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Cozi interminabile la Vama Sculeni! Oamenii
stau cu orele pe sensul de ieșire din țară

La Vama Sculeni, șoferii au fost surprinși cum
stau cu orele ca să treacă granița. Recent, la
punctul de trecere din Sculeni, s-a format o coadă
kilometrică de mașini, iar călătorii au petrecut ore
întregi până au reușit să iasă din țară. Polițiștii ieșeni încearcă să facă față momentelor cu trafic
intens prin mărirea numărului de benzi și suplimentarea numărului de agenți de frontieră.

Șoferii stau cu orele în cozi
kilometrice la Vama Sculeni
Acum câteva zile, o persoană a surprins, prin
intermediul camerei video, zona prin care se circulă ca să se iasă din țară pe la Vama Sculeni.
Coada de autoturisme formată pe sensul de ieșire
din România era întinsă pe mai mulți kilometri, iar
oamenii așteptau exasperați să ajungă la punctul
de trecere. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași spun că, în acest
moment, traficul nu mai este la fel de intens, iar
cauza ar fi schimbările de infrastructură de la
punctul de intrare în Republica Moldova.
„Am vorbit cu colegii mei de la punct. Probabil
filmarea este făcută la un moment în care s-au
prezentat mai multe mașini la control, pentru că
nu am avut aglomerări la Sculeni în perioada asta
atât de mari. La Sculeni, în partea moldovenească,
în momentul ăsta se fac lucrări la infrastructură.
Există posibilitatea să se fi prezentat mai multe
mașini la control și în momentul ăla să se intensificat traficul”, au transmis reprezentanții I.T.P.F.
Iași.
Cei de la frontieră le recomandă celor care vor
să traverseze granița spre Republica Moldova să
folosească aplicația care le indică intensitatea

traficului de la punctele de frontieră, de pe site-ul
oficial al Poliției de Frontieră.
„Noi anunțăm de fiecare dată când este aglomerat, iar colegii mei chiar le spun șoferilor despre aplicația Trafic Online în care pot vedea, în
timp real, care sunt punctele la care timpul de așteptare este cel mai scurt. Iar cei care stăteau la
Sculeni, de exemplu, aveau varianta să meargă pe
Vama Stânca-Costești, sunt vreo 60 de km până
acolo, iar timpul de așteptare era sub 5 minute”,
explică reprezentantul I.T.P.F. Iași.

Măsuri pentru fluidizarea traficului
Agenții de la Punctul de Frontieră Sculeni fac
față numărului mare de mașini care trec granița
prin luarea unor măsuri pentru fluidizarea traficului
„Măsurile pentru fluidizarea traficului se iau în
momentul în care apar astfel de aglomerări. De
obicei, se suplimentează arterele de control și se
suplimentează numărul de polițiști prezenți pe arteră. Încercăm să scurtăm cât mai mult timpul de
așteptare, dar cel mai important este să se folosească la maximum aplicația de trafic, înainte ca
oamenii să ajungă în punct, astfel încât să afle
timpii de așteptare din punctele de frontieră”, a
adăugat reprezentantul I.T.P.F. Iași.
La un moment dat, în timp ce șoferul care a
făcut înregistrarea circulă pe sensul opus cozii,
apare un autoturism care circulă pe contrasens,
părând că dorește să depășească coada. Întrebați
despre acest aspect, cei de la Frontieră spun că
nu au fost sesizați în legătură cu mașina respectivă. „Cel care a intrat pe contrasens nu este în incinta punctului, este în afara punctului. Noi nu am

primit niciun fel de sesizare legată de vreo persoană care să fi forțat coada și să fi intrat. Dacă
ne-ar fi sesizat atunci, am fi știut exact care-i situația. E posibil să fi avut probleme medicale sau
să fi făcut stânga pe drumul dinaintea punctului.
Nu știu ce să vă spun, nefiind în punct, ci la o distanță semnificativă de ochii noștri”, a declarat
conducerea I.T.P.F. Iași.
Șoferii care stau cu orele în Vama Sculeni
sunt sfătuiți să folosească aplicația menționată
pentru a găsi puncte alternative de traversare a
graniței.
Violina GORCINSCHI
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Noi administratori la EcoPiața! Mihai
Chirica îl face praf pe șeful Cristinel
Stărică: „Nu desfășurăm activități
sociale! Trebuie un alt management!”
În cursul zilei de miercuri, 3 august 2022, a avut loc ședința extraordinară de Consiliu Local, privind
aprobarea unui proiect de hotărâre
ce are în vedere procedura de selecție a noilor administratori de la EcoPiața.
În timpul ședinței, primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost radical în
ceea ce-l privește pe actualul șef al
societății, Cristinel Stărica. Edilul
susține că-și dorește un om cu viziune în fruntea societății și că ar
prefera descentralizarea, atunci
când situația o cere.
Miercuri, 3 august 2022, a fost
convocată o ședintă extraordinară de

Consiliu Local. În timpul acesteia, a
fost aprobat proiectul de hotărâre în
ceea ce privește procedura pentru
selectarea noilor administratori ai societății EcoPiața SA. Primarul Iașului,
Mihai Chirica, se declară nemulțumit
de situația actuală. El consideră că
este inadmisibil ca această societate
ce are doar profit de pe urma taxelor
pe care le percepe să nu investească
deloc și doar să mărească salariile
celor din management.
„Din analize și din discuțiile cu
oamenii din domeniu, este imposibil
să ai activități în deficit, în condițiile
în care nu faci nimic altceva decât să
încasezi chirii de pe un domeniu pu-

blic al municipiului Iași, fără să faci
investiții. Este aproape incredibil că
ajungi până acolo”, a explicat edilul
Mihai Chirica.
Dorința exprimată de majoritatea
consilierilor prezenți la întâlnire a
fost în acord cu cea exprimată de
primar, anume de a face din EcoPiața SA o societate productivă.
„Activitățile care pot fi descentralizate trebuie descentralizate și
trebuie lăsate să se întâmple într-un
management privat sau într-un management de stat, dar performant pe
cât de mult posibil”, a mai precizat
primarul Iașului. Edilul susține că
rolul primăriei nu este acela de a
face acte de caritate, de aici venind
și decizia de a schimba administrația
de la EcoPiața SA.
„Hrăniți-vă! Întrețineți-vă locul
vostru de muncă, măcar atât... Nu
lăsăm totul să cadă într-o ruină și să
se petreacă într-un schimb de mâini
întinse către autoritatea locală. Nu
desfășurăm activități sociale acolo.
Nu este nici cantină de ajutor social,
nici cămin de pensionari bătrâni, nici
orice alt tip de activitate socială. Trebuie să știi să te orientezi în piață”, a
mai menționat Mihai Chirica.

Cum va fi ales noul
management al instituției
Dorința primarului este de a
aduce un om vizionar în fruntea in-

stituției care să o transforme, în mod
radical, în bine, iar soluția propusă de
acesta vizează schimbarea managementului.
„Sunt 2 soluții. Putem să-i schimbăm pe toți acum sau să-i lăsăm o
perioadă și să facem noi un consiliu
de supraveghere a lor împreună cu
Nicoleta Varga care va trebui să stea
săptămână de săptămână pe ei ca să
vadă ce se întâmplă acolo”, a explicat
Mihai Chirica
În urma adoptării proiectului de
hotărâre, rolul Consiliului de Administrație rămâne unul de decor, însă
suficient încât societatea să nu se
destrame.
„Am propus amendamentul ca
din cadrul Consiliului de Administrație să rămână, provizoriu, aceiași
membri care au făcut parte până în
acest moment pe parcursul perioadei de tranziție. Nu Consiliul de Administrație face selecția membrilor.
Selecția este făcută de o firmă privată. Va urma o procedură de selecție a acesteia, iar Consiliul de
Administrație are prea puține intervenții în acest punct. Consiliul de Administrație va aproba doar
procedura”, a explicat viceprimarul
Consiliului Local, Daniel Juravle, în
legătură cu noii administratori ai
EcoPiața SA.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Bunul samaritean al trenurilor din zona
Moldovei are lipici la bani! A găsit
milioane de euro, dar mereu le-a returnat!

Un șef de tren din Suceava s-a
dovedit a fi „norocul” unui bărbat din
Iași ce a pierdut o borsetă în care
avea nu mai puțin de 43.000 de lei.
Vasilică Săvuț se afla în timpul
serviciului, iar luni dimineață, în jurul
orei 10:30, în timp ce era în Gara Iași,
așteptând trenul „1830 Galați–Cluj”
pe care urma să îl deservească, a
observat pe o banchetă o borsetă
fără stăpân
De-a lungul anilor, suceveanul a găsit sume
importante de bani, dar de fiecare dată le-a predat
Poliției.

