EVENIMENT

Vineri, 5 august

2

Primarii din județul Iași s-au întâlnit cu ministrul
Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel
Boloș. Primar: „A venit, a prezentat, iar
problemele noastre au rămas toate ale noastre”
Primarii din județul Iași care au vrut să discute
cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,
Marcel Boloș, au fost prezenți la întâlnirea organizată ieri la Casa Muzeelor. Tema principală de discuție a fost despre oportunitățile de finanțare prin
POR (Programul Operațional Regional) și PNRR
(Planul Național de Redresare și Reziliență). Au
participat și reprezentanți ai BRCT (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră) și ADR
(Agenția pentru Dezvoltare Regională) Nord–Est.
Ședința a durat câteva ore, iar primarii spun că au
nevoie de mulți bani pentru a moderniza județul
Iași. „S-a discutat despre măsurile de finanțare.
Concluzia e că, dacă nu vor face un ghid pentru
toți cei care vor să ia fonduri europene, rata absorbției nu va fi mare. Noi avem consultanți buni
cu care putem face proiecte. La noi în comună nevoile cetățenilor sunt mari și niciodată nu o să fie
satisfăcute sută la sută. Vrem să facem trotuare,
să punem covoare asfaltice, să aducem apă și gaz
peste tot în comună, să avem canalizare acolo
unde nu am reușit să ajungem cu conductele. Proiectul meu de suflet este cel cu trotuare și acces
la proprietăți și gazon, astfel încât comuna să
arate ca în Elveția. Cu asfaltarea suntem undeva
la 65 la sută din suprafața totală. Avem un drum
care face legătura cu Romanul și, după ce s-a prăbușit podul de la Luțca, oamenii trec pe la noi prin
comună. Era un drum care nu manifesta interes,
dar acum că avem legătura cu Neamțul trebuie să
grăbim proiectul de asfaltare”, susține Anton Anti,
primarul comunei Butea.

Primarii din județul Iași care s-au
întâlnit cu Marcel Boloș
au nevoie de finanțări
Nu toți primarii din cele 98 de comune din
județ au fost la întâlnirea cu Marcel Boloș, Ministrul
Investițiilor și Proiectelor Europene, fiind prezenți
doar 50. Cei care nu au reușit să ajungă la ședință
spun că au fost ocupați cu proiectele derulate în
comună. Primarii comunei Probota, Constantin
Zamisnicu, sau Aroneanu, Benoni Moruzi, nu au
ajuns la ședința cu ministrul Marcel Boloș, pentru
că au mulți subordonați în concediu și au preluat
din atribuțiile lor pe perioada în care sunt plecați.
„Eu am oameni plecați în concediu și trebuie să le
țin locul”, spune Constantin Zamisnicu, primarul
comunei Probota. Primarii spun că au nevoie de
finanțări pentru diverse proiecte. „Avem un proiect depus pentru 2 km de piste pentru biciclete
și sperăm să reușim să îl implementăm. Prin PNRR
l-am depus. Clădiri de reabilitat nu mai avem, drumurile sunt făcute prin proiectele de pe «Anghel

Saligny». Avem investiții de vreo 9 milioane de
euro pentru modernizarea drumurilor”, susține
Paul Mursa, primarul comunei Plugari. Primarii din
Iași s-au întâlnit cu Marcel Ciolacu, președintele
PSD, la începutul acestui an.

Primar: „Ministrul a venit,
a prezentat, iar problemele noastre
au rămas toate ale noastre”
Doleanțele primarilor legate de ghidurile de finanțare au fost publicate pe grupul primarilor din
județ care au fost transmise către Ministerul Fondurilor Europene cu o seară înainte de a veni ministrul la Iași. Unii primari nu cred însă că
problemele lor vor fi luate în seamă. „S-a discutat
despre posibilitatea accesării de fonduri europene, prin PNRR. La noi, în comuna Tomești, e nevoie de multe finanțări. Asfaltările de drumuri nu
sunt incluse în programele prezentate, numai apăcanalizare. Proiectele pe gaz nu sunt incluse nici
ele. Noi știam ghidurile și ce este eligibil dinainte
de această ședință. Foarte mult s-a pus accent în
noile programe pe componenta de eficientizare
energetică, cu panouri fotovoltaice. Dar o să fie
nebunie și aici, pentru că nu sunt pe stoc panouri
la firmele din domeniu și, chiar dacă se accesează
fonduri pentru câmpuri cu panouri fotovoltaice, o
să dureze până vor fi implementate. După ce s-a
discutat despre programe, fiecare primar a spus
problemele lui. Ministrul a venit, a prezentat, iar
problemele noastre au rămas toate ale noastre”,

spune Ștefan Timofte, primarul comunei Tomești,
din zona metropolitană a Iașului. În urmă cu o săptămână, a fost la Iași și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Pe de altă parte, primarii din județul Iași
mai spun că se mai gândesc dacă vor depune proiecte pentru obținerea finanțărilor pentru parcurile fotovoltaice.
Raluca COSTIN
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S-a terminat cu alcoolicii și cu
mâncătorii de semințe din parcuri!
„Big Brother”-ul Poliției Locale va fi cu
ochii pe parcurile din municipiul Iași

Biroul de Management al
Traficului Rutier din Iași a
anunțat că are de gând ca
în perioada următoare să
stea cu ochii pe parcurile
din municipiu.
Deocamdată, instituția are
în faza de testare o cameră
performantă al cărei model
urmează să fie instalat în
40 de parcuri din Iași
Sistemul de supravegheze va
veni în ajutorul Poliției Locale,
ușurând procesul de detectare și
prindere a indivizilor care vandalizează parcurile și deranjează ordinea
publică.

Poliției Locale îi va fi mult
mai ușor să stea cu ochii pe
parcurile din municipiu
De când a început sezonul estival, Poliția Locală a primit din ce în
ce mai multe sesizări în legătură cu
acumulările de deșeuri sau cazurile
de vandalism din parcurile de pe raza
municipiului Iași. Reprezentanții instituției fac tot posibilul să gestio-

neze situația, dar, având în vedere
obscuritatea în care se petrec evenimentele, acestora le este dificil să
surprindă făptașii.
Biroul de Management al Traficului Rutier va veni, în curând, cu o soluție care să asiste polițiștii locali în
încercarea lor de a prinde persoanele certate cu legea. 40 de parcuri
din Iași vor beneficia de supraveghere video. Deocamdată, modelul
de cameră ce urmează a fi folosit se
află în perioada de testare, dar, după
finalizarea acestei etape, ele vor fi
instalate. „Vor începe să fie monitorizate 40 de parcuri. E nevoie de
niște echipamente Cisco. Deocamdată, camera e în test. Va fi de mare
ajutor organelor de anchetă care încearcă să prindă persoanele certate
cu legea care acționează printre blocuri”, a explicat un reprezentant al
Biroul de Management al Traficului
Rutier.
În prezent, dotarea Biroului de
Management al Traficului Rutieri Iași
cuprinde 200 de camere mai noi, 16
camere LPR, iar 59 sunt în intersecții
și funcționează pe baza sistemului
vechi de monitorizare.

Biroul de Management se ocupă
de monitorizarea traficului din oraș
și intervine atunci când e necesar, în
cazul accidentelor, al ambuteiajelor
sau alte probleme care pot apărea.
Reprezentanții au menționat că
traficul devine mai greu de gestionat
din toamnă, atunci când începe
școala.
„Sunt zile și zile. După ce începe
școala, devine mai dificil, trebuie urmărite, în mod special, anumite trasee. Între orele 07:00 și 09:00 este
foarte aglomerat. De asemenea, se
mai aglomerează între orele 15:00 și
17:00, pe șoseaua Nicolina, capăt
Copou, pasarela Bucium. Noi încercăm, pe cât posibil, ca prin legislație,
semafoare și drumuri să încercăm să
decongestionăm traficul”, a explicat
un operator al Managementului Traficului Rutier, Constantin Lăzărescu.

