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Craterele și aglomerația din Canta, în vizorul
Primăriei Iași! În 2023, una dintre cele mai
aglomerate artere ale Iașului ar putea fi reabilitată

Ieșenii sunt disperați de craterele și
aglomerația din Canta ce se
formează zilnic spre ieșirea din oraș.
Reprezentanții municipalității ieșene
au în vizor reabilitarea străzii
principale, în anul 2023. Până la
finalul anului 2022, se vor efectua
lucrări de reparare a asfaltului
Una dintre cele mai aglomerate artere care
duce spre ieșirea din oraș va fi reabilitată de Primăria Iași, în anul 2023. Ieșenii care merg zilnic
sunt disperați de craterele și aglomerația din
Canta ce sunt deja o obișnuință pe acest tronson
de drum. Cel mai mare deranj pentru locuitorii din
zonă este reprezentat de TIR-urile și mașinile de
mare tonaj care nu au o altă rută către zonele industriale din Iași. Primăria va începe procesul de
analiză a drumului odată cu un set de reparații ce
vor fi efectuate până la finalul anului 2022.

Craterele și aglomerația din
Canta ar putea dispărea
Primăria Municipiului Iași a făcut în anul 2022
mai multe demersuri prin care să treacă drumurile naționale în administrația orașului Iași. Aceste
demersuri au fost făcute pentru a se putea reabilita tronsoanele principale de drumuri care au
ajuns la un stadiu avansat de degradare.
„Vom interveni cu reparații și o să intrăm, probabil, în bugetul pe anul viitor pentru modernizare.
Străzile aparțineau drumurilor naționale. Anul
acesta, s-a făcut protocolul de predare către au-

toritatea locală, către Primăria Iași”, a declarat
Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași.
Ieșenii care tranzitează zona sunt sătui de
gropile, gurile de canal și linia de tramvai care
conturează un drum „ca de la țară”.
„Eu merg zilnic pe aici, lucrez la Lețcani și locuiesc la gară. Este jalnic, mașina troncăne, eu
plătesc taxe, dar drumul nu îl repară nimeni. E mai
rău ca la țară, acolo au început să aibă asfalt pe
străzi, pe când în Iași doar unde se vrea se repară.
Cred că nu a mai fost asfaltată strada asta de
peste 10-15 ani”, susține Gabriel P., un șofer din
zona Canta.

Primăria are în plan reabilitarea
străzii Canta
Reprezentanții municipalității ieșene au expus
faptul că strada Canta va putea fi reabilitată în
anul 2023, când se va face o expertiză a străzii în
urma căreia se vor aloca fondurile necesare. Până
atunci, se vor face lucrări de reparare și plombare
a covorului asfaltic în zonele în care acesta este
deosebit de deteriorat.
„În cursul acestui an urmează să facem reparații, iar în 2023 vom face o analiză a stării străzii,
apoi vom crea un proiect tehnic, astfel încât să
vedem ce trebuie făcut pentru a moderniza acest
drum.
Vom face proiectarea, iar în urma analizei și
proiectării vom vedea exact ce intervenții trebuie
făcute pe strada Canta. În funcție de această analiză vom aloca fondurile necesare”, completează

purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași, Sebastian
Buraga.
Ieșenii sunt disperați de craterele și aglomerația din Canta. Aceștia vor avea de așteptat cel
puțin un an până când Primăria Municipiului Iași
va reuși să efectueze studiile necesare pentru
acordarea de fonduri. Până la reabilitare și modernizare, municipalitatea ia în calcul reparații și
plombarea asfaltului deteriorat.
Andreea ANDREI
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Gheorghe Celmare, salvat miraculos din masacrul
din Păcurari, este încă internat la spitalul din
București! Directorul Citadin: „Pe toată
perioada recuperării îl vom susține financiar”

Angajatul Citadin SA care a fost
trimis la București pentru îngrijiri
medicale, în urma accidentului
devastator din luna iunie a anului
2022, se află în stare stabilă, deși are
nevoie de o perioadă lungă de
recuperare. Directorul Citadin SA,
Marius Ionescu, susține că îi va oferi
suport financiar pe toată perioada
recuperării lui Gheorghe Celmare,
salvat miraculos din masacrul din
Păcurari
În noaptea de 16 spre 17 iunie 2022 a avut loc
un accident groaznic în zona Păcurari, aproape de
pasajul „Octav Băncilă”. În accident au fost implicați 8 angajați ai Citadin SA, dintre care 4 morți, 3
răniți și unul care a scăpat nevătămat din accident. Iuliana Ghervase este șoferița care a condus
beată, peste limita de viteză legală, lovind din plin
o echipă Citadin ce efectua lucrări de reparații în
zonă.

Gheorghe Celmare, salvat
miraculos din masacrul din Păcurari
În urma teribilului accident din luna iunie, în
care au fost implicați angajații Citadin SA, unul
dintre cei răniți, Gheorghe Celmare, a necesitat
intervenții medicale complexe din cauza traume-

lor suferite. Acesta a fost inițial internat la Clinica
IV Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţe „Sfântul Spiridon” Iaşi, după care a fost
transferat la București, la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. El se află acum în stare stabilă,
dar va avea nevoie de o perioadă îndelungată de
recuperare, după cum informează directorul companiei municipale Citadin SA, Marius Ionescu.
„Starea generală este bună, dar perioada de
recuperare va fi destul de lungă”, a explicat Marius
Ionescu.
Gheorghe Celmare, în vârstă de 43 de ani, era
angajat în cadrul companiei de numai o lună, în
momentul producerii accidentului, dar directorul
Citadin SA a explicat faptul că îi vor oferi susținere
financiară atât timp cât va fi nevoie în timpul recuperării.

„Pe toată perioada recuperării îl
vom susține financiar, fiind
angajatul societății”,
a mai precizat Marius Ionescu
Directorul a mai explicat, de asemenea, că instituția pe care o conduce a acordat ajutor tuturor
familiilor victimelor accidentului. Ajutorul a fost
unul financiar, destinat cheltuielilor de înmormântare.
„Bineînțeles, i-am ajutat din punct de vedere
financiar. Le-am dat suficient cât să acopere
cheltuielile de înmormântare, plus asigurările an-

gajaților pe care le avem noi în societate”, a explicat directorul companiei municipale.
Stadiul lucrărilor la gura de canalizare
Angajații Citadin SA se aflau în acea noapte în
apropierea pasajului „Octav Băncilă” cu scopul
efectuării unor lucrări de reparație la una dintre
găurile de canal. La o scurtă perioadă după accident, reparațiile respective au fost finalizate de o
altă echipă a companiei.
„Lucrările sunt finalizate de mult. Era vorba de
o gură de scurgere, a fost reparată la scurt timp
după eveniment”, a mai explicat Marius Ionescu.
Reamintim că în urma accidentului cauzat de
Iuliana Ghervase, șoferița beată care a pierdut
controlul mașinii, au fost implicați 8 angajați ai Citadin SA, dintre care 4 persoane au decedat, 3 au
avut nevoie de îngrijiri medicale intense, iar a opta
a scăpat nevătămată în urma producerii impactului. Șeful de echipă, Ion Ivanciu, angajat de 31 de
ani în cadrul companiei, a fost grav rănit și internat în Clinica de ortopedie a Spitalului Clinic Județean „Sfântul Spiridon”. Grav accidentat a fost
și Nicu Cristian Acasandrei, în vârstă de numai 31
de ani, dar el a fost internat la Spitalul Clinic de
Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Cel mai
grav rănit a fost Gheorghe Celmare, salvat miraculos din masacrul din Păcurari, care după o perioadă de internare în Spitalul Clinic Județean
„Sfântul Spiridon” a fost transferat la București.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Pregătirile pentru noul an școlar se apropie de final!
Mihai Darabană: „Niciun copil din Scânteia nu va
mai merge la toaleta din curte când e la școală”

Primarul comunei Scânteia se
apropie de final cu pregătirile pentru
noul an școlar. Acesta, cu sprijinul
Consiliului Județean Iași, a finalizat
extinderea a două școli din comună,
aducând unitățile de învățământ mai
aproape de standardele de
normalitate. Acesta va finaliza în
curând și cea de-a treia extindere a
unei unități de învățământ, astfel
încât elevii vor avea grupuri sanitare
în școală
Consiliul Județean Iași a alocat 2 milioane de
lei pentru ca școlile ieșene din mediul rural să nu
mai aibă toalete în curte. Primarul comunei Scânteia, Mihai Darabană, se apropie de final cu pregătirile pentru noul an școlar. Acesta a reușit să
termine lucrările la două dintre cele 3 școli vizate
pentru modernizarea grupurilor sanitare, dar intenționează ca până la finalul anului să nu mai fie
nicio școală cu toalete în curte.