Lecție importantă de cultură civică,
oferită de un șef de tren
Vasilică Săvuț lucrează la CFR de 32 de ani și
iubește ceea ce face. Recent, în una din zilele
obișnuite de muncă, șeful de tren a reușit să ofere
tuturor oamenilor care nu îl cunoșteau o lecție de
cultură civică, din ce în ce mai rară.
„M-am așezat pe banchetă și, uitându-mă spre
ea, am văzut o borsetă, mai era o bancă, nu era nimeni, abia la a treia bancheta se afla o familie din
Suceava, soț și soție, i-am întrebat dacă este a lor,
iar ei mi-au spus că nu. M-am uitat mai departe,
am văzut că nu-i nimeni, cei din familia respectivă
mi-au spus că borseta stătea acolo de vreo 10 minute, așa că am deschis-o să văd ce e, de față cu
ei. Când am deschis borseta, am rămas surprins,

un teanc de bani. Am fost la postul de Poliție să o
predau, la postul de Poliție nu era nimeni, a venit
doamnă de la birou, până la urmă. Între timp, cât
am predat eu borseta, a venit persoana în cauză,
era albă ca varul, venise să declare furtul. I-am
spus că nu e niciun furt, că borseta a stat jumătate
de oră acolo și că a avut noroc.
Eu nu îmi dau seama cum se poate ca atunci
când mergi cu sume mari de bani la tine să lași
borseta sau geanta aruncată pe banchetă. Spre
exemplu, domnul acesta care a pierdut 43.000 de
lei și-a dat seama că nu mai are borseta după jumătate de oră, când a vrut să-și cumpere covrigi
și a văzut că nu mai are nimic”, a declarat Vasilică
Săvuț.

Îngerul păzitor al călătorilor CFR
Vasilică Săvuț nu este la prima experiență de
acest gen. În urmă cu aproximativ 4 ani, a găsit din
nou o borsetă în care se aflau 40.000 de dolari, iar
mai apoi în februarie 2022. Ca întotdeauna, acesta
a predat bunul găsit la Poliție.
„Eu am mai găsit în luna februarie, la București, o poșetă sub perdea. M-am dus și am predat-o Poliției și, la fel, în timp ce predam geanta,
a venit doamna să declare pierderea, erau 13.000
de dolari, pașapoarte, telefoane performante, carduri, Iphone. Acum două luni, am mai găsit o borsetă, o doamnă a uitat-o pe ușa toaletei, am
văzut-o trecând pe acolo. La fel, am luat alt călător
ca martor, am deschis-o, am rămas stupefiat,
erau 3000 de euro, 2.200 de dolari, pașapoarte,
viză pentru doi ucraineni, telefon. Ulterior, um-

blând prin tren cu pașapoartele în mână, am descoperit posesorul.
Mă consider un om norocos, de ani întregi tot
găsesc bani, dar mereu i-am predat imediat, mie
așa mi se pare frumos. Pot spune că am găsit bani
de ordinul milioanelor de euro, de fiecare dată îi
puteau găsi alți oameni, bunurile stând minute în
șir în același loc, deși în zonă erau persoane”, a
adăugat Vasilică Săvuț.
Andreea TIMOFTE
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Semnal de alarmă, tras de profesorul Silviu
Gurlui în legătură cu nivelul radiațiilor
emise de liniile de înaltă tensiune! Cum
comentează medicul Tudor Ciuhodaru situația
Conf. univ. dr. Silviu Gurlui a atras
atenția asupra unei situații cu potențial periculos în ceea ce privește nivelul radiațiilor emise de liniile de
înaltă tensiune.
Medicul primar de Medicină de
Urgență Tudor Ciuhodaru contrazice,
parțial, cele afirmate de Silviu Gurlui,
explicând că există reglementări la
nivelul Uniunii Europene care stabilesc valorile normale ale nivelului de
radiații.
Tudor Ciuhodaru atrage totuși
atenția că, deși există categorii de
risc vulnerabile expunerii la radiații,
există soluții de minimalizare a efectului acestora. Cele mai des întâlnite
simptome sunt cele neurologice, de
tipul durerii de cap sau al vertijului.

Semnal de alarmă, tras de
profesorul Gurlui în
legătură cu nivelul
radiațiilor emise de liniile
de înaltă tensiune
Conf. univ. dr. Silviu Gurlui a măsurat câmpul electromagnetic din
apropierea rețelelor de înaltă tensiune în mai multe zone ale Iașului.
Acesta și-a luat valorile din locuri
precum Gara Internațională din Iași,
zona Nicolina, Rond Vechi, Cimitirul
Buna Vestire, Zona CUG , bulevardul
Poitiers și șoseaua Bucium.
„Am făcut câteva măsurători,
măcar calitative, ale câmpului electromagnetic în apropierea rețelelor
de înaltă tensiune și în Gara Internațională din Iași. Atrag atenția că măsurătorile nu exprimă valori
îngrijorătoare, așa cred eu, pentru că
se află în limitele legii, însă sunt suficient de mari încât să știm de ele și,
preventiv, acolo unde se poate, în
timp, să luam măsuri.
Am inspectat liniile din zona Nicolina Rond Vechi, zona Cimitirul
Bună Vestire, Zona CUG (Șoseaua Nicolina, în vecinătatea centrului de
Expoziție), Bd. Poitiers spre Mănăstirea Cetățuia, Șoseaua Bucium (în
vecinătatea Benzinăriei OMV) și Gara
Internațională, zona peronului. Atât

am putut să investighez”, a explicat
conf. univ. dr. Silviu Gurlui.
El consideră că, deși valorile
identificate se află în limita legală,
ele sunt totuși îngrijorătoare. Limita
legală ar admite valori de până la
5.000 V/mp, iar el a identificat până
la 1000 V/mp.

Ce efecte pot avea aceste
valori asupra sănătății
Inclusiv, conf. univ. dr. Silviu Gurlui admite că aceste valori sunt în parametri normali și că ele nu ar trebui
să producă efecte asuprea țesuturilor biologice.
„Deși valorile sunt mari, ele sunt
în limitele indicate de lege, adică nu
produc efecte asupra țesuturilor biologice, nu ne afectează sănătatea.
Pentru România, limita maximă este
de E= 5000 V/m, respectiv B = 100
micro Tesla”, mai precizat conf. univ.
dr. Silviu Gurlui.
„Limitele impuse de lege sunt de
5000 V/m. În toate punctele în care
eu am făcut măsurători, valorile sunt
mari, dar se încadrează în această limită. Am măsurat valori de până la
1000 V/m, la nivelul capului. Valorile
mi se par mari. Sunt studii medicale

care nu sunt încă concludente ce sugerează că, dacă valorile sunt depășite, ar putea să influențeze
sănătatea oamenilor. Deocamdată,
lucrurile nu sunt certe, din punct de
vedere medical. Până aceste lucruri
sunt lămurite, este important să reducem prezența acestora în viața
noastră. Fie stăm mai departe de
aceste surse, fie ne deplasăm în alte
zone în care influența acestora să fie
mai diminuată“, a explicat conf. univ.
dr. Gurlui.

Opinia medicului Tudor
Ciuhodaru despre
nivelul radiațiilor
Medicul primar de Medicină de
Urgență Tudor Ciuhodaru a explicat
că aceste valori sunt normale și că
oamenii sunt tot timpul înconjurați
de unde electromagnetice, dar că nivelul acestora este reglementat de
Uniunea Europeană și că riscul la
care ne expunem nu este unul atât
de mare și nu reprezintă un pericol
pentru populația generală.
„Suntem tot timpul expuși la radiații electromagnetice, până și frigiderul sau cuptorul cu microunde
emit. Dacă sunt respectate valorile

stabilite, riscul ar trebui să fie minimal. Nu se ia în calcul efectul cumulativ, dar există o directivă
europeană, directiva 2013/35/UE,
care reglementează clar expunerea,
inclusiv în condiții de status profesional, pentru că, în anumite condiții
de muncă, există reglementări care
să minimalizeze riscurile pentru anumite persoane din categoria de risc,
precum cei care folosesc dispozitive
peacemaker, dispozitive cardiace
sau implanturi cohleare”, a explicat
medicul Tudor Ciuhodaru.
Mai mult, el a explicat care sunt
cele mai des raportate simptome de
cei afectați de această expunere.
„Pe plan internațional, cele mai
frecvente simptome raportate sunt
cele neurologice, precum durere de
cap, vertij, cefalee, agitație, iritabilitate, dar corelarea acestora, raportate de pacienți cu expunere, încă nu
a fost pe deplin elucidată. Sunt necesare evaluări periodice și respectarea normelor existente, astfel încât
viața tuturor cetățenilor să fie protejată”, a explicat medicul primar de
Medicină de Urgență Tudor Ciuhodaru, în legătură cu nivelul radiațiilor
emise de liniile de înaltă tensiune.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Polițiștii ieșeni, preocupați de siguranța
copiilor în autoturisme! Mai mulți șoferi
au fost „trași de urechi” de cei de la
Rutieră cu ocazia unei acțiuni preventive