Atribuțiile Biroului de
Management
al Traficului Rutier
Biroul de Management al Traficului Rutier se ocupă de monitorizarea
traficului rutier din municipiul Iași și,
la nevoie, intervine la sistemul de se-

maforizare în încercarea de a decongestiona traficul, atunci când acest
lucru este necesar.
„Rolul Biroului de Management al
Traficului Rutier este de a monitoriza
traficul rutier pentru a nu se face
blocaje în trafic, iar, dacă se produc,
trebuie să încercăm să aflăm cauza,
fie că este din cauza semaforizării,
fie că e din cauza unui accident sau
se defectează un autoturism”, a explicat operatorul Managementului
Traficului Rutier, Constantin Lăzărescu. Aceștia pot interveni de la distanță și în cazul producerii de
accidente rutiere.
„De exemplu, dacă într-o intersecție se produce un accident rutier,
dăm cu «zoom» și încercăm să aflăm
cât mai multe informații. Dacă accidentul s-a produs cu victimă, anunțăm colegii de pe teren, după care
aceștia se vor deplasa la fața locului,
iar în funcție de ce stabilesc ei acolo
se iau mai multe decizii. Dacă victima e încarcerată, sună la 112 și-i
dau mai multe informații, după care
eu iau legătura cu ofițerii de serviciu
de la Poliția Rutieră ca să le aduc la
cunoștință evenimentul. Ulterior, el
va trimite un echipaj în acea zonă să
analizeze faptele. Eventual, voi lua
legătura cu cei de la Salubris SA, în
caz că sunt resturi de caroserie sau
ulei ca să le curețe, astfel încât să nu
fie perturbată circulația din zonă și
să nu aibă loc alte accidente”, a mai
precizat Constantin Lăzărescu.
Înregistrările pe care aceștia le
au pot fi folosite inclusiv la procesele
din cadrul judecătoriilor.
„Dacă e nevoie de ele la proces,
se aduce o Ordonanță de către lucrătorii MAI și, în funcție de ce se poate
vedea pe înregistrare, ei o dau mai
departe organelor competente. Persoanele fizice au acces doar prin intermediul avocatului. Instanța de
judecată cere primăriei înregistrarea
respectivă”, a mai explicat operatorul de la Managementul Traficului Rutier în legătură cu instituția care stă
cu ochii pe parcurile din municipiu.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Ministrul Marcel Boloș a discutat la Iași
despre autostrăzile care străbat Moldova.
„Nu văd autostrăzile în pericol, din punctul
de vedere al finanțării sau finalizării lor”

Ministrul Marcel Boloș a fost la Iași
și a discutat cu reprezentanții
asociațiilor și cu autoritățile locale
despre autostrăzile A7 și A8. Acesta
dă asigurări că proiectele vor fi
implementate

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,
Marcel Boloș, a fost la Iași ieri, 4 august 2022, pentru a discuta despre investițiile din infrastructură,
respectiv autostrăzile A7 și A8. În cadrul întâlnirii
organizate la Primăria Iași, au fost prezenți primarul Mihai Chirica, președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, Vasile Asandei, directorul
general al ADR Nord-Est, precum și reprezentanții
asociațiilor din Iași. Liviu Manea, președintele
Asociației „Moldova vrea Autostradă”, a atras atenția asupra creșterii prețurilor materialelor de construcții și dacă această situație va conduce la
suplimentarea sumelor prevăzute în planul de investiții, dar și dacă există îngrijorări cu privire la
prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor.
„În ceea ce privește ajustarea de preț, noi am
adoptat două Ordonanțe de urgență care au permis ajustarea sumelor proiectelor de infrastructură. Nu vom renunța la numărul de kilometri de
autostradă. De exemplu, dacă avem 100 de kilometri în plan, facem doar 80, pentru că au crescut
prețurile la materialele de construcții. Acest lucru
nu se va întâmpla. Sumele în plus vor fi suportate
din valoarea publică națională. Nu se va da nimic
în plus de la UE pentru a acoperi diferențele după
ce au crescut prețurile la materialele de construcții. Suntem în primele 6 state membre ale UE care
au depus cerere de plată pentru obținerea sumelor necesare investițiilor în infrastructură”, susține
ministrul Marcel Boloș.

Ministrul Marcel Boloș a
discutat la Iași despre A7 și A8
Ionel Apostol, președintele „Asociației Împreună pentru A8” a întrebat ministrul dacă va fi
finanțată construcția autostrăzii Moțca, Iași, Ungheni. Ministrul Marcel Boloș susține că autostrăzile care nu sunt incluse în PNRR sunt finanțate
prin POR. „Ne-am dorit ca toate autostrăzile să se
implementeze în același timp, pentru că România
așteaptă de mulți ani aceste autostrăzi. Cele care
nu sunt incluse în PNRR (Programul Național de
Redresare și Reziliență) sunt în POR (Programul
Operațional Regional). Deci Lețcani, Ungheni este
cuprinsă în POR. Merg în continuare ca pregătire

a documentației. Eu nu văd autostrăzile în pericol,
din punctul de vedere al finanțării sau finalizării
lor. Trebuie un pic de monitorizare de la Compania
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
iar lucrurile vor intra în normal”, mai spune ministrul Marcel Boloș. Stadiul proiectului A8 pe sectorul Iași–Târgu Neamț a fost prezentat de
autoritățile județului și de reprezentanții firmei
Consitrans SRL, cea care elaborează studiul de fezabilitate pentru cei 100 de kilometri care străbat
județul Iași.

Implementarea proiectului autostrăzii
A8 se derulează conform
planului de investiții
Pe jumătate din traseu, studiul este aproape
finalizat, restul având unele întârzieri. Proiectarea
pe sectorul de la Moțca la Podu Iloaiei din Autostrada A8 Iași–Târgu Neamț–Târgu Mureș este
aproape gata. Reprezentanții firmei Consitrans
SRL, cea care elaborează studiul de fezabilitate
pentru acest sector din Autostrada Unirii, au arătat că pe tronsonul de la Moțca până la Podu Iloaiei
documentația este realizată în proporție de 90 la
sută. Totuși, secțiunea următoare, cea până la
podul de la Ungheni, ar putea avea unele întârzieri.
Lucrările la Autostrada A8 ar trebui finalizate la 31
august 2026. Proiectul autostrăzii A7 Bacău–Pașcani a primit recent avizul legat de acordul de
Mediu. Investiția a fost inclusă în autoruta de pe
traseul Ploiești–Buzău–Focșani–Bacău–Pașcani.
După avizarea indicatorilor tehnico-economici ai

tronsonului Bacău–Pașcani, recent, a fost emis și
avizul de Mediu pentru demararea investiției. Proiectul pe tronsonul din zona Moldovei va avea o
lungime totală de circa 77,4 kilometri, traseul fiind
localizat pe teritoriul județelor Bacău, Neamț și
Iași. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,
Marcel Boloș, a dat asigurări că indiferent de cine
vine la putere nu se pune problema ca proiectele
autostrăzilor să nu fie implementate.
Raluca COSTIN
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A fost semnat un nou contract de lucrări
pentru extinderea infrastructurii de apă
în județul Iași! Costel Alexe: „În 10-20 de
ani, cea mai mare problemă a României
va fi lipsa resursei de apă potabilă!”
Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost
prezent la semnarea unui nou contract de lucrări pentru extinderea infrastructurii de apă în județul Iași.
Contractul are o valoare de
74.977.000,00 de lei, fără TVA, iar perioada de execuție a lucrărilor este
de 24 de luni. Acestei perioade i se
adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție de 60
de luni de la semnarea procesuluiverbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Prin aceste lucrări, se dorește ca
sistemul de apă și canalizare din localitățile Sinești și Popești să se extindă și să se modernizeze. Totodată,
locuitorii din Brăești, Lungani, Bocnița, Sinești și Popești vor beneficia
de conducte noi de aducțiune de apă
potabilă. În Brăești și Sinești, se vor
construi stații de pompare apă potabilă, iar în Popești se vor înființa rezervoare și o nouă stație de
clorinare. În localitățile Popești, Doroșcani și Hărpășești (UAT Popești)
se va construi o rețea de alimentare
cu apă de peste 11 kilometri și o rețea
de canalizare de peste 9 kilometri,
precum și stații de pompare apă
uzată. În localitățile Sinești și Stornești (UAT Sinești) se va înființa o
rețea de canalizare, iar în localitățile
Popești, Doroșcani și Hărpășești se
va face o rețea de alimentare cu apă
și o rețea de canalizare. De asemenea, în Popești, se va construi o conductă de refulare.