Pregătirile pentru noul an
școlar se apropie de final
Mihai Darabană intenționează ca în comuna
Scânteia să nu mai fie niciun copil care să meargă
la toaletă în curte când e la școală.
Cu sprijinul Consiliului Județean Iași, acesta a
realizat două extinderi de școală, oferind un spațiu modern și igienic pentru grupurile sanitare, iar
în curând va finaliza și a treia extindere a unei in-

stituții de învățământ. „Am făcut la 3 școli din comuna Scânteia, Borosești, Bodești și Tufeștii de
Sus. La Bodești, containerul vine chiar mâine (n.r.
– 12 august 2022), dar Tufeștiul și Boroseștiul sunt
gata deja. Grupurile sanitare sunt împărțite în 3
cabine, una pentru fete, una pentru băieți și una
pentru persoanele cu handicap. Acestea au sistem de încălzire electric. Mai este Școala «Axinte
Uricariu» din Scânteia care va fi modernizată prin
programul PNDL 2. Este în lucru, dar într-un an de
zile se va finaliza. Grădinițele sunt deja dotate cu
toalete moderne. Mai sunt doar cele care sunt din
PNDL 2, dar le vom termina cât mai repede, de
aceea îmi permit să spun că nu vor mai fi elevi în
comuna Scânteia care să meargă la toaletă în
curte”, a declarat Mihai Darabană, primarul comunei Scânteia.

Consiliul Județean Iași a alocat 2
milioane de lei pentru toaletele
din școli
Pentru problema toaletelor din curțile școlilor
din mediul rural, Consiliul Județean Iași a alocat
în anul 2022 un buget de 2 milioane de lei. Din
acest buget au fost făcute lucrările de la școlile
din Scânteia.
„Plenul Consiliului Județean a aprobat ca anul
acesta, din bugetul județului, să fie alocate 2 milioane de lei pentru ca școlile ieșene să rezolve
problema toaletelor improprii. Pentru Scânteia au
fost repartizați 131.200 de lei”, transmit reprezentanții Consiliului Județean Iași.
Administrația locală și județeană a Iașului își

dorește ca în cel mai scurt timp școlile din mediul
rural să fie la nivel european din punctul de vedere
al dotărilor și condițiilor necesare unui mediu propice pentru fiecare elev în parte.
Pregătirile pentru noul an școlar se apropie de
final, iar primarul din comuna Scânteia accelerează lucrările, astfel încât elevii să vină la o
școală mai primitoare și mai prietenoasă.
Andreea ANDREI
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Noi locuri de parcare, scoase la licitație de
Primăria Municipiului Iași! Cine sunt ieșenii
care au drept de participare la procedură

Direcția Exploatare
Patrimoniu din cadrul
Primăriei Municipiului Iași
anunță că în data de 23
august 2022 vor fi noi
locuri de parcare scoase la
licitație. Procedura se va
desfășura, ca de obicei, în
sediul instituției din
șoseaua Națională, nr. 43,
etajul 6. Drept de depunere
a dosarului au locuitorii din
strada Gării, strada
Clopotari, nr. 2, și stradela
Cetățuia, nr. 4
Persoanele eligibile pentru depunerea dosarului au timp să le trimită până în data de 18 august 2022,
ora 13:00.
Printre documentele pe care trebuie să le conțină dosarul se numără
cerere de înscriere la licitație, actul
de proprietate sau de chirie al apartamentului sau al spațiului, certificatul
de
înmatriculare
al
autoturismului, certificatul de atestare fiscală și dovada plății taxelor
pentru participarea la licitație

Noi locuri de parcare
scoase la licitație
Marți, în data de 23 august 2023,
Direcția Exploatare Patrimoniu din
cadrul Primăriei Municipiului Iași, va
organiza 3 licitații publice cu strigare, privind închirierea locurilor de
parcare din strada Gării, strada Clopotari, nr. 2, și stradela Cetățuia, nr.
4.
Procedura va fi derulată, ca de
obicei, în sediul Direcției Exploatare
Patrimoniu din șoseaua Națională,
nr. 43, etajul 6.
Prima licitație va începe de la ora
10:00 și va avea drept obiectiv închirierea unui singur loc de parcare, cu
numărul 25, amplasat în parcarea de
reședință din strada Gării, nr. 19. Locatarii din blocurile L1, L2, L3, L8, L9,
L10 și L12 sunt cei care au drept de
participare la licitație.
Următoarea procedură derulată
în cursul zilei de marți va fi organizată începând cu ora 11:00 și va viza
închirierea unui număr total de 5 locuri de parcare, cu numerele 25, 44,
69, 76 și 85, situate în parcarea de
reședință din str. Clopotari, nr. 2.
Persoanele eligibile pentru depune-

rea dosarului sunt locatarii din imobilele 627, 628, 629, 636B, 644,
920A și 920B.
A treia și ultima licitație a zilei va
fi derulată de la ora 12:00 și va avea
drept scop închirierea unui total de
7 locuri de parcare, cu numerele 16,
18, 26, 45, 50, 66 și 67, regăsite în
parcarea de reședință din stradela
Cetățuia, nr. 4. Locatarii care pot depune dosarul sunt cei din blocurile
755, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763
și 764.
Data-limită până la care doritorii
pot depune dosarul este 18 august
2022, ora 13:00.

Documentele necesare
înscrierii la licitație
Documentele necesare înscrierii
la licitație trebuie depuse în format
electronic (scanat) la adresa de email a Serviciului Administrare Parcări – Direcția Exploatare
Patrimoniu, adresă al cărei scop exclusiv este de primire a documentelor pentru licitații. Adresa este
licitatii.camera15@gmail.com.
Ieșenii care au drept de licitație
și care-și doresc acest lucru pot depune dosarul de înscriere la proce-

dură până marți, 18 august 2022, ora
13:00. Dosarul trebuie să conțină
mai multe documente, printre care
cererea de înscriere la licitație, al
cărei formular se găsește pe site-ul
Primăriei Municipiului Iași. Totodată,
este necesară atașarea unui act
care să facă dovada locuirii într-unul
dintre imobilele ai căror locatari au
drept de licitație. Mai mult, este necesar actul de proprietate sau de
chirie al apartamentului sau al spațiului locuit, precum și certificatul de
înmatriculare și cartea de identitate
a vehiculului. Mai sunt necesare certificatul de atestare fiscală și dovada
plății taxelor de participare la licitație.
Persoanele care au dreptul să
solicite locuri de parcare gratuite,
dintre noile locuri de parcare scoase
la licitație, vor depune o cerere tip,
alături de documentele mai sus
menționate, iar contractul de comodat autentificat care dovedește folosirea autovehiculului va fi trimis
alături de o declarație notarială din
care să rezulte că autoturismul respectiv este utilizat în folosul unei
persoane cu handicap.
Emanuela BĂLUȚĂ
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A treia ediție a Festivalului
Istoric „Getodava” se apropie! Ce
evenimente vor avea loc în acest an

Festivalul Istoric
„Getodava”, ediția a III-a,
se va desfășura anul
acesta în perioada 20–26
august. Consilierii județeni
au aprobat în ședința
ordinară a lunii iulie
parteneriatul cu Asociația
Culturală „Geto-Dacii din
Moldova” pentru realizarea
unui amplu eveniment
cultural-istoric în Iași la
care vor participa
numeroase asociații
similare din țară și
străinătate
Ceremonia de deschidere va
avea loc sâmbătă, 20 august 2022, la
Primăria din comuna Dumești și va fi
urmată de parade de prezentare a
participanților în municipiul Iași pe

traseul Palatul Culturii, pietonal Ștefan cel Mare și Sfânt, Piața Unirii, str.
Lăpușneanu, Copou și Stadionul
Emil Alexandrescu.
În seara zilei de vineri, 26 august
2022, începând cu ora 19:30, va avea
loc o paradă la care vor participa
membrii din cele 12 asociații prezente la eveniment, pe traseul Piața
Unirii, pietonal Ștefan cel Mare și
Sfânt, Palatul Culturii.

