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Iulian Ungureanu a ajuns la limita răbdării! Ieșeanul
aduce grave acuze asociației de proprietari Țuțora 3:
„Noi suntem executați la bani, cu sânge rece!”
Ieșeanul își dorește ca lucrarea de la terasa blocului în care locuiește să fie făcută în mod corespunzător
și exclusiv pe cheltuiala asociației, nu din fondul de penalizări a asociației, fără aprobarea adunării generale
și a proprietarilor. Mai mult, Iulian Ungureanu este nemulțumit și de balustrada de la intrarea în bloc care
după nici un an s-a rupt din sudură.

Proprietarii sunt disperați: „Atunci când
plouă, pe terasa blocului se acumulează
bălți, deoarece apa nu se evacuează în
totalitate prin gurile de scurgere”
Iulian Ungureanu acuză asociația de proprietari Țuțora 3 că ar face lucrări de proastă calitate, motiv pentru care pe terasa blocului, după fiecare ploaie, se
acumulează apă. Deși apa nu se infiltrează încă în apartamente, proprietarii trăiesc în permanență cu această
teamă. Povestea nu este nouă, în anul 2020, asociația
de proprietari a fost dată în judecată, însă problemele
nu s-au remediat nici 2 ani mai târziu. „Am dat în judecată asociația de proprietari, am câștigat procesul, hotărârea a rămas definitivă și irevocabilă. Asociația
trebuia să vină să efectueze lucrarea în formă completă
și corespunzătoare, așa cum scrie în hotărârea judecătorească și cum reiese din raportul de expertiză judiciară de la terasa blocului. Lucrarea trebuia efectuată
de către asociație și trebuia să respecte normativele în
vigoare. Asociația a venit cu o firmă în timp ce procesul
era pe rol, în judecată, și ieșise hotărârea de la fond.
Judecătorul a hotărât ca lucrarea să fie făcută de către
asociație, exclusiv pe cheltuiala ei, și de către firma Izocon Grup Invest S.R.L. Asociației și firmei nu le-a convenit hotărârea de fond, iar atunci, fără acordul scris al
proprietarilor, nefiind finalizat nici procesul, asociația
a venit cu altă firmă și a efectuat o lucrare de stopare
a infiltrațiilor în apartamente pentru care ne-au luat
banii de la fondul de reparații, fără acordul nostru scris.
În luna octombrie a anului 2020, s-au efectuat lucrările
de stopare a infiltrațiilor de apă în interiorul apartamentelor, urmărind un singur scop, acela de a scoate din
culpă firma Izocon Grup Invest S.R.L., firma lor de casă,
care de peste 10-12 ani efectuează lucrări în cadrul
acestei asociații. Atunci când plouă, pe terasa blocului
se acumulează bălți, deoarece apa nu se evacuează în
totalitate prin gurile de scurgere, iar bălțile care rămân
se evacuează prin evaporare naturală. Noi am sesizat
asociația în nenumărate rânduri, dar au chemat din nou
aceeași firmă și au mai făcut iarăși o serie de peticeli
care nu au rezolvat problema nici la această dată”, a declarat Iulian Ungureanu. Iulian Ungureanu acuză asociația de proprietari că ar face lucrări de mântuială pe
bani grei
Iulian Ungureanu consideră că asociația de proprietari efectuează doar lucrări de proastă calitate, un
exemplu fiind balustrada de la intrarea în bloc care s-a
rupt la nici un an de când a fost dată în folosință. „Noi
am făcut adresă către executorul judecătoresc pentru
a fi pusă în executare hotărârea judecătorească, iar în
luna septembrie o să acționăm din nou în instanță asociația, ca să fie efectuată lucrarea de la terasa blocului
exact așa cum a decis judecătorul și cum spune raportul de expertiză judiciară. Noi am înștiințat atât organele de poliție, Serviciul Asociații Proprietari din cadrul

primăriei Iași, cât și Inspectoratul de Construcții Județean Iași asupra situației existente. Mai mult, această
asociație de proprietari efectuează tot felul de lucrări
pe banii proprietarilor, lucrări de proastă calitate. Un
exemplu sunt lucrările efectuate la scările de la intrarea
în bloc, lucrare ce a fost efectuată în luna august a anului trecut, iar balustrada este deja ruptă. Noi am sesizat
președintele de asociație să vină să remedieze problema, dar nu suntem băgați în seamă deloc. Vrem să
știm cine protejează această asociație de proprietari,
încât nimeni nu ia nicio măsură, acest lucru întâmplându-se din anul 2018 până în prezent. Noi, proprietarii, suntem executați la bani, cu sânge rece”, a
adăugat Iulian Ungureanu.
Nemulțumit de modul în care asociația de proprietari a ales să rezolve problemele de pe terasa blocului
este și Călin Cristian care deține un apartament la etajul
4. Proprietarul crede că, dacă s-ar efectua lucrări de
calitate, acestea nu ar trebui refăcute după doar câteva
luni.
„Se poate demonstra că informațiile spuse de Iulian
Ungureanu sunt adevărate. Acum a mai apărut o problemă la o balustradă, se fac foarte multe lucrări care
nu sunt în regulă. Problema se pune în felul următor,
când tu, ca asociație, faci o lucrare care costă peste
4000 de lei și după 2 luni balustrada ruginește și se
rupe, nu poți să spui că o s-o repari. Asta dovedește că
lucrările sunt de proastă calitate. Pe acoperiș, firma
care a fost contractantă, după reclamațiile domnului
Ungureanu, a venit din nou, după 2 luni de zile, și a mai
făcut o peticeală în plus. Deocamdată, apa nu se infiltrează, dar, dacă vorbim despre niște lucrări care peste
4-5 ani sunt luate de la capăt, dacă era o lucrare de calitate, nu erau atâtea probleme, o astfel de lucrare trebuie să te țină 20 de ani”, a declarat Călin Cristian, un
alt proprietar din acest bloc. Președintele asociației de
proprietari Țuțora 3: „El nu are ce face, a găsit o ocupație, în ultimii 4 ani, să reclame orice și oriunde”
Cristian Gabriel Paraschiv, președintele asociației
de proprietari Țuțora 3, a declarat că a apelat la o altă
firmă care să efectueze lucrările de pe terasa blocului,
deoarece S.C. Izocon Grup Invest S.R.L. nu era de acord
cu condițiile impuse de către asociația de proprietari.
„Domnul are diverse probleme psihice, a fost internat
la «Socola» de foarte multe ori. În primul rând, face

adrese peste adrese care nu se justifică. În al doilea
rând, S.C. Izocon Grup Invest S.R.L. a desfășurat acolo
activitatea, avem un proces cu firma de vreo 4 ani de
zile. Firma a făcut o lucrare provizorie pentru care a dat
garanție, după care a început să plouă, a venit să remedieze, iar de acolo a început tot bâlciul. Ne-a dat în
judecat, până să se finalizeze procesul, iar noi am făcut
lucrarea de hidroizolație cu o altă firmă, pentru că Izocon nu a acceptat condițiile pe care le-am pus noi. Am
vrut ca până la finalizarea procesului să punem banii
de materiale și ei să facă manopera. Dacă se dovedea
că sunt nevinovați, atunci noi plăteam și manopera,
dacă erau vinovați, plăteau materialele. Ei nu au fost de
acord să se întâmple așa, atunci am contractat o altă
firmă care a făcut lucrarea de la cap la coadă”, a declarat Cristian Gabriel Paraschiv, președintele asociației
de proprietari Țuțora 3.
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Doi ieșeni, lăsați fără banii din pensii chiar de
către factorul poștal! Mihai Gabriel Șerban a
recunoscut totul în fața magistraților

Doi ieșeni au fost lăsați fără banii din
pensii chiar de către factorul poștal.
În urma incidentului, magistrații din
cadrul Judecătoriei Pașcani l-au
condamnat recent pe Mihai Gabriel
Șerban la 2 ani de închisoare, cu
suspendare, pentru delapidare, fals
material în înscrisuri oficiale, fals
intelectual și uz de fals. Factorul
poștal a luat banii celor doi
pensionari și a semnat în numele lor,
sperând că va scăpa basma curată
din toată povestea
Un factor poștal i-a lăsat pe doi ieșeni fără
banii din pensii. După acest incident, magistrații
din cadrul Judecătoriei Pașcani l-au condamnat
recent pe Mihai Gabriel Șerban la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru delapidare, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual și uz de
fals.
De fapt, judecătorii au admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de anchetatori cu
ieșeanul. „Instanța constată că persoana vătămată Compania Naţională Poşta Română SA nu sa constituit parte civilă în procesul penal

