada și
șoseaua Păcurari, strada Muntenimii, cartierele Păcurari și Copou.
Echipele Salubris desfășoară
permanent acțiuni de salubrizare
stradală, iar în cursul zilei de marți,
16 august 2022, au intervenit pentru
îndepărtarea aluviunilor produse de
ploi.
„La rândul lor, pe lângă multe
alte intervenții în întregul oraș, echipele Serviciilor Publice SA fac lucrări
de întreținere a spațiilor verzi (cosit,

încărcat gunoi, plantat flori), toaletări de arbori, mătură și încarcă deșeurile de pe alei, repară sau
schimbă mobilierul stradal și montează popici de protecție la unitățile
de învățământ. Compania de Transport Public SA continuă programul
adaptat la vacanța elevilor și face în
permanență lucrări de întreținere a
stațiilor, macazurilor și liniilor de
tramvai și, ocazional, în funcție de
necesități, asigură transport pentru
refugiații de război din Ucraina către
Gară, Aeroport sau locuri de cazare
temporară. Pe lângă activitatea curentă de ordine publică și de siguranță rutieră, agenții Poliției Locale
asigură suport permanent companiilor municipale”, completează
Mihai Chirica, primarul municipiului
Iași.
Companiile din cadrul municipalității ieșene lucrează permanent
pentru un oraș mai curat, mai ordonat și mai frumos. Se pregătește de
zor începerea noului an școlar, motiv
pentru care s-a acordat o atenție
specială spațiilor și zonelor din
preajma unităților de învățământ.
Andreea ANDREI
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Ultima probă din cadrul Bacalaureatului
de toamnă are loc astăzi! Ce subiecte au
primit candidații la Matematică și Istorie

În județul Iași, pentru
examenul de Bacalaureat
2022, sesiunea de toamnă,
s-au înscris 1086 de
absolvenți de liceu, 731
fiind din promoția curentă
și 355 din promoțiile anilor
anteriori. Dacă la prima
probă scrisă, la Limba și
literatura română, s-au
prezentat 515 candidați, la
Matematică și Istorie au
fost 576. Astăzi, 18 august
2022, pentru susținerea
probei la alegere, s-au
înscris 734 de candidați.
La proba obligatorie a
profilului real, adică
Matematica, elevii au avut
de operat cu funcții reale,
iar cei de la profilul uman
au lucrat cu elemente ale
statului românesc
A treia testare ce urmează a fi
susținută în cursul zilei de azi este
proba la Geografie, Biologie, Logică,
Psihologie sau Economie, în funcție
de materia preferată.

Amintim că în municipiul Iași sau organizat trei centre de examen,
anume Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Liceul Tehnologic „Dimitrie
Leonida” Iași, precum și Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții Iași.

Ultima probă scrisă din
cadrul examenului de
Bacalaureat 2022
Absolvenții claselor a XII-a din
județul Iași susțin astăzi, 18 august
2022, ultima probă din cadrul examenului de Bacalaureat, la una dintre materiile la alegere. Și de
această dată, candidații trebuie să
fie prezenți în sălile de examen începând cu ora 08:30. Timpul destinat
elaborării unei lucrări scrise este de
trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în
sala de examen.
Regulamentul privind desfășurarea examenului rămâne valabil și
acum.
„Este interzisă introducerea în
sala de examen a obiectelor de pe
urma cărora s-ar putea copia. În astfel de situații, candidatul este elimi-

nat din sala de examen”, a declara
Antonina Bliorț, purtătorul de cuvânt
al Inspectoratului Școlar Județean
Iași.
Primele rezultate vor fi afișate
pe data de 31 august, cel târziu la ora
12:00, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie,
urmând ca în aceeași zi să aibă loc
și depunerea contestațiilor. Rezolvarea contestațiilor este programată
între 1-2 septembrie, iar afișarea rezultatelor finale va fi pe data de 3
septembrie 2022.
Amintim că în perioada 22-29
august candidații vor susține probele de verificare a competențelor
lingvistice de comunicare orală în
limba română, a competențelor digitale și a celor lingvistice, într-o limbă
de circulație internațională.

Cum au arătat subiectele la
Matematică și Istorie
Subiectele de la Matematică,
adresate celor care au urmat un profil real, matematică-informatică, sau axat pe ecuații iraționale și funcții
compuse la primul subiect. La al doilea subiect candidații au trebuit să

determine un număr real „x” într-o
matrice. Ulterior, legile de compoziție, intervalele de monotonie și integralele au fost nelipsite din cerințe.
Examenul de la profilul științe ale
naturii s-a dovedit a fi asemănător,
din punctul de vedere al gradului de
dificultate, cu cele de la mate-info.
Candidații au făcut apel la cunoștințele formulelor din progresiile
aritmetice, dar și la calculul probabilității, operând cu mulțimi de numere naturale.
La următorul
subiect, calculul coordonatelor unei
matrice ar fi putut cauza probleme,
dacă tinerii nu au exersat metoda de
rezolvare.
Varianta de la profilul tehnologic
a urmat același model, dar într-o formulă mult mai simplificată.
În ceea ce privește proba scrisă
la Istorie de la profilul uman, tema
spațiului românesc s-a regăsit la subiectul I, tinerii ieșeni având de
abordat o serie de itemi pe baza unui
text citat. Eseul final a constat în
elaborarea unui text de minim două
pagini despre evoluția României în
secolul al XX-lea.
Andreea TIMOFTE
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La doar 14, Nicu Lăcătuș se luptă cu o boală
cruntă! Băiatul are nevoie urgentă de trombocite!
Nicu Lăcătuș este originar
din Adjud, are 14 ani, iar
până acum 2 ani era un
copil plin de viață. Însă
totul s-a schimbat de când
a fost diagnosticat cu
neuroblastom. De atunci,
Nicu a ajuns să-și petreacă
mai mult timp prin spitale
decât acasă

În prezent, Nicu este internat la
Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii „Sfânta Maria” Iași, secția de
Hematologie-Oncologie. Medicul curant al băiatului este dr. Antonela
Ciobanu. Nicu are nevoie urgentă de
trombocite. Persoanele care doresc
să-l ajute în această luptă pentru
viață pot dona la Centrul de Transfuzie Sanguină Iași.

