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Primăria Municipiului Iași a primit 43 de
milioane de lei din Proiectul „Anghel Saligny”

Pentru județul Iași s-au alocat
fonduri în valoare de peste 1.5
miliarde de lei din cadrul Proiectului
„Anghel Saligny”. Primăria
Municipiului Iași a primit 43 de
milioane de lei pentru două mari
proiecte ce țin de infrastructura
rutieră a orașului Iași
Primăria Municipiului Iași a primit 43 de milioane de lei pe care îi va aloca pentru două proiecte majore din domeniul infrastructurii rutiere.
Reparațiile capitale de la Pasajul superior Socola
vor începe în curând și proiectul în sine va primi
bugetul de 37.314.336,27 de lei din Proiectul „Anghel Saligny”. Încă 5.685.663,73 de lei vor fi direcționați către proiectul de modernizare străzi în
municipiul Iași – strada Aurel Vlaicu, tronson cuprins între intersecția cu strada Ion Creangă până
la limita cu orașul Iași.

Primăria Municipiului Iași a
primit 43 de milioane de lei pentru
două proiecte de anvergură
Cele două proiecte de modernizare au fost votate în plenul Consiliului Local Iași, în data de 25
octombrie 2021, precum și depunerea lor pentru
finanțarea prin Proiectul „Anghel Saligny”.
„Iată că, în ciuda criticilor gratuite lansate la
inițierea acestei linii de finanțare, Programul «Anghel Saligny» vine cu alocări financiare substanțiale pentru proiecte foarte importante pentru
comunitățile din întreaga țară. În ceea ce privește
orașul nostru, cele două proiecte vin să răspundă

nevoilor și așteptărilor a zeci de mii de ieșeni care
locuiesc sau muncesc în zonele Bucium și Dancu.
Dacă lucrările la strada Aurel Vlaicu sunt în curs
de finalizare, licitația pentru modernizarea Pasajului Socola va fi lansată în curând”, transmite edilul Iașului, Mihai Chirica.
Investiția totală pentru pasajul suprateran Socola a fost estimată la 38.012.156,12 lei. Lucrările
de modernizare vor dura aproximativ 18 luni și vor
include extinderea benzilor de mers, creșterea
gabaritului și a clasei de încărcare, precum și reabilitarea propriu-zisă a părții carosabile.

Strada Aurel Vlaicu va fi
reabilitată în întregime
Cu toate că reabilitarea străzii și a liniei de
tramvai spre Dancu se apropie de final, Primăria
Municipiului Iași intenționează să reabiliteze în întregime strada Aurel Vlaicu, până la limita de intrare în Unitatea Administrativ-Teritorială Iași.
„Modernizarea străzii Aurel Vlaicu se derulează în două etape: tronsonul I, cu linie de tramvai, cu o lungime de 2.367 de metri și o lățime între
11,6 și 14 metri, respectiv tronsonul II, fără linie de
tramvai, cu o lungime de 538 de metri și o lățime
între 9 și 11 metri, pe care este amplasat și podul
Aurel Vlaicu, obiectiv demolat și reconstruit în cadrul aceluiași contract.
Investiția vine în completarea lucrărilor incluse în proiectul cu finanțare europeană «Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași–Dancu»,
deja finalizat, care are o valoare totală de
104.022.631,88 de lei și include modernizarea a
2.460 de metri de cale dublă de rulare între intersecția străzilor Vasile Lupu și Aurel Vlaicu și limita

intravilanului Municipiului Iași, construirea a opt
stații de transport public, reabilitarea podului
Ciurchi II, reabilitarea trotuarelor și a spațiilor
verzi, precum și achiziționarea a patru tramvaie
ultramoderne Bozankaya”, completează Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.
Primăria Municipiului Iași a primit 43 de milioane de lei pe care îi va aloca pentru două proiecte majore din domeniul infrastructurii rutiere
ce vor ajuta pe termen lung la o mobilitate crescută în zonele limitrofe ale orașului.
Andreea ANDREI
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Deputatul PSD Marius
Ostaficiuc:,,Semnal de alarmă
după recensământ! Pericol
pentru administrațiile locale”

Recensământul Populației și Locuințelor a
scos la iveală o situație neplăcută pentru zeci de
unități administrativ-teritoriale din întreaga țară.
Numărul tot mai mic de locuitori poate duce la o
scădere a fondurilor de care beneficiază aceste
localități, inclusiv de reducere a numărului de reprezentanți în deliberativele locale. Această situație a fost semnalată și de deputatul PSD Marius
Ostaficiuc, care a arătat că situația poate deveni
una sumbră pentru administrațiile publice locale.
”Recensământul a evidențiat o situație total neplăcută, aceea că numărul populației este mult
mai mic față de estimările autorităților, probleme
care însă ascund alte lucruri. Scăderea populației

poate afecta pe deplin unitățile administrativ-teritoriale din țară, acestea urmând a beneficia de
mai puține fonduri de la bugetul central și chiar
din bani europeni. Proiectele se raportau la populație, iar faptul că unele localități au mai puțini locuitori va duce automat și la mai puțini bani la
bugetul local. Din păcate, faptul că unele persoane nu s-au recenzat sau nu au dorit să facă
acest lucru a condus la astfel de probleme, de
care pot suferi toți membrii comunității respective”, a menționat Marius Ostaficiuc, deputat PSD
Iași. Acesta a arătat că autoritățile centrale trebuie să analizeze mai atent toate aceste date,
tocmai pentru a echilibra balanța, iar comunitățile