O serie de evenimente
vor fi desfășurate la
festivalul istoric
Festivalul va începe sâmbătă, 20
August 2022, cu o ceremonie de
deschidere la Primăria din comuna
Dumești, urmată de parade militare
pe traseul Palatul Culturii, pietonal
Ștefan cel Mare și Sfânt, Piața Unirii,
str. Lăpușneanu, Copou și Stadionul

Emil Alexandrescu. Pe pârtia de schi
din Iași, de pe b-dul C.A. Rosseti, vor
avea loc sâmbătă, 27 august, și duminică, 28 august, începând cu ora
12, ateliere meșteșugărești interactive, prezentări de echipamente,
lupte demonstrative, înfruntări între
gladiatori, dansuri tradiționale și alte
evenimente specifice festivalului.
Accesul publicului este liber.
Festivalul Istoric „Getodava” este
organizat de Asociația Culturală
„Geto-Dacii din Moldova”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași,
Consiliul Județean Iași și Primăria
Dumești.
„Nu uitați să vă plănuiți o minivacanță sau o călătorie la Iași pentru
a treia ediție a Festivalului Istoric
«Getodava», în perioada 26–28 August 2022! Vă așteptăm cu drag ca
să scriem împreună o pagină de istorie pe viu, trăită alături de Regi sau

Tarabostes geto-daci, împărați și
luptători romani, voievozi sau răzeși,
războinici celți și druizi, nimfe și gladiatori. Nu ratați acest weekend de
poveste și legende”, scriu reprezentanții festivalului pe contul oficial de
Facebook.
Mai departe, vineri, 26 August
2022, spre sfârșitul zilei, va avea loc
o paradă militară la care vor participa membrii din cele 12 asociații
prezente la eveniment, atât din țară,
cât și din străinătate, pe traseul
Piața Unirii, pietonal Ștefan cel Mare
și Sfânt, Palatul Culturii.
Este important de precizat că intrarea la festival este gratuită, principalul organizator fiind reprezentat
de Asociația Culturală „Geto-Dacii
din Moldova”, în parteneriat cu Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și
Primăria Dumești.
Andreea TIMOFTE
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S-a îndrăgostit de o adolescentă și nu s-a
lăsat până nu și-a satisfăcut poftele! Însă,
acum, a venit „nota de plată” pentru ieșean!
Un ieșean s-a îndrăgostit
de o adolescentă și a
abuzat-o. În urma
incidentului, procurorii din
cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Iași l-au
trimis ieri în judecată pe
Narcis Gabriel Luchian, sub
acuzația de agresiune
sexuală. Oamenii legii
spun că ieșeanul ar fi
abuzat o minoră, iar, mai
apoi, aceasta li s-a plâns
polițiștilor de cele
întâmplate. În cadrul
dosarului penal, Elena B.
este considerată parte
vătămată

Un individ din Iași s-a îndrăgostit
de o adolescentă și a vrut să-și satisfacă poftele sexuale cu ea. În
urma incidentului, ieri, procurorii din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași l-au trimis în judecată pe
Narcis Gabriel Luchian, sub acuzația
de agresiune sexuală.
Acum, urmează ca Judecătoria
Iași să stabilească un prim termen al
procesului penal. Mai apoi, magistrații vor asculta ce au de spus toate

părțile implicate pentru a putea lua
o decizie în acest caz. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI

au prezentat un caz similar.

S-a îndrăgostit de o
adolescentă și nu s-a
lăsat până nu și-a
satisfăcut poftele
Anchetatorii ieșeni au afirmat că
ieșeanul Narcis Gabriel Luchian a intrat în vizorul lor în urmă cu câteva
săptămâni. Asta, după ce victima, o
minoră, li s-a plâns polițiștilor că ar
fi fost abuzată de către individ. În
edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.
În urma plângerii depuse de adolescentă, agenții din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au
demarat cercetările. În cele din
urmă, după coroborarea tuturor probelor adunate, oamenii legii au ajuns
la ieșeanul Narcis Gabriel Luchian.

Ieșeanul Narcis Gabriel
Luchian, dus la audieri
Așadar, agenții din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean

Iași au continuat cercetările, iar ieșeanul Narcis Gabriel Luchian a
ajuns la audieri. După ce au ascultat
ce avea de spus acesta, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iași au luat acum decizia de a-l trimite în judecată pe individ sub acuzația de agresiune
sexuală.
În cadrul dosarului, victima,
Elena B., este considerată parte vătămată. Cel mai probabil, minora va
solicita daune morale de la individ.
Din păcate, în ultimii ani, în județul
Iași au fost semnalate tot mai multe
astfel de situații. Astfel, zeci de ieșeni au fost anchetați, reținuți, arestați preventiv, trimiși în judecată sau
chiar condamnați definitiv pentru
comiterea unor infracțiuni de natură
sexuală. Acum, ieșeanul care s-a îndrăgostit de o adolescentă și nu s-a
lăsat până nu și-a satisfăcut poftele
va fi nevoit să dea socoteală în fața
magistraților din cadrul Judecătoriei
Iași.
Ciprian NEDELCU
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Echipează un copil pentru școală!
Fiecare ieșean poate oferi copiilor
din familiile defavorizate un
nou ghiozdan, complet echipat

Asociația intitulată
„Misiunea MGM” invită toți
ieșenii, dar nu numai, să
contribuie la aducerea unui
zâmbet pe chipul copiilor
ce provin din medii
defavorizate și merg la
școală. Scopul campaniei
este acela de a strânge
minim 1000 de ghiozdane
noi, echipate cu rechizite
pentru școală, acestea
intrând în posesia elevilor
fără posibilități, de toate
vârstele. Anul trecut, peste
1300 de elevi au beneficiat
de ghiozdane echipate din
donații
Reprezentanții asociației, alături
de voluntarii implicați, ajută con-

stant zeci de copii din comuna Răducăneni, Iași, dar și din alte județe
din zona Moldovei.

Ieșenii pot ajuta elevii
din medii defavorizate
An de an, zeci de copii din Iași,
dar nu numai, se confruntă cu sărăcia, fapt care le îngreunează copilăria, din păcate.
Asociația „Misiunea MGM” Iași inițiază o campanie de strângere de
fonduri și produse școlare necesare
unui elev. Membrii asociației se
adresează tuturor oamenilor dispuși
să ajute copiii din Iași și din Vaslui ce
vor începe un nou an școlar, pe data
de 5 septembrie 2022.
Campania se desfășoară anual,
copiii ce provin din familii defavorizate fiind susținuți în traseul educațional ce le-ar putea asigura un viitor

mai bun. „Este o campanie pe care o
desfășurăm în fiecare an, iar anul
trecut am reușit să pregătim peste
1300 de ghiozdane echipate pentru
școală. Începând de la radieră și ascuțitoare, până la caietele pe care să
le aibă până la finalul anului.
Adunăm astfel de obiecte prin
apelurile făcute în mediul online, dar
și prin voluntarii implicați”, a declarat Răzvan Burduga, președintele
Asociației.