Polițiștii ieșeni au
desfășurat o acțiune
preventivă ce i-a
vizat pe părinții care
sunt conducători
auto. Aceștia au oprit
în trafic mai mulți
șoferi pentru a le
reaminti despre
măsurile de siguranță
ce trebuie luate
atunci când copiii lor
sunt pasageri la bord.
În urma accidentului
recent de la Lețcani,
aceste măsuri au fost
bine-venite
Ieri, agenții din cadrul Biroului Rutier Iași au organizat
o activitate preventivă ce a
avut ca scop informarea șoferilor în legătură cu siguranța copiilor în autoturisme,
denumită „MISIUNEA ZERO –
COPII NEASIGURAȚI ÎN MAȘINĂ”. Fiind prezenți în zona

stației de alimentare Petrom,
din municipiul Iași, oamenii
legii au oprit mai mulți șoferi
care aveau copii pasageri și
le-au atras atenția la măsurile de siguranță pe care trebuie să le ia.

Siguranța copiilor, o
prioritate pentru
Serviciul Rutier
Ieri, agenții din cadrul Biroului Rutier Iași au organizat
o activitate cu scop informativ și preventiv, în municipiul
Iași. Oamenii legii au informat șoferii despre măsurile
ce trebuie îndeplinite înainte
de a se urca la volan pentru
a le asigura copiilor siguranța în autoturisme.
Mai mulți conducători
auto au fost opriți de agenți
în zona stației de alimentare
Petrom și li s-a amintit despre cum trebuie să le asigure
copiilor pasageri un mediu
cât mai sigur atunci când

circulă cu mașina. Unora
chiar li s-a atras atenția în legătură cu lipsa scaunului
special pentru copii și cu
lipsa centurii de siguranță.
La eveniment a fost prezent
și șeful Biroului Rutier, Mihai
Șoric, ce a vorbit despre importanța vigilenței părinților
atunci când conduc în prezența copiilor.
„Poliția Română, în colaborare cu Petrom, desfășoară campania „MISIUNEA
ZERO – COPII NEASIGURAȚI
ÎN MAȘINĂ”. Campania își
propune să le atragă atenția
conducătorilor auto și pasagerilor din vehicule cu privire
la importanța purtării centurii de siguranță. În cadrul
acestei campanii, ne dorim
ca șoferii, mai ales cei care
sunt părinți, să conștientizeze cât de importantă este
purtarea centurii de siguranță, în special de către
copii. Ne dorim ca fiecare
dintre copiii noștri să ajungă

în siguranță acasă, la destinație, însă pentru aceasta
trebuie să fim siguri că ei
sunt asigurați corespunzător
în vehicul”, a declarat Mihai
Șoric, șeful Serviciului Rutier
Iași.

Copiii, victime în
accidentul recent de
la Lețcani
Această acțiune preventivă organizată de polițiști
este bine-venită, mai ales pe
fondul accidentului ce a avut
loc luni, 1 august 2022, pe
DN28, în Lețcani. Impactul sa soldat cu 7 victime, dintre
care 4 adulți și 3 copii.
Din păcate, una dintre
victime nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a decedat. Urmează să se
stabilească de către medicii
legiști cauza exactă a morții.
Polițiștii au deschis dosar
penal pentru ucidere din
culpă și vătămare corporală

din culpă. „La data de 1 august 2022, în jurul orei 20:00,
am fost sesizați despre un
accident rutier soldat cu victime omenești, produs pe DE
583. Din cercetările efectuate până în prezent, s-a
constatat faptul că în accident au fost implicate trei
autovehicule. În urma accidentului, o persoană a decedat, iar alte 6 persoane au
fost rănite. Cei trei șoferi au
fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. În cauză, a fost
întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și
vătămare corporală din
culpă, iar cercetările sunt
continuate”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.
Astfel, în urma acestui
eveniment, polițiștii au considerat oportună o acțiune
preventivă ce vizează siguranța copiilor în trafic.
Violina GORCINSCHI
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O nouă ieșeancă „de aur”, medaliată la
Campionatele Mondiale de Canotaj din
Italia! Andrada Moroșanu: „A fost o
cursă grea, dar voința m-a ajutat!”
Andrada Moroșanu este
numele ieșencei ce a
devenit recent campioană
mondială, alături de colega
sa, Iulia Bălăucă, în barca
de dublu vâsle! Cele două
sportive au fost conduse
aproape întreaga cursă,
însă pe ultimele două sute
de metri au sprintat
irezistibil pentru a se
impune la două secunde
diferență înaintea Canadei
Frumoasa campioană este mândră de reușita sa, considerând că
acesta este abia începutul frumoasei
călătorii din lumea canotajului.

O nouă ieșeancă „de aur” în
lumea canotajului autohton
Andrada Moroșanu are doar 20
de ani și este legitimată la Clubul
Sportiv Municipal Iași, unde canotorii
sunt pregătiți de antrenorii Sorin
Băhnărel, Ciprian Atomei și Simona
Napa. Până la finala ce a avut loc în

urmă cu trei zile, Andra și Iulia au depășit cu brio calificările și semifinalele, însă au avut mult de trudit până
să se vadă cu medaliile de aur în palmares. Au fost conduse aproape întreaga cursă, însă pe ultimele două
sute de metri au sprintat irezistibil
pentru a se impune la două secunde
diferență înaintea Canadei.

„Mi-am reprezentat țara la Campionatul Mondial desfășurat în Provincia Varese din Italia. A fost o
experiență extraordinară pe care am
trăit-o alături de colega mea de
barcă, Iulia Bălăucă, noi formând o
echipă excelentă, sub atenta îndrumare a antrenoarei noastre, Cochelea Veronica, precum și a domnilor
antrenori, Sorin Băhnărel și Atomei
Ciprian, cei care m-au selecționat și
motivat de fiecare dată pentru a ținti
cât mai sus. Meritul aparține îi aparține, de asemenea, și antrenoarei Simona Napa, de la CSM Iași, care a
fost întotdeauna acolo când am avut
nevoie de un sfat sau, pur și simplu,
de cineva care să mă asculte.
A fost o cursă grea pe care am
avut-o sub control cu mult calm și
voință. Sunt foarte mândră că am
adus țării mele o medalie de aur și că
m-am făcut mândră pe mine și pe
toți cei care mă susțin!
Acesta este doar primul pas din
visul nostru sportiv care se pare ca a
prins contur repede! Pot spune că
secretul succesului este reprezentat
doar de muncă și de comunicarea
bună din cadrul echipei”, a declarat
Andrada Moroșanu.

Premii importante,
obținute de lotul
feminin de canotaj
În cadrul aceleiași competiții, Patricia Cireș, o altă canotoare, a cucerit medalia de argint în barca de 4
vâsle, împreună cu Emanuela Ciotău,
Cristina Drugă și Alexandra Ungureanu, echipaj coordonat de cunoscutul antrenor Sorin Băhnărel. Tot pe
locul al doilea s-au clasat, asigurându-și prezența în finala pe care au
condus-o în cea mai mare parte a
timpului. Au fost întrecute pe ultimii
metri de Olanda, la doar 58 de sutimi
diferență, cu mențiunea că ambele
echipaje au corectat vechiul record
mondial. CSM Iași a mai fost reprezentat la această competiție și de
Manuela Lungu care a ocupat locul al
șaselea cu barca de 8+1 a României.
Amintim că sportive ca Andra Filote, surorile Mădălina și Amalia
Bereș, dar și alte tinere ambițioase
fac Iașul să fie rostit de personalități
celebre din lumea canotajului din
toate colțurile lumii.
Ieșeanca „de aur”, la fel ca celelalte tinere premiate, promite multe
în viitorul apropiat.
Andreea TIMOFTE
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De ce pleacă tinerii în străinătate?
Perspectiva studentului
„respectat și apreciat”

De la an la an, satele și
comunele din România
rămân cu tot mai puțini
locuitori. Fie că pleacă la
muncă sau la studii,
străinătatea câștigă din ce
în ce mai mult teren.
Tendința absolvenților de a
opta pentru studii în afara
granițelor este din ce în ce
mai des întâlnită
Numărul ieșenilor înscriși în documentele oficiale ale statului este
semnificativ mai mare față de cel al
celor care locuiesc efectiv în oraș.