locale din țară să nu aibă de suferit. ”Datele obținute în urma recensământului trebuie centralizate și puse cap la cap cu bazele de date actuale,
tocmai pentru a se echilibra lucrurile. Cei care nu
au fost recenzați sau cei care nu au dorit acest
lucru pot fi luați în evidență, iar datele finale pot
duce la o balansare a situației. Nu ne mai putem
juca cu proiectele comunităților locale dacă ne
dorim să trăim într-un loc aflat în plină dezvoltare.
România are nevoie de proiecte pentru a ține
pasul cu alte state din Europa, iar orice problemă,
cât de mică, ar trebui eliminată din start”, a mai
spus Marius Ostaficiuc, deputat PSD Iași.
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Consiliul Județean Iași va moderniza peste
60 de kilometri de drumuri județene din
fondurile primite prin Proiectul „Anghel
Saligny”, în valoare de 140 de milioane de lei

Consiliul Județean Iași a anunțat că
va moderniza peste 60 de kilometri
de drumuri județene din fondurile
primite prin Proiectul „Anghel
Saligny”. Administrația județeană
Iași a obținut fonduri pentru 5
proiecte de modernizare a
infrastructurii rutiere din puncte
cheie ale județului
Reprezentanții Consiliului Județean Iași au
anunțat că se vor moderniza peste 60 de kilometri
de drum județean cu fondurile atrase prin Proiectul „Anghel Saligny”, în valoare de 140 de milioane
de lei. Implementarea celor 5 proiecte va începe
cât mai repede posibil.

Consiliul Județean Iași va
moderniza peste 60 de kilometri
de drum județean
Drumurile care vor fi modernizate sunt DJ
201C: lim. Județ Neamț–Răchiteni–intersecție
DN28, DJ 249: Hermeziu–Vladomira, DJ 249 D: intersecție DJ 249 E–Moreni–Prisăcani–Măcărești–
Grozești–intersecție DJ 244 F, DJ 282 B:
intersecție din DN 24 C–Bivolari–Traian–Spineni–
intersecție cu DJ 282 F, DJ 282 A: Popricani–
Larga Jijia.
„Pentru noi, administrația de la Consiliul Județean, este un obiectiv să valorificăm orice
oportunitate de finanțare prin care să dezvoltăm
județul. Pe lângă investițiile cu finanțare europeană pe care le avem în implementare pe cele
două sectoare de dezvoltare, cum sunt Proiectul

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și
Apă Uzată din județul Iași și Axa rutieră strategică
Iași–Suceava, este important să continuăm să
atragem și fonduri guvernamentale pentru comunitatea noastră, iar fondurile obținute, prin PNI,
de Consiliul Județean pentru modernizarea infrastructurii rutiere vor fi investite eficient. Așa
cum am susținut, viziunea acestei administrații
liberale este «fără drumuri de pământ în județul
Iași» și facem toate demersurile posibile pentru
a atinge acest deziderat în mandatul actual”, a declarat președintele Consiliului Județean, Costel
Alexe.

Consiliul Județean Iași lucrează
împreună cu primăriile din județ
Conducerea Consiliului Județean a expus faptul că se colaborează constant cu primăriile din
județ și asta este varianta ideală de a transforma
județul Iași într-unul fără drumuri de pământ și cu
o infrastructură modernă.
„Împreună cu administrațiile locale din județ,
atragem fonduri guvernamentale pentru proiectele majore prin care vom dezvolta Iașul, întocmai
cum ne-am asumat. Direcția noastră prioritară a
rămas crearea unor condiții de viață mai bune în
fiecare comunitate, iar investițiile, în special în
modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea și
extinderea rețelei de apă și canalizare, vor continua cu fonduri guvernamentale în tot județul nostru. Încă de la anunțarea programului «Anghel
Saligny» ne-am mobilizat pentru ca Iașul să obțină fonduri guvernamentale pe care să le investim, astfel încât ieșenii să aibă acces la apă
potabilă și să circule pe drumuri moderne. Pe

umerii noștri stă responsabilitatea uriașă de a le
demonstra cetățenilor că avem voință, că știm și
că putem să dezvoltăm în continuare fiecare localitate, astfel încât să facem din Iași județul în
care iubim să trăim”, a adăugat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.
În următoarea perioadă, se vor moderniza
peste 60 de kilometri de drum județean cu fonduri
primite prin Proiectul „Anghel Saligny”, în valoare
de 140 de milioane de lei.
Andreea ANDREI
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Citadin SA a restricționat accesul pe strada
Mușatini. Pe ce alte străzi și-au desfășurat
echipele activitatea săptămâna aceasta

Citadin SA, compania
municipală responsabilă de
lucrările de reparație de la
nivelul drumurilor de pe
raza municipiului Iași, a
efectuat în săptămâna 8–
12 august lucrări de
reparație pe bulevardul
Tudor Vladimirescu,
precum și în diverse zone
ale Iașului, cum ar fi zona
Stadionului Municipal, dar
și pe alte străzi. De
exemplu, accesul pe strada
Mușatini a fost
restricționat în această
perioadă
Activitatea acestora se desfășoară atât pe timpul zilei, cât și
noaptea, iar accesul pe străzile pe
care aceștia au lucrări este, de cele
mai multe ori, restricționat, sub o
formă sau alta.
Echipele companiei municipale
au realizat în această perioadă reparații cu asfalt sau cu material concasat, după caz, montare de borduri,
lucrări de marcaje transversale și
longitudinale, precum și ridicare de
cămine la cotă sau frezare de suprafețe.