împotriva inculpatului Mihai Gabriel Şerban. Dispune desfiinţarea totală a cupoanelor de pensie
cu numerele 174057 şi 347717”, au menționat anchetatorii ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Ieșeni, lăsați fără banii din
pensii: cum a izbucnit scandalul!
De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând fi contestată. Procesul ieșeanului Mihai Gabriel Șerban a început pe data
de 16 martie 2022. Anchetatorii au trimis la instanță acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu ieșeanul pentru acuzațiile amintite. În
edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.
„Inculpatul, în calitate de factor poștal la Oficiul Poștal numărul 1, la datele de 18 şi 27 aprilie
2018, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
cu intenție a semnat cupoanele de pensie cu numerele 174057 şi 347717 în locul destinatarilor și a
inserat fapte sau împrejurări necorespunzătoare
adevărului (respectiv că cei doi beneficiari ar fi
primit sumele de bani înscrise în cupoanele de
pensie, dar şi date de legitimare fictive), după
care a folosit cele două cupoane, predându-le Ofi-

ciului Poştal numărul 1 ca fiind încasate, însuşindu-şi astfel suma de 2.503 lei pe care o avea
în gestiune”, au spus anchetatorii ieșeni.

La audieri, Mihai Gabriel Șerban
a recunoscut totul
Persoana vătămată Poșta Română nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, având în vedere că suma de 2.503 lei a fost recuperată de la
ieșean. Totul a ieșit la iveală după ce cei doi ieșeni
au reclamat faptul că nu au primit pensiile în luna
respectivă. Așadar, dirigintele Oficiului Poştal numărul 1, pe baza celor două reclamații, a făcut verificări și a constatat că aspectele sesizate se
confirmă.
La audieri, ieșeanul care a lucrat, în perioada
18 iulie 2008–17 mai 2018, ca factor poștal la Oficiul
Poștal numărul 1 a recunoscut comiterea faptelor.
Când a fost întrebat de una dintre victime de ce
nu i-a adus pensia, ieșeanul i-a spus că nu avea
bani. Când totul a ieșit la iveală, individul a returnat prejudiciul produs, dându-și demisia din funcție. Acum, fostul factor poștal a fost pedepsit
după ce doi ieșeni au fost lăsați fără banii din pensii.
Ciprian NEDELCU
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Întrecere între autobuzele CTP! Un șofer inconștient
s-a angajat într-o depășire neregulamentară,
punând în pericol viețile pasagerilor

Comportamentul inconștient al șoferului a
fost sancționat de un ieșean pe rețelele de socializare. Acesta a surprins momentul în care conducătorul vehiculului a decis să depășească un alt
autobuz al Companiei de Transport Public Iași,
grăbit fiind să ajungă în următoarea stație.

Întrecere între autobuzele
CTP în Tătărași
În cursul zilei de luni, 8 august 2022, la prima
oră a dimineții, un șofer al Companiei de Transport Public (CTP) Iași a avut un comportament neglijent la adresa pasagerilor săi. Probabil din
dorința de a ajunge cât mai devreme în următoarea stație s-a angajat într-o depășire neregulamentară. Momentul a fost surprins de un alt
participant la trafic prin intermediul camerei de
bord, unde se vede clar depășirea pe linia dublă
continuă. Vehiculul CTP care circula pe traseul 47
s-a angajat în depășirea unui alt autobuz al companiei.
Poliția va efectua cercetări pentru a impune
normele legale impuse în situația prezentată. „Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași efectuează verificări pentru luarea măsurilor legale ce se
impun”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Anca Vîjîiac.
Purtătorul de cuvânt al CTP Iași, Andreea
Luca, susține că instituția pe care o reprezintă nu
admite astfel de comportamente și că vor fi luate
măsuri în legătură cu acțiunile șoferului în urma
evaluării amănunțite a situației.

„CTP Iași nu tolerează astfel comportamente
în rândul conducătorilor mijloacelor de transport
public. Situația de față va fi analizată în cadrul Comisiei de disciplină a instituției noastre, iar în
urma verificărilor vor fi dispuse măsurile necesare. De asemenea, această speță va fi prelucrată
și în cadrul următoarei ședințe de pregătire profesională”, a declarat Andreea Luca.

Șoferii CTP Iași nu sunt
la prima abatere
Tot în cursul anului 2022, un alt șofer al CTP
Iași a fost surprins pe camerele de luat vederi
ținând o sticlă de bere în mână. El a fost pedepsit
de judecători după ce a lovit cu vehiculul o minoră. Acesta a fost judecat și condamnat de magistrații din cadrul Judecătoriei Iași. Numele
acestuia este Bogdan Mirel Coșan. El a primit 2 ani
de închisoare cu suspendare pentru vătămare
corporală din culpă.
Minora traversa regulamentar pe trecerea de
pietoni în momentul producerii accidentului. În
urma impactului, victima a intrat în comă, fiind
transportată de urgență la Spitalul pentru Copii
„Sfânta Maria” din Iași. Din cauza faptului că leziunile au fost unele serioase, victima a fost transferată la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr. Nicolae
Oblu” din Iași.
Imediat după momentul producerii accidentului, polițiștii au constatat o alcoolemie de 0,17
mg/l alcool pur în aerul expirat. Din cauză că anchetatorii au constatat că nivelul alcoolemiei nu

era de dosar penal, Mirel Coșan a fost acuzat doar
de vătămare corporală din culpă.
În urma intervenției medicilor, minora și-a revenit, starea ei de sănătate îmbunătățindu-se.
Rămâne de văzut cum va fi sancționat șoferul
companiei de transport care s-a angajat într-o depășire neregulamentară, crezându-se personajul
principal al unei întreceri între autobuzele CTP Iași.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Ieșenii nu se grăbesc să ridice pastilele de
iodură de potasiu! Dr. Liliana Mihailov: „Nu
am avut pacienți care să solicite rețeta!”

Ieșenii nu se grăbesc să
ridice pastilele de iodură
de potasiu, deși ministrul
Sănătății, Alexandru Rafila,
a făcut un îndemn către
toți românii cu vârste de
până în 40 de ani să
meargă în farmacii pentru
a lua comprimatele.
Îndemnul ministrului
Sănătății vine după ce
forțele ruse au bombardat
din nou centrala nucleară
de la Zaporojie, din Ucraina
Administrarea pastilelor cu iodură de potasiu este o măsură strict
restrictivă. Pentru copiii mai mici de
o lună se administrează un sfert de
comprimat dizolvat în apă sau în
ceai. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 lună și 3 ani se va administra o jumătate de pastilă
dizolvată în apă sau în ceai. Copiii
între 3 și 12 ani vor lua un comprimat
de iodură de potasiu, în timp ce la
copiii de peste 12 ani și la adulți se
vor administra 2 comprimate. În
schimb, la adulții de peste 40 de ani
nu se recomandă profilaxia cu io-

dură de potasiu. Comprimatele de
iodură de potasiu se distribuie doar
în cazul în care are loc un accident
nuclear.

Dr. Liliana Mihailov: „Să
sperăm că nu vom ajunge să
folosim aceste pastile!”
Dr. Liliana Mihailov nu a avut
până în momentul actul pacienți
care să solicite prescripția în baza
căreia pot intra în posesia pastilelor
de iodură de potasiu. Cu toate acestea, medicul de familie susține că
populația nu a fost suficient informată în legătură cu modul în care se
administrează aceste comprimate.
„Nu am avut pacienți care să solicite rețeta pentru eliberarea pastilelor de iodură de potasiu. Am
înțeles că s-au făcut deja depozite
prin farmacii, dar noi nu am fost informați. Mă gândesc că o să primim
o informare, inclusiv despre maniera
în care trebuie acestea administrate. Poate o să se facă ceva
flayere, populația trebuie totuși educată și informată. Cred că așa cum
se face reclamă la atâtea, s-ar putea
face o reclamă susținută măcar cu o
lună-două înainte, încât oamenii să

știe foarte clar care este rolul acestor pastile. Totul trebuie standardizat, dar să sperăm că nu vom ajunge
să folosim aceste pastile”, a declarat
medicul de familie Liliana Mihailov.
La nivelul județului Iași, există 22
de farmacii implicate în distribuirea
pastilelor de iodură de potasiu, 16
dintre aceste fiind situate pe raza
orașului Iași. De asemenea, ieșenii
pot ridica pastilele și de la farmaciile
Catena din Dancu, Hârlău, Pașcani,
Tomești și Târgu Frumos.