Tinerii ieșeni aleg
străinătatea
Dincolo de granițele oficiale ale
țării noastre, în așa-zisa străinătate,
mai trăiește o mică Românie, respectiv un mic Iași. Diaspora abundă
de semeni plecați de acasă din diferite motive.
Fenomenul migrației e extins pe
toate palierele de vârstă. Sondajele
arată că pleacă din țară atât tineri ta-

lentați, pentru a studia la universități
de top din afara României, cât și alte
categorii de tineri care pleacă pentru
a munci sau maturi ce vor să asigure
copiilor și familiilor rămase acasă un
trai mai bun. Unii fac acest pas pentru că țara nu oferă posibilități înalte
de dezvoltare în carieră, nu avem
programe universitare la fel de bune,
nu avem dotări în școli, nu avem sisteme publice decente de sănătate,
de educație, nu avem salariile care
se oferă în afară, nu avem curajul de
a da o nouă șansă în câmpul muncii
oamenilor trecuți de prima tinerețe,
precum și multe altele.
Cristina Iordan este o tânără studentă la departamentul de Marketing, Facultatea de Economie și
Administrare a Afacerilor, în cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, ce abia s-a întors dintr-o frumoasă experiență de studii, în Portugalia.
„Să studiezi în altă țară este o experiență ce nu implică doar învățatul
în sine, ci și multe alte lucruri ce contribuie enorm la dezvoltarea personală. Aș alege o universitate din orice

altă țară fără să stau pe gânduri. Atmosfera în sine face marea diferență
dintre modul de învățare de aici și de
acolo. De la sălile de cursuri foarte
moderne, profesorii entuziasmați să
își susțină ora, până la întreg personalul didactic care oferă un respect
deosebit studentului. Pe lângă toată
informația primită, să fii student în
altă țară aduce cu sine și un «openmind» incredibil. Înveți să accepți
altă cultură și poate chiar să o iubești, înveți să te descurci singur și,
mai ales, înveți să cunoști importanța locului tău în societate. În orice
altă țară, studentul este considerat
viitorul. Am revenit în țară, dar cu siguranță voi pleca din nou”, a declarat
Cristina Iordan.

Documentele oficiale nu
reflectă realitatea
Lipsa locurilor de muncă, salariile mici, dar și schimbarea valorilor
au condus spre o migraţie masivă a
populaţiei cu vârstă de muncă, lăsând mediul rural cu o populaţie îmbătrânită, cu o infrastructură
deficitară şi fără investiţii.

La nivelul județului Iași, în septembrie 2019, cu prilejul Conferinței
Naționale a Specialiștilor în Stare Civilă și Evidența Persoanelor, primarul
Mihai Chirica afirma că un sfert dintre ieșeni sunt plecați în străinătate,
în ciuda numărului mai mare de ieșeni înscriși în documentele oficiale
ale statului.
„Trăim drama decalajului major
dintre populația raportată și cea
existentă. La fiecare ciclu electoral
tipărim sute de mii de buletine de
vot, deși cam 25% din populație nu
este în Iași. Am făcut un exercițiu cu
privire la numărul real de persoane
aflate în oraș. Am numărat persoanele înscrise în listele de plată de la
toate asociațiile de proprietari, iar pe
cei de la case în baza abonamentului
de salubrizare. Concluzia a fost că un
sfert din populație nu este pe teritoriul Municipiului Iași, micile diferențe
fiind date de persoanele rezidente
sau care sunt în tranzit. Probabil și la
nivel național sunt situații asemănătoare”, declara primarul Mihai Chirica.
Andreea TIMOFTE
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Un profesor din Iaşi a obţinut o victorie în
instanţă! Cadrul didactic trebuie să
primească mai multe drepturi salariale

În urma unei sentinţe
emise recent, un
profesor din judeţul
Iaşi trebuie să
primească mai multe
drepturi salariale.
Astfel, judecătorii din
cadrul Tribunalului
Iaşi au admis
acţiunea formulată
de USLIP, în numele
lui Milucă Hanghicel
Un profesor din judeţul
Iaşi trebuie să primească
mai multe drepturi salariale,
după o victorie în instanţă.
Aşadar, recent, judecătorii
din cadrul Tribunalului Iaşi au
admis acţiunea formulată de
USLIP, în numele lui Milucă
Hanghicel.
„Instanţa admite acţiunea formulată de USLIP, în
numele şi pentru reclamant,
în contradictoriu cu pârâta.
Obligă pârâta Şcoala Glodenii
Gândului să calculeze şi să-i
achite reclamantului indemnizaţia de concediu de

odihnă pentru perioadele
septembrie 2018–iunie 2021.
Obligă pârâta să calculeze şi
să-i achite reclamantului indemnizaţia de hrană aferentă perioadei ianuarie
2019–iunie 2021”, au afirmat
magistraţii ieşeni. În ediţiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz similar.

Un profesor din Iaşi a
obţinut o victorie în
instanţă!
De remarcat este faptul
că hotărârea nu e definitivă,
aceasta putând fi contestată. Procesul dintre Milucă
Hanghicel, prin USLIP, şi
Şcoala Glodenii Gândului a
început pe data de 22 martie
2022. Prin această acţiune,
USLIP Iași a solicitat, în numele şi pentru reclamant, în
contradictoriu cu Şcoala
Gimnazială Glodenii Gândului, acordarea (calculul şi
plata) indemnizaţiilor de
concediu de odihnă cuvenite

şi neîncasate, sume actualizate cu indicele de inflaţie şi
dobânda legală până la data
plăţii efective pentru următoarele perioade, septembrie
2018–iunie 2021, acordarea
(calculul şi plata) indemnizaţiilor de hrană cuvenite şi
neîncasate (proporţional cu
timpul efectiv lucrat, activitatea prestată în regim de
plată cu ora/cumul), sume
actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală până
la data plăţii efective, pentru
perioada ianuarie 2019–iunie
2021. În ediţiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.
„Pentru activitatea desfăşurată, corespunzătoare
încadrării în regim de plată cu
ora, eu nu am beneficiat de
indemnizaţia de concediu
aferentă acestor perioade.
Aceste aspecte sunt atestate
expres de adeverinţa din 16
iulie 2021 emisă de unitatea
angajatoare. Mie nu mi s-a
calculat şi plătit indemnizaţia

de concediu cuvenită pentru
efectuarea concediului aferent perioadelor menţionate
mai sus (pentru fiecare
parte), deoarece unitatea angajatoare nu a considerat că
pentru activitatea prestată în
regim de plată cu ora/cumul
ar trebui să beneficiez de
acest drept. Această măsură
aplicată de angajatorul pârât
este neîntemeiată, din punct
de vedere legal, şi discriminatorie”, a subliniat Milucă
Hanghicel în faţa magistraţilor ieşeni.

Milucă Hanghicel a
luptat pentru
drepturile sale
Milucă Hanghicel a mai
susţinut că dreptul la concediul de odihnă este un drept
corelativ cu dreptul la muncă
şi nu poate fi restrâns sau
neacordat. Mai mult, dreptul
la concediul de odihnă este
atestat expres la nivelul legislaţiei naţionale.
„Începând cu data de 1 ia-

nuarie 2019, există reglementat beneficiul plăţii indemnizaţiei de hrană pentru
salariaţii instituţiilor şi autorităţilor publice, iar calculul
acesteia se realizează proporţional cu timpul efectiv lucrat luna anterioară plăţii,
astfel că, în cazul unui salariat cu un cumul de funcţii,
calculul acestei indemnizaţii
se raportează la timpul de
lucru aferent fiecărui raport
juridic de muncă în parte.
Faţă de dispoziţiile legale
sus-menţionate, instanţa
constată că reclamantului i
se cuvine indemnizaţia de
hrană, începând cu luna ianuarie 2019, calculată proporţional cu timpul efectiv
lucrat de fiecare reclamant la
unitatea de învăţământ pârâtă”, au concluzionat judecătorii ieşeni. Astfel, un
profesor din Iaşi a obţinut o
victorie în instanţă, şcoala
care l-a angajat fiind obligată
să îi plătească drepturile salariale.
Ciprian NEDELCU
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Atenție, ieșeni, unde vă cumpărați locuințe!
La Moon Reflexes Residence riscați să nu
aveți parte de minimul de utilități promise!