Cum pot fi ajutați copiii?
Dacă cineva nu are cum să doneze bani, dar are ghiozdane noi, curate, sau dacă este o firmă care are
în portofoliu și astfel de produse și
dorește să ajute, poate face acest
lucru, contactând unul dintre reprezentanți. Pentru donații în natură,
precum ghiozdane, caiete, pixuri,

carioci, creioane colorate, radiere,
rigle, penare etc. ne puteți contacta
la numărul +40753665076, iar membrii asociației vor veni să le ia.
Amintim că și Asociația „Harmony and Hope” Iași a inițiat recent
o campanie de strângere de fonduri
și produse școlare necesare unui
elev.
„Doar împreună putem schimba
viitorul unor copii nevinovați care
merită mai mult. Doar educația le
poate schimba traseul în viață, trebuie să le asigurăm măcar strictul
necesar pentru începutul de an școlar”, a adăugat Răzvan Burduga.
În fiecare vară, sute de familii din
satele ieșene se gândesc cu groază
la începerea noului an școlar, posibilitățile financiare fiind limitate.
Andreea TIMOFTE
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Șansă unică de studiu, în Italia,
anunțată de Universitatea „Cuza” din
Iași! Totul se leagă de marii români
Vasile Pârvan și Nicolae Iorga

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din
Iași anunță lansarea programelor de burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la „Accademia di Romania” din
Roma și „Nicolae Iorga” la „Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica” din Veneția. Agenția
de Credite și Burse de Studii prezintă oportunitatea de burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală, instituite prin Hotărârea
de Guvern (H.G) nr. 101/2002, modificată prin H.G.
nr. 918/2011, pentru un număr de maximum 150 de
luni de bursă.

Șansă unică de studiu, în Italia,
anunțată de Universitatea „Cuza” din
Iași! Totul se leagă de marii români
Vasile Pârvan și Nicolae Iorga
Bursele „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga” se
acordă pentru următoarele domenii: istorie și științe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică și modernă, istoria artei și
arhitectură, literatură și studii literare, arte, științe economice și științe exacte. Bursele se
acordă pentru o perioadă de minimum două luni
consecutive și maximum doi ani universitari con-

secutivi. Ministerul Educației, prin A.C.B.S., asigură o bursă de 500 de euro pe lună, destinată
asigurării cheltuielilor de întreținere în perioada
stagiului de studii în străinătate, precum hrana,
transportul internațional, procurarea de cărți și
rechizite, asigurarea unor cheltuieli uzuale și,
eventual, plata unor taxe școlare.

Condițiile de înscriere și participare
la concursul național
pentru acordarea burselor
Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea
gratuită a bursierilor la „Accademia di Romania”
din Roma sau la „Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica” din Veneția, precum și utilizarea spațiului de studiu și de cercetare ale celor
două instituții. La concursul național pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” și
„Nicolae Iorga” au dreptul să se înscrie persoanele
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România; b) provin din instituții de învățământ acreditate din România sau din instituții de profil din
România și sunt absolvenți de studii superioare

cu diplomă de licență sau echivalentă și/sau studii
universitare de masterat și/sau studii aprofundate și au, după caz, una din următoarele calități:
studenți la programele de masterat/cursanți la
studii aprofundate, la învățământul de zi; doctoranzi în instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România; doctori în
științe/artă, cu diplomă obținută în țară sau străinătate; artiști consacrați; cadre didactice titulare
în instituții de învățământ de stat sau particular
acreditate, din rețeaua Ministerului Educației;
cercetători în institute de cercetare, din rețeaua
Ministerului Educației; membri ai Uniunii Artiștilor
Plastici (UAP). Selecția este programată în luna
septembrie 2022. Stagiul candidaților care vor fi
nominalizați în urma acestui concurs se va desfășura începând cu ianuarie 2023, în funcție de
disponibilitățile spațiilor de cazare. Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului național poate fi analizat
site-ul www.roburse.ro. Așadar, o șansă unică de
studiu, în Italia, anunțată de Universitatea „Cuza”
din Iași! Totul se leagă de marii români Vasile Pârvan și Nicolae Iorga.
Valentin HUȚANU
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Kibbutz-ul din Israel cumpără terenurile din
Iași pentru afacerile imobiliare! Tranzacție de
milioane de euro în, zona Galata, cu terenuri
deținute de afaceristul Eusebiu Siminiceanu

Mai mulți afaceriști evrei
au pus mână de la mână și
au cumpărat un teren cu o
valoare de aproape 2
milioane de euro,
tranzacție parafată în urmă
cu aproape 5 luni.
Vânzătorul este afaceristul
Eusebiu Siminiceanu care
deținea o suprafață mai
mare, în zona Galata, la
limita teritorială cu
localitatea Miroslava.
Evreii, organizați în cadrul
unui kibbutz, au fost
reprezentați la Iași de Alon
Luz care a dezvoltat o
afacere locală în domeniul
IT
Tranzacție de ultimă oră pe piața
imobiliară din Iași. O suprafață importantă de teren a fost cumpărată
în zona cartierului Galata, la limita cu
comuna Miroslava, chiar în apropierea complexului de case ESQ Village.
Este vorba de o suprafață de 11.657
de metri pătrați care beneficiază și
de un Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
adoptat în plenul Consiliului Local în
2019. Valoarea estimată a terenului
este de aproximativ 2 milioane de
euro. Până în luna martie 2022, terenul aparținea afaceristului Eusebiu
Siminiceanu care s-a hotărât să
vândă proprietatea unor afaceriști

evrei, organizați într-un kibbutz, o
comunitate cooperatistă colectivă
specifică Israelului. În acest moment, proiectul imobiliar ce prevede
construirea unui ansamblu de locuințe colective se află la stadiul de
autorizare. În zonă pot fi construite
clădiri cu regimul maxim de înălțime
S+P+5. Conform datelor deținute de
BZI, afaceriștii evrei au cumpărat terenul prin intermediul societății Tala
Quarzite SRL, înființate pe data de
25.02.2022. Printre asociați se numără Abraham Nahman Goldfinger,
Chaim Eliezer Teitel, Avraham Mordechai Shlomo Teitel, dar și societățile Talias Ming SRL și Talrom Morlat
SRL, ambele deținute de alți afaceriști evrei. La un moment dat, o familie de evrei a avut și o clădire în
centrul Iașului care a ajuns, până la
urmă, la un dezvoltator imobiliar
local.

Kibbutz-ul din Israel
cumpără terenurile din
Iași, dar are în vedere și
o eventuală extindere
În municipiul Iași, grupul de evrei
este reprezentat de Alon Luz, un
afacerist evreu ce dezvoltă local o
companie de IT. El s-a ocupat de intermedierea tranzacției. Apelat telefonic, în locul lui a răspuns Cristian
Anton, administratorul uneia dintre
societățile deținute de afaceristul
evreu. „Domnul Alon Luz este plecat

din țară, puteți vorbi cu mine. Știu că
este un teren în Miroslava, dar e la
stadiul de tatonare”, a spus administratorul. Când i s-a comunicat că terenul se află pe teritoriul
municipiului Iași, Cristian Anton a
precizat că nu cunoaște detalii despre această tranzacție, dar îi va comunica lui Alon Luz că a fost căutat.
Până la închiderea ediției, nu au fost
oferite detalii legate de tranzacția
din cartierul Galata. Eusebiu Siminiceanu nu a putut fi contactat pentru
a oferi un punct de vedere legat de
motivele care au dus la vânzarea terenului. Cert este că proprietatea a
fost vândută prin intermediul societății Miroslava Development SRL,
unde are calitatea de unic asociat. În
zona Galata a inițiat proiecte imobiliare și Eusebiu Pal, patron al unei
firme de IT.