Alexandru Rafila îi
îndeamnă pe românii cu
vârste de până la 40 de ani
să ridice pastilele de iodură
de potasiu
Ministrul Sănătății, Alexandru
Rafila, îi îndeamnă pe românii de
până la 40 de ani să ridice în cel mai
scurt timp cu putință pastilele de iodură de potasiu.
„Distribuția pastilelor e perfect
funcțională. Îndemn pe toată lumea,
pe toate persoanele de până la 40 de
ani, să se prezinte cât mai repede la
medicul de familie de la care trebuie
să primească prescripția pentru
pastilele de iodură de potasiu”, a

spus luni ministrul Sănătății.
Alexandru Rafila consideră că
după ultimele evenimente din
Ucraina este posibil ca tot mai mulți
pacienți să se adreseze medicilor de
familie pentru a ridica prescripția în
baza căreia pot intra în posesia pastilelor de iodură de potasiu.
„Există cerere mai mare, mai
mică, nu știu să vă spun. Dar probabil că pe măsură ce lucrurile se tensionează în Ucraina cererea va
crește. Însă medicii de familie trebuie să elibereze o prescripție celor
care trebuie să primească iodura de
potasiu”, a adăugat Alexandru Rafila.
Trebuie precizat că pastilele de
iodură de potasiu se recomandă să
fie administrate doar de către populația cu vârste sub 40 de ani, în termen de 40 de ani de la producerea
unui accident nuclear.
Declarațiile lui Alexandru Rafila
privind ridicarea pastilelor de iodură
de potasiu vin în contextul în care
forțele ruse au bombardat din nou
centrala nucleară de la Zaporojie, din
Ucraina, atac în care au loviți trei
senzori de radiații.
Codruța ȘOROAGĂ
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Bac 2022, sesiunea de toamnă: A mai
rămas o săptămână până la examen!
Cum arată calendarul complet

Examenul de Bacalaureat
2022, sesiunea august–
septembrie, începe cu
proba scrisă la Limba
română care este
programată pe data de 16
august, potrivit
calendarului oficial.
Amintim că absolvenții de
clasa a XII-a s-au putut
înscrie în perioada 18–25
iulie. Proba obligatorie a
profilului are loc pe 17
august, iar proba la alegere
a profilului și specializării
este programată pe 18
august
Pentru proba la alegere, candidații pot opta între mai multe discipline de examen, în funcție de
profilul fiecăruia.

O săptămână până la
susținerea examenului de
Bacalaureat
Absolvenții claselor a XII-a care
nu s-au înscris la examenul național

de Bacalaureat în sesiunea de vară
sau nu au promovat examenul mai
au o șansă, începând cu data de 16
august 2022.
Ultima zi de înscriere pentru
susținerea examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă, a avut loc
la data de 25 iulie.
Condițiile pe care un elev trebuie
să le îndeplinească pentru a promova examenul de Bacalaureat
sunt: să-și fi echivalat sau recunoscut, după metodologia de Bacalaureat 2022, toate probele de evaluare
a competențelor lingvistice şi digitale, să susţină toate probele scrise
şi să obțină nota 5, cel puțin, la fiecare dintre acestea, să obţină media
generală 6, cel puţin, la probele
scrise.
„Media notelor de la probele
scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media
generală a candidatului la examenul
de Bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99,
aceasta se rotunjeşte la 6,00”, a declarat Antonina Bliorț, purtătorul de

cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași.
Pentru proba la alegere, candidații pot opta între mai multe discipline de examen, în funcție de
profilul la care au studiat pe parcursul celor patru ani de liceu. Astfel, fie
că e vorba de anatomie și fiziologie
umană, biologie vegetală și animală,
chimie, economie, fizică sau geografie, toți candidații trebuie să susțină
proba la alegere.

Calendarul Bacalaureatului
de toamnă 2022
Pe data de 16 august 2022, va
avea loc prima probă scrisă, la
Limba și literatura română.
Pe data de 17 august 2022, candidații vor susține proba obligatorie
a profilului, la Matematică sau Istorie, urmând, la data de 18 august
2022, să fie susținută ultima testare,
la proba la alegere a profilului și specializării.
În intervalul 22–23 august 2022,
va avea loc evaluarea competențelor
lingvistice de comunicare orală în
limba română, iar pe 24 august 2022

va fi evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă. Ultimele probe orale
vor fi susținute în zilele de 25 (evaluarea competențelor digitale), 26 și
29 august 2022 (evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de
circulație internațională).
După aceea, pe 31 august 2022,
se vor afișa rezultatele la probele
scrise, până la ora 12:00, și va avea
loc depunerea contestațiilor, între
orele 12:00–18:00. Rezolvarea contestațiilor este programată între 1–2
septembrie, iar afișarea rezultatelor
finale va fi pe data de 3 septembrie
2022.
În sesiunea din vară, 14 tineri au
obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat 2022. Pe de altă
parte, cele mai multe contestații au
fost depuse la Limba și literatura română, 22.169 de contestații. La
proba obligatorie a profilului, 13.218
contestații (13.281 au fost depuse la
probă la alegere a profilului și specializării, iar la Limbă maternă au
fost 423 de contestații).
Andreea TIMOFTE
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Doctorii de la IRO Iași nu vor scoate un cuvânt
despre activitatea lor în fața colegilor de
breaslă. Se vor uita ca la cinema la una dintre
cele mai importante întâlniri
Niciun medic de la
Institutul Regional de
Oncologie Iași nu va vorbi
în cadrul unei conferințe
medicale cu participare
internațională care se va
desfășura în luna
septembrie la Brașov. IRO
Iași este singura unitate
medicală de oncologie din
România care nu are nici
măcar un reprezentant la
conferința respectivă.
Medicii oncologi ieșeni au
ales să fie simpli
spectatori, vizionând
desfășurarea
evenimentului doar online

Medicii de la Institutul Regional
de Oncologie din Iași au ales să fie
simpli spectatori la una dintre cele
mai mari conferințe despre oncologie din țară. Trebuie precizat că în
cadrul conferinței vor participa
peste 30 de speakeri din România,
SUA, Spania, Franța, Germania, Italia
și Grecia, însă nimeni de la Iași.

„Conferința este organizată de o revistă, «Politici de sănătate». Cum se
știe deja, speakerii sunt doar din Bucureștii, Cluj, Timișoara și din alte
țări. De la Iași nu va fi niciun reprezentant. Medicii de la IRO sunt doar
participanți la eveniment, vor intra
online. E ca și cum atunci când noi
organizăm OncoFem mă întrebați de
ce nu sunt speakeri din Timișoara.

Nu vă pot spune de ce medicii de la
noi sunt simpli participanți și nici
nu-i pot întreba de ce au ales așa”, a
declarat Mirela Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Iași.

Niciun medic de la
Institutul Regional de
Oncologie Iași la
conferința OncoHub 2022
Conferința OncoHub a ajuns la
cea de-a doua ediție, evenimentul
desfășurându-se la Brașov, în perioada 21–23 septembrie 2022. Medicii din toată țara și nu numai se
întâlnesc pentru a face schimb de
informații asupra cercetărilor recente și a tehnologiilor de ultimă oră
din domeniul oncologic, însă medicii
de la IRO Iași au ales să fie simpli
spectatori. „Este cea de-a doua ediție a Conferinței hibride OncoHub –
Conectarea medicilor și oamenilor
de știință pentru managementul
cancerului de generație următoare,
ediție ce va avea loc în perioada 21–
23 septembrie 2022. Cu toții ne simțim privilegiați să avem o astfel de
oportunitate de a face schimb de informații asupra cercetărilor recente
și a tehnologiilor de ultimă oră în domeniul oncologic pentru o gestionare îmbunătățită a pacienților cu

cancer, de la diagnostic la dezintoxicare. Reuniunea noastră la Conferința OncoHub va crea, cu siguranță,
posibilități excelente pentru schimbul de idei, opinii și inițierea sau
continuarea parteneriatelor de cercetare colaborativă, în special datorită oportunităților de rețea la fața
locului. Participarea și contribuția
dumneavoastră ar fi foarte apreciate. Este o oportunitate bine-venită de a extinde rețeaua noastră de
cercetare științifică”, a precizat întrun comunicat oficial președintele
conferinței, Bianca Gălățeanu. Din
străinătate participă prof. dr. Aristides Tsatsakis, Universitatea din
Creta, Heraklion, GR, prof. dr. Kelly
Velonia, Universitatea din Creta, Heraklion, GR, dr. Claude Lambert, Spitalul Universitar Saint-Etienne, Saint
Etienne, FR, dr. Jordi Camps, Spitalul Clinic de Barcelona, Barcelona,
ES, prof. dr. Giovanni Bussolati, Universitatea din Torino, Torino, IT, lector dr. Istvan Petak, Universitatea
Semmelweis, Budapesta, HU și Universitatea din Illinois, Illinois, SUA,
conf. univ. dr. Doru Paul, Medicina
Weill Cornell, New York, SUA, precum
și conf. univ. dr. Catherine Alix-Panabieres, Universitatea din Montpellier, Montpellier, FR.
Andreea PĂDURESCU
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Este nevoie urgentă de ajutor
pentru un băiat de doar 9 ani!
200.000 de euro, atât costă accesul
la o viața normală pentru Bogdan