Accesul pe strada Mușatini
a fost restricționat
în această perioadă
Vineri, 12 august, echipele de
muncitori ale Citadin SA au desfășurat activități în mai multe zone importante ale Iașului, printre care
zona Stadionului Municipal sau cartierul Tudor Vladimirescu. Aceștia
au întreprins acțiuni de reparații cu
asfalt și frezare suprafețe, reparații
cu material concasat, ridicare de cămine la cotă, precum și marcaje de
stații de taxi.
Astfel, pe șoseaua Nicolina, Bulevardul Tudor Vladimirescu, strada
Mihail Sturza, stradela Voinești și în
zona Podu de Piatră au fost efectuate reparații cu asfalt și frezare de
suprafețe.
Reparații cu asfalt, dar și cu material concasat, au avut loc și în
apropierea Colegiului Național de
Artă „Octav Băncilă”.
Pe strada Păcurari au fost ridicate cămine la cotă, iar în apropierea Liceului Teoretic „Waldorf”, pe
strada Răzoarelor (parcare 3), a Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul
Vasile cel Mare”, a Liceului Tehnologic „Petru Poni”, pe șoseaua Nicolina, Bulevardul Tudor Vladimirescu,
strada Mihail Sturza și pe stradela
Voinești au fost efectuate reparații

cu asfalt.
Au mai fost montate marcaje de
stații de taxi pe strada Vasile Lupu,
strada Bucium, strada Cetățuia și
Bulevardul Socola.
Echipele au efectuat lucrări și în
timpul nopții, montând marcaje
transversale și stații BUS pe strada
Mușatini, strada Roman Vodă și pe
șoseaua Bucium.
Reprezentanții companiei municipale mai anunță și că au fost finalizate lucrările pe strada Mitropolit
Varlaam, Bulevardul Nicolae Iorga,
Bulevardul Primăverii, strada Mihail
Sturza, șoseaua Iași–Tomești, strada
Străpungere Silvestru, aleea Mihail
Sadoveanu, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Bulevardul Socola, Bulevardul C.A. Rosetti și pe Bulevardul
Carol I.

Ce alte lucrări a
desfășurat compania
municipală în prima
jumătate a lunii august
Echipele Citadin SA au efectuat
lucrări de reparații cu asfalt în mai
multe zone ale Iașului, precum Liceul Teoretic „Waldorf”, pe strada
Ioan Gotcu, strada Răzoarelor (parcare 3), Liceul Teoretic „Petru Poni”,
Bulevardul Nicolae Iorga, Bulevardul
Primăverii, strada Mihail Sturza,

Școala „Varlaam Mitropolitul”, șoseaua Iași–Tomești, strada Străpungere Silvestru, strada Luca Arbore,
Colegiul Național de Artă „Octav
Băncilă”, Școala Gimnazială „Alecu
Russo”, șoseaua Nicolina, strada Vitejilor, șoseaua Bucium, strada Fântânilor, strada Dacia, strada
Grădinari, strada Buridava, Liceul
Tehnic „Dimitrie Leonida”, strada
Verdeș, strada Jelea, strada Buna
Vestire și aleea Rozelor.
În zona Podu de Piatră au avut
loc lucrări de frezare de suprafețe,
iar în mai multe zone s-au montat pe
timpul nopții marcaje longitudinale
și transversale, acestea fiind pe
aleea Mihail Sadoveanu, Bulevardul
Tudor Vladimirescu, Bulevardul Socola, strada Elena Doamna, Bulevardul Carol I, Bulevardul C.A. Rosetti,
pe Splai Bahlui, Pod Metalurgiei,
strada Gavril Musicescu, strada Bucium, strada Sofia Nădejde, Bulevardul Poitiers și Podul Cicoarei.
„Prin aceste lucrări de reparații
ne dorim să îmbunătățim infrastructura rutieră. Ne cerem scuze pentru
disconfortul creat în trafic pe perioada execuției lucrărilor”, au explicat reprezentanții companiei în
legătură cu restricționarea accesului pe strada Mușatini.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Ieșeanca Andreea-Elena Tofan își dorește să ajungă
cunoscută în lumea muzicii populare: „Plănuiesc ca
în viitorul apropiat să lansez prima piesă!”

Andreea-Elena Tofan are 18 ani și
este elevă în clasa a XII-a la Colegiul
Agricol și de Industrie Alimentară
„Vasile Adamachi” Iași. Tânăra a
dezvoltat o adevărată pasiune pentru
muzica populară încă din clasele
primare și visează cu ochii deschiși
la clipa în care va cânta alături de
nume sonore ale folclorului
Andreea plănuiește ca după terminarea studiilor liceale să urmeze cursurile Universității de
Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. În
paralel, tânăra va absolvi, în curând, și Școala Populară de Arte „Titel Popovici” Iași, iar în viitorul
apropiat își dorește să lanseze o melodie alături
de fratele său geamăn, Andrei.

Andreea-Elena Tofan: „Am emoții
de fiecare dată când urc pe scenă,
dar mereu reușesc să ridic
publicul în picioare!”
Andreea-Elena Tofan și-a descoperit talentul
muzical încă din clasele primare, însă a urcat pentru prima dată pe scenă în anul 2015, când a participat la un concurs organizat de către Ateneul
Național din Iași. Deși este o fire emotivă, bucuria
publicului care o aude cântând este cea mai mare
motivație pentru ieșeancă.