Valerica Lăcătuș: „Medicului
Ramona Filipescu i-a fost
frică să curețe mai mult, să
ia tot de pe trunchiul
cerebral!”
Nicu Lăcătuș a fost diagnosticat
cu neuroblastom în urmă cu doi ani,
iar de atunci duce o luptă continuă
pentru supraviețuire. La doar 14 ani,
băiatul este un luptător, a suferit
două operații chirurgicale, la Iași și
Cluj, și își petrece cea mai mare

parte a timpului prin spitale. Mama
acestuia este de părere că băiatul
său ar fi avut mai multe șanse să se
vindece, dacă medicul Ramona Filipescu, cea care l-a operat pentru
prima dată, nu s-ar fi temut să înlăture întreaga tumoare.
„Sunt aproape 2 ani de când am
descoperit că Nicu suferă de
această boală. A început să verse și
avea dureri de cap foarte mari. Am
fost cu el la diverși medici, asta până
i-am spus unuia că aș vrea să-i fac
un computer tomograf la spitalul din
Bacău. În urma tomografului, ni s-a

confirmat că băiatul are o tumoare
la creier, pe trunchiul cerebral. Am
fost trimiși în aceeași zi la Iași. A
doua zi, a făcut un nou examen tomograf și i-au mai fost găsite încă 2
tumori frontale, între creier. Ne-au
ținut timp de o lună de zile în spital,
numai cu tramadol, fără ca Nicu să
fie operat. După aceea a fost operat.
De fapt, l-au deschis și i-au ciupit
din tumoare, deoarece medicului
Ramona Filipescu i-a fost frică să
curețe mai mult, să ia tot de pe trunchiul cerebral. Am stat cu el la Terapie Intensivă câteva zile, apoi ne-au
dus înapoi în salon. Am așteptat și
mi s-a spus că situația nu este în regulă și că vom fi trimiși la Cluj. Ajunși
acolo, a fost din nou operat și s-a
luat totul de pe trunchiul cerebral.
După această operație, a stat 3 luni
în comă. Ne-am întors la Iași după 19
zile, aici a început să deschidă ochișorii, nu își dădea seama ce i s-a întâmplat, nu vorbea. Tumorile
frontale nu au putut fi operate, ele sau mai micșorat de la tratamentul ce
i s-a făcut” a declarat Valerica Lăcătuș, mama lui Nicu.

Nicu Lăcătuș are nevoie
urgentă de trombocite!
Valerica Lăcătuș își dorește ca
băiatul său să fie operat în străinătate, în Turcia sau în Italia. Femeia
crede că, în acest fel, ar avea mai
multe șanse să se vindece. Aceasta
a discutat cu mai mulți medici despre această posibilitate, însă pentru

ca băiatul său fie tratat în străinătate are nevoie de 70.000 de euro,
sumă de bani care depășește posibilitățile financiare ale familiei.
„Noi am solicitat în tot acest timp
istoricul său medical, astfel încât să
putem să-l operăm în străinătate,
însă ni s-a spus că, dacă vrem să
plecăm, o facem pe propria răspundere. Au fost șanse și încă sunt ca
Nicu să fie operat în Turcia sau în
Italia. Am discutat cu mai mulți medici care mi-au spus că el are nevoie
de o serie de tratamente cu citostatice, iar după aceea să i se implanteze celule stem. El a urmat un
tratament cu citostatice timp de 9
luni, dar nu a dat rezultate, ci din
contra, celulele canceroase s-au
înmulțit, iar acum copilul meu are 8
tumori. După aceasta, a fost dus la
IRO, unde timp de 28 de zile i s-a
făcut radioterapie. În acest timp, a
făcut și Zona Zoster, dar nu a fost îngrijit cum trebuie, a avut grijă de el
sora lui care stă cu el în spital. Eu nu
pot sta, deoarece mai am copii mici.
El abia așteptă să vină acasă, dar nu
se poate, deoarece are nivelul de
trombocite foarte scăzut. Medicii
mi-au zis că la citostaticele care i se
fac el este un copil foarte puternic,
corpul său încă rezistă. Nu se găsesc
donatori și avem nevoie de ajutor. Eu
aș vrea să plec cu copilul în străinătate, să-l operez. Mi-au spus cât îmi
trebuie, 70.000 de euro, dar eu nu
dispun nici de 2.000”, a adăugat
mama lui Nicu Lăcătuș.
Codruța ȘOROAGĂ
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Se pun bazele unei mega-afaceri
în Copou! „Mina de aur” va purta
un nume celebru. Proiectul de
milioane a fost deja demarat

La Iași, un proprietar va
produce o băutură celebră
în toată lumea. Acesta a
demarat un proiect special.
Concret, Universitatea
„Cuza” a lansat oferta, pe
11 august 2022, pentru
servicii de consultanță
pentru realizarea
obiectivului: linie de
îmbuteliere apă minerală
plată și carbogazoasă în
spațiul disponibil în
Municipiul Iași
Și la Iași se va produce o băutură
celebră în toată lumea. Proprietarul
a demarat un proiect special. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) a lansat oferta pentru servicii
de consultanță pentru realizarea
obiectivului: linie de îmbuteliere apă
minerală plată și carbogazoasă în
spațiul disponibil în Municipiul Iași.
Autoritatea contractantă, UAIC, so-

licită operatorilor economici ce sunt
interesați să depună oferte pentru
achiziția de servicii de consultanță,
conform datelor publicate pe site.
Valoarea estimată a contractului
este de peste 23 de mii de lei, cu
TVA.

La Iași, se va produce o
băutură celebră în toată
lumea. Proprietarul a
demarat un proiect special
De precizat că Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a înregistrat marca „Apa lui Cuza” la Oficiul
de Stat pentru Invenții și Mărci
(OSIM) pentru o perioadă de zece
ani. Marca este înregistrată pentru
clasele de produse și servicii 32 –
apă (băuturi), apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală, apă îmbuteliată, apă minerală plată, apă
minerală carbogazoasă, apă de
izvor, apă masă, apă gazoasă (sifon),
ape minerale, dar și 35 – publicitate,

gestiunea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul, marketing. Înregistrarea
mărcii „Apa lui Cuza” reprezintă continuarea demersului UAIC de valorificare a apei minerale din sursa Izvor
3, zăcământ Iași – Copou, care se
află pe teritoriul Grădinii Botanice
„Anastasie Fătu”.