Un băiețel, în vârstă de 9 ani, din Iași,
are urgentă nevoie de ajutor! Pentru
a duce o viață normală, Bogdan
depinde de o sumă uriașă de bani pe
care mama sa nu și-o permite
Anca Teodoru, o mamă din Iași, face un apel
disperat pentru a-și ajuta băiețelul de numai 9 ani.
Pentru Bogdan șansa la o viață normală costă
200.000 de euro. Mama acestuia nu își permite
aceste costuri, mai ales că își crește singură cei
3 copii. „Am nevoie de ajutor pentru băiatul meu.
Acesta are implanturi cohleare. Primul implant a
fost făcut când el avea un an și jumătate. Din nefericire, rezultatele acestei intervenții nu au fost
deloc pe măsura așteptărilor. Acum nu aude bine
și are nevoie de noi implanturi. Este nevoie și de

recuperare, terapii, dar sunt foarte scumpe”, a
precizat Anca Teodoru, mama lui Bogdan.

Bogdan are urgentă nevoie de ajutor
pentru a duce o viață normală
Zilnic, Bogdan are nevoie de ajutorul mai multor terapeuți. Acest tratament se desfășoară pe
parcursul a doi ani și ajunge la suma de 200.000
de euro. „Unii medici mi-au spus că are și probleme mintale, dar nu are nimic. Am stat de vorbă
cu mai mulți doctori și am hotărât că are mare nevoie de terapie. Are nevoie de terapie ADO, de terapie shadow, la domiciliu, și logopedie pe lângă
altele, cum ar fi stimularea auditivă pe partea de
implant. Îmi este foarte greu, pentru că sunt
mamă singură, cu trei copii mici. Tatăl lor nu ne
ajută cu nimic. Am făcut un calcul din care a re-

ieșit un total de aproape 200.000 de euro pentru
cei doi ani de terapie”, a spus Anca Teodoru,
mama lui Bogdan.

Donațiile pentru Bogdan se
pot face în contul mamei
Orice sumă, oricât de mică, îl poate ajuta pe
Bogdan să ducă o viață normală și să se poată bucura de copilărie. Oricine vrea să-l ajute pe Bogdan poate dona în contul mamei sale, Anca
Teodoru. Cont: RO43BRDE240SV33431122400. Reporterii BZI au prezentat, în edițiile anterioare, un
caz asemănător, al lui David Achiriloae. Băiețelul
a avut probleme cu vederea încă de la naștere,
fiind diagnosticat cu strabism. Bogdan are nevoie
urgentă de ajutor și se poate recupera doar dacă
va urma tratamentul prescris de specialiști.
Andreea PĂDURESCU
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Sorin Cîmpeanu, despre problematica
predării în școli fără pregătire didactică:
„Mi-a fost rușine să-i spun cuiva că nu
există calea legală de a preda într-o
universitate, dacă n-are formare inițială”

Amintim că, recent, pe site-ul oficial
al Ministerului Educației, a fost
făcută publică informația ce vizează
faptul că orice persoană cu studii
superioare ar putea să devină cadru
didactic, chiar dacă nu a urmat
programele de formare
psihopedagogică sau nu are
masteratul didactic, potrivit unei
excepții din proiectul Legii
învățământului preuniversitar
„Îndrăznesc să fac o paranteză, n-am spus-o,
dar, în urmă cu câțiva ani, într-o serie de proiecte
pe care le-am derulat împreună cu universități și
alte instituții din Statele Unite, am identificat un
profesor de origine română care preda de 20 de

ani la Harvard. Era conducător de doctorat, încerc
să depersonalizez pentru a nu expune fără să am
acordul acelui coleg. Îndrumase un vicepreședinte al Statelor Unite care își luase lucrarea de
doctorat cu el. A vrut să vină în România, i-am
spus, l-am încurajat. A venit, iar la o universitate
din România i s-a spus că nu poate să predea, nu
poate să fie angajat pe funcție didactică, pentru
că nu are DPPD-ul (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – n.r.).
Nici măcar nu s-a enervat acea persoană. El
preda de 20 de ani la vremea respectivă, acum are
aproape 30. A spus: «Știți, mie nu mi-a zis nimeni
că trebuie să fac asta, că, dacă mi-ar fi zis, eu
fiind o persoană studioasă, aș fi făcut». Mi-a fost
rușine să-i spun cuiva că n-are posibilitatea, că
nu există calea legală de a preda într-o universi-

tate, dacă n-are formare inițială”, a fost unul dintre exemplele oferite de ministrul Educației, în cadrul conferinței organizate sâmbătă, la Iași.
Acesta a spus că există o criză a cadrelor didactice care ar putea fi astfel rezolvată: „Avem
nevoie de educație pentru sănătate, avem nevoie
de acest modul, cu componenta de educație sexuală. Cine să predea? Profesorii de biologie, desigur. Avem oare suficienți profesori de biologie
pentru o disciplină care să facă parte din trunchiul
comun, care să conțină module adaptate vârstei
elevilor și să revină pe parcursul ciclului gimnazial
și liceal? Sigur, avem o criză a cadrelor didactice”,
a adăugat Sorin Cîmpeanu. De asemenea, Cîmpeanu a declarat și că noile legi ale Educației prevăd o creștere a finanțării universităților cu 42%.
Andreea TIMOFTE
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Poate că ai cumpărat acest produs, dar habar
nu ai avut că rețeta este din anul 1841. A fost
ținută în secret, însă delicatesa a ajuns la Iași

Pastrama de porc a
producătorului Andrei
Podeanu din Iași este
realizată după o rețetă
veche, din anul 1841,
apărută în cartea de bucate
boierești scrisă de Mihail
Kogălniceanu și Costache
Negruzzi. Produsul a primit
atestatul tradițional de la
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale
Andrei Podeanu, tânăr producător din comuna Aroneanu, Iași, a obținut atestatul de producător
tradițional pentru pastrama de porc
realizată după o rețetă veche, din
anul 1841, care a apărut în cartea
„200 de rețete cercate de bucate,
prăjituri și alte trebi gospodărești”,
scrisă de Mihail Kogălniceanu și Costache Negruzzi, tipărită la Iași, în
1841, unde este menționată rețeta de
pastramă. Cartea a fost retipărită în
1998. „Să iei piciorul cel de porc scos
pentru pastramă și, spălându-l bine,
să presări peste el silitra trebuincioasă, enibahar, sare și usturoi și
să-l pui în salamură să șază trei săptămâni. Și pe urmă îl scoți și îl ții trei
zile la teasc și după aceea îl pui la

fum, unde să steie 4 săptămâni, însă
la fum de măsură. Și apoi o iei de la
fum și, de voiești, o ferbi cu vin în
care pui trei cepe, frunze de dafin și
rozmarin și lași de ferbe sau un ceas
și jumătate sau mult două ceasuri și
atunce-i gata”, se precizează în rețeta pentru pastrama de mascur din
cartea scrisă de Mihail Kogălniceanu
și Costache Negruzzi.