„Am descoperit încă de mică acest talent, în
timpul serbărilor școlare, când învățătorul meu,
Ioan Popovici, de la Școala Gimnazială Chișcăreni,
mă punea mereu să interpretez diverse cântece
populare. Am urcat pentru prima dată pe scenă
în anul 2015, când aveam doar 11 ani. Emoțiile au
fost copleșitoare, am obținut doar diplomă de
merit, dar am fost singura fetiță care a cântat fără
negativ, în acel moment nici nu știam ce este. Am
emoții de fiecare dată când urc pe scenă, dar
mereu reușesc să ridic publicul în picioare și să
stârnesc ropote de aplauze”, a declarat AndreeaElena Tofan. În prezent, Andreea-Elena Tofan este
îndrumată pe calea muzicii populare de Veaceslav
Bînzari. Tânăra îmbină cu succes școala și pasiunea sa pentru muzică, muncind foarte mult pentru
ca visurile sale să devină realitate. „Încerc să am
rezultate cât mai bune atât la școală, cât și în muzică. Sunt în clasa a XII-a, de aceea anul acesta
voi pune pe primul loc învățatul, dar plănuiesc ca
în viitorul apropiat să lansez prima piesă, alături
de fratele meu geamăn, Andrei. Această melodie
va fi dedicată părinților noștri care ne-au susținut
în permanență”, a adăugat tânăra.

Andreea se mândrește cu numeroase
premii obținute la concursuri
naționale și internaționale de muzică
Andreea consideră că a fost binecuvântată de
Dumnezeu cu o voce frumoasă și de aceea își do-

rește să bucure un număr cât mai mare de persoane cu darul său. Talent muzical are și fratele
geamăn al fetei, Andrei.
„Nu am moștenit talentul muzical, nu am în familie persoane care să activeze în acest domeniu.
Am primit acest frumos dar de la Dumnezeu.
Părinții mei m-au încurajat întotdeauna să-mi
urmez visul și să nu renunț, oricât de grea ar
părea toată această cale către o carieră în muzică. Mi se umple sufletul de fericire când văd că
părinții mei sunt mândri”, a precizat Andreea.
În decursul anilor, Andreea-Elena Tofan a participat la numeroase concursuri. Tânăra a câștigat premiul II la Concursul Județean de Pricesne
„Plâng cu Hristos, mă bucur cu Hristos”, organizat
de Școala Gimnazială Bozieni, premiul III la Concursul „Floare de Câmpie”, diplomă de excelență
la Festivalul „Întâlnire cu fiii satului”, locul I la Concursul „Copilăria, un poem” și mențiune la Festivalul Internațional de Limbă și Cultură. Totodată,
Andreea a obținut locul I Concursul „Tradiții
românești”, același loc obținându-l și la Concursul
„Dulce-i graiul românesc”.
În ciuda numeroaselor diplome și premii, Andreei i-a rămas însă în suflet primul concurs la
care a participat, „Cânt și joc de pretutindeni”.
Frumoasa Andreea-Elena Tofan își amintește cu
mândrie că a luat parte și la un concurs internațional, „Golden Voices”, unde a obținut locul III.
Codruța ȘOROAGĂ
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Ionuț se zbate între viață și moarte. Familia
lui caută disperată dreptatea, dar totul
pare în zadar și se așteaptă la ce e mai rău

Tânărul de 19 ani din Sinești se
află în continuare într-o stare extrem de gravă! Ionuț are un prognostic rezervat din partea medicilor, în

ceea ce privește starea lui de sănătate. Acesta se zbate între viață și
moarte de mai bine două săptămâni,
fără să dea niciun semn că își revine.

Acesta are multiple leziuni craniene
severe, dar și un traumatism pulmonar grav.

Familia lui Ionuț, tânărul
din Sinești ce a fost
zdrobit de un buștean, a
depus plângere la ITM
Ioan Baciu, tatăl băiatului strivit
de un copac, a făcut dezvăluiri șocante despre ceea ce s-a întâmplat
cu fiul său în pădurea din Mădârjac.
Ieșeanul a adus acuzații grave la
adresa lui Vasile Bița, cel la care
lucra Ionuț. Vasile Bița nu a fost de
găsit până în prezent. Familia băiatului vrea să meargă până în pânzele
albe pentru a se face dreptate pentru Ionuț. „Întrucât viața fiului meu
nu este de vânzare, deși trăim de azi
pe mâine, m-am prezentat la postul
de poliție Sinești pentru a depune o
cerere în vederea descoperirii adevărului. Încearcă să ascundă tot și
vin doar cu minciuni, cum că fiul
meu ar fi muncit doar în acea zi, deși
lucrează de un an”, se arată în plân-

gerea depusă la ITM.

Tragicul incident a avut loc
în urmă cu două săptămâni
Tragedie într-o familie din comuna Sinești, Iași. Un băiat de doar
19 de ani care se afla în prima zi de
muncă a avut parte de un accident
teribil. Ionuț M. muncea la o firmă
privată ce se ocupă cu tăierea lemnului la pădurea din comuna Mădârjac. Din nefericire, în timpul orelor de
muncă, un buștean a căzut și l-a lovit
în cap și pe umăr. Ionuț a ajuns la
spital în cursul serii de 2 august
2022. Colegii care se aflau cu el în
pădure când a avut loc accidentul au
sunat de urgență la numărul unic 112.
La fața locului a ajuns un echipaj de
Terapie Intensivă Mobilă. Medicii sau chinuit să ajungă la el, deoarece
se afla într-o zonă greu accesibilă.
Ionuț a fost adus de colegi cu un utilaj pentru a putea fi preluat de medici. Băiatul a fost găsit în stare
critică.
Andreea PĂDURESCU
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Pelerinii din Iași și din întreaga Românie sunt aşteptaţi şi
anul acesta la sanctuarul naţional marian de la Cacica