Marcel Boloș a fost prezent
la semnarea unui nou
contract de lucrări pentru
extinderea infrastructurii
de apă în județul Iași, în
valoare de peste 500 de
milioane de euro
ApaVital a semnat joi, 4 august
2022, contractul de execuție a lucră-

rilor pentru extinderea sistemului de
apă și canalizare pe Axa 4: Brăești–
Sinești-Popești, din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă și Apă uzată
din judeţul Iași 2014–2020.
„Am fost astăzi prezent, alături
de autoritățile județene și cele locale
din Iași, la semnarea contractului de
execuție lucrări pentru proiectul de
apă, un proiect de importanță majoră
pentru județ, în valoare de peste 500
de milioane de euro, beneficiarii săi
fiind peste 190 de mii de locuitori.
Ritmul de implementare și tot ce am
văzut ca organizare pentru ca proiectul de infrastructură de apă să
prindă contur este unul de apreciat.
Am avut o bucurie deosebită să
vedem implicare atât din partea Consiliului Județean, cât și din partea
operatorului de apă care își face
treaba cu conștiinciozitate și care va
duce la bun sfârșit acest proiect de
mare importanță pentru locuitorii județului Iași”, a declarat Marcel Boloș.
Marcel Boloș este de părere că
oamenii din mediul rural apelează la
soluții provizorii în ceea ce privește
resursele de apă și le este destul de
dificil să înțeleagă că apa aceasta nu
cu adevărat potabilă și de calitate.
„Cu siguranță, din cele aproximativ 3900 de comune din țară, în jur
de 30% nu au încă branșamente la
infrastructura de apă. Sunt și soluții
pe care oamenii, la nivel de comună,
le-au identificat și s-au descurcat cu
variante de provizorat, însă este momentul oportun ca să nu se mai apeleze la forările acelea ce se fac
pentru ca oamenii să aibă apă, ci să
se intre în aceste proiecte care
schimbă standardele de locuire. Oamenii, mai ales cei din mediul rural,
au fost învățați cu soluțiile de provizorat, cu gratuitatea acestor servicii,
apa vine de la izvor, iar pentru ea nu
trebuie plătit. Atunci când apare fac-

tura pentru apă, este un moment
destul de dificil pentru locuitorii de
la țară să înțeleagă că aceste servicii
au la bază niște costuri, iar cineva se
preocupă ca apa să fie cu adevărat
potabilă și de calitate”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

În județul Iași, doar 18
comune nu beneficiază de
sistem de apă și canalizare
Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, este de părere
că asigurarea infrastructurii de apă
și canalizare trebuie să fie o prioritate pentru județul Iași, mai ales în
contextul în care perioadele de secetă sunt tot mai frecvente.
„Ne-am dorit foarte mult să-l
avem pe domnul ministru Boloș la
Iași, împreună cu echipa ministerială, deoarece vrem să le arătăm urgențele și, evident, prioritățile
administrației Consiliului Județean
în ceea ce privește dezvoltarea județului nostru. Avem speranța că la finalul anului 2026 sau 2029, așa cum
a spus și domnul ministru Boloș, județul nostru va arăta mult mai bine,
cu toate aceste resurse guvernamentale și fonduri europene investite. Vreau să vă spun că acel județ

care va reuși să-și asigure infrastructura de apă și canalizare, în
2030, va fi cel care va avea de câștigat, pentru că la cum arată astăzi
aceste perioade din ce în ce mai des
secetoase și lipsa resurselor de apă,
în 10-20 de ani, cea mai mare problemă a României nu va mai fi alimentarea cu gaz sau infrastructura
rutieră, ci va fi lipsa resursei de apă
potabilă” a declarat Costel Alexe,
președintele Consiliului Județean
Iași.
Din totalul de 93 de comune pe
care le numără județul Iași, doar 18
nu beneficiază încă de sistem de apă
și canalizare.
„La nivelul județului Iași, 18 comune nu sunt încă în sistemul nostru
centralizat, trebuie să ne înțelegem,
ei au alimentare cu apă și canalizare
în unele locuri, dar nu sunt în operarea noastră. Prin ajutorul acestor
fonduri guvernamentale și cu resursele proprii pe care le alocăm în fiecare an, sperăm ca în următorii ani
să aibă și aceste comune acces la
serviciile centralizate de apă și canalizare”, a declarat dr. ing. Mihail
Doruș, directorul general al ApaVital,
legat de noul contract de lucrări pentru extinderea infrastructurii de apă.
Codruța ȘOROAGĂ
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Proiectul Institutului Regional de Boli
Cardiovasculare Iași intră în linie
dreaptă! Marcel Boloș: „Vom definitiva
schema de finanțare, pentru ca proiectul
să poată să înceapă să fie implementat!”
Joi, 4 august 2022, Marcel Boloș,
ministrul Investițiilor și Proiectelor
Europene, a făcut o vizită la Iași. Cu
acest prilej, s-a discutat despre construirea Institutului Regional de Boli
Cardiovasculare care va fi în localitatea Miroslava, Iași. La discuții au luat
parte prof. univ. dr. Grigore Tinică,
managerul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.
Georgescu” Iași, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași,
Mihai Chirica, primarul municipiul
Iași, Vasile Asandei, directorul general al Agenției pentru Dezvoltarea Regională Nord-Est, precum și alți
reprezentanți ai autorităților publice
locale.
Institutul de Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași
avea anual, înainte de pandemia
COVID-19, în jur de 32.000 de pacienți. În timpul pandemiei, numărul
a scăzut. Iașul are un singur pat de
chirurgie cardiovasculară la un
număr de 42.370 de locuitori, în timp
ce, în restul țării, sunt 13.900 de locuitori la un pat. Numărul mare de
pacienți este principalul motiv pentru care se impune construirea unui
nou centru medical dedicat bolnavilor cardiaci.

Marcel Boloș: „Am reiterat
susținerea pe care Guvernul
României o are față de acest
proiect care deservește
peste 5 milioane de
locuitori din Moldova!”
Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a discutat joi, 4 august 2022, cu prof. univ.
dr. Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr. George I.M. Georgescu” Iași, și cu
autoritățile ieșene despre importanța construirii unui centru regional
dedicat bolnavilor de boli cardiovas-

culare din zona de Nord-Est a țării.
„Am vizitat Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Activitatea și eforturile lor sunt de lăudat, chiar dacă
se desfășoară în condiții destul de
sensibile, din punctul de vedere al
actului medical. Am văzut, de asemenea, că este nevoie de investiții în
Institutul Regional de Boli Cardiovasculare din Iași, astfel, am reiterat
susținerea pe care Guvernul României și eu, în calitate de membru al
Guvernului României, o avem față de
acest proiect care deservește peste
5 milioane de locuitori din Moldova.
În perioada următoare, vom definitiva schema de finanțare, pentru ca
proiectul să poată să înceapă să fie
implementat. În precedenta vizită
am văzut amplasamentul instituției,
iar astăzi am reluat discuția pentru
ceea ce însemnă finanțarea proiectul și cred că suntem în direcția
bună, astfel încât proiectul să poată
să prindă contur și ca implementarea să aibă loc. Angajamentul de susținere pe care l-am făcut este unul
pe care vreau să-l duc la bun sfârșit.
Asta depinde și de autoritățile județene, precum și de cele locale pe
care le știu proactive, ca demersurile
și tot ceea ce însemnă implementa-

rea proiectelor să fie duse la bun
sfârșit”, a declarat Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Proiectul Institutului
Regional de Boli
Cardiovasculare are mari
șanse să fie finalizat
până în anul 2026
Prof. univ. dr. Grigore Tinică a
atras atenția că Iașul are cel mai mic
Institut de Boli Cardiovasculare din
țară ca număr de paturi, dar ca
număr de pacienți se situează pe
locul al doilea, după București.
„Scopul vizitei ministrului Boloș a
fost unul de informare, ca acesta să
vadă condițiile în care funcționează
Institutul de Boli Cardiovasculare
«Prof. Dr. George I.M. Georgescu» din
Iași, iar noi am dorit să-i arătăm cum
muncim, care sunt condițiile și să
sperăm că, după ce a văzut tot ce se
întâmplă aici, ne bazăm pe încrederea dânsului că Institutul de Cardiologie Vasculară trebuie inclus în
primele poziții ale Programului Național de Redresare și Reziliență”, a declarat prof. univ. dr. Grigore Tinică,
managerul Institutului de Boli Cardio-

vasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași. Prof. univ. dr. Grigore Tinică este de părere că Institutul
Regional de Boli Cardiovasculare Iași
are mari șanse să fie finalizat până la
finalul anului 2026.
„Proiectul Institutului Regional de
Boli Cardiovasculare Iași este la stadiu de aviz de construcții, urmează
licitația, proiectarea și construcția
sa. Dacă va fi inclus în PNRR și mai
departe, pentru că acum este la poziția 36, dacă va fi inclus în cele 25 de
unități care se vor face, noi credem
că vom rezolva, iar la 31 august 2026
ne vom muta într-un nou institut. Un
alt proiect mare al României este
Spitalul Regional de Urgență de la
Iași, alături de celelalte 2 spitale de
urgență de la Craiova și de la Cluj.
Studiul de fezabilitate pentru aceste
proiecte a durat 7 ani, iar la noi studiul de fezabilitate a durat un singur
an, deci, viteza cu care ne mișcăm
noi este de cel puțin 6-7 ori mai
mare. De aceea, dacă vom fi susținuți, sunt sigur că acest proiect are
șanse de reușită”, a adăugat prof.
univ. dr. Grigore Tinică despre Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iași.
Codruța ȘOROAGĂ
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Au fost publicate rezultatele finale
de la Definitivat 2022! Câți candidați
ieșeni au promovat examenul