Pastrama de porc
preparată la Iași a fost
atestată tradițional
Andrei Podeanu a obținut de la
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (MADR) „Atestatul pentru pastramă de porc de la Afumătoria
noastră”. Spune că a durat ceva timp
până a găsit rețeta tradițională de
pastramă pe care o respectă și
acum. „Noi am găsit rețeta într-o
carte veche cu rețete din zona Moldovei. Rețeta presupune ca pastrama să fie făcută cu fum de la
lemn, fiind simplă și tradițională. Am
căutat-o ceva timp până am găsit-o,
dar e recunoașterea muncii noastre,
a faptului că facem produsul ca pe
vremuri. Mai am de primit atestatul
pentru slăninuță, dar rețeta am
găsit-o în altă parte. Suntem pe ul-

tima sută de metri cu obținerea
atestatului. Acum avem comenzi, ca
de obicei, în această perioadă. Avem
vânzări mai bune la piață, dar mai
puțin la domiciliu, pentru că, probabil, lumea este plecată în concediu.
Din septembrie sperăm să crească
numărul clienților. Nouă ne merge
mai bine cu vânzările în ianuarie, februarie, față de iulie, august”, susține Andrei Podeanu, fondator
„Afumătoria noastră”. Povestea lui
Andrei și a Andreei Podeanu a fost
prezentată în edițiile anterioare ale
BZI. Produsele sunt realizate într-o
afumătoare ca pe vremea bunicilor,
unde preparatele sunt afumate cu
fag și cireș.

În Iași sunt 19 produse
tradiționale
atestate de MADR
Pentru a obține atestatul de producător tradițional ieșenii trebuie să
se adreseze specialiștilor Direcției
Județene pentru Agricultură Iași
care ajută producătorii în demersul
lor. Produsul tradițional trebuie să
fie obținut din materii prime tradiționale, să prezinte o compoziție tradițională sau un mod de producție
și/sau de prelucrare care reflectă un

procedeu de prelucrare tradițional și
care se distinge în mod clar de alte
produse similare, aparținând aceleiași categorii. Produsul atestat ca
fiind tradițional nu mai poate fi copiat și denumirea acestuia nu mai
poate fi folosită de nimeni altcineva.
De remarcat este faptul că acest
atestat presupune ca persoana respectivă să obțină produsele după o
rețetă tradițională, din comuna din
care provine beneficiarul, ingredientele folosite la prepararea produselor să fie din producție locală,
specifice zonei, măcar o etapă din
producție să fie executată manual,
dar și cantitatea de marfă să fie una
redusă semnificativ față de cele
produse industriale. Dacă producătorul nu respectă rețeta tradițională,
pierde atestatul de producător obținut de la Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale. În Iași sunt atestate 19 produse tradiționale din
carne, legume, fructe sau de patiserie. În anul 2021, au fost atestate noi
produse tradiționale din Iași. Aceste
produse, inclusiv pastrama de porc
din Iași recent atestată, sunt recunoscute la nivel național pentru faptul că nu au E-uri și conservanți.
Raluca COSTIN

<<

ACTUALITATE

Marți, 9 august

Asistentă medicală în timpul săptămânii,
sportivă de performanță în weekend! Ea
e frumoasa ieșeancă ce le face pe toate

Andreea Așchipoaei este o
frumoasă ieșeancă ce le
face pe toate! La doar 21
de ani, tânăra ce provine
din satul Hadâmbu,
comuna Mogoșești,
reușește să se împartă
între o serie de activități
care nu au prea multe în
comun. Dacă de luni până
vineri ieșeanca își petrece
timpul într-un cabinet
stomatologic, în weekend
merge la sală, fiind
campioană la bikini fitness
Fermecătoarea ieșeancă studiază în paralel la două instituții de
învățământ universitar, iar în timpul
liber își ajută părinții în administrarea afacerilor de familie.

Ambiția poate muta
munții din loc
Dacă majoritatea tinerilor, la vârsta de 20 de ani, încă nu știu exact
ce drum să urmeze în viață și aleg să
se distreze zi de zi, ieșeanca Andreea Așchipoaei nu face parte din

acea categorie. La doar 21 de ani,
frumoasa sportivă de performanță,
medaliată în cele mai cunoscute
competiții marca bikini fitness, reușește să-și împartă timpul între
marea sa iubire, Medicina, lucrând
ca asistentă, și antrenamente, studiind, în paralel, la Facultatea de Biologie și la Școala Postliceală
Sanitară „Ghica Vodă” Iași.
„Sunt studentă la Facultatea de
Biologie, specializarea Ecologie și
Protecția Mediului, anul II, dar sunt
elevă și la Școala Sanitară Postliceală «Ghica Vodă». Am ales să
merg și la facultate, dar și la «Ghica
Vodă», pentru că tatăl meu e administrator de firmă în domeniul agricol, iar mie mi-a plăcut mereu să văd
în detaliu tot ce ține de natură, mi sa părut interesantă Facultatea de
Biologie și am spus să încerc să
merg acolo.
Visul meu cel mai mare e să
ajung asistentă medicală în spital,
acum sunt asistentă într-un cabinet
stomatologic. Îmi place foarte mult
partea asta de medicină, să ajut oamenii. Le am pe bunicile mele și tot
timpul m-am ocupat și mă ocup de

ele, le monitorizez funcțiile vitale, le
iau tensiunea, e minunat să știi că
poți ajuta oameni care au nevoie de
tine”, a declarat Andreea Așchipoaei.
Tatăl este cel mai mare susținător al tinerei, toată familia bucurându-se de reușitele Andreei.
„Sunt genul de persoană care
mereu și-a ascultat părinții, pentru
că știam că vor veni momente în
care o să mă susțină foarte mult.
Tatăl meu m-a împins spre sport, el
practicând în trecut box, la fel și frații mei.
Pot spune că sunt multifuncțională, plec dimineața de acasă și
ajung seara, la 22:00”, a adăugat Andreea Așchipoaei.

Luptă pentru a le
face pe toate
Andreea Așchipoaei luptă pentru
a ținti cât mai sus în cel mai mare
proiect al său, numit „viață”. Toată
munca depusă a dat roade, concretizându-se printr-o serie de rezultate frumoase cu care se poate
mândri acum, dar și peste ani.
„Practic bikini fitness la nivel de
performanță, anul trecut am avut re-

zultate excepționale. Sunt vicecampioană, am obținut locul al II-lea la
Campionatul Național, locul III la
Campionatul Balcanic și, din nou,
locul al III-lea la Cupa României. Anul
acesta am lăsat-o un pic mai ușor cu
sportul, întrucât m-am focusat mai
mult pe muncă și pe obținerea permisului auto, dar cu siguranță voi
continua.
Am timp să mă și distrez în weekend, dar vin și acasă ca să petrec
timp cu familia mea. O mai ajut pe
mama la magazin sau pe tata cu
firma și, din acest punct de vedere,
mă împart cumva.
Stau singură de la 14 ani, părinții
mei au avut încredere în mine, îmi
gătesc singură, îmi fac curat singură, am devenit un om foarte disciplinat, asta înseamnă sportul.
În viitorul apropiat, mă văd evoluând frumos, lucrând ca asistent
medical într-un spital de renume din
Iași, alături de un băiat serios și stabil, ca mine. Îmi doresc foarte mult
să am o familie, minim 2 copii, eu
provenind dintr-o familie cu trei
copii, deci știu cât de minunat este”,
a menționat Andreea Așchipoaei.
Andreea TIMOFTE
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Firma de apartament a lui Ștefan Ciolpan
se abonează la încă 5 milioane de euro! În
prezent, Ghenuța SRL participă la licitație
în vederea mai multor servicii pentru CFR

Ghenuța SRL participă la
licitație pentru încă 4
contracte la CFR. Firma de
apartament a lui Ștefan
Ciolpan încearcă să ia încă
5 milioane de euro din
contracte „clasice” de
salubrizare, erbicidare,
deratizare și dezinsecție.
Cu toate că sucursala CFR
a fost acționată în instanță,
Ghenuța este ofertant
pentru 4 loturi de lucrări
Firma de apartament a lui Ștefan
Ciolpan așteaptă încă 5 milioane de
euro de la CFR pentru aceleași pachete de servicii de „curățenie”.
Această participare la licitație a fost
acționată în instanță, deoarece Ghenuța SRL nu are toate reglementările
legale pentru a putea efectua servicii de deratizare.