Mii de pelerini sunt aşteptaţi şi anul
acesta la sanctuarul naţional marian
de la Cacica, județul Suceava, în
zilele de 14 şi 15 august 2022, cu
ocazia sărbătorii Adormirea Maicii
Domnului. La unele celebrări va
participa şi ÎPS Aurel Percă,
arhiepiscop mitropolit de Bucureşti.
În afara pelerinilor din România, vor
fi prezenţi şi credincioşi din
străinătate sau credincioşi români ce
locuiesc în diaspora
Mii de pelerini sunt aşteptaţi şi anul acesta la
sanctuarul naţional marian de la Cacica, județul
Suceava, în zilele de 14 şi 15 august 2022, cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. La unele
celebrări va participa şi ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti. În afara pelerinilor
din România, vor fi prezenţi şi credincioşi din străinătate sau credincioşi români ce locuiesc în diaspora, veniţi special pentru a participa la
pelerinajul de la Cacica. Printre pelerini vor fi PS
Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, şi PS Petru Gherghel, episcop
emerit.

Pelerinii din Iași și din întreaga
Românie sunt aşteptaţi şi anul
acesta la sanctuarul
naţional marian de la Cacica
Duminică, 14 august, la ora 12:00, pr. DamianGheorghe Pătraşcu, ministru provincial al Provinciei „Sfântul Iosif” din România a Ordinului Fraţilor
Minori Conventuali, va celebra Sfânta Liturghie de
deschidere a pelerinajului. Predicile de la Liturghiile principale ale pelerinajului vor fi ţinute de
pr. Petru-Sebastian Tamaş, director al Oficiului
pentru Pastoraţia Şcolară în Dieceza de Iaşi. Din
programul celebrărilor de la Cacica face parte şi
pelerinajul tinerilor şi al persoanelor consacrate,
de duminică, 14 august, pelerinaj reluat anul

acesta după anii pandemiei. Pelerinii care vor fi
însoţiţi de PS Petru Sescu sunt invitaţi să se
unească în rugăciune şi să participe la pelerinajul
pe jos spre Sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica cu o intenţie specială: pacea pentru lumea
întreagă. Pelerinajul pe jos începe la circa 5 km de
Cacica, la ora 12:30, urmând ca la ora 13:30 să aibă
loc ritul primirii tinerilor pelerini, iar la ora 18:00
va fi Sfânta Liturghie, celebrată de PS Petru
Sescu, animată de tineri, seminarişti şi persoane
consacrate. Privegherea mariană cu lumânări de
la ora 22:00 constituie pentru pelerini apogeul
ajunului sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. Rugăciuni şi cântece în cinstea Maicii Domnului se
vor înălţa din glasurile şi din inimile pelerinilor. Celebrarea va fi prezidată de PS Iosif Păuleţ.

Luni, 15 august, va avea loc, la ora
6:00, Sfânta Liturghie în limba română
În ziua de hram, luni, 15 august, vor avea loc,
la ora 6:00, Sfânta Liturghie în limba română și,
la ora 7:30, Sfânta Liturghie greco-catolică. Liturghia în limba maghiară va fi la ora 8:30, iar Liturghiile în limba polonă şi în limba germană, la ora
9:15. În centrul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului este Sfânta Liturghie de hram, celebrată la
ora 11:00, de ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, alături fiind şi PS Iosif Păuleţ
care va avea un mesaj adresat pelerinilor. La Liturghie vor concelebra PS Petru Sescu, PS Petru
Gherghel şi aproximativ 100 de preoţi din ţară şi
din străinătate. La final, icoana va fi purtată în
procesiune în jurul bisericii şi vor fi binecuvântate
florile şi obiectele religioase aduse de pelerini. În
scrisoarea pastorală, dată ca o invitaţie la pelerinajul de la Cacica, cu titlul „Pelerini la Sanctuarul
Maicii Domnului de la Cacica”, PS Iosif Păuleţ i-a
invitat pe credincioşi, în aceste timpuri dificile, să
se îndrepte către sanctuarul Sfintei Fecioare
Maria de la Cacica, pentru că, aici, „împreună cu
ceilalţi fraţi, asemenea unei familii reunite în numele Domnului, avem posibilitatea să simţim mai
intens ocrotirea Mamei noastre cereşti. Prezenţa

ei plină de grijă şi duioşie ne poate da puterea şi
curajul de care avem nevoie pentru a înainta cu
încredere pe căile vieţii”. Mesajul păstorului Diecezei de Iaşi se încheie cu o invitaţie la rugăciune:
„Având în vedere situaţia tensionată din ţara vecină, Ucraina, alături de intenţiile personale de rugăciune, vă invit, în mod special, anul acesta să
ne rugăm Sfintei Fecioare Maria, cerându-i să mijlocească la Fiul ei darul păcii pentru noi şi pentru
lumea întreagă”.