Ministerul Educației a publicat
ieri, 4 august 2022, rezultatele de la
examenul național de definitivare în
învățământ.
Astfel, anul acesta, după rezolvarea contestațiilor, 279 de candidați
din județul Iași au promovat și obținut definitivarea în învățământul
preuniversitar. La nivelul județului

Iași, rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru
definitivare în învățământ, după soluționarea contestațiilor, este de
71,72%, în creștere cu 2,57%, comparativ cu rezultatele inițiale.
Numărul candidaților cu nota 10
a rămas la fel ca în momentul în care
au fost afișate primele rezultate.

Rezultatele finale de la
examenul de
Definitivat 2022
În sesiunea 2022, în cadrul examenului de Definitivat, au fost declarați
promovați,
înainte
de
înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă, 5.136 de candidați cu medii între 8 și 10.
Dintre cei 8.615 candidaţi înscrişi
la începutul anului şcolar, au fost
prezenți la proba scrisă cei 7.586 de
candidați (93,65%) care au îndeplinit
cumulativ condiţiile prevăzute de
metodologia de examen. Dintre
aceștia, 325 de candidați s-au retras,
iar un candidat a fost eliminat pentru
fraudă. Șase lucrări au fost anulate
în centrele de evaluare.
Proba scrisă a fost susținută la
98 de discipline.
„După evaluarea contestațiilor
depuse, 87 la număr, 279 de candidați au reușit să obțină medii mai
mari sau egale cu 8, în condițiile în
care, după afișarea primelor rezultate, au fost declarați promovați 269
de candidați. Dintre aceștia, 1 candidat a promovat examenul cu media
10. Totodată, 43 de candidați au obținut medii cuprinse în intervalul
9,50–9,99, iar 172 de candidați au ob-

ținut note între 5 și 7,99. Cu note sub
5 au încheiat proba 22 de candidați”,
a declarat Antonina Bliorț, purtătorul
de cuvânt al Inspectoratului Școlar
Județean Iași.
Contestațiile au generat modificări de note pentru 85 de candidați.
Conform legislației în vigoare,
pentru a fi declarat promovat, un
candidat trebuie să obțină minimum
media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba
scrisă. Nota la proba scrisă are o
pondere de 70% în calculul mediei finale care trebuie să fie de cel puțin
8 pentru promovarea examenului.
La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 408 candidați.
Dintre aceștia, 19 candidați s-au retras. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă, dar o lucrare a
fost anulată în centrele de evaluare.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind,
de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru
didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.
Andreea TIMOFTE
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Fiecare copil trebuie să meargă la școală!
Ieșenii pot dona orice sumă de bani,
rechizite și produse utilizabile

Asociația „Harmony and
Hope” Iași inițiază o
campanie de strângere de
fonduri și produse școlare
necesare unui elev.
Membrii asociației se
adresează tuturor
oamenilor dispuși să ajute
180 de copii din Iași și din
Slobozia ce vor începe un
nou an școlar, în luna
septembrie. Campania se
desfășoară anual, copiii ce
provin din familii
defavorizate fiind susținuți
în traseul educațional ce lear putea asigura un viitor
mai bun
În fiecare vară, sute de familii din
satele ieșene, dar nu numai, se gândesc cu groază la începerea noului
an școlar, posibilitățile financiare
fiind limitate.

Ajutor pentru elevii din
familii defavorizate
Asociația „Harmony and Hope”
Iași inițiază și în acest an o campanie
ce vine în ajutorul elevilor care provin
din familii defavorizate, cu buget limitat. Astfel, toți oamenii binevoitori
sunt îndemnați să ofere susținere
acestor copii.
„Pentru că lumea asta nu ar
putea avansa fără educație, pentru
că niciun copil nu trebuie să fie analfabet, pentru că oricine poate avea
un viitor frumos, învățând, pentru că
sunt mulți părinți care nu-și pot trimite copiii la școala, din motive financiare, noi ne-am gândit ca și anul
acesta să strângem fonduri pentru
ghiozdane, rechizite și alte lucruri folositoare începerii noului an școlar.
Asociația noastră se ocupă de
aproximativ 180 de copii din Slobozia–Voinești, dar și din Iași, așa că,
având în vedere prețurile în creștere
continuă, vă solicităm ajutorul finan-

ciar sau material pentru a putea
cumpăra cele necesare pentru începerea noului an școlar.
Trebuie să ne gândim că nu este
vina copiilor că nu au mai mult și că
au dreptul la educație, la fel ca toți
ceilalți.
Noi o să organizăm și tabere de
zi, tabere în care copiii se recreează
și învață lucruri noi, ce sunt desfășurate o serie de activități care pentru
micuți contează, părinții neavând
posibilitatea să le ofere o vacanță”, a
declarat Ema Ciobanu, președintele
Asociației „Harmony and Hope” Iași.

Cum pot fi ajutați copiii?
Dacă cineva nu are cum să doneze bani, dar are de donat ghiozdane bune, curate, sau dacă este o
firmă care are în portofoliu și astfel
de produse și dorește să ne doneze,
poate face acest lucru oficial, cu un
contract de sponsorizare.
Pentru orice sumă pe care oa-

menii vor să o doneze puteți alege
oricare din variantele de mai jos:
cont
la
BCR:
RO82RNCB0175137620150001
(se
poate depune orice valută, pentru că
se face conversie automată în lei),
CodFiscal 32255584, beneficiar Asociația „Harmony and hope” Iași;
- PayPal: contact@harmonyassociation.ro;
Revolut:
0774043850/
0774043857.
Pentru donații în natură (ghiozdane, caiete, pixuri, carioci, creioane
colorate, radiere, ascutitori, rigle, penare etc.) ne puteți contacta la unul
din
numerele
0774043850,
0744245221, iar membri ai asociației
vor veni să le ia.
„Credem că împreună putem
schimba viitorul acestor copii, așa că
hai să facem un efort și să le asigurăm măcar strictul necesar pentru
începutul de an școlar!”, a adăugat
Ema Ciobanu.
Andreea TIMOFTE
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Ea e profa pe care o îndrăgește
orice licean! Carmen Răileanu:
„Cel mai important pentru un
tânăr este să știe bine o meserie”
Carmen Răileanu este unul
dintre cei mai apreciați
profesori de arte plastice
de la Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi” din Iași.
De 23 de ani, de când
lucrează în învățământ,
sute de tineri au trecut prin
„mâinile” dascălului care își
iubește enorm profesia. Nu
există an în care profesorul
ieșean să nu le ofere
elevilor de liceu
oportunități, precum și
șanse memorabile de a-și
aprofunda cunoștințele și
de a vizita lumea

Activitățile complexe coordonate
de cadrul didactic Carmen Răileanu
reprezintă o influență pozitivă în
viața tuturor participanților. Implicarea profesorului în zeci de proiecte
Erasmus a contribuit, în primul rând,
la dezvoltarea pe plan personal a elevilor ieșeni.