Universitatea „Cuza” din Iași
a încheiat un acord de
parteneriat cu Societatea
Națională a Apelor Minerale
În acest sens, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a încheiat
un acord de parteneriat cu Societatea Națională a Apelor Minerale
(SNAM) care își propune să faciliteze
acțiunile necesare în vederea încadrării în limitele maxime admise
pentru indicatorul nitrați și valorificării apei minerale, dar și asigurarea
condițiilor optime pentru participa-

rea studenților UAIC la stagii de
practică pe tema administrării și exploatării zăcământului Iași – Copou.
Apele minerale din zona Copou –
Breazu sunt recunoscute internațional încă din 1940, când au obținut o
medalie la Paris. Începând din anul
1960, Institutul de Balneologie din
Iași repetă periodic analizele fizicochimice ale acestor ape și arată că
au o mineralizare de până la 1000
mg/litru și au un caracter de ape hidrogencarbonatate – magneziene cu
un pH slab alcalin. De asemenea,
analizele demonstrează că apa din
izvorul 3 – Copou are beneficii importante pentru sănătatea consumatorilor, întrucât este singura apă
minerală naturală din România care
conține mai mult magneziu decât
calciu. Așadar, la Iași se va produce
o băutură celebră în toată lumea iar
proprietarul a demarat un proiect
special.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Pregătiri pentru un festival internațional
unic la Iași. Organizatorii caută voluntari
pentru derularea marelui eveniment

La Iași se fac pregătiri
pentru un festival
internațional unic.
Organizatorii caută
voluntari pentru derularea
marelui eveniment.
Festivalul Internaţional de
Literatură şi Traducere Iaşi,
ce va avea loc în perioada
19-23 octombrie 2022,
lansează apelul de
recrutare a voluntarilor ce
vor fi implicați în derularea
ediției de anul acesta.
Înscrierile se pot face
completând formularul
disponibil de pe siteul www.filit-iasi.ro
Echipa de la Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi
– FILIT, ce va avea loc în perioada 1923 octombrie 2022, lansează apelul
de recrutare a voluntarilor ce vor fi
implicați în derularea ediției de anul
acesta. Înscrierile se pot face, completând formularul disponibil de pe
site-ul www.filit-iasi.ro, până în data
de 31 august 2022. Printre criteriile

de selecție se numără disponibilitatea de timp, cunoașterea uneia sau
a mai multor limbi străine sau experiența anterioară de voluntariat.

Pregătiri pentru un festival
internațional unic la Iași.
Organizatorii caută
voluntari
Pe parcursul lunii septembrie,
voluntarii selectați vor fi contactați
de către organizatori, apoi vor participa la sesiunile de pregătire și instruire. Voluntarii vor lucra alături de
echipa de organizare în perioada
premergătoare festivalului, precum
şi în timpul acestuia, în departamente precum: Invitați, Evenimente,
Serile FILIT, Casa FILIT 1 & 2, Comunicare & Promovare sau Foto-Video.
Festivalul Internațional de Literatură
și Traducere Iași – FILIT este un proiect cultural, finanțat de Consiliul
Județean Iași. An de an, FILIT reunește în România sute de profesioniști din domeniul cultural
internațional, precum scriitori, traducători, editori, organizatori de festival, critici literari, librari,
distribuitori de carte, manageri şi

jurnalişti. Timp de 5 zile, în cadrul
FILIT au loc zeci de evenimente, întro gamă largă de manifestări: întâlniri
cu scriitori în diverse locuri din orașul Iași, dezbateri, expoziții, concerte, nopți albe ale poeziei, ateliere
și mese rotunde profesionale, evenimente dedicate în Casa FILIT, Casa
Copilăriei sau Casa Fantasy.

Un proiect aflat la a zecea
ediție ce reunește la Iași, în
perioada 19-23 octombrie
2022, profesioniști din
domeniul cărții, atât din
ţară, cât şi din străinătate
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași este un proiect aflat la a zecea ediție ce
reunește la Iași, în perioada 19-23
octombrie 2022, profesioniști din
domeniul cărții, atât din ţară, cât şi
din străinătate. Scriitori, traducători,
editori, organizatori de festival, critici literari, librari, distribuitori de
carte, manageri şi jurnalişti culturali – cu toţii vor fi în centrul unor
evenimente destinate, pe de o parte,
publicului larg, dar şi specialiştilor
din domeniu, pe de alta. După ediția

din 2013, cotidianul spaniol „El Pais”
a declarat că FILIT „este deja, la
prima sa ediție, cel mai important
festival literar din Europa de Est”, iar
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” a
apreciat că „un eveniment de o asemenea anvergură și de o asemenea
croială europeană n-a mai existat
vreodată în România”. FILIT este
unul dintre cele mai mari festivaluri
literare din Europa. Aspectele remarcate sunt prezența numeroasă a
publicului, interesul manifestat de
acesta, implicarea comunității prin
numeroși voluntari și evenimente
conexe, precum și numărul ridicat
de evenimente și distribuția geografică a acestora. Activitățile culturale
se desfășoară în tot orașul, dar și în
alte localități din județul Iași. Cea dea X-a ediție a FILIT se va desfășura
în perioada 19-23 octombrie 2022.
Membrii fondatori sunt Dan Lungu,
Florin Lăzărescu și Lucian Dan Teodorovici. Așadar, pregătiri pentru un
festival internațional unic la Iași,
unde organizatorii caută voluntari
pentru derularea marelui eveniment.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Medicul endocrinolog prof. dr. Voichița Mogoș,
despre subiectul anului: „Luând aceste pastile,
oamenii își închipuie că sunt perfect protejați”

Tiroida sintetizează hormonii tiroidieni, tiroxina și triiodotironina,
pornind de la o serie de aminoacizi
și iod. Aproape toate celule din corp
depind de hormonii tiroidieni pentru
reglarea metabolismului și activitatea chimică prin care celulele transformă substanțele nutritive în
energie. O persoană adultă trebuie
să consume zilnic în jur de 200 micrograme de iod (mcg). În schimb,
femeile însărcinate și cele care alăptează au nevoie de un aport mai
mare de iod, circa 250 mcg. În principiu, cantitatea aceasta de iod o
primim din alimentație. Produsele
alimentare sunt sărate, iar obligația
producătorilor este să le săreze cu
sare iodată. În România, sarea iodată este principalul vehicul de iod,
în timp ce alte țări procedează la iodarea apei, a laptelui sau la alte metode.