Procese împotriva CFR
Ghenuța SRL a depus oferte la licitațiile deschise de Compania Națională de Căi Ferate (CNCF) „CFR” SA
– Sucursala Regională CF Iași – Unitate Operațională pentru 4 loturi în

vederea asigurării serviciilor de salubrizare, erbicidare, tăieri vegetație, deratizare și dezinsecție spații
căi ferate (CF) și deservire grupuri
sanitare.
Sucursala Iași a CFR a fost chemată în instanță, deoarece Ghenuța
SRL nu are avizele necesare pentru
asigurarea serviciilor de deratizare,
dezinfecție și dezinsecție. Firma
care a acționat în instanță sucursala
ieșeană este una dintre cele care au
depus contraoferte.
„Autorizația de mediu, autorizația sanitar-veterinară și cea emisă
de Ministerul Sănătății, chiar dacă ar
fi să le aibă pentru activitatea de salubrizare, nu pot acoperi autorizația
de deratizare care, așa cum s-a arătat, este o autorizare specială. Modul
în care autoritatea contractantă a
înțeles să pună condițiile de clasificare, a înțeles să lotizeze, punând
deratizarea ca o cerință adiacentă și
neimportantă, solicitând doar autorizație sanitar-veterinară și o autorizație de deținere și utilizare de
substanțe, iar la personalul calificat,
doar certificatul de calificare profesională în care pe contractul de
muncă să apară un cod «COR».

Acestea nu sunt suficiente și acest
aspect duce la o încălcare vădită a
legii”, se arată în plângerea depusă
în instanță contra CNCF „CFR” SA –
Sucursala Regională CF Iași – Unitate Operațională.
Cu toate că a existat această acțiune în instanță, Ghenuța încă se
află pe lista participanților la licitație, ca ofertant pentru loturile 2, 3, 4
și 5 din licitația lansată de CNCF
„CFR” SA – Sucursala Regională CF
Iași – Unitate Operațională.

Firma de apartament
a lui Ștefan Ciolpan
vrea mai mulți bani
Ghenuța SRL funcționează, conform datelor oficiale, cu sediul în
Aleea Nicolina, numărul 13, Iași. Reporterii BZI.ro, în încercarea de a lua
legătura cu Ștefan Ciolpan, au căutat sediul firmei, dar, din nefericire,
acesta se află într-un apartament
dintr-un bloc de la acea adresă.
Ștefan Ciolpan refuză să răspundă apelurilor telefonice ale reporterilor. Prin urmare, nu oferă
nicio explicație legată de serviciile
plătite cu bani grei de CFR ce nu
sunt executate, de fapt.

Pentru o mai bună imagine a
acestui ansamblu, precizăm că
firma SC Ghenuța SRL funcționează
de 27 de ani pe piața din România. În
anul 2021, compania a avut, în mod
oficial, 145 de angajați. Aceștia ar fi
executat servicii de curățenie în mai
multe județe ale țării, conform contractelor expuse într-un articol anterior.
Angajații de la Ghenuța s-au
plâns de mai multe ori de condițiile
mizere în care muncesc și de salariile de subzistență pe care le primesc. În 2008, când compania
încasa milioane de lei de la CFR, un
angajat din Suceava primea, în
medie, un salariu de 500 de lei lunar.
Cu toate că salariul era infim, acesta
nici nu era plătit la timp, spre disperarea angajaților.
Firma de apartament a lui Ștefan
Ciolpan continuă să depună oferte
pentru banii CFR, dar nu pare că va
schimba în vreun fel modul prin care
onorează aceste contracte. Sucursala de la Iași a fost acționată în instanță, deoarece Ghenuța SRL nu
are avizele necesare efectuării serviciilor de deratizare, dezinsecție și
dezinfecție.
Andreea ANDREI
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Un medic celebru din Iași a cumpărat
o vilă în care o femeie s-a sinucis.
Proprietatea s-a vândut mai ieftin
din cauza trecutului întunecat

Christache Zanoschi, un
medic celebru din Iași, a
achiziționat o vilă unde în
urmă cu ceva timp s-a
sinucis o femeie. Vecinii
medicului care deține o
afacere de succes în Iași
spun că nu prea l-au văzut
pe noul proprietar
Medicul Christache Zanoschi,
patronul fabricii de medicamente
Ircon, a cumpărat o vilă din comuna
Tomești, Iași, unde în urmă cu ceva
timp fiica proprietarului s-a sinucis.
Femeia, în vârstă de 56 de ani, s-a
aruncat în fântâna din curtea casei.
Aceasta a recurs la gestul extrem pe
fondul mai multor evenimente nefericite: după două căsătorii eșuate,
femeia și-a făcut un credit la bancă,
iar în dimineața zilei de dinainte de
a se sinucide s-a certat cu membrii
familiei. Chiar dacă în vila de pe
strada Nucilor, nr. 40, puțini s-ar încumeta să locuiască, din cauza tre-

cutului întunecat, pentru medicul
Christache Zanoschi nu a contat
acest lucru. Mai mult, vecinii spun că
se zvonea faptul că doctorul a plătit
mai puțin pe vilă față de prețurile
practicate în zonă. Astfel, dacă o vilă
se vinde cu 40.000–50.000 de euro,
medicul ar fi plătit mult mai puțin.
Vecinii mai spun că nu prea l-au
văzut pe noul proprietar. „Am aflat și
noi că s-a vândut casa. Nu ne-am
așteptat, pentru că știam că acolo
fata fostului proprietar s-a sinucis.
Nu prea l-am văzut pe noul proprietar. Se vede că o să facă niște modificări la casă pentru că sunt în curte
niște materiale de construcții”,
spune unul dintre vecinii care locuiesc pe strada Nucilor.

Christache Zanoschi, un
medic celebru din Iași, a
cumpărat o vilă în Tomești
Astfel, vila ar urma să fie transformată într-o locuință mai spectaculoasă. În imaginile surprinse de
reporterii BZI se observă faptul că

acolo nu locuiește nimeni momentan și că sunt depozitate materiale
de construcții în curtea casei. Cel
mai probabil, clădirea va fi modificată și transformată în locuința pe
care își dorește să o aibă medicul
Christache Zanoschi. Zona unde va
locui omul de afaceri este râvnită de
dezvoltatorii imobiliari. În ultimii ani,
au apărut mai multe proiecte rezidențiale, iar mulți ieșeni care locuiau
la bloc s-au mutat la casă în Tomești. Pe strada Nucilor, dar nu
numai, sunt panouri cu noile proiecte rezidențiale. Reporterii BZI au
prezentat, în edițiile anterioare, și
casa ecologică a unui tânăr inginer.
Aceasta este făcută din cauciucuri,
balast și piatră naturală.

Medicul Christache
Zanoschi: „Nu știu ce
o să fac mai departe”
Contactat telefonic de reporterii
BZI, medicul Christache Zanoschi,
patronul fabricii de medicamente
Ircon, o afacere de succes din Iași,

nu a oferit prea multe detalii despre
vila din Tomești. „Momentan, nu pot
să vă spun prea multe despre asta.
Nu știu ce o să fac mai departe. Vă
mulțumesc! O zi bună!”, a spus
Christache Zanoschi. Patronul fabricii de medicamente Ircon s-a gândit
să lase drept moștenire afacerea
pentru care a primit o ofertă de 20
de milioane de euro celor care au
scos pe piață medicamente pentru
femei. Cele 30 de produse ajung în
statele ex-sovietice, iar compania
este una dintre cele mai importante
din industria farmaceutică. Fondatorul fabricii de medicamente Ircon,
localizată în zona industrială, în vârstă de 74 de ani, spune că s-a gândit
că cel mai bine ar fi ca afacerea să
fie gestionată de cei 35 de angajați
care l-au ajutat în ultimii 21 de ani să
scoată pe piață produse de cea mai
bună calitate, destinate femeilor.
Christache Zanoschi este un medic
celebru din Iași care a dezvoltat o
afacere de succes cu medicamente.
Raluca COSTIN
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Când au tras-o pe dreapta, polițiștii ieșeni au
constatat că nu e la prima abatere! Mihaela Cozma
gonea pentru a-și opri fiul să joace la „păcănele”
O ieșeancă a fost prinsă din nou
băută la volan. După incident, magistrații din cadrul Judecătoriei Pașcani
au dispus recent condamnarea Mihaelei Cozma la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru conducere sub
influența alcoolului. „Inculpata Mihaela
Cozma va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Consiliului
Local Pașcani sau al oricărei instituții
aflate in subordinarea acesteia”, au
precizat judecătorii ieșeni. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.