Întregul program al pelerinajului va
fi transmis, în direct, audio/video
de echipa ERCIS FM, radioul Diecezei
Romano-Catolice de Iaşi
Sanctuarul de la Cacica este un loc de rugăciune şi meditaţie, sfinţit prin prezenţa icoanei
miraculoase a Preacuratei Fecioare Maria, copie
a icoanei „Madona Neagră” de la Częstochowa (Polonia), care a fost adusă la Cacica în anul 1809.
Sanctuarul se găseşte în frumoasa regiune bucovineană, la 19 km de Gura Humorului şi la 36 km de
Suceava. Bazilica se află în centrul localităţii care
este înconjurată de dealuri acoperite cu păduri,
pajiști, delectând prin această imagine privirea
oricărui trecător. Actuala biserică a fost construită între anii 1903 şi 1904, în stil neogotic, în
crucieră, din piatră cioplită şi cărămidă roşie presată, urmând un proiect din Polonia. Biserica a
fost consacrată în ziua de 16 octombrie 1904 de
către arhiepiscopii de Lvov, Józef Bilczewski şi
Józef Weber. Cu această ocazie, s-a stabilit celebrarea oficială a hramului şi a pelerinajului în cinstea Adormirii Maicii Domnului din ziua de 15
august. În ziua de 15 august 1996, biserica a fost
declarată sanctuar diecezan, iar în anul 1997 a fost
declarată sanctuar naţional. În anul 2000, Papa
Ioan Paul al II-lea a acordat bisericii titlul de „basilica minor”.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din
Iași, parte dintr-un valoros consorțiu
academic european. Sunt vizați toți studenții

Importantă universitate din
Iași, cea Tehnică, partener
într-un consorțiu european
care urmărește
îmbunătățirea capacității
de angajare a studenților
doctoranzi. Instituția a
câştigat un nou proiect în
cadrul Horizon Europe –
WIDERA, în calitate de
partener într-un consorţiu
format din șapte instituții
de învățământ superior din
șase țări, precum și o rețea
universitară din a șaptea
țară

dezvolta acreditări digitale sub
marca europeană „DocTalent4EU
credentials”, licențiate sub CC-BYNC, pentru a permite recunoașterea
pe scară largă a abilităților și competențelor transferabile pe care leau obținut studenţii doctoranzi şi
cercetătorii la început de carieră
(ECR), cu referire la clasificarea
ESCO.

În DocTalent4EU, Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI),
partener într-un consorțiu european
care urmărește îmbunătățirea capacității de angajare a studenţilor doctoranzi. Instituția a câştigat un nou
proiect în cadrul Horizon Europe –
WIDERA, în calitate de partener întrun consorţiu format din șapte instituții de învățământ superior din șase
țări, precum și o rețea universitară
(EUF) din a șaptea țară. Proiectul va

ESCO este o clasificare multilingvă a aptitudinilor, competențelor,
calificărilor și ocupațiilor create de
Comisia Europeană pentru a îmbunătăți furnizarea de informații privind cererea de competențe pe piața
muncii. Acesta este conceput pentru a ajuta indivizii, angajatorii, universitățile și furnizorii de formare,
oferindu-le informații actualizate și
standardizate despre competențe.
Pentru a asigura conformitatea cu

Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi”, parte
dintr-un valoros consorțiu
academic european. Sunt
vizați toți studenții

standarde înalte și asigurarea calității, acreditările DocTalent4EU vor
fi create și eliberate sub îndrumarea
unui Comitet științific, format din
șapte reprezentanți ai sectorului
academic, directori CSUD sau de
școli doctorale pentru fiecare partener academic din consorțiu, precum
și șapte reprezentanți ai sectorului
non-academic, dintre companiile
partenere. Acest comitet științific va
evalua acordarea acreditărilor DocTalent4EU candidaților doctoranzi
care doresc să-și vadă abilitățile
transferabile, dobândite și recunoscute oficial.

Proiectul va dezvolta, de
asemenea, un nou prototip,
bazat pe învățarea
automată, pentru a sprijini
ESCO în actualizarea
continuă și estimarea celor
mai solicitate competențe
pe piața muncii
Consorțiul va adopta o abordare
multi-actor care implică părți interesate non-universitare, precum au-

toritățile publice, mediul industrial
sau de afacerile, pentru a îmbunătăți
formarea de competențe transferabile și pentru a dezvolta centre locale de management al talentelor.
Proiectul va dezvolta, de asemenea,
un nou prototip, bazat pe învățarea
automată, pentru a sprijini ESCO în
actualizarea continuă și estimarea
celor mai solicitate competențe pe
piața muncii, în funcție de competențele așteptate din colecțiile de
oferte de locuri de muncă. „Scopul
general al proiectului este de a
îmbunătăți capacitatea de angajare
a studenţilor doctoranzi, printr-un
sistem de recunoaștere puternic, vizibil și inovator a celor mai solicitate
competențe transferabile, «bazându-se pe cadrul ESCO» pe care
cercetătorii, la începutul carierei
(ECR), le dobândesc sau le vor dobândi prin intermediul activităților
de pregătire și cercetare doctorală”,
a declarat prof. univ. dr. habil. ing.
Alina Adriana Minea , director al Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) TUIASI.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Scandal imens la vilele din comuna Bârnova!
Dezvoltatorul imobiliar Tudor Toma și-a alungat
vecinul mutat recent și i-a blocat poarta:
„N-are ce căuta picior de țigan aici, borâtule!”