După ce ani de zile s-au făcut
„manevre” cu terenul de lângă lacul
Aroneanu, acum se construiesc în
acea zonă, în ritm alert, 12 blocuri de
locuințe. Pe site-urile agențiilor imobiliare ieșenii sunt ispitiți de condițiile perfecte pentru un trai decent,
dar s-ar putea trezi cu surprize neplăcute legate de gazele naturale.
Vieru Melinte a găsit soluția cea mai
ușoară pentru a trage gaz în noul
complex și se „înțeapă” fără să achite
vreun leu.

La Moon Reflexes Residence
gazul se primește
cu „manevră”
Pe site-urile de imobiliare, apartamentele din complexul rezidențial
ce se construiește în zona Șorogari,
pe marginea lacului Aroneanu, sunt
prezentate ca având toate condițiile.
Ce nu știu potențialii clienți este
modul în care se face rost de gaz
pentru un complex de blocuri. Dezvoltatorul Vieru Melinte se folosește,
fără a avea un acord, de „țeava de
gaz“ pe care o persoană privată a
adus-o în această zonă.
„Apartamentele au centrală termică individuală pe gaz, termostat și
încălzire prin pardoseală. Odată cu
demararea proiectului și cu autorizația de construcție, s-a pus și proiectul pentru gaz. Chiar acum urmează

să «înțepe» și să tragă conducta fix
până la blocuri. Va avea gaz, este canalizare… “, a declarat Răzvan Toma,
agent imobiliar.
Dezvoltatorul imobiliar Melinte
Vieru susține, pe un ton agresiv, că
branșarea la gaz este legală, din
banii lui, și că, de fapt, este o extindere… a extinderii făcute de altcineva.
„Este extindere! Eu am autorizație de extindere și asta e tot! Eu plătesc, pe banii mei, extinderea ca să
dăm la oameni gaz. Branșarea este
un lucru, extinderea este altfel!”, explică nervos Melinte Vieru.

Primarul din Aroneanu nu a
acceptat racordarea
la țeava comunei
Problema țevii de gaz este una
întortocheată, dezvoltatorul vrând,
inițial, să tragă conducta de gaz pe
mijlocul străzii ce se asfaltează
acum spre Șorogari. Benoni Moruzi,
primarul din Aroneanu, a refuzat cererea de autorizație, astfel că omul
de afaceri a fost nevoit să schimbe
puțin traseul țevii, alegând marginea
dreaptă a șoselei.
„Au vrut să facă anumite lucrări
pe la noi, dar le-am respins. Au vrut
să treacă cu conducta de gaz și am
respins, trebuie să meargă la municipiu. Noi asfaltăm un drum acolo și

doreau să vină cu gazul pe lângă
drum, noi am respins, o să găsească
altă soluție”, a declarat primarul comunei Aroneanu, Benoni Moruzi.
Deși blocurile aparțin de municipiul Iași, investitorul imobiliar a ales
să deverseze apa menajeră în rețeaua de apă și canalizare ce aparține de comuna Aroneanu.

Câte etaje are voie
să ridice Vieru Melinte
În Hotărârea de Consiliu Local
498, din 31 octombrie 2018, se arată
faptul că viitoarea construcție este
aprobată cu regimul de înălțime parter+3 etaje, iar construcția reală are
subsol, demisol, parter și 3 etaje.
De asemenea, se stabilește un
regim de aliniere care prevede o distanță de 12 metri față de limitele de
proprietate spre Nord–Est (spre drumul județean DJ282G – Șorogari), 5
metri față de limita de proprietate
Nord–Est și 8 metri față de proprietatea laterală Sud–Est, respectiv
Sud–Vest, proprietate a Asociației
Domeniilor Statului. Aceste prevederi nu sunt respectate și se poate
observa cu ochiul liber. De asemenea, agentul de vânzări a explicat
foarte clar structura blocurilor.
„În total, sunt 5 nivele. Subsol 1 și
2, unde în partea din față avem apartament, iar în partea din spate, sub

pământ, cum ar veni, avem boxe.
Apoi avem parterul, etajul 1, 2 și 3, cu
lift. Intrare avem atât la subsol 2, pe
partea dinspre lac, cât și la nivelul
parterului”, zice agentul imobiliar,
Răzvan Toma.

Terenul a stârnit mult
interes pentru
afaceriștii din Iași
Mircea Apostu a cumpărat cele 3
hectare de pământ, foarte ieftin, de
la fostul comisar de Poliție Alexandru
Tărnăuceanu. În 2018, s-a zvonit faptul că acesta dorește să construiască 24 de blocuri a câte 3 etaje,
anume 300-400 de apartamente.
Printre proprietari, în trecut, s-a
numărat și basarabeanul Ion Drăniceru.
Mircea Apostu a ajuns în posesia
terenului la un preț cu mult sub valoarea reală a acestuia. Alexandru
Tărnăuceanu i-a vândut acest teren
după ce mulți ani s-a străduit să îl
pună, în mod legal, în posesia sa.
Acesta a moștenit pământul de la
tatăl său.
Titlul de proprietate a fost datat
pe 17 iulie 2017, iar la mai puțin de un
an era deja făcut Planul Urbanistic
Zonal pentru construirea Moon Reflexes Residence pe numele lui Tărnăuceanu.
Sorin PAVELESCU
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Călătoriile cu transportul în comun, o adevărată
aventură pentru ieșenii cu dizabilități. Ciprian
Vizitiu: „Am fost nevoit să mai merg o stație!”
Ciprian Vizitiu, un tânăr,
în vârstă de 38 de ani, imobilizat în scaun rulant, a avut
parte de o experiență neplăcută în timp ce își dorea să
se deplaseze cu tramvaiul 9,
din stația Piața Unirii în stația Târgu Cucu. Incidentul a
avut loc miercuri, 3 august
2022. Vatmanul l-a ajutat pe
ieșean să urce în tramvai,
însă a uitat că acesta trebuie
să și coboare, astfel că tânărul a fost nevoit să meargă
cu o stație în plus.
A fost nevoie ca ieșeanul
cu dizabilități să apese de
mai multe ori butonul special
pentru ca vatmanul să sesizeze că a uitat să-l ajute să
coboare în stația care trebuia. Poate un astfel de incident pare minor pentru o
persoană obișnuită, însă
pentru persoanele cu dizabilități din Iași ce cu greu pot
găsi un tramvai care să fie
dotat cu rampă specială de
acces este o întâmplare ce îi
poate costa minute bune și
multă bătaie de cap. Conform ultimei statistici, în județul Iași, trăiesc 29.569 de
persoane cu dizabilități, iar
zilnic zeci de astfel de persoane circulă cu mijloacele
de transport în comun.

Deși a fost anunțat,
vatmanul a uitat că
Ciprian Vizitiu
trebuie să coboare
din tramvai
Ciprian Vizitiu, o persoană cu dizabilități locomotorii, a dorit să se deplaseze
în cursul zilei de miercuri, 3
august 2022, din stația Piața
Unirii în stația Târgu Cucu.
Ciprian a fost nevoit să aștepte minute bune până
când în stație a ajuns un
tramvai PESA care să aibă
rampă, astfel încât să fie accesibil și pentru persoanele
în scaune rulante. Odată

ajuns tramvaiul PESA în stație, tânărul a apăsat butonul
special, iar vatmanul a coborât rampa și l-a ajutat să
urce. L-a întrebat pe tânăr și
în ce stație coboară. Cu toate
acestea, în stația Târgu
Cucu, deși persoana cu dizabilități a apăsat din nou butonul, vatmanul nu a venit
pentru a coborî rampa. Astfel, Ciprian Vizitiu s-a văzut
nevoit să meargă o stație în
plus, și să coboare în stația
Hotel Moldova. Vatmanul șia cerut scuze pentru eroarea
comisă.
„Există înțelegere atât
din partea călătorilor, cât și
din partea personalului CTP,
dar sunt cazuri în care chiar
nu au cum să ne ajute, ținând
cont de poziția foarte înaltă
a tramvaielor și lipsa de refugii, dar tramvaiele noi sunt
adaptate și sunt mai ușor de
folosit. Din păcate, numărul
lor este limitat. De asemenea, vatmanii ar trebui să fie
un pic mai atenți la semnalele de coborâre, ca să nu
mai existe incidente, precum
cel prin care am trecut eu.
Am fost nevoit să mai merg o

stație, dar cu un pic de atenție cred că situația se poate
remedia”, a adăugat tânărul.
Văzând că persoana cu
dizabilități nu poate coborî, o
parte din călători s-au revoltat.
„Trebuia să se ducă cineva în față să-i spună vatmanului. Cred că e închis
butonul acela la el. Duceți-vă
și anunțați-l că iar nu o să
puteți coborî. Ești tu nervos
când vezi așa ceva, dar pentru un om în situația asta.
Vatmanii vorbesc la telefon,
nu au nicio treabă”, a precizat o călătoare din tramvai.