Fiica lui Eusebiu
Siminiceanu s-a asociat
cu un fost deputat PSD
Înainte de vânzarea din zona Galata, Eusebiu Siminiceanu și-a lansat
fiica în afaceri. Asta, în contextul
unui conflict iscat între fostul deputat PSD, Constantin Adăscăliței, și
Ioana Nadolu, interpusa afaceristului Elan Schwartzenberg. Societatea
RLC Trident SRL a fost deținută mai
mulți ani de Constantin Adăscăliței
și de Ioana Nadolu. La un moment
dat, Ioana Nadolu i-a cerut lui Adăs-

căliței să cedeze părțile sociale din
firmă, cei doi având părți egale, pentru că exista un blocaj în activitate.
Fostul deputat a refuzat și s-a ajuns
în instanță, unde i s-a dat dreptate
fostului parlamentar. Văzând că nu
ajunge la un compromis, Ioana Nadolu a acceptat să vândă jumătate
din firmă lui Constantin Adăscăliței.
Patrimoniul RLC Trident SRL constă
într-un teren situat la intersecția
șos. Arcu–str. Gându (acum este
amenajată o parcare privată – n.r.),
dar și în clădirea unde funcționează
Oficiul Registrului Comerțului (ORC)
Iași (plătește chirie – n.r.). Jumătate
din firmă valora, la un moment dat,
cel puțin 400.000 de euro. Tranzacția a fost parafată în luna iulie a anului 2021. La câteva zile după ce
Constantin Adăscăliței a recuperat
jumătate din firmă, a revândut-o
Alexandrei Ioana Siminiceanu, în
vârstă de 28 de ani, fiica dezvoltatorului imobiliar Eusebiu Siminiceanu,
stabilit în București, originar din orașul Hârlău, județul Iași. În ceea ce
privește tranzacția menționată în
prima parte, rămâne de văzut dacă
evreii organizați într-un kibbutz vor
reuși să construiască complexul rezidențial din zona Galata, după ce în
luna iulie 2022 au obținut de la Primăria Iași un certificat de urbanism
pentru construirea locuințelor colective.
Ciprian BOARU
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Plângere penală pentru clica de la
Maternitatea „Elena Doamna”! Procurorii
ieșeni verifică acuzațiile de abuz în serviciu

Consiliul Județean Iași a
depus plângere penală la
Parchetul de pe lângă
Tribunalul Iași pentru
infracțiunea de abuz în
serviciu. Sunt vizați
managerul Gabriel
Martinescu, dar și membrii
Consiliului de
Administrație
Scandalul de la Maternitatea
„Elena Doamna” din Iași a intrat întro etapă în care a fost solicitat și ajutorul procurorilor. Totul a început în
2021, când Consiliul de Administrație
a solicitat managerului Gabriel Martinescu, susținut de PSD, să-l demită
pe Cristian Andrieș, directorul financiar-contabil al unității, la fel, susținut de PSD. În plină pandemie,
Cristian Andrieș ar fi propus ca personalul medical să fie trimis în concediu fără plată, câteva zile pe
săptămână, prin rotație. Atunci, a

spus că l-a ascultat pe manager. Luminița Buzea, președintele filialei
SANITAS de la Maternitatea „Elena
Doamna”, a sesizat problemele din
unitatea medicală, mai ales după ce
un raport al Ministerului Sănătății a
arătat neregulile financiare din spital. În consecință, s-a propus demiterea lui Cristian Andrieș, dar
Consiliul de Administrație nu a luat
nicio măsură. La un moment dat,
maternitatea a fost implicată în alt
scandal, după ce doctorița Doina
Iancu a vrut să cumpere tăcerea
unei paciente nemulțumite de serviciile medicale.

Plângere penală pentru
clica de la Maternitatea
„Elena Doamna” după
mai multe încercări
Povestea continuă în aprilie
2022, când o comisie de evaluare,
desemnată de Consiliul Județean
Iași, care are în subordine materni-

tatea a emis un raport privind activitatea managerului Gabriel Martinescu. În urma evaluării, a primit
calificativul „nesatisfăcător”. Pentru
Martinescu ar fi însemnat că rămâne
fără post, dar nu s-a întâmplat așa.
Mai mult, a subliniat că nu cunoștea
rezultatul evaluării pentru a putea
depune o contestație. După amânările repetate privind schimbarea managementului din spital, în cursul
acestei săptămâni, conducerea CJ
Iași a hotărât să depună o plângere
penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu. Sunt
vizați managerul Gabriel Martinescu,
dar și membrii Consiliului de Administrație. Managerul interimar al unității medicale nu a putut fi contactat
pentru a oferi un punct de vedere. Pe
perioada scandalului au fost menționate mai multe nume pentru funcția
de manager al maternității, dar Gabriel Martinescu nu a mai fost înlocuit.

Membrii Consiliului de
Administrație nu au
habar de plângere
Lorin Urcaciu, consilier județean
PSD și președintele Consiliului de
Administrație, a precizat că nu știa
de plângerea penală, dar că se va interesa. Nici Cristian Andrieș, implicat în scandalul de la maternitate, nu
a comentat acțiunea CJ Iași. „În primul rând, sunt director financiarcontabil, nu am dreptul să dau
declarații, nu pot să-mi formez un
punct de vedere. Nu am posibilitatea
asta. S-ar putea să spun la un moment dat ceva subiectiv”, a declarat
Cristian Andrieș, directorul financiar-contabil din cadrul maternității.
Rămâne de văzut dacă plângerea
penală depusă de CJ Iași pentru
abuz în serviciu va determina procurorii să ancheteze situația de la Maternitatea „Elena Doamna”.
Ciprian BOARU

ACTUALITATE

Vineri, 12 august

<2

Filmul tragediei de la Tomești! A gonit
spre moarte și a ajuns cu tot cu mașină în
casa unui bătrân. Prietenii lui zac pe patul
de spital fără prea multe șanse la viață

Proprietarul locuinței, un bătrân, în vârstă de
74 de ani, a avut un șoc când s-a trezit în toiul
nopții cu o mașină necunoscută Păgubitul, pe
nume Ion Iacob, dorește să fie despăgubit, după
ce gardul, o parte din acoperiș și conducta de gaz
au fost distruse, în urma accidentului produs de
un tânăr șofer ce a fost identificat cu o alcoolemie
de 0,8 mg/l alcool pur în aerul respirat.

Proprietarul casei de la Chicerea
cere despăgubiri
În urma accidentului grav, produs în urmă cu
câteva ore de un șofer inconștient în Chicerea, Ion
Iacob, proprietarul ce s-a trezit în miez de noapte
cu jumătate de autovehicul pe acoperiș, cere despăgubiri. „Eu locuiesc singur, soția mea a murit
acum câțiva ani și copiii sunt plecați în străinătate. M-am trezit din somn pentru că s-a auzit o
bubuitură foarte puternică, nu știam ce se întâmplă, am ieșit afară și am avut un șoc, o mașină distrusă era în curte, cu botul pe acoperiș. Spoilerul
mașinii era în fața ușii, gardul era distrus, conducta de gaz la fel, doi erau inconștienți și doi încercau să iasă de acolo, erau plini de sânge. Dacă
nu era țărușul acela, intrau în casă. Toți vecinii sau speriat de bubuitură, au ieșit afară și au rămas
mască. Au venit Poliția, Pompierii, SMURD-ul… Nu
știu ce se va întâmpla cu ei, am auzit că doi sunt
în stare gravă la spital, cică veneau de la o petrecere din Comarna și că ar fi din Aroneanu. Au venit
doi vecini să mă ajute să mai repar câte ceva, vine
iarna, nu pot sta așa, dar ar fi bine dacă mi-ar plăti
toate daunele.

Nu știu cum primesc tinerii ăștia permis sau
cum conduc, beau la volan, ce e cu ei… Am avut
noroc că era noapte și eram în casă, puteau să mă
omoare în curte”, a declarat Ion Iacob.