De remarcat este faptul că sentința emisă de Judecătoria Pașcani nu
e definitivă, aceasta putând fi contestată. Acest proces al Mihaelei Cozma
a început pe data de 18 noiembrie
2021. Procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Pașcani au
trimis-o din nou în judecată pentru
conducere cu alcoolemie. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.
„Pe 30 noiembrie 2020, în jurul
orei 14:45, inculpata a condus autoturismul marca Audi pe Drumul Județean 208, în satul Topile, având o

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi, Str.Zorilor
nr.11, Jud.Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare AGROCOMPLEX GLOBAL S.R.L., desemnat prin Încheierea nr. 22/F/27.10.2021,
pronunţată de Tribunalul Vaslui–Secția Civilă, în dosarul nr. 1931/89/2021,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de
Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data de
16.08.2022, ora 13:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următoatrelor active mobile, proprietatea debitoarei:
Bunuri mobile
Cant.; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA)
Mijloace de transport
22.766,00
Dacia Logan
1
7.757,00
Dacia Logan
1
7.777,00
Volkswagen Transporter
1
7.232,00
Obiecte de inventar
729,00
Aparat de sudura
1
45,00
Aspirator
1
18,00
Birou
2
39,00
Birou
2
60,00
Birou neos
1
119,00
Casetiera 3 sertare
3
60,00
Coltar
2
21,00
Etajera inalta lata
6
175,00
Laptop
1
35,00
Masa consiliu
1
115,00
Motopompa Ruris MP50
1
11,00
Polizor(flex)
1
11,00
Polizor (flex)
1
18,00
Obiectele de inventar se vând doar împreună, în bloc
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din 16.08.2022, nu se va reuși valorificarea
tuturor activelor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii,
în aceleaşi condiţii, în data de 22.08.2022, 29.08.2022, respectiv
05.09.2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare, au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la

îmbibație de peste 0,8 grame la mie
alcool pur în sânge (prima probă –
2,13 grame la mie alcool pur în
sânge, iar a doua probă – 1,93 grame

la mie alcool pur în sânge)”, au afirmat anchetatorii ieșeni.
Continuarea pe www.BZI.ro
Ciprian NEDELCU

data de 15.08.2022, 21.08.2022, 28.08.2022, respectiv 04.09.2022, ora 12:00,
la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.91, alin.1,
din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau
lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, aranţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de
orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor este
licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 04.08.2022.
Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în ședința Adunării Creditorilor
din data de 04.08.2022. Înscrierea la licitaţie se face cu cel mult una zi lucrătoare, ora 16:00, înainte de data licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de
participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare
al debitoarei nr: RO39BTRLRONCRT0452340801, deschis la Banca Transilvania. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii.
În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar
se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea activelor se va programa în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, la data programării vizitei, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va
permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar
în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă
însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activelor mobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia
necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare
a licitaţiei, precum şi descrierea activelor mobile supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la online de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării
caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis
la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro,
la
tel.
0733.683.702,
0724.332.099,
mail:
vanzari@lrj.ro,
mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.
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Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării
țin și verific evidența contabilă la SC,
ONG, PFA.
Ofer consultanță în probleme
economice și reprezentare cu ocazia
oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490.019

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

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:

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

ANGAJEAZĂ Asistent Manager

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747. 982. 597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă viitorul
magazin Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilitățile,
cu vitrină mare (15ml) pretabil
pentru diferite activități. FD21027
Tel: 0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construcție 2016, structură
pe cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5,

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

ANUNȚURI
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare
pc / limba engleză, EUROPA
TRADE SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italia
nă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htr-
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spedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole
din textile, fără studii și
experiență precizate, CONFECȚII
INTEGRATE MOLDOVA SRL IASI.
Relații la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro,
STR.BUCIUM NR.34.
Confecționer asamblor articole
din textile, 8 clase, experiență 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Relații la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.

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

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

Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.

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

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

Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
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0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii,
limba engleză, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR
SRL. Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
SA. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
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Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.

MEDIU
SC SUN RESIDENCE SRL titular al
proiectului „Construire 3 locuințe
colective, împrejmuire,
sistematizare verticală, racorduri
utilități, organizare de șantier”
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenția pentru Protecția
Mediului Iași în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul
susmenționat propus a fi
amplasat în satul Valea Adâncă,

comuna Miroslava, NC/CF 94329,
județul Iași. Realizarea proiectului
„Construire 3 locuințe colective,
împrejmuire, sistematizare
verticală, racorduri utilități,
organizare de șantier” nu se
supune procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului și nu
se supune evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Iași din municipiul Iași, Str. Calea
Chișinăului nr. 43, județul Iaşi, în
zilele de luni-vineri între orele 814 şi la următoarea adresă de
internet: www. apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei etapei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de
internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Iași.
SC SUN RESIDENCE SRL titular al
proiectului „Construire locuință
colectivă, împrejmuire,
sistematizare verticală, racorduri
utilități, organizare de
șantier”anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Iași în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului pentru
proiectul susmenționat propus a
fi amplasat în satul Valea Adâncă,
comuna Miroslava, NC/CF 92545,
județul Iași. Realizarea proiectului
„Construire locuință colectivă,
împrejmuire, sistematizare
verticală, racorduri utilități,
organizare de șantier” nu se
supune procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului și nu
se supune evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Iași din municipiul Iași, Str. Calea
Chișinăului nr. 43, județul Iaşi, în
zilele de luni-vineri între orele 814 şi la următoarea adresă de
internet: www.
apmis.anpm.ro.Publicul interesat
poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei etapei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de
internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Iași.
COMUNA ERBICENI, titular al
proiectului de plan „CONSTRUIRE
BAZA SPORTIVA TIP 1, SAT
ERBICENI, COMUNA ERBICENI,
JUDETUL IASI (cu conditia
elaborarii si aprobarii PUZ)”,
propus a fi implementat în sat
Erbiceni, NC61843, comuna
Erbiceni, județul Iași, anunță
publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu. Informațiile
privind conținutul documentației
tehnice a proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Iași –
mun. Iași, Calea Chișinăului nr. 43,
Iași, zilnic între orele 8:00 –
16:00. Observațiile publicului se
primesc la sediul APM Iași in
termen de 18 zile de la publicarea
anunțului.

LICITAȚII
CONCESIONARE TEREN IN
SUPRAFATA DE 1153 MP
APARȚINÂND DOMENIULUI
PRIVAT AL COMUNEI
MIROSLAVA. 1. INFORMAŢII
GENERALE PRIVIND
CONCEDENTUL : denumire: UAT
COMUNA MIROSLAVA, cod fiscal
: 4540461, adresa : SAT
MIROSLAVA STR. CONSTANTIN
LANGA NR. 93, COMUNA
MIROSLAVA , COD 707305, JUD.
IAŞI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro
2. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND obiectul concesiunii:
1153mp teren intravilan sat
Bratuleni, comuna Miroslava, jud
Iași , NC 90615 pentru construire
hală reparații și închiriere utilaje
pentru construcții. Redevența :
este de minim : 9130 lei/an. 3.
INFORMAŢII PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate
pot înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de
atribuire : costul documentaţiei
este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 19.08.2022,
orele 13.30.Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație
de atribuire: 19.08.2022, orele
13.30. 6. INFORMAŢII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 26.08.2022,
orele 13.30 ; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi ,
cod postal 707305 ; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă : un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior
şi unul interior. 7. DATA ŞI LOCUL
UNDE SE VA DESFĂŞURA
ŞEDINŢA PUBLICĂ DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
29.08.2022 , ORELE 10.00 la
sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi. 8. DENUMIREA,
ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON
, TELEFAX, ŞI ADRESA DE E-MAIL
A INSTANŢEI COMPETENTE ÎN
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
APĂRUTE ŞI TERMENELE
PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:
Tribunalul Judeţean Iaşi , Secţia
contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A , jud. Iasi ,
cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/ 219899; e-mail : tr-iasireg@just.ro. 9. DATA
TRANSMITERII ANUNŢULUI DE
LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICĂRII: 08.08.2022.
ÎNCHIRIERE TEREN ÎN