Medicul endocrinolog dr.
prof. Voichița Mogoș: „Dacă
fallout-ul persistă,
tratamentul trebuie
continuat!”
O persoană adultă are nevoie să
consume zilnic 200 mcg. de iod.
Această cantitate de iod poate fi asigurată prin consumul de sare iodată,
pește, alege marine, fructe de mare,

dar și prin consumul de lactate și
ouă. Deși consumăm zilnic sare iodată, în niciun caz nu putem să asigurăm organismului cantitatea de
100 miligrame de iod care este necesară în caz de accident nuclear.
„În cazul apariției în atmosferă a
iodului radioactiv, acesta ajunge la
noi sub formă de nori, iar apoi se
lasă pe toate lucrurile, pe vegetale,
pe hainele noastre, pe piele etc. Astfel, ajungem să înghițim acest iod
radioactiv care este folosit de tiroidă
exact ca iodul normal, deoarece tiroida nu distinge cele două tipuri de
iod. O altă modalitate prin care
acesta ajunge în organism este inhalarea, ceea ce duce la iradiere internă. De aceea, este important ca
organul care captează iodul radioactiv, adică glanda tiroidă, să fie saturat. Așadar, doza pe care o
administrăm este de 100 de miligrame, adică de 500 de ori mai mult
decât cantitatea zilnică necesară.
Astfel, tiroida pentru o perioadă destul de mică de timp este sătulă, dar,
dacă fallout-ul persistă, tratamentul
trebuie continuat. Nu se face profilaxie la copiii foarte mici și la femeile
însărcinate, dar la adulți se poate, în
cazul în care emanațiile sunt verificate ca fiind continue. Niciodată, indiferent de cât de multă sare vom
consuma, nu vom ajunge la o canti-

tate de iod care să satureze glanda
tiroidă ca aceasta să nu mai capteze
iod radioactiv”.

Ce se întâmplă dacă luăm
pastilele de iodură de
potasiu în mod accidental
În caz de accident nuclear, nu
doar că trebuie să ne administrăm
pastilele de iodură de potasiu, ci trebuie să ne adăpostim, să evităm regiunea contaminată și să nu
consumăm alimente contaminate cu
iod radioactiv.
„Pastilele de iodură de potasiu
pot fi luate cu 24 sau chiar cu 48 de
ore înainte de un accident nuclear,
dar și în primele ore de după producerea unui astfel de eveniment. În
acest fel, se evită măcar 80 la sută
din iodul radioactiv care poate fi
acumulat în tiroidă. Pe lângă administrarea pastilelor de iod, oamenii
trebuie să înțeleagă că trebuie să ia
o serie de măsuri: să se adăpostească, să nu mai iasă din casă din
momentul în care s-a întâmplat
ceva, deoarece iodul se poate depune pe haine, pe piele etc. Esențial
este să ne adăpostim, să evităm regiunea contaminată și să controlăm
alimentele pe care le consumăm.
Luând aceste pastile, oamenii își închipuie că sunt perfect protejați și

evită măsurile primare care trebuie
luate în cazul unui accident nuclear”,
a adăugat medicul ieșean.
Medicul primar endocrinolog dr.
prof. Voichița Mogoș a precizat și
faptul că nu este o problemă gravă
administrarea accidentală a pastilelor de iodură de potasiu, deoarece,
dacă este sănătoasă, tiroida are capacitatea de a elimina iodul în exces.
„Oamenii cu vârste de peste 40
de ani se întreabă de ce nu primesc
aceste pastile, când speranța de
viață pentru femei este de 80 de ani,
iar pentru bărbați este de 74 de ani.
Procesele metabolice pe măsură ce
înaintăm în vârstă nu mai sunt atât
de rapide, iar șansa de a capta iod
radioactiv scade. De asemenea,
după 30 de ani, tiroida începe să
acumuleze complicații. În aceste
condiții, iodul nu poate decât să
cauzeze mai multe probleme. În
cazul în care aceste pastile sunt
luate accidental, funcția tiroidei este
inhibată câteva ore, în jur de 24-48
de ore, dar, dacă este sănătoasă, tiroida are capacitatea să debaraseze
iodul în exces, de asta, acest iod nu
ne ajunge pentru mult timp și trebuie repetată doza în cazul în care
emanațiile persistă”, a declarat medicul endocrinolog dr. prof. Voichița
Mogoș.
Codruța ȘOROAGĂ
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Un frizer din Iași a pus bazele unei reviste
unice în România. Și hairstylist-ul
fotbaliștilor de la FCSB este implicat în proiect
George Filip este
fondatorul unei
reviste unice care
este dedicată
frizerilor din
România, dar și celor
care aspiră la o astfel
de carieră, intitulată
„Barbers Magazine”.
Acum, ieșeanul, în
vârstă de 37 de ani,
colaborează cu nume
sonore din această
industrie, Virgil
Boldor, frizerul
fotbaliștilor de la
FCSB și omul cu cel
mai luxos salon de
înfrumusețare din
România,
numărându-se
printre susținători.
Recent, la
barbershop-ul din
Podu Iloaiei, acolo
unde a început totul,
a avut loc un
eveniment ce a
inspirat tinerii
prezenți

Revista reprezintă inspirație pentru oamenii din
această industrie a momentului, atât de apreciată. În
plus, poveștile de viață ale
barberilor, dar nu numai,
sunt prezentate în „Barbers
Magazine”.