Ciprian Vizitiu: „O
plimbare scurtă se
lungește din cauza
timpului de
așteptare a unui
tramvai sau a unui
autobuz adaptat cu
acea platformă
manuală”
În stația de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași, Ciprian Vizitiu a fost nevoit să aștepte în jur de 40 de
minute, în soare, timp în care
în stație au ajuns trei tram-

vaie 9, dar toate erau din
acelea vechi, care nu sunt
dotate cu niciun fel de rampă
de acces pentru persoanele
în scaun rulant.
„O plimbare prin Iași cu
mijloacele de transport în
comun poate fi un pic dificilă, să recunoaștem. Trebuie să ținem cont că nu
toate mijloacele de transport
în comun sunt adaptate, autobuzele sunt, iar, din ce am
observat, șoferii sunt cooperanți, vin în ajutorul persoanelor
cu
dizabilități,
utilizatoare de fotoliu rulant,
problema o constituie tramvaiele vechi care nu dețin o
accesibilizare și sunt foarte
dificil de folosit. De asemenea, trebuie să ținem cont că
o plimbare scurtă se lungește din cauza timpului de
așteptare a unui tramvai sau
a unui autobuz adaptat cu
acea platformă manuală”, a
declarat Ciprian Vizitiu.
Reprezentanții CTP Iași
susțin că atât șoferii, cât și
vatmanii au fost instruiți în
ceea ce privește situațiile în
care printre călători se află și
persoane cu dizabilități.

„Regretăm evenimentul
neplăcut petrecut și îi prezentăm scuze călătorului în
cauză. Precizăm că vatmanii
și șoferii au fost instruiți în
ceea ce privește modul în
care trebuie să acționeze în
situația în care un călător cu
dizabilități dorește să călătorească cu mijloacele de
transport public pentru a
putea oferi acestora întregul
sprijin necesar pentru accesul în și din vehicule și o călătorie confortabilă. Cazul de
față va fi analizat în cadrul
comisiei de disciplină a CTP
Iași, iar în funcție de rezultatul verificărilor vom dispune
măsurile necesare”, a explicat purtătorul de cuvânt al
Companiei de Transport Public Iași, Andreea Luca.
O altă cu problemă cu
care s-a confruntat Ciprian
Vizitiu este legată de faptul
că rampele electrice pentru
persoanele cu dizabilități din
Pasajul Piața Unirii nu sunt
funcționale. Din această
cauză, tânărul s-a văzut nevoit să-și riște viața și să traverseze strada printr-un loc
nepermis.
Codruța ȘOROAGĂ
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Unde s-a mai pomenit așa ceva?
Un ieșean și-a surprins câinele în timp ce
se lupta cu un dihor. Vrând să despartă
animalele, a ajuns direct la spital

Medicii ieșeni trag un semnal de
alarmă după ce un ieșean, în vârstă
de 63 de ani, a fost mușcat de un
dihor și a ajuns în stare gravă la
spital. Acesta s-a prezentat la medic
abia după 3 zile de la incident
Un bărbat, în vârstă de 63 de ani, s-a prezentat
la Centrul antirabic din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași după ce a fost
mușcat de un dihor. Animalul sălbatic l-a mușcat
în zona gambei după ce a încercat să-l salveze din
colții unui câine. „Deși a fost mușcat de dihor, pacientul s-a prezentat la Centrul antirabic abia
după 3 zile! Este vorba de un bărbat de 63 de ani
care ne-a povestit că dihorul a ajuns în curtea gospodăriei și a fost atacat de câinele său. Din dorința
de a îi despărți, bărbatul a fost mușcat de animalul
sălbatic în zona gambei drepte. La evaluarea cazului, personalul din Centrul Antirabic a optat pentru schema de vaccinare cu 5 doze, ținând cont că
animalul este sălbatic și că bărbatul a amânat prezentarea la medic”, a declarat dr. Florin Roșu, ma-

nagerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași.

Bărbatul care a fost mușcat de un
dihor, la un pas de moarte
Medicii ieșeni fac un apel către toate persoanele care trec printr-o astfel de situație! Aceștia
avertizează că prezentarea în cel mai scurt timp
la medic face diferența între viață și moarte. „Pacientul s-a prezentat abia la 3 zile de la incident și
a riscat foarte mult făcând acest lucru. În astfel
de cazuri, trebuie să ne prezentăm de urgență
pentru profilaxia antirabică ce face diferența dintre viață și moarte. Din fericire, bărbatul are o evoluție bună, i-au fost administrate până în acest
moment 3 doze din schema de vaccinare, iar plaga
are un aspect curat. Putem spune că a fost norocos, însă neglijența, mai ales în cazul rabiei, poate
fi fatală. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sf.
Parascheva» se află singurul centru autorizat din
județul nostru pentru urmărirea și instituirea profilaxiei antirabice. Chiar dacă nu este foarte
aproape de dumneavoastră, acesta fiind motivul
pe care l-a invocat pacientul nostru, faceți un

efort și prezentați-vă de urgență la medic. Rabia
nu se vindecă”, a mai precizat dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași.

A crescut numărul pacienților care
ajung la Cabinetul antirabic
Medicii de a Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași au observat o creștere a numărului
de pacienți ce au nevoie de vaccin antirabic. Aceștia au precizat că zilnic, la Cabinetul antirabic din
cadrul unității medicale, se prezintă în jur de 20 de
pacienți. Centrul de profilaxie antirabică funcționează încă de la începuturile Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Odată cu prezentarea la timp la
medic, s-a constatat o evoluție importantă și un
succes în ceea ce privește reducerea numărului
de cazuri de rabie, aceasta fiind o boală letală atât
pentru animal, cât și pentru om în lipsa tratamentului. Dacă în 2015 numărul focarelor de rabie se
ridica la peste 30, de anul trecut s-au înregistrat
doar trei focare de rabie la animale mușcate de
vulpe cu care au intrat în contact cei care le îngrijeau.
Andreea PĂDURESCU
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Viață de nabab pentru managerul de la
„Sfântul Spiridon”! Și-a luat trei săptămâni
de concediu timp ce pacienții mor din cauza
lipsurilor din spital. Lui Rafila nu îi pasă
Problemele se țin lanț la cel
mai important spital din
zona Moldovei. Astfel, la
Spitalul „Sf. Spiridon” din
Iași situația este una mai
mult decât gravă, iar
managerul unității se află
într-un concediu de odihnă
prelungit. Ciudat este
faptul că de toate aceste
probleme știe și ministrul
Sănătății, însă nu mișcă un
deget pentru rezolvarea
situației care afectează, în
mod direct, mii de pacienți

Ceea ce se întâmplă la cel mai
mare spital din zona Moldovei este
strigător la cer. De o perioadă, problemele se țin lanț la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași și totul pare că se
întâmplă cu un scop. Care este acel
scop? Greu de spus. Dan Timofte,
managerul spitalului, și-a prelungit
concediul cu încă două săptămani pe
lângă săptămâna inițială. Toate
acestea, exact după auditul de la spital făcut de Ministerul Sănătății. Pare
ciudat? Asta nu este nimic! De problemele de la „Sf. Spiridon” nu este
străin nici Alexandru Rafila, ministrul
Sănătății. Acesta, la fel ca managerul
Dan Timofte, nu mișcă un ac pentru
ca situația să fie rezolvată.