Zeci de proiecte Erasmus,
desfășurate cu succes
Carmen Răileanu este unul dintre
profesorii ieșeni ce se poate încadra
cu ușurință la categoria „așa da”.
Când profesorul Carmen Răileanu nu
este la catedră, nu uită de elevi sau
de școală, ci lucrează pentru proiecte care aduc plus valoare procesului de dezvoltare al tinerilor de la
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”
Iași.
O serie de proiecte importante
din cadrul Programului Erasmus+ au
deschis noi orizonturi tinerilor și-au
pus învățământul ieșean într-o lumină favorabilă.
Recent, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” s-a desfășurat proiectul intitulat „Vitraliul – formă, culoare
și lumină”, din cadrul Programului
Erasmus+, Acțiunea KA1 – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, în
baza contractului de finanțare înche-

iat cu ANPCDEFP, domeniul Formare
profesională (VET). Astfel, atât cadrul
didactic ieșean, cât și elevii participanți s-au deplasat în Spania și Italia
( Erasmus + KA1 – „Encouraging
Creative Thinking” – Barcelona, Spania).
„A fost un proiect care s-a desfășurat pe parcursul a 13 luni, un proiect foarte amplu în care am încercat
să facem elevii și societatea să conștientizeze de nevoia cunoștințelor
în IT, a noilor artiști și a copiilor de la
secția de arhitectură a colegiului
nostru. Astfel, 34 de copii au mers în
două mobilități în Verona, Italia și în
Malaga, Spania, unde au lucrat cu
firme de specialitate și au aprofundat tot felul de tehnici de a lucra pe
calculator și a-și transpune ideile,
astfel încât, atunci când ne-am întors acasă, noi am organizat workshop-uri pentru a-i învăța și pe
ceilalți tineri ceea ce au dobândit
acolo. Mai mult, am început să decorăm ferestrele colegiului, culorile vitraliilor văzându-se foarte frumos de
pe holuri”, a declarat Carmen Răileanu.
De asemenea, în contextul proiectului Erasmus + KA2 – „Building up
human values through art”, desfășurat în Spania, Carmen Răileanu a fost
pusă în postura de coordonator ar-

tistic. Mai mult, cadrul didactic a primit și certificat de participare la proiectul „Les memoires de 1916
ont-elles des frontiers? Constructions de la paix pour l’Europe” finanțat de către „Office Franco-Allemand
Pour La Jeunesse” ce a avut loc în
Franța.

Viziune europeană, în
„mâini” de profesor
Faptul că, până în momentul de
față, toate proiectele în care acest
profesor, alături de elevi, dar și de
alte cadre didactice, au adus doar lucruri benefice, o fac pe Carmen Răileanu să spere că lucrurile vor
decurge la fel de bine, sau chiar mai
bine.
„Am considerat dintotdeauna că
doar școala și cultura pot ridica omul
la un nivel superior. Așa cum înaintașii noștri, printre care și Gheorghe
Asachi, au contribuit la bunăstarea
Moldovei, prin înființarea de școli și
universități, consider că și noi, profesorii, trebuie să avem un rol determinant în formarea tinerilor de
astăzi. Cel mai important pentru un
tânăr este să știe bine o meserie din
care să-și câștige, măcar cu decență, pâinea. Din dorința de a înțelege cum au reușit alte culturi sau
alte state europene să realizeze

acest deziderat am aplicat pentru
proiecte europene de tip Erasmus pe
mai multe paliere, precum formarea
profesorilor, colaborarea între școli,
formarea vocațională și mentoratul.
În urma acestor experiențe, dovedite
a fi extrem de importante atât pentru
mine, cât și pentru elevi, am convingerea că viitorul învățământului constă în schimbul de experiență. Drept
urmare, anul acesta voi întreprinde
toate demersurile pentru a aplica la
concursul de obținere a titulaturii de
Școală VET a Colegiului Tehnic «Gheorghe Asachi», fapt ce va permite
elevilor să se formeze pentru carieră,
sub forma de cursuri de practică
specializată, la diverși operatori europeni”, a adăugat Carmen Răileanu.
Alte proiecte ce au venit în ajutorul elevilor, sub îndrumarea lui Carmen Răileanu, au fost Proiectul
privind învățământul secundar
(Rose), „Schema de granturi pentru
universități”, Programe de vară de tip
punte, Şcoala de Vară pentru Elevi
și „Casă, acasă, spații infinite”.
Precizăm că titulatura de „școală
VET” se dobândește prin mult efort și
documentație, dar, într-un final, instituția se bucură de sprijin important din partea partenerilor
europeni.
Andreea TIMOFTE
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Senatorul Maricel Popa a rămas fără
permisul de conducere după ce a fost prins
de radar cu 110 kilometri pe oră în localitate!

Senatorul PSD Maricel Popa a dat în
judecată Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Iaşi. Acesta a contestat în
instanţă decizia prin care agenţii de
Poliţie l-au transformat în pieton.
Oamenii legii au reţinut că Popa a
depăşit limita legală de viteză cu 60
de kilometri la oră. Senatorului
ieşean i-a fost suspendat dreptul de
a conduce pentru 90 de zile

20:12, aş fi condus autoturismul marca Skoda
dinspre Iaşi către Movileni cu viteza de 110 kilometri la oră, într-o zonă cu o limită de 50 de kilometri la oră, depăşind, astfel, viteza legală cu 60
de kilometri la oră”, a afirmat Maricel Popa.
Acesta a adăugat că, prin procesul-verbal
amintit, a fost sancţionat cu un avertisment, dar
şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule pe o perioadă de 90 de zile. „Vă rog
să constataţi nelegalitatea procesului-verbal întocmit cu încălcarea dispoziţiilor legale, sub aspectul lipsei indicării locului săvârşirii faptei”, a
Tupeu fără margini al senatorului PSD Maricel
mai spus senatorul PSD. Acesta a subliniat că
Popa! Politicianul a decis recent să dea în judeagentul constatator a menţionat „doar” Drumul
cată Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi.
Acesta a contestat la Judecătoria Iaşi procesul- Judeţean (DJ) 282 Iepureni.
verbal prin care a fost sancţionat de oamenii legii.
Senatorul ieşean speră să scape
Astfel, Maricel Popa le cere magistraţilor
cu obrazul curat,
ieşeni să dispună anularea procesului-verbal de
dând vina pe un... indicator!
contravenţie încheiat de agenţi pe data de 13 iulie
2022, dar şi a sancţiunilor aplicate prin documenÎn continuare, Maricel Popa a mai menţionat în
tul respectiv.
plângerea adresată instanţei că, în opinia lui, procesul-verbal ar fi lovit de nulitate, pe motiv că nu
Maricel Popa, cu carnetul
ar fi fost indicat actul normativ sancţionator. „Prosuspendat din cauza vitezei
cesul-verbal este lovit de nulitate şi sub aspectul
În plângerea adresată judecătorilor ieşeni, se- caracterului ilizibil al unei părţi din descrierea fapnatorul PSD a precizat că a fost sancţionat din pri- tei, unde ar fi trebuit să se afle identificarea mijcina vitezei cu care se deplasa. „Prin locului tehnic cu ajutorul căruia a fost constatată
procesul-verbal încheiat pe data de 13 iulie 2022, contravenţia”, a mai spus senatorul de Iaşi.
Mai mult, acesta a dat vina pe faptul că indis-a reţinut în sarcina mea că, în aceeaşi zi, la ora

catorul de la intrarea în localitatea Iepureni nu ar
fi vizibil! „Indicatorul de la intrarea în localitatea
Iepureni nu este poziţionat astfel încât să fie vizibil
pentru participanţii la trafic, fiind «ascuns» în vegetaţie”, a încheiat politicianul ieşean.

Nu este la prima abatere în trafic
De remarcat este faptul că senatorul PSD Maricel Popa nu a negat în nicio secundă faptul că ar
fi încălcat legislaţia rutieră, adică nu a contestat
că ar fi circulat cu viteza menţionată de poliţiştii
ieşeni. Acesta a contestat doar aspecte tehnice
care ţin de întocmirea unui proces-verbal de contravenţie. Astfel, senatorul ieşean speră să scape
fără suspendarea permisului de conducere pe o
perioadă de 3 luni.
Amintim faptul că senatorul PSD nu este la
prima sa „ispravă” de acest gen. În urmă cu câţiva
ani, acesta a contestat în instanţă un proces-verbal similar. Atunci, poliţiştii ieşeni l-au sancţionat
pentru că ar fi circulat cu viteză în zona Bucium.
În plus, acum câteva săptămâni, politicianul a fost
sancţionat de poliţiştii locali ieşeni după ce a parcat necorespunzător o altă maşină. Acum, senatorul Maricel Popa speră să scape de sancţiunea
primită pentru că a circulat cu 110 kilometri la oră
pe o şosea din judeţul Iaşi. Reamintim că Popa a
fost sancționat și de polițiștii locali pentru că a
parcat neregulamentar.
Ciprian NEDELCU
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Ghenuța SRL primește zeci de milioane de lei
de la CFR! Mizeria și jegul rămân pe scaune,
iar banii merg în buzunarele patronului!
Compania de curățenie Ghenuța
are anual contracte de zeci de milioane de lei de la CFR. Licitațiile se
fac la pont, Ghenuța SRL primind
multiple contracte pe același pachet
de servicii în aceeași zi. În anul 2021,
aceasta a primit de la SNTFC „CFR
Călători” S.A. – Sucursala București
nu mai puțin de 16.961.490 de lei pentru pachetul de servicii.