Doi dintre pasageri sunt în stare
critică. Prognosticul medicilor
este foarte rezervat
În mașina care a ajuns în mod inexplicabil în
casa locuitorului din Chicerea se mai aflau trei pasageri, pe nume George Z., Ovidiu Z. și Cosmin P.,
pe lângă Sebastian M., șoferul mașinii. Conform
datelor existente, două dintre cele patru persoane
aflate în autoturism, au ajuns la Terapie Intensivă,
luptând pentru supraviețuire. „Au fost patru victime, două persoane au ajuns la Spitalul «Sf. Spiridon», iar alte victime la UPU la Spitalul de
Neurochirurgie. George Z., 26 ani, a suferit o politraumă, fiind pasager față dreapta. A fost intubat
şi ventilat mecanic, comă de gradul 3, a fost încarcerat, traumatism cranio-cerebral acut, pneumotorax stâng minimal, contuzie hepatică.
Cosmin P., 19 ani, politraumă, fiind pasager spate
dreapta. A fost intubat şi ventilat mecanic, comă
de gradul 3, otoragie bilateral, epistaxis, traumatism cranio-cerebral sever, fractură înfundare
temporopatietală. Contuzie toraco-abdominală”,
a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu. Așadar, două
persoane se află în Terapie Intensivă după ce sau urcat în mașină cu un șofer care consumase
băuturi alcoolice. „Ambii pacienți au fost operați.
Starea de sănătate a pacienților este critică, cu
șanse minime de supraviețuire. Încă de la inter-

nare, prognosticul privind evoluția stării de sănătate a pacienților era foarte rezervat. Noi facem
absolut tot ce se poate pentru a salva viața pacienților, dar nu depinde numai de noi”, au declarat medicii de la Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu”
din Iași.

Șoferul mașinii, beat în
momentul producerii accidentului
Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul că șoferul autoturismului marca Renault consumase băuturi alcoolice, având o alcoolemie de
0,8 mg/l alcool pur în aerul respirat. Nu se cunosc
cu exactitate circumstanțele producerii accidentului rutier, dar, conform primelor ipoteze, șoferul
ar fi pierdut controlul autoturismului și a derapat
până în zidul casei ce era locuită în acel moment
doar de Ion Iacob, proprietarul. „Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de
0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, acestuia fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, a fost
întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și
conducerea unui vehicul sub influența alcoolului
sau a altor substanțe, iar cercetările sunt continuate”, explică cei de la IPJ Iași. Amintim că, în ultimele două zile, pe raza județului Iași au mai avut
loc evenimente rutiere grave. De exemplu, în
dreptul localității Cristești, un copil a murit după
ce mașina în care se afla alături de preot a fost lovită de un TIR ce a derapat.
Andreea TIMOFTE
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La câțiva kilometri de Iași, o afacere
merge ca pe roate! Peștele este pregătit
aici după rețete vechi, iar clienții se pot
bucura de gustul desăvârșit de odinioară

În acest loc din Iași, la ferma
piscicolă din Podu Iloaiei, sunt
produse sute de tone de pește, dar și
bunătăți din pește afumat sau
zacuscă de pește. Afacerea de
succes a fost dezvoltată de Diadem
Atodiresei, piscicultor ce se află la a
treia generație de pescari
Ferma piscicolă Rompescaris, cu luciu de apă
de peste 1.000 de hectare în Podu Iloaiei și Botoșani, a fost înființată în 1999. Cel care a dezvoltat
afacerea de succes cu pește și produse din pește
este Diadem Atodiresei, în vârstă de 49 de ani.
Spune că „microbul” pescarilor îl are de bunicul și
tatăl său. „În 2018, am preluat ferma de la domnul
Relu, tot piscicultor, care s-a pensionat, fiind cea
în care ne aflăm acum, în Podu Iloaiei. Eu sunt din
familie de pescari. Bunicul a fost pescar, la fel și
tata care a fost președintele Piscicola Botoșani.
Am studiat în domeniu, iar în 1999 am deschis
ferma din Botoșani, unde am peste 500 de hectare de luciu de apă. Aici, la Iași, sunt aproximativ
500 de hectare. Cel mai mare bun piscicol este
lacul de acumulare Podu Iloaiei care are 232 de
hectare, sub baraj fiind o pepinieră de 42 de hectare și încă 3 iazuri cu două mici pepiniere pentru
a avea tot ciclul integrat. Producem crap, în principal, mai bine de 50 la sută din producție, cosaș,
sânger, novac, răpitori, știucă, șalău, caras și mai
cochetăm cu polyodonul pe care încercăm să-l
aclimatizăm și să avem rezultate mai bune. Este
un sturion adus din America, originar din fluviul
Mississippi. Prima dată a fost adus la Iași prin stațiunea de cercetări, dar nu s-a reușit reproduce-

rea lui în timp util. Noi l-am luat de la Nucet, de la
stațiunea de cercetare. Încercăm să facem o tehnologie de creștere. În linii mari, am reușit să îl
punem pe piața moldovenilor, în special, pentru
că este un pește greu de transportat viu, pe distanțe lungi. Este un pește cu o carne asemănătoare cu a morunului, nisetrului, deci aceeași
calitate”, spune Diadem Atodiresei. Delta Moldovei
a fost la un pas de dispariție din cauza secetei.

Ferma din Podu Iloaiei este locul
din Iași în care se produc
sute de tone de pește
Investiția în cele două ferme se ridică la câteva milioane de euro, iar producția de pește
ajunge la peste 1.000 de tone pe an, cu puncte de
desfacere în marile lanțuri de hipermarketuri și în
magazinele proprii din Iași și Botoșani. „Pe noi ne
afectează prețurile la energie, combustibil, cereale. Toate prețurile au crescut, deci, implicit, și
prețul de cost al peștelui a crescut. Toți consumatorii au rămas cu veniturile plafonate, toată
lumea face economie. Atunci, suntem și noi afectați, dar o anumită cantitate săptămânală, lunară,
o vindem, pentru că ceilalți colegi cred că o duc
și mai rău, pentru că nu este pește din abundență
și atunci reușim să vindem ce avem. Peștele care
se vinde reprezintă o cantitate finită și fiecare are
cotă de piață. Noi avem magazinul Rompescaris
în piața din Nicolina și în Păcurari, la magazin
Aqua3. Producem și acum cam aceeași cantitate
de pește ca în anul precedent, deci nu am avut
pierderi majore. Sperăm să menținem producția.
De creștere nu poate fi vorba, dar facem eforturi
să producem ca până acum. Producem cam 800900 de tone de pește pe an la Iași. Vreo 200 de

tone sunt puiet, iar restul reprezintă peștele de
marfă”, mai spune piscicultorul. Afacerile din piscicultură au fost afectate și de pandemia de
COVID-19.