Alexandru Rafila,
dezinteresat de situația
critică de la Spitalul
„Spiridon”
Ministrul Alexandru Rafila a fost
prezent săptămâna trecută la Iași,
unde a luat parte la evenimentele
prilejuite de Ziua Națională a Ambulanței din România, ocazie cu care
putea vizita și Spitalul „Sf. Spiridon”,
dacă era curios să vadă ce se întâmplă în unitatea medicală. Ministrul
Sănătății avea obligația să se deplaseze la Spitalul „Sf. Spiridon” care se
află la o azvârlitură de băț de scena
unde era cocoțat la Ziua Ambulanței

din fața Palatului Culturii, măcar
pentru faptul că unitatea medicală
se află în administrarea directă a instituției pe care o conduce. Faptul că
nu a arătat niciun fel de interes pentru dezastrul din cel mai mare spital
din Moldova poate avea mai multe
înțelesuri, cum ar fi susținerea în
funcție a actualului manager, dr. Dan
Timofte, cu orice preț, falimentarea
unității medicale, nepăsarea crasă
față de pacienți și așa mai departe.
Situația critică de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași nu este de azi, de ieri.
Imediat după ce Ministerul Sănătății
l-a numit pe dr. Dan Timofte în fruntea unității medicale, în decembrie
2020, au început să apară și lipsurile.
Situația s-a deteriorat treptat, deoarece o perioadă au funcționat cu pacienți puțini, bolnavii fiind îndemnați
să stea acasă din cauza pandemiei.
Lipsa unui management de calitate
a dus la o situație dezastruoasă din
care suferă, în primul rând, bolnavul.
Acest management defectuos nu a
fost sancționat de ministrul Sănătății
și s-a ajuns într-o situație în care
medicii nu au cu ce interveni pentru
a trata și salva viețile pacienților. Ministrul Alexandru Rafila este la fel de
responsabil precum este conduce-

rea Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași.
Prin criză sanitară au trecut toate
spitalele, dar, cel puțin în Iași, nu
există încă o unitate medicală care
să ceară bolnavului să cumpere la internare medicamente sau materiale
sanitare. Așadar, nici managerul Dan
Timofte, nici ministrul Rafila nu pot
da vina numai pe criza sanitară, economică, energetică.

Situația de la „Sf. Spiridon”,
departe de a fi rezolvată
Problemele de la Spitalul „Sf. Spiridon” au început odată cu preluarea
conducerii unității de către dr.
Timofte. Acesta a crezut probabil că
unul dintre cele mai mari și importante spitale din țară poate fi condus
fără implicare și fără vreun fel de bătaie de cap. Așa s-a ajuns ca din spital
să lipsească medicamente și produse
de uz medical. Majoritatea medicilor
sunt acum nevoiți să cumpere din
banii lor cele necesare. În orice caz,
cel mai mult au de suferit au pacienții.
Aceștia sunt nevoiți să plătească medicamentele pentru tratamentul din
spital din puținii bani pe care îi au. „În
spital nu este nici ghips pentru ortopedie, nici glucoză pentru adminis-

trare intravenoasă, nu există soluție
Ringer, ace și fire de sutură pentru intervenții chirurgicale. Nu există tipizate pentru a fi completate foile de
internare, lipsesc inclusiv tipizatele
pentru consimțămintele pacienților,
toate se fac din banii angajaților. Nu
există în mod constant tonere de
schimb pentru imprimante, halate și
câmpuri sterile pentru sălile de operații, nici substanța de contrast necesară explorărilor imagistice în
urgență. Practic, se adâncesc haosul
și dezorganizarea, iar încheierea
acordurilor-cadru întârzie, în continuare. În consecință, se continuă modalitatea
achizițiilor
directe,
investițiile în aparatură si amenajări
lipsind”, spun voci din spital.

Rafila și Timofte,
la fel de vinovați
Managerul Timofte și cu ministrul
Rafila sunt la fel de vinovați de situația de la Spitalul „Sf. Spiridon”. În edițiile anterioare, reporterii BZI au
relatat situația din unitatea medicală. Mai trebuie precizat faptul că,
în acest moment, la Spitalul „Sf. Spiridon” este în desfășurare o anchetă.
Andreea PĂDURESCU
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Persoanele cu studii superioare au mari
șanse de angajare. AJOFM Iași a făcut
publice 177 de posturi vacante

În intervalul 3–10 august
2022, ieșenii au
posibilitatea de a alege
dintre 966 de locuri de
muncă. Din totalul de
posturi vacante, 177 sunt
dedicate persoanelor cu
studii superioare, iar 789
persoanelor cu studii
medii. Spre deosebire de
lunile trecute, se observă
că firmele ieșene au ceva
mai mare nevoie de
persoane absolvente de
studii superioare
În această perioadă, nu sunt vacante posturi în agricultură, silvicultură și în domeniul sănătății și al
asistenței sociale. Din totalul de locuri
de muncă, 339 de posturi sunt în domeniul serviciilor, 429 în construcții,
136 în industrie, iar 62 în confecții. Ieșenii care vor să se angajeze pot opta
și pentru cele 342 de posturi vacante
în Belgia, Danemarca, Germania, Finlanda, Norvegia, Olanda și Polonia.

Unde se pot angaja
persoanele cu studii
superioare care sunt în
căutarea unui loc de muncă
Ieșenii cu studii superioare au
mai multe șanse să se angajeze,
aceasta după ce Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă
Iași (AJOFM) Iași a făcut publice 178
de posturi disponibile până pe 10 august 2022. Arcadis Excellence Center România SA angajează analist și
ajutor de analist. Pentru ambele posturi sunt necesare studii superioare
în domeniu, experiența nefiind obligatorie. Firma Toponatycad SRL dorește să angajeze, în perioada
imediat următoare, cartograf. Mai
multe firme din Iași sunt în căutare
de juriști. Astfel, persoanele cu studii
superioare în domeniul juridic se pot
angaja la Toponatycad SRL, Termo
Service SA sau DAS SRL. Termo Service SA are vacant și un post de consilier/expert/inspector/referent/eco
nomist în economie generală. Persoanele cu studii superioare în domeniul economic pot să se angajeze

și în cadrul firmei DAS SRL care are
vacant un post de contabil. Contabil
vor să angajeze și firmele Fiscontexpert Consult SRL și Frarom International Est SRL. Persoanele care
doresc să se angajeze la Frarom International Est SRL trebuie să știe să
utilizeze programul informatic
Nexus. Termo Service SA vrea ca
până pe 10 august să angajeze contabil șef. Persoanele cu studii superioare se pot angaja și în cadrul
Arcadis Excelellence Center Romania SA, firmă care are vacant un post
de geograf.

Ce oportunități de angajare
au ieșenii cu studii medii
Pentru ieșenii cu studii medii, în
intervalul 3–10 august, sunt vacante
789 de locuri de muncă. În plus,
aceștia pot să aleagă și dintre cele
342 de locuri de muncă disponibile în
Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Norvegia, Olanda și Polonia. În
Belgia se caută muncitori necalificați
în agricultură, mai exact culegători
de fructe moi și fructe de pădure. De

asemenea, sunt vacante și 20 de
posturi de muncitori care să culeagă
fructe tari, precum mere, pere etc.
Ieșenii care doresc să plece la
muncă în Belgia se pot angaja și
drept culegători de legume, în acest
sens fiind vacante 25 de posturi sau
pe postul de muncitor calificat în pepinieră. În Danemarca sunt disponibile 5 posturi, dorindu-se să se
angajeze alpinist utilitar, instalator
țevi, montator schele și vopsitor industrial. Ieșenii care plănuiesc să-și
găsească un loc de muncă în Finlanda pot alege dintre cele 22 de
posturi vacante din această perioadă. Se caută îngrijitor de animale,
muncitori în producție pentru elemente din beton și sudor. În Germania sunt vacante 5 posturi de curier
de colete și scrisori, precum și 15
posturi de educatori, 5 posturi de încărcător/sortator de corespondență
și 5 posturi de șofer de camion. Persoanele cu studii superioare au
șansa de a se angaja ca tehnician
dentar în Norvegia.
Codruța ȘOROAGĂ
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ÎNCHIRIERE 12 LOTURI TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI
PUBLIC AL COMUNEI MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTA:
denumire: UAT COMUNA MIROSLAVA
cod fiscal: 4540461
adresa: SAT MIROSLAVA STR. CONSTANTIN LANGA NR. 93, COMUNA
MIROSLAVA, COD 707305, JUD. IAŞI
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND obiectul închirierii: 12 loturi de teren
aparținând domeniului public al comunei Miroslava, în vederea amplasării de
panouri publicitare.Prețul chiriei: este de minim:
- 17,54 lei/lună pentru suprafata de 12 mp – sat Uricani
- 17,54 lei/luna pentru suprafata de 12 mp – stadion Uricani
- 10,23 lei/luna pentru suprafata de 7 mp – sat Bratuleni
- 4,38 lei/luna pentru suprafata de 3 mp – sat Miroslava
- 4,38 lei/luna pentru suprafata de 3 mp – sat Miroslava
- 4,38 lei/luna pentru suprafata de 3 mp – sat Miroslava
- 7,31 lei/luna pentru suprafata de 5 mp – sat Uricani
- 13,15 lei/luna pentru suprafata de 9 mp – sat Uricani
- 13,15 lei/luna pentru suprafata de 9 mp – sat Uricani
- 13,15 lei/luna pentru suprafata de 9 mp – sat Uricani
- 26,31 lei/luna pentru suprafata de 18 mp – sat Uricani
- 26,31 lei/luna pentru suprafata de 18 mp – sat Uricani
3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-