Omul de ieri,
frizerul de astăzi
George Filip este numele
unuia dintre cei mai cunoscuți frizeri și barberi din Iași,
acum, fondatorul singurei
reviste din România dedicate oamenilor din industria
frumuseții.
Ieșeanul a copilărit în
cartierul CUG, fiind plecat o
perioadă în străinătate, dar
întors de trei ani în oraș. Prin
revista sa, ideile creative,

colaborările importante și
munca depusă, George Filip
promite multe.
„Am fost plecat de la vârsta de 19 ani spre vestul Europei, plin de multe dorințe
și hotărât să-mi clădesc un
viitor departe de țară, însă
anii au trecut și dorul de locurile în care am copilărit și
de părinții mei m-au făcut să
las occidentul cu toate oportunitățile lui și să revin
acasă, la patria mamă.
Întors, la vârsta de 35 de
ani, în anul 2019, am hotărât
să urmez cursurile unei academii de frizerie în Iași și așa
am făcut primii pași în
această meserie.
Greutățile prin care am
trecut în primul an de
muncă, dar și bucuria celor
care stăpânesc bine meseria, m-au împins să încep
acest proiect.
Această industrie a luat
un mare avânt în ultima perioadă, încât clienții mei mă
întreabă dacă nu avem poze
sau o revistă cu tunsori,
lucru care provine din propria lor dorință de a observa
o potențială tunsoare.

Acești oameni doresc o
schimbare în mediul barberingului, iar acest lucru m-a
motivat și mai mult să construiesc acest proiect superb, numit «Barbers
Magazine», prin care pot să
ofer publicului o claritate a
acestui spațiu din care vin”,
a declarat George Filip.

Arta frizeriei, dusă la
un alt nivel
Proiectul „Barbers Magazine” este susținut și de Virgil Boldor, frizerul lui Marius
Șumudică, al lui Ianis Hagi și
al altor fotbaliști celebri,
fiind, în același timp, administratorul celui mai luxos și
spațios barbershop din București. Cunoscutul frizer a
fost prezent și la activitatea
de la Podu Iloaiei, apreciind
inițiativa ieșeanului.
Virgil the Barber și-a inaugurat recent un nou salon
în București, de-a lungul
timpului făcându-se cunoscut prin arta frizeriei, implicarea, dar și prin tunsorile
realizate fotbaliștilor de la
FCSB. De asemenea, Virgil
promovează constant tine-

rele talente, inspirându-i.
„După un curs de frizerie,
eram calificat cu diplomă,
însă tot aveam două mâini
stângi, având în vedere că
eram la început și că eram
lipsit total de experiență. Mai
departe, a urmat primul interviu, iar, după două ore în
care am avut o tentativă de
a tunde, clientul a ieșit afară
și a început nervos să mă înjure, considerând că l-am
făcut praf. Acela a fost momentul în care mă gândeam
că nu sunt bun de nimic și că
ar trebui să renunț. Totuși,
am continuat și am găsit un
salon unde am lucrat un an
ca ucenic și zi de zi am dat
cu mătura, am curățat
obiectele frizerilor și alte
treburi. După, am început să
am o relație personală cu
Dumnezeu, Acesta ajutându-mă să promovez, să
câștig podiumuri la concursuri de tuns, să îmi deschid
propriul barbershop, unde
am o clientelă de mai mult
de 3000 de persoane, și, în
cele din urmă, să-mi deschid
propria academie de frizerie, unde au trecut pragul

sute de frizeri”, declara Virgil
the Barber în revista „Barbers Magazine”.
George Filip se poate încadra cu ușurință printre frizerii ce îl admiră pe Virgil,
dar și pe toți cei care i-au
fost alături.
„Planul și dorința noastră
este să-i promovăm pe toți
cei care vor să se exprime
artistic, dar și să putem prezenta pe viitor, în această
revistă, tunsori executate
pas cu pas de frizerii noștri
talentați, să putem oferi
celor care muncesc în
această direcție șansa să-și
prezinte poveștile de viață.
Am inaugurat această revistă la Năvodari, lucrăm cu
oameni care se implică în
această industrie, avem
contacte cu toți oamenii din
această industrie, revista a
căpătat un renume destul de
bun, numărul 2 al revistei va
fi disponibilă în trei limbi, română, engleză și italiană. De
asemenea, în acest număr
vom scrie despre Micutzu,
cu stand-up barbershop-ul
lui”, a adăugat George Filip.
Andreea TIMOFTE
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Alexandru Burlacu este coautor la cea mai mare
expoziție în aer liber din lume! Tânărul ieșean
este cunoscut pentru sculpturile expuse în oraș
Tânărul artist din Iași, Alexandru
Burlacu, s-a făcut remarcat încă de
pe vremea studiilor universitare
pentru stilurile multiple pe care le
poate aborda în creațiile sale. Prin
muncă și devotament, acesta a
ajuns să își expună lucrările pe străzile orașului Iași și nu numai. Alexandru Burlacu este coautor la cea mai
mare expoziție în aer liber din lume.
Proiectul se află pe Via Transilvanica
și a fost executat în peste 4 ani de
zile de muncă.

Tânărul ieșean, coautor la
cea mai mare expoziție
în aer liber din lume
Unul dintre proiectele de suflet
ale lui Alexandru Burlacu este cea
mai mare expoziție în aer liber din
lume. Acesta a lucrat timp de 4 ani,
împreună cu alți artiști plastici, pe
Via Transilvanica, unde a făcut câte
o sculptură unicat pentru fiecare kilometru de drum.
„Cel puțin datorită implicării și
volumului uriaș de muncă, pe parcursul a mai bine de patru ani, lucrările realizate de mine pe Via
transilvanica sunt cele pe care le
consider «de suflet». Un drum turistic, marcat cu borne unicat, din kilometru în kilometru, în total 1.400 de
kilometri, de la Drobeta-Turnu Severin, pe Dunăre, la Mănăstirea Putna,
aproape de granița de nord. Se pare
că este deja cea mai mare expoziție
în aer liber din lume!”, povestește
Alexandru Burlacu, artist plastic.
Artistul este pasionat de tot ce
ține de arta plastică, dar îmbină
această pasiune cu sportul în aer
liber, muntele și ciclismul.
„Ca hobby am arta, bineînțeles,
dar fac și trasee turistice, drumeții,
pe jos sau pe bicicletă. De asemenea, fotografia înseamnă pentru
mine și expresie artistică, nu doar un
important instrument de lucru”,
menționează Alexandru Burlacu.