Ghenuța pune „gheruța”
anual pe zeci de
milioane de lei
Una dintre „căpușele“ locale ce
se hrănește cu banii CFR-ului este
Ghenuța SRL. Această companie,
deținută de Ștefan Ciolpan, are de
ani de zile contracte imense cu diverse sucursale CFR din țară pentru
servicii diverse de curățenie, erbicidare și reparații. Firma are o vechime de 27 de ani pe piață și are
sediul social în Iași.
Cele mai multe contracte și cele
mai bănoase au fost în anul 2021, când
Ghenuța a avut nu mai puțin de 5 contracte identice, în valoare totală de
16.961.490 de lei. Patru dintre aceste
contracte au fost atribuite către compania de curățenie, în data de 10 august 2021. Procedura prin care au fost
atribuită a fost de licitație deschisă.
Este important de menționat că 2 dintre contracte au chiar și bugetul identic, anume 5.202.000 lei.
Cu filiala CFR de la Iași, Ghenuța
a avut doar 2 contracte, pentru servicii de „reparații curente clădirea de
călători stația Gârleni”, fiecare în valoare de 250.000 de lei, totalul fiind
de 500.000 lei.
Pe lângă aceste contracte, tot în
2021, Ghenuța SRL mai avea contracte și cu Telecomunicații CFR SA
pentru diverse reparații ale coșurilor
de fum. Valoarea totală a câștigurilor
de la CFR pe care firma de curățenie
le-a încasat în 2021 este de 17.614.988
de lei.

Cât de curat este, de fapt, în
trenurile CFR curățate de
Ghenuța SRL
În trenuri, cei care fac naveta sau
merg ocazional cu CFR-ul sunt deja

obișnuiți cu mizerele condiții din vagoane. Reporterii BZI au mers cu trenurile CFR de la ora 07:02, din data
de 4 august 2022, cu direcția spre
Suceava. De asemenea, la ora 07:45,
reporterii au urcat în trenul care
venea din direcția Bacău. Aceste
două trenuri sunt folosite frecvent
de persoanele care fac naveta din
zona metropolitană către municipiul
Iași.
„Eu merg la muncă cu trenul.
Stau în Târgu Frumos, cel mai des
găsesc scaune jegoase, nici la toaletă nu am curaj să intru. Cel mai
murdar este în trenurile de seară. O
fi și oamenii de vină, dar la prima oră
am prins trenuri în care coșurile erau
pline, semințe pe jos, iar de praful de
pe scaune nu mai zic, e de-o vârstă
cu mine… Nu cred că le curăță la 24
de ore”, spune Mircea Scripcariu, navetist.
Cei care merg ocazional cu trenul
știu condițiile din CFR și, cumva, nu
mai sunt sensibilizați de „mireasma”
de la toaletă, de praful antic din plușul scaunelor sau de pelicula groasă
de praf de pe podeaua „proaspăt curățată”.
„Vin de la Piatra Neamț, am o
treabă în Iași. Merg rar cu trenul… Mi
s-ar părea normal să se facă mai des
curat în tren… În general, nu e cum
ar trebui să fie… E și vina oamenilor,
dar cel mai mult a CFR-ului, nu își
face treaba cum trebuie”, a declarat
Ciprian Bălan, călător dintr-un tren
CFR.
Teoretic, toate vagoanele CFR
sunt salubrizate o dată la 24 de ore,
acest lucru a fost confirmat, în tren,
de agentul de supracontrol.
„În garnitura asta se face curat
după-amiaza, la Bacău. Dar, oricum,
o dată la 24 de ore se face curat…”,
a declarat agentul de supracontrol.

Conducerea ANPC
a expus situația
Povestea curățeniei din trenurile
CFR este cunoscută de foarte multe
persoane. Președintele Autorității
Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, a făcut mai multe controale

recent în legătură cu acest subiect.
Acesta a descoperit numeroase nereguli cu privire la lipsa de personal
pentru curățenie, produsele slabe
sau chiar inexistente și lipsa de interes pentru igienizarea corectă a spațiilor CFR.
Horia Constantinescu a avut o
misiune pe subiectul curățeniei în
trenurile CFR. Acesta s-a întâlnit cu
personalul care face curățenie în
tren și a dovedit că, de fapt, nu se salubrizează corect niciun vagon.
„S-au aplicat sancțiuni și s-au
luat măsuri drastice în cadrul CFR.
Dialogul este permanent cu reprezentanții instituției, am și făcut un
program de implementare a măsurilor impuse în urma controalelor inopinate. Din păcate, recepțiile nu
sunt făcute corespunzător, lucrurile
ar trebui făcute mai bine, vizăm, în
continuare, desfășurarea de acțiuni
de control în cadrul tuturor structurilor CFR”, a declarat Horia Constantinescu, președintele ANPC.
Acesta a făcut verificări inclusiv
la loturile de produse de curățenie,
precum și la numărul de persoane
angajate la curățenie, rămânând stupefiat de ceea ce personalul de salubrizare numește „curățenie”.

Ghenuța SRL are un istoric
lung cu filialele CFR
În ultimii ani, se poate spune că
Ghenuța a dat lovitura cu contractele
de la CFR. Cu toate că firma există de
27 de ani, cea mai mare creștere a
fost în perioada 2019–2021, când a

avut diverse contracte atribuite prin
licitație deschisă, cumpărare directă
sau procedură simplificată cu filialele CFR.
În anul 2020, Ghenuța SRL a încasat de la sucursalele CFR suma de
32.936,898 de lei pentru servicii de
salubrizare, dezinfecție, dezinsecție,
erbicidare, deratizare și diverse reparații. În contracte figurează ca autorități contractante aceleași SNTFC
București, Compania Națională de
Cai Ferate „CFR” SA și CNCF „CFR” SA
– Sucursala Regională CF Iași – Unitate Operațională Iași.
Primul an în care Ghenunța a primit bani frumoși de la CFR a fost
2019. Bineînțeles, autoritățile contractante au fost aceleași sucursale
de la București și Iași. Suma totală pe
care a încasat-o firma lui Ștefan Ciolpan a fost de 25.201.105 lei.
În anii 2018 și 2017, firma Ghenuța
a avut câștiguri mai puține, la fel și
contracte. Pentru 2018, firma a încasat doar 406.850 de lei din contractele cu sucursalele CFR. În 2017,
există un singur contract, în valoare
de 1.210 lei.
Menționăm că reporterii BZI.ro
au încercat să ia legătura cu Ștefan
Ciolpan, dar acesta nu a putut fi contactat.
Ghenuța a pus „gheruța” pe zeci
de milioane de lei de la CFR, dar lipsa
serviciilor de curățenie și erbicidare
se vede de departe, lucru care dovedește că aceste sume au fost direcționate către buzunarele încăpătoare
ale lui Ștefan Ciolpan.
Andreea ANDREI
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Lovitură de teatru pentru firma care deține
ansamblul rezidențial Himson! Chiro
Limited S.R.L., amenințată cu insolvența
de o altă societate cu care a colaborat
Societatea care deține
Himson Residence din
municipiul Iași este
amenințată cu insolvența,
fiind acuzată că nu și-ar fi
onorat datoriile către o
firmă cu care ar fi
contractat. Alca Print
S.R.L. are pretenții de sute
de mii de lei de la Chiro
Limited S.R.L. Cei din urmă
susțin că firma care i-a
chemat în judecată a adus
marfă proastă și a făcut
lucrări „de mântuială”

Recent, firma Chiro Limited
S.R.L. care deține Himson Residence
a fost chemată în judecată, fiind cerută deschiderea procedurii insolvenței pentru aceasta. Alca Print
S.R.L. a cerut sute de mii de lei societății pentru plata serviciilor, însă
Chiro Limited S.R.L. susține că
aceste sume nu sunt justificate,
având în vedere că aceasta nu și-ar
fi executat obligațiile din contract.
Mai mult, adaugă că nu este intimidată de această cerere și că se va întoarce împotriva lor pentru pagubele
cauzate de lucrările neconforme.