SUPRAFAȚĂ DE 5973 MP
APARȚINÂND DOMENIULUI
PRIVAT AL COMUNEI
MIROSLAVA, NC 95987
INTRAVILAN SAT BRATULENI
,COMUNA MIROSLAVA,JUDEȚUL
IAȘI 1. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND AUTORITATEA
CONTRACTANTA: denumire: UAT
COMUNA MIROSLAVA, cod fiscal
: 4540461, adresa : SAT
MIROSLAVA STR. CONSTANTIN
LANGA NR. 93, COMUNA
MIROSLAVA , COD 707305, JUD.
IAŞI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro.
2.
INFORMAŢII
GENERALE PRIVIND obiectul
închirierii: teren în suprafață de
5937 mp aparținând domeniului
privat al comunei Miroslava, NC
95987, intravilan sat Bratuleni,
comuna Miroslava, județul Iași
pentru depozitare aggregate
minerale. Prețul chiriei : este de
minim : 600 lei/lună. 3.
INFORMAŢII PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate
pot înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de
atribuire : costul documentaţiei
este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 19.08.2022,
orele 13.30. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație
de atribuire: 19.08.2022, orele
13.30. 6. INFORMAŢII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 26.08.2022,
orele 13.30 ; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava , sat Miroslava
, comuna Miroslava , judeţul Iasi ,
cod postal 707305 ; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă : un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior
şi unul interior. 7. DATA ŞI LOCUL
UNDE SE VA DESFĂŞURA
ŞEDINŢA PUBLICĂ DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
29.08.2022 , ORELE 11.00 la
sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi. 8. DENUMIREA,
ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON
, TELEFAX, ŞI ADRESA DE E-MAIL
A INSTANŢEI COMPETENTE ÎN
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
APĂRUTE ŞI TERMENELE
PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:
Tribunalul Judeţean Iaşi , Secţia
contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A , jud. Iasi ,
cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/ 219899; e-mail : tr-iasireg@just.ro. 9. DATA
TRANSMITERII ANUNŢULUI DE
LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICĂRII: 08.08.2022.
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„Lumânările licăr” ale Nicoletei Andreea Bodron
fac senzație pe internet! Lumânările naturale
din soia sunt noul trend al anului 2022
În timpul pandemiei de COVID-19
multe persoane și-au mutat brusc
activitatea în online, iar unii chiar au
sistat-o. Cu atât de mult timp liber la
îndemână, românii, printre care și
ieșenii, și-au descoperit talente ascunse. Unii au început să creeze
produse handmade pe care le și comercializează.

„Lumânările licăr” fac
senzație printre ieșeni
O poveste de succes, când vine
vorba de crearea produselor handmade, este a Nicoletei Andreea Bodron, ieșeanca responsabilă de
„Lumânările licăr”. Proiectul început
din pasiune pentru ceară a crescut
încet, dar sigur. În era comerțului
online, nu este surprinzător că o tânără talentată, așa cum este Nicoleta, și-a găsit un loc pe piață.
Aceasta își vinde produsele prin intermediul rețelei de socializare Facebook, pe pagina intitulată
„Lumânări licăr”, unde doritorii o pot
contacta pentru a efectua o comandă. „Am început să fac lumânări,
deoarece este o pasiune veche dea mea, din copilărie, și am turnat pri-

mele lumânări în noiembrie 2021.
Faptul că nu mai făceam nimic pentru mine care să îmi aducă satisfacție și criza existențială în care mă
aflam au făcut să ia naștere proiectul «Lumânări licăr»”, a spus Nicoleta Andreea Bodron.
Deși e în concediu de creștere a
copilului, aceasta își găsește timp și
pentru lumânări. „Deocamdată, sunt
în concediu de creștere a copilului,
iar lumânările, momentan, nu pot fi
sursa principală de venit. Îmi doresc
să cresc încet, dar sigur, să aduc tot
timpul câte ceva nou, să creez momente pentru oameni. Nu vreau ca
«Lumânări licăr» să devină ceva comercial”, a mai spus creatoarea.

Care sunt clienții Nicoletei
Lumânările reprezintă un cadou
potrivit pentru multiple ocazii, fie că
sunt dăruite persoanei iubite, fie că
sunt date ca mărturii la nuntă, ele
sunt versatile și potrivite oricărei situații. Mai ales că gama de produse
pe care aceasta o oferă este una variată. Lumânările au mirosuri îmbietoare, precum cele cu cireșe,
lavandă sau cafea, dar Nicoleta nu s-

Bursa bârfelor

a limitat doar la asta. Printre creațiile ei se găsesc și parfumuri inedite, precum rom jamaican, arome
orientale sau parfum de bebe.
„Persoanele care cumpără creațiile mele sunt pasionate de lumânări naturale din soia, persoane care
caută un cadou special, iar mai nou
persoane care au evenimente plăcute în viața lor și le oferă ca mărturii. Pot fi date cadou oricând, fie că
e vorba de o aniversare, de Crăciun,
8 Martie, cerere în căsătorie, având
posibilitatea de a pune mesaje ascunse în lumânări, orice ocazie este
bună pentru a face cadou o lumâ-

cate, astfel de cazuri nu sunt chiar isolate, pentru
că babetele au mai auzât de tănțici în halate albe
care procedează cam la fel cu pacientele, mai ales
cu cele mai slabe de înger care nu par capabile să
riposteze. Acu’, babetele vor sta cu ochii pe situațiune ca pe butelie și vă vor țâne la corent, în edițiile
viitoare, cu modul în care se va desfășura totul.

I-a dispărut cașcarabeta din ogradă.
O fi cerut chirie mai babană?!

Își bate joc de paciente până ce vede
ceva lovele în bozonar! Dacă nu îi bagă
nimic, le face cu ou și cu oțet
În deschiderea ediţiei de astăzi, babetele bârfitoare vă prezintă una despre o tanti doftoriță, pre
numele ei Marijana Mutulică. Tănțica aiasta este
doftoriceasă pe la Policlinica de Recuperări. Gurile
rele spun că madama în halat alb face pacientele
cu ou și cu oțet, dacă „îndrăznesc” să nu îi bage
nește lovele pren bozonarele largi. Cică alea care
vin cu probleme de sănătate, dar aleg să nu dea
șpăgi, se aleg cu tăt felul de invective și sunt la
luate la mișto de madama doftoriceasă. Din pă-

În continuarea rubricuţei de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una nouă despre un nene
care s-a ales cu un spațiu pren buricul târgului,
mai egzact la kilometrul zero al orașului. Recent,
din spațiul transformat în parcare al lui Costeluș
Acăscăliței a dispărut o cașcarabetă din care se
vindea cafea de tăt felul. Gurile rele spun că patronul cașcarabetei a constatat că nu îi ies lovele
în parcarea lui Acascăliței și, în plus, că acea chirie solicitată e mai mare decât profitul lui. Unii
oameni răi spun că omul s-a speriat pentru că ar
fi urmat să îi crească și chiria. Astfel, băetul a împachetat tătul și dus a fost! În orice caz, babetele
nu îi plâng de milă lui Costeluș, că nu moare el de
foame! Sigur va găsi el ceva de făcut ca să iasă
bani, din pământ, din piatră seacă!

nare parfumată”, a mai zis Nicoleta.
Nicoletei nu i se pare că procesul de
creație al lumânărilor este unul dificil, profită la maximum de promovarea pe care o poate obține pe
rețelele de socializare, de aceea își
comercializează produsele în acest
mod. „Nu sunt dificil de creat, dar
necesită răbdare, procesul în sine
este ușor. Se topește ceara până la
o anumită temperatură, se amestecă cu parfumul, apoi se toarnă în
recipient și se lasă la răcit. Urmează
partea mai migăloasă, se curăță, se
pun etichetele și se ambalează...”.
Emanuela BĂLUȚĂ

A sărit din barcă-n barcă,
pentru a fi mereu șăfă! Acu’ a
aterizat la spetalul de copchii!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare vă prezintă una despre o tanti, pre numele
ei Natalița Damigeană. Ani de zâle, madama
aiasta a fost susținută nu doar de tăți șăfii de la
cejău, ci și de mai multe partide, în foncție de
sezon. De fapt, madama a tot sărit dintr-o barcă
în alta, doar să fie pusă șăfă pe ici sau pe colo.
Acu’, mai nou, după ce s-a preumblat pe la pesedeu și pe la nu știu ce uniune, Natalița a ajuns pe
la peneleu. Iar peneleul a pus-o din nouă șăfă,
adicătelea direftoare financiar-contabil, pe la
spetalul de copchii din Tătărași. Madama a fost
și pe la fabrica de copchii din târg unde a fost
gata să ia funcția cea mare. Mai mult, gurile rele
spun că Damigeană ar putea ajunge într-o bună
zi să îi ia locul lui Beluța. Aceeași oameni răi spun
că madama ar fi fost (sau încă este, nu se știe!)
gagela unui endevid de pren cejău, un endevid cu
nume de fost președinte al țărișoarei care lucra
mană-n mână cu serviciul cel secret. Și, uite-așa,
unele madame se ajung șăfe peste tăt, pe motiv
că ele de asta s-au născut: numai ca să conducă!
Halal!