Parcursul unui student al
Facultății ieșene
de Artă Plastică
Alexandru Burlacu poate spune
că și-a găsit liniștea în arta plastică.

Acesta a început de la o vârstă fragedă să deseneze și talentul său a
fost descoperit de către educatoarea de la grădiniță.
„Mă recunosc, de când mă știu,
drept o fire mai retrasă, așa încât îmi
regăseam refugiul în desen. Primele
amintiri în acest sens le am de la
grădiniță. Primisem de la unchiul
meu niște foi mari pe care m-am
apucat să mâzgălesc și mamei i s-a
atras atenția de către educatoare să
se ocupe de înclinația mea… Lucram
și pe foi de xeroxuri, cu pixul, cu ce
apucam”, povestește Alexandru Burlacu.
Cu toate că pasiunea sa a pornit
de la desen, în timpul facultății i s-a
modificat traiectoria către sculptură, unde a excelat.
„Inițial, m-am orientat pe grafică,
dar la liceu m-am trezit repartizat la
grupa de pictură. La facultate, o fată
pe care o îndrăgeam m-a convins să
dau la sculptură… și iată o altă direcție cu care m-am acomodat. Dar de
desenat desenez și acum, lucrez în
continuare și grafică” explică artistul.
Alexandru este recunoscător
profesorilor de la Universitatea de
Artă „George Enescu” (UNAGE) Iași
pentru îndrumarea de care a avut
parte.
„Despre studiile la Universitatea
Națională de Arte «George Enescu»
Iași pot spune că nu toți profesorii te

sprijină la fel. Important este să îi
găsești pe aceia în care să ai bază.
Și eu am găsit. De fapt, un singur
profesor m-a trimis constant la
treabă, începând chiar din prima zi,
pe baza schițelor mele de proiect –
acestuia îi sunt îndeosebi recunoscător”, declară Alexandru Burlacu.

Muza unui tânăr artist,
un personaj principal
în povestea sa
Clișeul clasic în cazul artiștilor
plastici este nevoia publicului de a
cunoaște muza din spatele operelor
de succes. Alexandru are ca muză
partenerul său de drumeții, de viață
și de aventuri, cățelul său, Axa, un
husky simpatic. Dincolo de asta, artistul se inspiră din sentimentele puternice pe care le identifică în jurul
său, traumele și suferințele semenilor săi.
„Axa, dragul meu husky, are, întradevăr, un rol special. Dar cred că
masca sub care căutăm să ne ascundem este pentru mine punctul
de plecare cel mai obișnuit. Sunt
cam sensibil la traume, ale mele sau
ale altora, camuflate sau nu… Mi-aș
dori să se știe că arta contemporană
are rigorile și subtilitățile ei. Dacă va
exista mai multă strădanie ca să-i
fie descifrat limbajul, atunci toată
lumea, public și artiști, va fi, cred,
câștigată. În orice caz, încerc să fiu
cât mai «digerabil», fie că lucrez în

figurativ, fie că nu“, explică artistul.
Artistul a colaborat cu diverse
galerii din Iași și din țară, dar s-a
făcut remarcat printr-o expoziție din
cadrul Universității de Artă „George
Enescu” Iași, unde a fost și premiat
pentru lucrarea „Călăuză spre echilibru”, fiind una dintre cele mai celebre opere de-ale sale ce a fost
expusă un timp îndelungat pe Strada
Lăpușneanu.
„Mai întâi, am lucrat mult în timpul studenției, am participat la expozițiile colective, unde am fost
remarcat, apoi și premiat. O colaborare a UNAGE Iași cu Muzeul Unirii a
dus la expunerea îndelungată a lucrării mele «Călăuză spre echilibru»
pe Strada Lăpușneanu, în poarta
muzeului. Voluminoasă, ea a constituit un reper vizual și mi-a asigurat
un început de notorietate. S-au
adăugat altele: o lucrare, «Omul
între spațiu și vis» (care se află în
prezent pe locul amintit mai sus), o
alta la Aeroportul Timișoara, o primă
sculptură fiind achiziționată de
către Consiliul Municipal din Vaslui”,
povestește artistul plastic.
Alexandru Burlacu este unul dintre tinerii ieșeni care pot aduce un
nou suflu în arta contemporană.
Acesta este coautor la cea mai mare
expoziție în aer liber din lume și unul
dintre puținii artiști ai căror opere au
rămas pe străzile din Iași, ca un „monument” organic.
Andreea ANDREI
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Averea ieșencei Magda Chiriac este
lichidată! Proiectul imobiliar din Bucium,
cu 11 blocuri, este scos la vânzare.
Femeia s-a îndepărtat de propria familie

Terenul afaceristei Magda
Chiriac este scos la
vânzare. Amplasamentul
din zona Bucium
beneficiază de un PUZ
pentru construirea unui
număr de 11 locuințe
colective. Au existat mai
multe oferte pentru teren,
dar negocierile nu au fost
finalizate
Afacerista Magda Chiriac apare
din nou în atenția publică după un șir
lung de scandaluri în care a fost implicată propria familie. Din cauza
unui împrumut făcut cu ajutorul
apartamentului din cartierul Alexandru Cel Bun, unde locuiau propriii părinți, aceștia au fost evacuați de
executorii judecătorești care au
vândut imobilul prin intermediul unei
licitații. Pentru a mai acoperi din datorii, Magda Chiriac încearcă să mai
scape din proprietăți. Astfel, a anunțat pe piața imobiliară că vrea să

vândă un teren din Bucium, situat în
apropiere de strada Calistrat Hogaș,
cu acces din șoseaua Bucium. Terenul de 8.000 de metri pătrați beneficiază de un Plan Urbanistic Zonal
(PUZ) avizat în Consiliul Local privind
construirea unui număr de 11 blocuri
de locuințe colective, cu regimul
înălțime D+P+3E. Indicatorii urbanistici prevăd un procent de ocupare a
terenului de 30 la sută și un coeficient de utilizare a terenului de 1.50.
Astfel, rezultă o suprafață desfășurată a clădirilor de 12.000 de metri
pătrați.