Diadem Atodiresei: „Avem
afumătoare ca pe vremea bunicilor”
Anul acesta, în ferma din Iași sunt produse bunătăți din pește, sub brandul „Bunătăți de la iaz”.
Piscicultorul are 40 de angajați, iar firma a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 6 milioane de
lei, cu un profit net de aproape un milion de lei, în
2021. „Timid, am început să punem pe piață niște
produse din pește. Avem un centru integrat de
producție, cu produse făcute din peștele nostru.
Avem zacuscă de pește cu ardei, pastă de pește,
cârnați din pește și pește afumat. În funcție de ce
o să spună consumatorii, o să diversificăm gama
sau o să ne axăm pe anumite produse. Fiind produse făcute numai din pește, cu multă manoperă,
și prețul este pe măsura calității. Am încercat să
facem o gamă de mijloc, să nu fie foarte scumpe,
dar calitatea obligă. Noi avem afumătoare ca pe
vremea bunicilor, afumăm la fum din lemn de
cireș. Iernile nu mai sunt atât de grele. Țin minte
că în anul 2000 umblam cu tractorul pe gheață.
Acum nu mai e nevoie, pentru că nu mai e așa
multă gheață. Noi avem camere de supraveghere
pe iaz, am încercat să modernizăm ferma, am luat
și fonduri europene. Sectorul piscicol e îmbătrânit
și cred că generația mea a prins ultimul tren. Nu
mai vrea nimeni să se ocupe de piscicultură”, mai
spune Diadem Atodiresei. Ferma piscicolă din
Podu Iloaiei este locul din Iași în care au ajuns și
cormoranii ce fac ravagii.
Raluca COSTIN
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O fetiță de 8 ani, din Iași, violată de tatăl prietenilor ei.
Agresorul a ademenit-o pe victimă cu promisiuni mincinoase
Clipe de groază pentru o fetiţă de numai 8 ani,
din Iaşi, care a fost violată chiar de tatăl prietenilor ei de joacă. Victima a avut încredere în agresor
şi l-a urmat pe acesta în apartamentul lui, fără a
şti prin ce va trece. În urma incidentului, ieri, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași l-au trimis în judecată pe Costel Sorin
Căldăraru, sub acuzaţia de viol.
Acum, urmează ca Judecătoria Iași să stabilească un prim termen al procesului penal. Mai
apoi, magistrații vor asculta ce au de spus toate
părțile implicate pentru a putea lua o hotărâre în
acest caz. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Fetiță violată la Iași de un cunoscut
Oamenii legii au afirmat că Sorin Costel Căldăraru (23 de ani) a intrat în vizorul lor în luna aprilie a acestui an. Atunci, victima, o fetiţă de numai
8 ani, a mers acasă la părinţi şi, în lacrimi, a povestit ce a fost nevoită să îndure. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz similar.
Procurorii spun că ieşeanul a profitat de faptul
că fetiţa îl cunoştea şi că avea încredere în el. „Din
cercetările efectuate până în prezent reiese faptul că, pe data de 21 aprilie 2022, în municipiul Iaşi,
o victimă minoră a fost violată de către suspect
într-o locuinţă din cartierul Tătăraşi. Fetiţa a fost
preluată de suspect dintr-un loc de joacă şi a fost
dusă în apartamentul suspectului”, a afirmat
prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecă-

toria Iaşi, Dragoş Bordianu. Surse judiciare au
spus că suspectul are, la rândul său, doi copii.
Acesta o cunoştea pe fetiţă tocmai pentru că victima se mai juca uneori cu ai săi copii.

Sorin Costel Căldăraru, săltat
de poliţiştii ieșeni
Agenţii din cadrul Secţiei IV de Poliţie ar fi fost
puşi în alertă printr-o informaţie primită de la o
persoană. Oamenii legii au mers la Sorin Costel
Căldăraru, l-au ridicat şi l-au dus la audieri. Pe
data de 29 aprilie 2022, ieşeanul a fost reţinut
pentru 24 de ore, sub acuzaţia de viol. A doua zi,
anchetatorii au propus arestarea acestuia, iar instanţa a admis cererea. Ieşeanul a fost băgat

Dosar executare silita nr. 915/2016
AFISATA AZI, 10.08.2022
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc in cadrul
B.E.J.A. Tufeanu, Dominte si Calistru, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21,
bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate cu dispozitiile 838 alin.
1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala ca, in data de 07.09.2022, orele
09:00, va avea loc la sediul B.E.J.A. Tufeanu, Dominte si Calistru, cu sediul
in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la
licitatie publica a imobilului situat in Iasi - 700639, Aleea Mircea cel Batran,
nr. 16, bl. V5, sc. A, et. 1, ap. 4, Judetul Iasi, compus din apartament
semidecomandata compus din 2 camere si dependinte cu suprafata totala
de 47.02 mp, utila de 37,62 mp la care se adauga un balcon 3.14 mp, cota
de 15,90 mp teren impreuna cu toate spatiile cu care prin natura lor sunt
in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor , inscris in C.F. nr. 126556C1-U12 UAT IASI - Iasi, nr. cadastral 2952-C1-U8 , imobil evaluat la pretul de
231.020,00 RON pentru intreg imobilul iar pentru cota de 3/16 pretul de
evaluare este de 43.316,29 RON, proprietatea GRIEROSU MARIUS CATALIN,
cota de 3/16, pentru recuperarea creantei din titlul executoriu reprezentat
de Contract de credit nr.W133.01270 din 16.11.2004, datorat creditoarei
INVESTCAPITAL LTD prin reprezentant conventional Gantoi, Furculita si
Asociatii SPARL, cu adresa pentru comunicarea actelor de procedura in

după gratii pentru următoarele 30 de zile.
Din informaţiile deţinute de către reporterii
cotidianului BZI, individul ar fi ademenit fetiţa în
apartamentul lui, sub un pretext fals. Odată ajunşi
în locuinţă, tânărul de 23 de ani ar fi încercat să
întreţină un raport sexual cu fetiţa, dar nu ar fi reuşit acest lucru. Mai apoi, individul ar fi lăsat minora să plece din locuinţa lui. Doar că informaţiile
au ajuns la urechile anchetatorilor care au demarat cercetările, ajungând la concluzia că, în acest
caz, este vorba despre un viol. Acum, urmează a
se vedea ce se va întâmpla în continuare în cazul
fetiţei de numai 8 ani care ar fi fost violată la Iași
chiar de tatăl prietenilor ei de joacă.
Ciprian NEDELCU

Municipiul Targoviste, B-dul Independentei , nr. 2 C, Judetul Dambovita cu
sediul in Sat Bucuresti - 030133, Unirii, nr. 165, bl. TN OFFICES 2, etajele 7,
8 si 9, subsol si parter , Sector 3,de catre debitorul GRIEROSU Marius Catalin
cu domiciliul in Iasi, Str. Basarabi, nr. 11, bl. Q3, sc. TR.1, et. 3, ap. 11, Judetul
Iasila care se adauga cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 231.020,00 RON pentru intreg
imobilul iar pentru cota de 3/16 pretul de evaluare este de 43.316,29 RON.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit
sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru
vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se
prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor
cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferta de
cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie sa
consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul
RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi, al B.E.J.A.
Tufeanu, Dominte si Calistru, o garantie de participare de cel putin 10% din
pretul de pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de
dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia
ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei,
care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.
rezenta publicatie contine un numar de 1 pagina.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan
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Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării
țin și verific evidența contabilă la SC,
ONG, PFA.
Ofer consultanță în probleme
economice și reprezentare cu ocazia
oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490.019

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

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:

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

ANGAJEAZĂ Asistent Manager

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

ANGAJEAZĂ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.
Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.

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

Mașinist masini pentru
terasamente, cursuri de
specialitate, experiența 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Relații la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.

Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experiență 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Relații la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.

Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.
Macaragiu pentru macarale,
școală profesională atestat iscir,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.
Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.
Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an, limba
germana, franceza, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM.MIROSLAVA.

Muncitor necalificat, studii medii,
cu experiență min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, studii
generale/medii, fără experiență
precizată, ARCADIA HOSPITAL
SRL. Relații la:0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro.
Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM. MIROSLAVA.
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.