Patronii de la Himson
Residence, amenințați
cu insolvența
Pe 2 august 2022, Alca Print
S.R.L. a introdus o cerere pentru
deschiderea procedurii insolvenței
față de Chiron Limited S.R.L. Într-o
notificare pe care ar fi trimis-o societății care deține Himson Residence
din
municipiul
Iași,
reprezentanții acesteia le reproșează celor de la Chiro faptul că nu
și-ar fi plătit partea lor de datorie în
urma lucrărilor pe care le-ar fi recepționat din partea Alca Print, menționând o factură în valoare de
122.284,54 de lei. Mai mult, Alca Print
le-a punctat faptul că societatea ar
fi retras abuziv sume prin interme-

diul biletelor la ordin, lăsate drept garanție în cazul neexecutării obligațiilor din contract. Sumele pe care le-ar
fi luat de la Alca Print prin biletele la
ordin ar fi în valoare de 237.139,88 de
lei.
Cele două societăți au contractat
pentru efectuarea unor lucrări la
complexul rezidențial Himson, fiind
vorba despre executarea, vânzarea
și montarea de uși interioare și uși
de acces. Suma totală din contract
este în cuantum de 624.199,60 de lei.
Cei de la Chiro Limited spun că Alca
Print este o societate neserioasă și
că le-a creat multe probleme din
cauza calității proaste a mărfii și a
montării greșite a ușilor.
Reporterii BZI l-au contactat pe
Cristinel Tenea de la Alca Print S.R.L.,
însă acesta a declarat că, momentan, nu dorește să discute despre
procesul intentat împotriva firmei cu
care se află în conflict.
Avocatul societății Chiro Limited
S.R.L. crede că această cerere a fost
introdusă cu scopul de a șicana, de a
intimida și că, cel mai probabil, va fi
respinsă de magistrați. Ulterior, avocatul Bogdan Fotea intenționează să
ceară în instanță recuperarea preju-

diciului cauzat de firma contractantă.

Cei de la Chiro Limited S.R.L.
cred că este vorba
despre o răzbunare
Avocatul societății Chiro Limited
S.R.L., Bogdan Fotea, a venit cu explicații în legătură cu cererea de deschidere a insolvenței pentru firma pe
care o reprezintă.
„La momentul actual, încă nu nea fost comunicat nimic de la Tribunal. Cu siguranță, o să facem
apărările care se impun. Alca Print
este o firmă extraordinar de neserioasă, nu suntem primii clienți cu
care au probleme. Pe portalul de justiție au și ei o cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței care are
termen pe 24, luna aceasta. Ceea ce
fac ei acum e o chestiune care pe noi
nu ne impresionează și nici nu ne intimidează în vreun fel. Probabil au
formulat această cerere dintr-o dorință de răzbunare”, susține avocatul
Bogdan Fotea.
Avocatul ieșean susține că societatea nu a plătit lucrările pentru
că nu au fost finalizate, iar cele executate au prezentat mari probleme

pentru Chiro Limited. „Dumnealor au
încheiat cu noi un contract de execuții de lucrări pe care nici până în
ziua de astăzi nu au înțeles să îl ducă
la bun sfârșit. Au livrat niște uși pentru tot complexul care sunt, într-o
proporție covârșitoare, caracterizate
de vicii și montaj neconform. Noi am
întocmit toată documentația necesară și am inventariat toate neconformitățile din lucrarea efectuată.
Le-am trimis notificare prin intermediul executorului judecătoresc, pe 14
aprilie 2022, ca să își îndeplinească
obligațiile. Nu s-a întâmplat nimic și
nici nu ne-au răspuns. Potrivit contractului, noi am decis să utilizăm
cele două bilete la ordin care au fost
emise de dumnealor cu titlu de garanție. Suntem puși în situația în
care, la momentul actual, trebuie să
contractăm cu altă firmă și să vedem
ce se poate face ca să se remedieze
problema”, adaugă avocatul celor de
la Chiro Limited S.R.L.
Urmează un întreg proces pentru
firma care deține Himson Residence,
urmând să se stabilească cine are
dreptate în acest caz.
Violina GORCINSCHI
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Acuzații grave au fost aduse la adresa
unui om de afaceri din Iași după ce un
tânăr a fost găsit într-o baltă de
sânge! Tatăl băiatului: „Vrea să
mușamalizeze, ține minori la muncă”

Tatăl băiatului strivit de un copac
face dezvăluiri șocante! Acesta vrea
dreptate după ce fiul său a ajuns în
comă la spital. Bărbatul aduce
acuzații grave despre cel la care
lucra fiul său și vrea să se facă
dreptate în această situație
Ioan Baciu, tatăl băiatului strivit de un copac,
face dezvăluiri șocante despre ceea ce s-a întâmplat în pădurea din Mădârjac. Ieșeanul aduce acuzații grave la adresa lui Vasile Bița, cel la care lucra
Ionuț, fiul său. „Vă aduc la cunoștință că fiul meu,
Ionuț Manole, lucra la pădure pentru Vasile Bița.
L-a luat în pădure, l-a dus, a venit noaptea, târziu,
pe data de 2 august 2022, și mi-a spus că băiatul
meu este în spital. Mi-a spus să stau liniștit, să nu
mă duc la el că o să rezolve tot și să o dăm la pace.
Eu i-am spus că nu am copil de vânzare. Ionuț
învăța și pentru școala de șoferi, iar Vasile Bița îi
promisese că îl va rezolva cu carnetul și cu tot. Vasile Bița are mai mulți minori care lucrează la el în
pădure, ilegal. Băiatul meu nu era în prima zi la
muncă, cum a spus el. Ionuț lucrează de un an

acolo. Am fost și la Poliție, la Sinești. Nu știu ce sa întâmplat cu copilul meu. Nimeni nu îmi zice
nimic. Vasile Bița mi-a zis să nu merg la Poliție, să
nu fac nimic și că rezolvă el. Eu vreau să se facă
dreptate pentru copilul meu”, a declarat Ioan
Baciu, tatăl tânărului strivit de buștean la Mădârjac.

Tatăl băiatului strivit de un
copac face dezvăluiri! Fiul său
se află în stare extrem de gravă
Din nefericire, de la spital vin vești extrem de
proaste pentru Ionuț. Băiatul strivit de un copac
este în continuare în stare extrem de gravă. Medicii fac tot posibilul să-l salveze. Aceștia au precizat că prognosticul, în ceea ce privește evoluția
stării de sănătate a tânărului, este unul foarte rezervat. „Pacientul a fost transferat la Spitalul de
Neurochirurgie pentru intervenție asupra hematomului intracranian. Acesta are multiple leziuni
craniene, dar și un traumatism pulmonar. Băiatul
prezintă stare generală extrem de gravă, este intubat și ventilat mecanic. Prognosticul este unul
foarte rezervat”, au precizat medicii ieșeni.

Tragicul accident a avut
loc pe 2 august 2022
Amintim că un băiat, de doar 19 de ani, a avut
parte de un accident teribil. Ionuț M. muncea la o
firmă privată ce se ocupa cu tăierea lemnului în
pădurea din comuna Mădârjac. Din nefericire, în
timpul orelor de muncă, un buștean a căzut și l-a
lovit în cap și pe umăr. Ionuț a ajuns la spital în
cursul serii de 2 august 2022. Colegii care se aflau
cu el în pădure când a avut loc accidentul au sunat
de urgență la numărul unic 112. La fața locului a
ajuns un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. Medicii s-au chinuit să ajungă la el, deoarece se afla
într-o zonă greu accesibilă. Ionuț a fost adus de
colegi cu un utilaj pentru a putea fi preluat de medici. Băiatul a fost găsit în stare critică. Acum,
tatăl băiatului strivit de un copac face dezvăluiri
șocante despre ceea ce s-a întâmplat. Tânărul
lucra la o asociație familială deținută de Vasile
Bița. Reporterii BZI au încercat, în repetate rânduri, să ia legătura cu Vasile Bița, dar acesta nu a
răspuns apelurilor telefonice.
Andreea PĂDURESCU
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Haos la Maternitatea “Elena
Doamna”, după ce toate
salariile au fost calculate
greșit! Angajații trebuie să
vină acum cu bani de acasă

Toți angajații de la
Maternitatea „Elena
Doamna” au avut probleme
cu salariile. Din vina
contabilității, unii au primit
mai puțin, alții mai mult, iar
acum în unitatea medicală
este un haos de nedescris
Întreg personalul de la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași a avut
probleme cu salariile. O parte dintre
aceștia s-au trezit cu mai puțini bani
pe card, iar alții cu mai mulți. Din
cauza acestei erori, în spital este un

adevărat haos. Toate acestea s-au
întâmplat după ce persoana care se
ocupa de calculul salariilor și-a dat
demisia, iar în loc a venit o altă persoană, fără experiență. Aceasta ar fi
trimis salariile calculate cu o lună în
urmă, iar diferențele de bani au fost
între 50 și 300 de lei de persoană.
Acest eveniment neplăcut a declanșat un haos în spital.