Averea ieșencei Magda
Chiriac este lichidată,
terenul din Bucium fiind
vândut cu tot cu proiect
Terenul din Bucium este deținut
de Magda Chiriac prin intermediul
societății Graniti Design SRL. Însă,
de ceva timp, în firmă apare ca unic
asociat Mattia Chiriac, fiul afaceristei. Pentru terenul menționat, pro-

prietarul cere 960.000 de euro, adică
120 de euro pe metru pătrat. „Deschidere directă de 73 de metri la șoseaua Bucium, cu sensul spre Vaslui,
formă ideală, puțin înclinat, vedere
panoramică și mult verde. Punctele
forte ale acestui proiect imobiliar
sunt calitatea foarte bună a solului,
conform studiului geotehnic, reprezentând o investiție minimă la cota
0”, se arată în descrierea proiectului.
De vânzarea terenului se ocupă Cristian Nițică, vărul Magdei Chiriac.
Apropiații afaceristei susțin că ar
urma să fie valorificate și alte proprietăți din municipiul Iași.

Afacerista și-a lăsat
părinții pe străzi
Ieșeanca Magda Chiriac a reușit
să provoace un adevărat scandal în
familie. Totul a început în momentul
în care și-a convins mama să transfere pe numele ei un apartament situat în cartierul Alexandru cel Bun.
Afacerista s-a folosit de apartament
ca să obțină un împrumut de la un

anumit Gheorghiță Sachelariu. A împrumutat nu mai puțin de 65.000 de
euro, sumă ce nu a mai fost returnată creditorului. Recent, executorii
i-au înștiințat pe bătrâni că imobilul
va fi scos la vânzare, moment în care
părinții au răbufnit. Dumitru Chiriac,
în vârstă de 75 de ani, a precizat că
fiica acestuia a dus o viață dezorganizată și, în momentul în care i-a
cerut socoteală în legătură cu situația apartamentului, nu a primit niciun răspuns. A intervenit și Marian
Chiriac, fratele afaceristei, care în
trecut s-a ocupat de avizarea proiectului din Bucium. Bărbatul susține
că sora lui are probleme psihice, de
aceea a fost internată la Institutul de
Psihiatrie „Socola” din Iași, la finalul
lunii septembrie 2021. Până la urmă,
părinții au trebuit să prăsească imobilul. Averea ieșencei Magda Chiriac este lichidată, iar rudele
acesteia susțin că afacerista locuiește în Grecia, de o perioadă, și că
s-ar fi certat chiar și cu propriul fiu.
Ciprian BOARU
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După ce s-a certat cu soția, a vrut să se
iubească cu mama ei. A intrat în casa
femeii, iar ce a urmat depășește orice limită
Soacră, soacră, poamă acră! Un ieșean care
i-a pus gând rău soacrei sale a cam dat de belea.
Zilele trecute, Neculai Luca a ajuns să fie arătat
cu degetul de oamenii din sat, după ce soacra sa
a povestit că acesta a vrut să o violeze. Totul s-ar
fi petrecut pe 15 august, după ce Luca a dat pahar
după pahar peste cap. Și-a adus aminte că soția
lui este plecată și s-a gândit că soacra ar putea
să o înlocuiască cu brio. A intrat în casa femeii
care are 78 de ani și a încercat să întrețină relații
intime cu aceasta, dar, fiind sub influența alcoolului, nu a reușit. Nu a plecat însă din casa acesteia până nu a bătut-o zdravăn.

Soacra a povestit ce a vrut
ginerele de la ea
De rușine, femeia nu a suflat o vorbă până
când vecinii ei au observat că aceasta are mai
multe semne și vânătăi. Întrebată ce s-a întâmplat, bătrâna a povestit rușinată că ginerele său a
vrut să o batjocorească, iar pentru că nu a reușit
a bătut-o fără milă. Despre această întâmplare au
auzit și polițiștii din comuna Scobinți care au deschis o anchetă. „La data de 16 august, polițiștii ieșeni au fost sesizați de către o femeie de 78 de
ani despre faptul că, în noaptea precedentă, o

rudă ar fi încercat să întrețină un raport sexual cu
aceasta. În cauză, polițiștii secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău efectuează cercetări sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de tentativă de viol”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Ginerele a fost reținut pentru
că a vrut să-și violeze soacra
Neculai Luca a fost, astfel, luat la întrebări, iar
în cele din urmă a fost reținut. „În baza probato-

ANUNȚ
S.C.T.P. Iaşi organizează selectie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Sectiei nr.2:
- lacatus mecanic
Conditii minime de participare
- 8 clase si curs calificare/absolventi de scoala profesionala de
specialitate;
- apt medical si psihologic;
Criteriile de selecţie sunt:
- cunoştinţe specifice activităţii;
- abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
- identificarea solutiilor optime
- punctualitate, spirit de ordine şi disciplină;
- disponibilitate pentru lucrul in echipa;
- alte aptitudini : acuratete, indemanare, operativitate;
- experienta in domeniu;
- motivaţia candidatului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei sau la telefon
0372-148687.

riului administrat până în prezent, la data de 16 august, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost
reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în
Arestul IPJ Iași. Acesta va fi prezentat Parchetului
de pe lângă Judecătoria Hârlău cu propuneri legale. Cercetările continuă”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ)
Iași. Rămâne de văzut dacă individul va rămâne
după gratii după ce a încercat să-și violeze soacra.
Lucian SAVA
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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.

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.

Operator fabricarea și prelucrarea
polimerilor, studii medii; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Psiholog în specialitatea
psihologia muncii și
organizațională, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Recepționer de hotel, studii
liceale, absolvent, persoană peste
45 ani, grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații la:
0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Personal citire contoare, minim 8
clase, fără experiență precizată,
MSC OPERATIONAL SA. Relații la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.

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 Iași
Strada Eudoxiu Hurmuzachi nr.
19, T64, terenuri în suprafață
totala 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 lunijoi (orele 8.00 – 16.30 ) și vineri
(orele 8.00 – 14.00 ). Observațiile
publicului se primesc la sediul
APM Iași – Calea Chişinăului nr.
43, în termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anunțului.