MEDIU
SC DIAMOND DEVELOPERS
GROUP SRL, anunţă publicul
interesat asupra depunerii
raportului privind impactul asupra
mediului pentru proiectul
„CONSTRUIRE LOCUINTA
COLECTIVA SI ZONA DE SERVICII
PE TEREN PROPRIETATECONFORM PUZ APORBAT CU HCL
NR. 409/31.10.2019” propus a fi
amplasat în ZONA COPOU, CF/NC
167559, mun. IASI, Jud. IASI,
ROMANIA. Tipul deciziei posibile
luate de APM Iasi poate fi
emiterea acordului de mediu sau
respingerea solicitării de emitere a
acordului de mediu.Raportul
privind impactul asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM
Iași, în zilele de luni-joi între orele
8.00-16.00 şi vineri între orele
8.00-14.00 sau la adresa
apmis.anpm.ro. Dezbaterea
publică a raportului privind
impactul asupra mediului va avea
loc sediul proiectantului S.C. DTAC
DEVELOPMENT SRL din str. Ignat
nr. 4, mun. Iași, în data de
05.09.2022, începând cu orele

14:00. Publicul interesat poate
transmite în scris
comentarii/opinii/observaţii
privind documentele menţionate la
sediul APM Iasi, Calea Chisinaului
nr. 43 sau pe mail la adresa
office@apmis.anpm.ro până la
data 05.09.2022.
SC GAZ EST SA prin SC ERA
TERMOGAZ COMPANY SRL, titular
al proiectului „Extindere conducta
distributie gaze naturale presiune
medie, racord de gaze naturale
individual și post reglare masurare
nou pentru imobilul beneficiar
Agrigoroaie Laurentiu – str.
Bistritei, nr. 37B, mun. Vaslui, jud.
Vaslui", anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Vaslui, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Extindere conducta
distributie gaze naturale presiune
medie, racord de gaze naturale
individual și post reglare masurare
nou pentru imobilul beneficiar
Agrigoroaie Laurentiu – str.
Bistritei, nr. 37B, mun. Vaslui, jud.
Vaslui" propus a fi amplasat în
județul Vaslui, mun. Vaslui, str.
Bistritei, nr. 37B. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Vaslui din strada
Călugăreni, numărul 63, telefon
0335 401723, în zilele de luni - joi,
între orele 800-1600 şi vineri între
orele 8.00-14.00, precum şi la
următoarea adresă de internet:
http://apmvs.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru
protecția mediului – APM Vaslui”.
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.

CONDOLEANȚE

U

Cu multă tristeţe, cu
profund respect şi adâncă
recunoştinţă, ne luăm
rămas bun de la domnul
prof.univ.dr. Ion Ioniță(19492022), distins cadru didactic cu
alese calități intelectuale și
morale, devotat profesiei pentru
care și-a dedicat întreaga viața.
Condoleanțe familiei îndurerate!
Dumnezeu să te odihnească în
pace, domnule profesor !
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Rata șomajului a fost scăzută în iunie 2022, în Iași.
A crescut numărul persoanelor angajate în diverse
domenii de activitate
Rata șomajului din Iași a fost
scăzută în iunie 2022. Potrivit specialiștilor din domeniul muncii, măsurile prin care s-au acordat
ajutoare financiare și prin care încă
se acordă au contribuit la menținerea unui număr mic de șomeri. Cei
mai mulți provin din mediul rural și
sunt femei. Iașul este unul dintre puținele județe în care rata șomajului a
fost constantă de la debutul pandemiei de COVID-19 până în prezent.
Faptul că s-au angajat mai multe
persoane în acest an, comparativ cu
aceeași perioadă a anului precedent, a contribuit la menținerea unei
rate scăzute a șomajului. Rata șomajului a fost în jurul cifrei de 2,7 la
sută, în anul 2022. De asemenea, a
crescut numărul persoanelor încadrate în muncă, în acest an. Mii de
persoane s-au angajat prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași.
În funcție de rezidență, din totalul
persoanelor încadrate în muncă,
cele mai multe provin din mediul
rural. Din punctul de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor
pentru care s-a identificat un loc de

muncă, cele mai multe care s-au angajat au studii profesionale.

Zeci de refugiați ucraineni
s-au angajat în Iași
Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea
unui loc de muncă, înregistrate în
baza de date a AJOFM Iași, beneficiază de pachete personalizate de
măsuri active, prevăzute de Legea
nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forței de muncă, modificată
și completată. Refugiații ucraineni
care vor să se angajeze în Iași nu au
nevoie de un aviz pentru o perioadă
de maximum 9 luni într-un an calendaristic. Pentru a se putea angaja cu
ușurință ucrainenii vor beneficia de
un program de formare profesională
asigurat. După dobândirea unei
forme de protecție internaționale,
aceștia se pot înregistra în evidențele AJOFM Iaşi. Acest lucru se datorează Legii nr. 200/2020 pentru
completarea Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 194/2002, privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014,

Bursa bârfelor

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,
privind regimul străinilor în România.

Rata șomajului din Iași a
scăzut și datorită
programelor de sprijin
Programele de sprijin pentru angajați și angajatori au contribuit la
menținerea unei rate scăzute a șomajului, potrivit specialiștilor din
Iași. Antreprenorii și angajații din
Iași au primit de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă(AJOFM) ajutoare financiare în
valoare de 8,5 milioane de lei, în mă-

controale în centru, dar nu se știe cu exactitate
data. Madam Topor a aflat și a început să ordone
subalternilor să facă curățenie în centru, de poți
linge macul de pe podele. Bieții angajații nu știau
cum să dea din mătură mai tare, până s-a trezit
unul mai deștept să întrebe de ce nu s-a făcut
constant curățenie, moment în care Topor a răbufnit. Babele cred că în centru nu vor fi remediate toate problemele până la inspecția cejeului,
dar mai multe despre asta și în edițiile viitoare.

Iaca ce porcării se fac la
spitalul din Târgu Mișto
Doamna Topor a început să
tremure ca varga
La început de rubrică, babele bârfitoare dau
una pe goarnă despre Găbița Topor, șefa aia care
are grijă de un centru pentru minori din Târgu
Mișto. După ce au apărut unele dezvăluiri în gazeta bâzâitoare, doamna Topor a început să facă
spume. Era ofticată că totul a ieșit la iveală și că
a fost turnată când afișa un comportament jegos
cu subalternii. Dar între timp ce se întâmplă?
Șefii mai mari de la cejeu au anunțat că vor face

Rămânând în zona Târgului Mișto, babele bârfitoare au aflat că la spitalul Saint John sunt niște
practici tare nasoale. O verișoară de-ale babelor,
mai blondă din fire, a vrut să-și repare umărul de
felină, pentru că a fost handbalistă pe vremuri, iar
reumatismul a apucat-o cam devreme în viață.
Când să sune la spital, după câteva momente de
așteptare, o babetă i-a comunicat că nu poate să
facă o radiografie, pentru că totul costă. Verișoara
s-a enervat și i-a spus că poate să plătească, moment în care babeta s-a descrețit și i-a transmis
că se poate deplasa oricând, pentru că totul se

sura „Sprijin pentru program flexibil
de muncă (kurzarbeit)”, care înseamnă reducerea timpului de
muncă a salariaților. Măsura privind
programul flexibil de muncă se derulează în continuare, astfel că angajatorii mai pot depune cererile la
AJOFM în aceleași condiții ca până
acum. Instituția va putea deconta
cererile pentru măsura prevăzută de
art.1, alin. 4 din OUG 132/2020, doar
în baza formularelor actualizate, publicate în Ordinul nr. 596/06.07.2021
(M.O. nr.673/08.07.2021). Rata șomajului din Iași s-a menținut scăzută și
în anul precedent, potrivit specialiștilor.
Raluca COSTIN

face fără programare. Cam ăsta e nivelul de sănătate din spitalele orășenești. Babele nu vor uita
acest spital, pentru că sunt mai multe de povestit.

Niciun coleg nu-l prea are la inimă!
Mai ales după ultimele evenimente!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele hâtre
vă prezintă una nouă despre advocatul Sebițu
Felfecanu. Cică mai tăti colegii s-au interesat de
cum a agiuns Felfecanu să fie arestat, sperând că
vor descoperi vreo greșeală a procororilor sau a
giuzilor din târg. Gurile rele spun că mai mulți sau cam crucit când au văzut nu doar propunerea
de arestare, ci și decizia giuzilor în ceea ce îl privește pe colegul lor. Una dintre colege le-a spus
babetelor că ea crede că probele despre care se
face vorbire sunt destul de nasoale, cum s-ar
zice. Pe de altă parte, cică Felfecanu tot insistă
că e nevinovet și că vrea să fie liber. Acu’, noi nu
suntem nici polițiști, nici procorori, nici giuzi! Dar,
din câte au auzât babetele în ultimele luni, nu sunt
foarte mulți colegi de-ai advocatului care să
poată spune ceva frumos despre el sau despre
activitatea lui... Asta nu însamnă că omul e automat vinovat, dar totuși spune ceva!