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

PUBLICITATE
plar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire;
Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
4. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens;
5. Data limită pentru solicitare clarificări: 12.08.2022, orele 13.30.
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire:
12.08.2022, orele 13.30.
6. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.08.2022, orele 16.00 ; Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi,
cod postal 707305 ; Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior.
7. DATA ŞI LOCUL UNDE SE VA DESFĂŞURA ŞEDINŢA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 23.08.2022, ORELE 10.00 la sediul Primăriei com.
Miroslava, judeţul Iaşi
8. DENUMIREA, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, TELEFAX, ŞI ADRESA DE
E-MAIL A INSTANŢEI COMPETENTE ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ŞI
TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/ 219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro.
9. DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA PUBLICĂRII: 02.08.2022.
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate
precum și atestări profesionale în
domeniul financiar-contabil,
prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii
de fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare și
extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; *
Misiuni de administrare și arbitraje lichidări societăți; * Auditare
societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară,
drept comercial parte economică; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntară societăți; * Comunicare și
relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și
informatică de gestiune. Relații la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

ANGAJEAZĂ Asistent Manager

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
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Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare
pc / limba engleză, EUROPA
TRADE SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.

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

Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italian
ă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

Confecționer asamblor articole din
textile, fără studii și experiență
precizate, CONFECȚII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM
NR.34.

Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii superioare,
experiență 1 an, limba franceză,
germană, engleză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

Confecționer asamblor articole din
textile, 8 clase, experiență 2 ani,
MAXWELL TEXTILES SRL. Relații
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

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.

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

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

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

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.

Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

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.

Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.

Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.

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

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

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

Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.

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.

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

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

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.

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

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.

Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
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Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.

Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.

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.
Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
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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@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

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 comercial, școală
generală fără experiență precizată,
PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.

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

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.

Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.

Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.

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

Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.

Instalator 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;

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.com
, 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.
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.com
, 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.

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

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.

Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații

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.

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

CONDOLEANTE

U

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

U

Colectivul compartimentului
de primiri urgente al IBCV
Iasi este alături de Doamna
Director Medical - Dr. Cristea
Carmen Elisabeta în aceste
momente de grea încercare și
durere pricinuite de trecerea la
cele veșnice a tatalui său.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace și lumină. Sincere
condoleanțe!
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Moartea cerșește suflete lângă cruce?
Accidentul mortal de luni din Lețcani, produs la
100 de metri de locul în care a murit carbonizat
Dănuț. Ambele autoturisme s-au răsturnat
Moartea cerșește suflete lângă
crucea lui Dănuț. În urmă cu câteva
săptămâni, tânărul s-a stins după ce
mașina în care se afla s-a răsturnat.
Luni, la aproximativ 100 de metri de
locul în care tânărul a pierit, avea să
se producă un alt accident rutier. Din
păcate, la fel de grav. De această
dată, o femeie a decedat, tot după ce
mașina în care se afla s-a răsturnat.
Totul pare o coincidență macabră, iar
Drumul European, cel numit Drumul
Morții, parcă cere în fiecare zi tribut.

Coincidență macabră la
câteva săptămâni distanță
Valerica Biță s-a stins fără să
aibă vreo vină, așa cum s-a stins și
Dănuț. Femeia se afla pe bancheta
din spate a unui autoturism condus
de fostul său soț. Mașina ar fi fost
acroșată de o alta, iar în cele din
urmă a părăsit partea carosabilă și
s-a răsturnat. În urma impactului
violent, femeia s-a lovit puternic la
cap. Degeaba au încercat medicii să
o resusciteze. Din păcate, după zeci

de minute de eforturi, medicii au fost
nevoiți să declare decesul.

Polițiștii trebuie să afle cine
este vinovat
Polițiștii ieșeni fac verificări pentru a stabili cine este vinovat de producerea accidentului rutier mortal.
„La data de 1 august a.c., în jurul orei
20:00, am fost sesizați despre un accident rutier soldat cu victime omenești, produs pe DE 583. Din
cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că în accident au fost implicate trei
autovehicule. În urma incidentului, o
persoană a decedat, iar alte 6 persoane au fost rănite. Cei trei șoferi
au fost testați cu aparatul alcooltest,
rezultatele fiind negative. În cauză, a
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere
din culpă și vătămare corporală din
culpă, iar cercetările sunt continuate”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Iași.

Bursa bârfelor

Rețeta șpăgilor de la permise.
Câteva sute de euro în
buzunarul instructorilor
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu o
povestioară scurtă de prin lumea asta, a instructorilor auto. Cică, de când prin Târg au ajuns gabori din capitală pentru a face examinări,
instructorii sunt tare triști. De ce? Păi din mai
multe motive. Promovabilitatea a fost extrem de
crescută cu gaborii bucureșteni, iar asta nu în-

Cum a murit Dănuț Iliescu
Dănuț Iliescu, tânărul care a murit
carbonizat după producerea accidentului rutier, a fost conștient până
în ultima clipă de viață. Reporterii BZI
au discutat cu unul dintre ieșenii care
a intervenit să îl salveze. Detaliile
aflate sunt mai mult decât înfiorătoare. Dănuț se afla pe locul din
dreapta al autoturismului condus de
Andrei Glodoreanu, iar în spate era o
tânără. „Am văzut cum mașina iese
de pe partea carosabilă și intră întrun copac, apoi se răstoarnă. Am coborât și am încercat să îi scot. Am

seamnă decât că mai puțini elevi vor repeta
școala, deci bani mai puțini. Totodată, unii instructori din Iași apelează la vechea metodă de
făcut sute de euro. Nu o știți? Păi ia de la elev
două-trei sute de euro, spunându-i că intervine
pe lângă examinatori ca să promoveze. Dacă elevul promovează, instructorul rămâne cu banii,
dacă nu, îi dă elevului înapoi. Acum, șmecheria
asta nu a mai mers... Sunt mai multe de spus, dar
discutăm și în alte ediții despre aceste probleme...

Criză mare și nu prea. Dezvoltatorii
imobiliari din Iași se sparg în figuri în
pensiunile din Bucovina. Lăutari
și mii de euro date pe dedicații
La urechile babelor a ajuns o bârfă care
spune că mai mulți dezvoltatori din Târg și-au dat
întâlnire la o pensiune din Bucovina. Acolo au
sărbătorit ziua unuia dintre ei, iar figurile nu au
lipsit. Care mai de care și-a etalat mașinile de
sute de mii de euro, iar când a venit vorba despre
dedicații au umplut buzunarele lăutarilor... Des-

tras cu un cârlig mașina pentru a o
pune pe roți. Mirosea foarte tare a
benzină. Am scos șoferul, apoi am
mers la fata care era în spate. Avea
niște adidași în picioare, destul de
mari, iar unul dintre picioare era prins
între scaun și stâlpul lateral. Am reușit să modific poziția scaunului și am
scos-o pe fată. Pe urmă, a luat foc
mașina, am mers la pasagerul din
dreapta, era semiconștient. S-a uitat
la mine, dar nu reacționa”, a spus Ovidiu, unul dintre ieșenii care i-au salvat pe cei doi dintre cei trei tineri.
Sorin PAVELESCU

pre ce dezvoltatori este vorba? Apăi babele nu vă
dau decât niște indicii... Numele lor încep cu B,
T, A... Să mai continuăm? Crecă v-ați cam prins
despre cine este vorba. A, au uitat babele să precizeze... Femeile nu au lipsit de la pensiune,
numai că nu erau femeile dezvoltatorilor...

Videochatistele și sugătoarele fac
reclamă clubului. Oare de ce?
La final de rubricuță, babele vă mai spun câte
ceva despre un mare club de fițe, Fratelo. De un
timp, acest club pare să fie evitat din ce în ce mai
mult de cupluri și de persoane serioase. De ce?
Păi ar fi câteva motive... Probabil, din cauza vânzărilor slabe, cei de la Fratelo s-au gândit să
abordeze o metodă destul de agresivă de publicitate și au apelat inclusiv la videochatiste. Astfel, în mediul online, tot mai multe domnișoare
care-și etalează anumite părți ale corpului recomandă oamenilor să meargă la Fratelo. Dacă ar
fi numai videochatistele ce recomandă clubul, ar
fi ceva, dar nu este așa... Cică e plin și de sugătoare... Ce-s alea? Apăi consultați dicționarul explicativ al interlopilor români!