CONDOLEANȚE

U

Locatarii blocului A14, Piața
Voievozilor, nr.21, Iași,
transmit sincere
condoleanțe fam.HARABAGIU,
bl.A13-Iași pentru pierderea
suferită prin decesul doamnei
HARABAGIU ALICE. Dumnezeu să
o odihnească !
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Un tânăr de 30 de ani din Iași și-a violat mama
după ce a dat mai multe pahare de alcool
peste cap! Grozăvia nu ar fi ieșit la iveală,
dacă nu era picătura care a umplut paharul
Un tânăr de 30 de ani, din județul
Iași, acuzat că și-a violat mama a
fost pedepsit de către judecători.
Așadar, ieri, magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași l-au condamnat pe
Ionel Manole la 8 ani de pușcărie
pentru viol, amenințare și influențarea declarațiilor.
„Instanța ia act că persoana vătămată M.M. nu s-a constituit parte
civilă în cauză”, au afirmat judecătorii ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat
un caz similar.

Un tânăr din Iași, acuzat
că și-a violat mama
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând
fi contestată. Procesul lui Ionel Manole a început pe data de 11 februarie
2022. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași lau trimis în judecată sub acuzațiile
de viol, amenințare și influențarea
declarațiilor. Asta, după ce individul

a fost reținut, iar mai apoi arestat
preventiv de pe data de 22 decembrie 2021.
„Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr și-ar fi violat mama. În cauză a fost deschis un
dosar penal sub aspectul comiterii
infracțiunii de viol, iar, ulterior, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
și introdus în arest”, au precizat
atunci reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași. După ce
a fost reținut pentru 24 de ore, Ionel
Manole a fost prezentat în fața judecătorilor. Magistrații au decis ca tânărul să fie arestat pentru 30 de zile.

Ce au spus anchetatorii
ieșeni despre Ionel Manole
Din câte se pare, Ionel Manole ar
fi făcut probleme încă de când era
mic.
El locuia la Vlădeni doar cu
mama lui, iar, de-a lungul timpului,
femeia ar mai fi fost agresată de individ. Nu s-a ajuns niciodată până la

Bursa bârfelor

viol. Aceasta pare că a fost picătura
care a umplut paharul și a determinat-o pe femeie să spună prin ce
trece.
Conform anchetatorilor, la mijlocul lunii decembrie 2021, ieșeanul a
băut peste măsură și a început să
tragă de mama lui. Femeia nu a
putut riposta și s-a ajuns, astfel, la
un contact sexual. După incident, fe-

terul lui, după ultimele informații. Cică, în ultima
perioadă, Noian a început să tragă țeapă la furnizorii de materiale, dar și constructorilor. Îi
amână la plăți, semn că nu o duce vesel cu lovelele, dar țeapa tot țeapă rămâne. Mai mult, când
este întrebat de datorii, Noian devine și violent
în limbaj, semn că e stresat tare. Babele au aflat
că povestea asta nu va rămâne fără urmări, pentru că facturile neachitate afectează o grămadă
de lume. Dar despre subiectul ăsta babele vor reveni cu alte amănunte și în edițiile viitoare.

Cât costă un post în spitalul cu șoimi
Se crede dezvoltator,
dar este un găinar țepar
La început de rubrică, babele bârfitoare îl
readuc în actualitate pe Lucici Noian, ăla care a
avut firmă de distribuție și a falimentat-o, după
care și-a lăsat nevasta pentru o gagică din republică, pentru că asta ar fi moda în ultimul timp.
După scurte referințe despre viața personală, babele revin cu informația cu adevărat importantă.
De ceva timp, Noian s-a apucat de făcut blocuri,
dar de o calitate îndoielnică, cum este și carac-

Babele continuă rubrica cu una de prin spitalul cu șoimi, unde frâiele au fost preluate de
Cristinuța Coibre. Și dacă tot are putere de decizie, a început să reangajeze personalul dat afară
în trecut. Este și cazul lui Titi Belitu, un infirmier
data afară cu scandal în trecut. Acum, în mandatul lui Coibre, a fost reangajat pe post de asistent, la secția aia exterioară din pădure. Gurile
rele, dar informate, spun că reîncadrarea nu a
fost moca. Belitu ar fi scos din bancă nu mai
puțin de 25.000 de euroi. E ditamai suma pentru
un post de asistent, dar semnalul este că banii

meia a povestit prin ce a trecut, iar
o rudă de-a ei a anunțat Poliția. La
scurt timp după sesizare, oamenii
legii l-au prins pe individ pe o stradă
din Iași și l-au dus după gratii. Acum,
individul de 30 de ani, acuzat că și-a
violat mama după ce a dat mai multe
pahare de alcool peste cap, a fost
pedepsit de judecători.
Ciprian NEDELCU

investiți vor putea fi recuperați în cel mai scurt
timp. Și cică nu este singura angajare, semn că
la spitalul cu șoimi se fac bani cu lopata. Sunt
niște angajați mai vechi care nu văd cu ochi buni
practicile astea și, mai mult, ar fi dispuși să dea
pe goarnă și la gazeta bâzâitoare. Rămâne de
văzut ce se va întâmpla în perioada următoare,
după care babele vor reveni cu completări.

A crezut că pozează
frumos lângă interlopi
La final de rubrică, babele bârfitoare îl readuc
în actualitate pe Ciprinol Ciubotă, ăla negricios
care a construit niște blocuri și acum se crede
mare combinator. În ultimii ani, a stat atârnat în
zona interlopă din târg și a crezut și el că l-a
ajuns șmechereala. Babele au aflat că băetu șia luat niște șuturi și nici măcar la șprițuri nu este
chemat. Cică ar fi o chestie și de niște lovele, în
sensul că interlopii nu au mai avut ce să ia de pe
el. Acum, Ciubotă caută să se lipească de unul,
de altul, și este dispus să împrumute niște bani,
dar și cămătarii îl evită. E de urmărit personajul,
pentru că pare desprins dintr-un episod din ăla
în care căderea parveniților este dureroasă.