Afaceristul Tudor Toma și-a fugărit
vecinul mutat în vila alăturată, pentru
că este de etnie rromă. Artur Todiriu
s-a trezit cu poarta blocată, după ar
fi fost înjurat, amenințat și
discriminat pe criterii rasiale
Dezvoltatorul Tudor Toma este din nou implicat într-un scandal, după ce s-a trezit cu un nou
vecin într-o zonă de vile din satul Vișan, comuna
Bârnova, județul Iași. Totul a început în urmă cu
câteva zile, când Artur Todiriu, în vârstă de 39 de
ani, s-a mutat într-o vilă amplasată chiar în vecinătatea afaceristului. De precizat că în zonă sunt
trei case construite pe strada Sf. Ilie, cu o curte
comună. Accesul este comun și se realizează
printr-o poartă acționată cu ajutorul unei telecomenzi. „Eu am semnat o înțelegere cu proprietarii,
familia Carp. Am dat un avans de 5.000 de euro.
Am semnat un contract de comodat pe o perioadă
de 6 luni. Intenționez să cumpăr casa, este vorba
de 150.000 de euro. Am soție și trei copii. În ultima
perioadă, am lucrat 3 ani în Norvegia. Pentru că
suntem o familie numeroasă, ne-am hotărât să ne
mutăm din apartamentul din Tătărași, de la Piața
Chirilă. Am găsit această casă. Pe data de 10 august ne-am mutat, am adus toate lucrurile. Atunci
l-am văzut și pe unul dintre vecini, Tudor Toma.
Nu mă așteptam la ce a urmat”, a precizat Artur
Todiriu. Vila este formată dintr-un parter de 57,73
de metri pătrați, compus din living, baie, hol și terasă. Mansarda este compusă din 3 dormitoare,

dressing, baie și două terase, cu o suprafață utilă
de 55,59 de metri pătrați.

Tudor Toma a făcut o golănie cu două
blocuri în Bârnova

Scandal imens la vilele din comuna
Bârnova. Artur Todiriu a
fost alungat de afacerist

De precizat că Tudor Toma a fost implicat în
afaceri dubioase după ce a reușit să atragă mai
mulți clienți. În 2009, a construit două blocuri de
locuințe colective în satul Vișan, comuna Bârnova,
pe strada Sf. Ilie, nr. 28. Deși un apartament valora
în jur de 100.000 de euro, clienții plăteau doar
6.000 de euro, după care semnau un contract de
împrumut cu dezvoltatorul. Împrumutul trebuia
returnat în 293 de rate egale, a câte 320 de euro
fiecare, începând cu data de 28.04.2011, până pe
data de 27.09.2035. Prin această schemă, Tudor
Toma a evitat plata impozitului pe profit și a TVAului. Totodată, în 2018, în satul Vișan, din comuna
Bârnova, o bătrână, în vârstă de 76 de ani, a declarat că nu mai avea liniște din cauza afaceristului. Totul a început de la mutarea unui gard.
Tudor Toma a cumpărat în urmă cu câțiva ani un
teren situat între două proprietăți pentru a construi mai multe locuințe. După ce a verificat zona,
a dat peste vecina sa, Margareta Crăescu, potențială victimă, deoarece deținea peste 1,5 hectare
de teren. Femeia a precizat că a fost amenințată
și înjurată. Nu în ultimul rând, Tudor Toma este cunoscut pentru o condamnare cu suspendare,
după ce a condus de mai multe ori un autoturism,
deși avea permisul suspendat. Scandalul de la vilele din comuna Bârnova, unde este implicat dezvoltatorul Tudor Toma, ar putea fi tranșat în
instanță.

Crezând că se află în bună vecinătate cu Tudor
Toma, Artur Todiriu a avut parte de o surpriză neplăcută pe data de 11.08.2022, când a încercat să
intre în casă. Telecomanda pe care a primit-o
pentru poartă nu mai funcționa. Și-a dat seama
că au fost schimbate codurile. A încercat să obțină lămuriri din partea lui Tudor Toma. Cel din
urmă ar fi devenit foarte violent în limbaj. „Nu mia permis accesul în curte, deși am dreptul. A început să ne înjure pe mine, pe soție și pe copii.
Mi-a spus că nu are ce căuta picior de țigan aici.
A zis că-și bagă și scoate. «Băga-mi-aș p..a în
gura ta de țigan, borâtule!»”, a mai spus Artur Todiriu. Supărat că nu poate intra în locuință, bărbatul a apelat la avocați și a declarat că va folosi
toate căile legale.
Între timp, în ultimele zile a fost nevoit să cazeze familia la un hotel din Iași. Intenționează să
recupereze sumele cheltuite de la dezvoltatorul
Tudor Toma. Contactat telefonic, Tudor Toma a
refuzat să ofere un punct de vedere. Ba mai mult,
a pretins că este altă persoană, după care a întrerupt brusc apelul. Tudor Toma este fratele lui
Călin Toma, implicat, de asemenea, în afaceri imobiliare, dar nelipsite de probleme.

Ciprian BOARU
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O adolescentă a mers în vacanță la bunici, dar a
avut parte de șocul vieții ei! Stella a fost deflorată
cu sălbăticie de ieșeanul plătit de bunicii ei!

O adolescentă a fost victima unui
viol, după ce a mers în vizită la
bunicii ei și a fost agresată de către
un ieșean. Recent, individul a
încercat să scape de acuzații,
susținând că s-ar fi prescris
răspunderea penală. Totuși,
judecătorii din cadrul Curții de Apel
Iași au respins contestația formulată
de Ghiorghiță Codreanu
După ce a mers în vizită la bunici, în vacanță,
o adolescentă a fost violată de un ieșean. În urma
incidentelor, individul a fost condamnat în Italia la
pedeapsa de 2.793 de zile închisoare (7 ani şi 8 luni
de detenție) pentru săvârşirea infracţiunii de viol
în formă continuată.
Totuși, Ghiorghiță Codreanu a formulat o contestație în anulare, considerând că răspunderea
penală s-ar fi prescris. Însă judecătorii din cadrul
Curții de Apel Iași au respins recent contestația
acestuia.
„Instanța respinge ca inadmisibilă în principiu
contestaţia în anulare promovată de contestatorul condamnat, Ghiorghiță Codreanu, împotriva
sentinței penale din 30 mai 2019, pronunţată de
Curtea de Apel Iaşi. Definitivă”, au precizat recent
magistrații ieșeni. În edițiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