Haos la Maternitatea „Elena
Doamna”, după ce toții
medicii au avut
probleme cu salariile

Tot personalul de la Maternitatea
„Elena Doamna” a avut probleme cu
salariile, iar acum trebuie să își împartă banii între ei pentru a remedia
problema. Soluția găsită de conducerea maternității pentru această
problemă a fost ca toți cei care au
primit bani în plus să-i înapoieze și să
fie adăugați la cei care au primit în
minus. Cert este că remedierea
acestei neplăceri create cadrelor
medicale, dar și personalului nemedical, va dura, deoarece o parte dintre medici sunt în concediu și nu se
pot întoarce într-un timp scurt ca să
înapoieze banii pentru ca cei care au

primit mai puțin să își recupereze diferența.

Nu este prima problemă de
acest fel de la
maternitatea din Iași
Amintim că, în edițiile anterioare,
reporterii BZI au prezentat o problemă asemănătoare la Maternitatea
„Elena Doamna” din Iași. Atunci, personalul medical, printre care și medici de la Maternitatea „Elena
Doamna” din Iași, nu și-au primit la
timp salariile. Conform datelor intrate în posesia Cotidianului BZI,
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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 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!

EXPRES
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Ieşean, acuzat că a vrut să facă moarte de om!
Scandalul a izbucnit de la o ceartă banală
Un ieşean este acuzat acum că a
vrut să facă moarte de om. Aşadar,
ieri, procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus
trimiterea în judecată a lui Grigore
Urieşu.
Individul este acuzat de comiterea infracţiunii de tentativă de omor.
Totul, în urma unui scandal care a izbucnit de la o banală ceartă. Urmează ca Tribunalul Iaşi să
stabilească un prim termen al procesului penal. Mai apoi, magistraţii vor
asculta ce au de spus toate părţile
implicate, pentru a putea lua o decizie în această situaţie. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.

Ieşean, acuzat că a vrut să
facă moarte de om
după o ceartă banală
Anchetatorii ieşeni spun că Grigore Urieşu a intrat în vizorul lor în
urmă cu câteva luni. Asta, după un
incident ce părea a fi unul banal. În

ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.
Ieşeanul s-a întâlnit cu un cunoscut. Oamenii legii spun că, la un moment dat, între Grigore Urieşu şi
Marian L. a izbucnit o ceartă. Numai
că, susţin anchetatorii, totul a degenerat, iar Urieşu l-ar fi lovit puternic
pe Marian L. În momentul în care incidentul s-a sfârşit, autorităţile
ieşene au fost alertate printr-un telefon la numărul unic pentru situaţii
de urgenţă 112. La scurt timp, la faţa
locului au ajuns echipaje medicale şi
de Poliţie.

Victima lui Grigore Urieşu,
transportată de
urgenţă la spital
După ce i-a acordat victimei primul-ajutor, echipajul din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi
a transportat-o la spital. Astfel, după
câteva minute, bărbatul a ajuns la
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Spiridon” din Iaşi. Acesta a

Bursa bârfelor

beneficiat de îngrijiri de specialitate.
În acelaşi timp, medicii au constatat
că bărbatul a suferit leziuni de natură
să-i pună viaţa în pericol. Pe de altă
parte, oamenii legii au demarat cercetările şi au ajuns la principalul suspect: Grigore Urieşu.
Individul a fost săltat şi dus la audieri. După adunarea tuturor probelor
şi luarea declaraţiilor în cauză, procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Iaşi l-au trimis acum
în judecată, sub acuzaţia de tentativă

portantă ca orice, iar dacă este nevoie să calce
pe cadavre o va face. Cică raportul în urma controalelor nu arată deloc bine și în oricare țară
normală managerul ar fi zburat din funcțiune. Nu
așa merg lucrurile însă și la noi... Domnii de la Deneau ar trebui poate să se uite mai atent peste
situația din spital și să verifice și unele întâlniri
pe care domnul Bănuț le-a avut... Ar ieși de un
dosar frumos... Ce credeți?

Motociclistul șpăgar! Cum se stă pe
capul dezvoltatorilor din Iași și care e
rețeta pentru problemele inventate
Alo! DaNa! Urmăriți plicul cu 50.000 de
euro din buzunarul doctorului!
Ce vă zic babele încă de la începutul rubricuței de azi să știți că e un fel de marfă caldă și
proaspătă pentru ofițerii de la Deneau. Asta,
dacă au cumva chef de un dosar nou. După cum
s-a mai spus și prin gazetă, doftorul Bănuț Flimofte de la Spetalul mare din centru e de 3 săptămâni în concediu. O săptămână a fost plecat la
mare, iar de două linge clanțele birourilor din capitală. De ce? Păi vă explică babele. Bănuț are la
el un plic cu 50.000 de euro cash. Îi caută pe Ciuclă sau pe Parfila să-i ungă pe la barbă cu euroi.
Motivul? Da, e cel la care vă gândiți deja. Bănuț
ar da orice să nu fie schimbat din funcție. Vrea
musai să fie șef și nu îl interesează dacă pacienții
mor pe capete. Funcția de conducere e mai im-

În continuarea rubricuței de astăzi, babele sau gândit să mențină ritmul și să vorbească tot
despre șpagă. Când la urechile babelor a ajuns
această enformație pe care o să v-o relatăm mai
jos, au crezut că este vorba despre o glumă. Totuși, cică totul este cât se poate de real. Vorbim
despre Hadrean Morăritu, șeful de la Iseceu. Cică
acest individ este pus pe făcut bani. A găsit și pe
spatele cui să-i facă. După cum știți, Iseceul se
ocupă de blocuri, case, șantiere și ce o mai fi.
Dezvoltatorii imobiliari din Târg sunt ținta cea
mai bună pentru Hadrean, iar de o vreme stă călare pe ei și le cere șpagă. Ce face și cum s-a
aflat de povestea asta? Păi omul se urcă seara
pe o motocicletă și merge prin șantiere. Caută
fel de fel de probleme și, dacă nu găsește, inventează câteva pentru ca treaba să meargă unsă.
Ulterior, îl cheamă pe dezvoltatorul al cărui șan-

de omor. Din păcate, în ultimii 10 ani,
în judeţul Iaşi au fost semnalate tot
mai multe astfel de situaţii. Aşadar,
sute de ieşeni au fost cercetaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv, trimişi în judecată sau chiar condamnaţi pentru
comiterea unor infracţiuni cu violenţă împotriva persoanelor. Acum,
ieşeanul Grigore Urieşu este acuzat
că a vrut să facă moarte de om, urmând ca judecătorii să decidă ce se
va întâmpla în continuare cu acesta.
Ciprian NEDELCU

tier l-a vizitat și-i povestește ce probleme are.
Într-un fel sau altul, îl determină pe dezvoltator
să-i dea cașcaval, iar sumele nu sunt mici deloc.
Hadrean spune că trebuie să dea și el mai departe și nu se poate mulțumi cu puțin. A, era să
uităm. El spune că nu are încredere în subalterni,
dar asta e vrăjeală... Știe că toți ciupesc câte
ceva și de asta nu vrea să-i trimită pe teren, de
teamă să nu ia ei șpaga...

Rezervă din spital, renovată
pe repede înainte pentru ca senatorul
să poată fi internat în lux
La final de rubricuță, babele vă povestesc
câte ceva despre marele sinator Arăgăzel
Pompa. De ceva vreme, sinatorul pare că a avut
niște stări de rău, iar acum câteva zile a ajuns la
spetal. Cică au fost scoși pacienții dintr-o rezervă, s-a văruit, s-a schimbat mocheta, s-a instalat Netflix pe televizor și s-au schimbat și
obiectele sanitare din baie, că, deh, vine domn’
sinator la tratament. Apăi, bre, senatoare, oare
n-ar trebui să te fi internat tu la spetalul din Lețcani, ăla pe care ai aruncat meleoane de euro?
Să vezi și tu cum e să stai cu 10 în salon, să vezi
cum mor oameni lângă tine, să țipi și să nu vină
nimeni să-ți aducă ceva? Oare cum ar fi? Acum
e boierie la Lețcani, e cald, nu e ca astă iarnă,
când nici nu știai de ce mor pacienții, de frig sau
de covid? Deh, Arăgăzele, de unde să știi tu... Făte sănătos că bine nu poți fi!