O adolescentă, violată cu sălbăticie
de un ieșean când a mers în
vacanță la bunici
Ghiorghiță Codreanu a formulat contestația în
anulare pe data de 12 iulie 2022. Acesta a sperat
că va scăpa de executarea pedepsei primite din
partea magistraților italieni. În 2019, Curtea de
Apel Iași a recunoscut sentința emisă de autoritățile din Peninsulă pe numele individului. Astfel,
s-a dispus recunoașterea sentinţei pronunţate pe
4 iunie 2014 de Tribunalul din Lecce, prin care ieșeanul a fost condamnat la 7 ani şi 8 luni de închisoare pentru viol în formă continuată, continuarea
executării pedepsei într-un penitenciar din România și transferarea persoanei condamnate. În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au
prezentat un caz similar.
„Între 26 decembrie şi 28 decembrie 2007, în
localitatea Morciano, Italia, inculpatul a constrâns-o cu violenţă pe minora Stella E. (15 ani) să
întreţină relaţii sexuale împotriva voinţei acesteia,
de mai multe ori, acesta fiind îngrijitorul bunicilor
minorei, unde cea din urmă se dusese în ocazia
Sărbătorilor de Iarnă. În una dintre circumstanţe,
a încercat să o sărute pe obraz şi, în acelaşi timp,
i-a palpat sânul. În dimineaţa următoare, profitând de lipsa mamei, a ajuns-o din urmă în camera
sa, a strâns-o cu putere, a dezbrăcat-o şi a obligat-o cu forţa să se aşeze pe noptieră şi a sărutat-o pe sân şi în părţile intime, necontinuând

datorită faptului că se întorsese acasă mama
fetei, dar şi soţia inculpatului”, au afirmat autoritățile italiene.

Ieșeanul Ghiorghiță Codreanu,
acuzat că a continuat abuzurile
Oamenii legii au susținut că, în după-amiaza
din ziua următoare, a ajuns-o din urmă pe fată,
într-o locuinţă adiacentă, a luat-o cu forţa şi a întins-o pe pat şi, în ciuda reacţiei foarte clare a minorei care striga: „Nu!”, a reuşit să-i învingă
rezistenţa și a dezbrăcat-o parţial. „Dezbrăcânduse, la rândul său, inculpatul a constrâns-o să întreţină o relaţie sexuală completă, prin penetraţie
în vagin, şi deflorare, ejaculând pe burta fetei. În
final, în dimineaţa succesivă, a ajuns-o din urmă
în pat, i-a palpat sânul şi burta, a dezbrăcat-o, şia dat jos pantalonii, s-a aşezat deasupra fetei şi
a încercat încă o dată să o penetreze, dar fără a
reuşi, întrucât intrase în casă mama minorei”, au
adăugat anchetatorii.
Totuși, în fața instanței ieșene, Ghiorghiță Codreanu a solicitat admiterea cererii şi punerea în
libertate. El a susținut că a comis fapta în anul
2007, hotărârea rămânând definitivă în 2017, astfel
că s-ar fi împlinit termenul de prescripţie, de 8
ani, în opinia lui. Totuși, magistrații au respins
contestația ieșeanului acuzat că a violat o adolescentă care mersese în vacanță la bunici.
Ciprian NEDELCU
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Inovație în patiseria din Iași!
„Cakesicles”, făcute de Mihaela Cercel,
noul trend pentru petreceri de succes

„Cakesicles” făcute de Mihaela
Cercel sunt prăjiturele pe băț, din
pandișpan și ganaș. Populare în
Occident, prăjiturelele încep să-și
facă treptat loc și pe piața ieșeană.
Simpatice, gustoase și mici, acestea
sunt potrivite pentru diverse ocazii,
precum nunțile, botezurile sau alte
evenimente de acest fel
În era internetului, oamenilor le este din ce în
ce mai ușor să-și dezvolte pasiunile, fără să fie
necesară experiența anterioară în domeniul respectiv. Cursurile online și tutorialele de pe platforme, precum Youtube sau Pinterest, sunt foarte
utile când vine vorba de învățarea unei noi abilități.

„Cakesicles” făcute de
Mihaela Cercel au un potențial
mare pe piața ieșeană
Mihaela Cercel este o tânără ieșeancă ce se
află la început de drum. Pasionată de cofetărie și
de desen încă de când era mică, aceasta a decis
să le îmbine pe cele două într-un produs rar întâlnit pe piața ieșeană, „cakesicles”, prăjiturele pe
băț din pandișpan, ganaș și piure de fructe.
„Mi-a plăcut tot timpul să pictez, am fost
atrasă de artă, dar și de bucătărie, și am zis să le

combin pe amândouă. Am mai văzut și pe internet, mi-am luat inspirație de pe platforme, precum Pinterest. E o porțiune mică pe care să-ți
desfășori imaginația, dar pe mine mă face să mă
simt bine”, a explicat Mihaela Cercel.
Ieșeanca este autodidactă, deoarece nu a
învățat-o nimeni cum să facă simpaticele prăjiturele, ea s-a folosit de tot ceea ce are internetul
mai bun de oferit, cursurile online și tutorialele
gratuite din care își ia inspirația.
„Am învățat singură de pe internet, am mai
luat niște lecții online. Nu am lucrat niciodată în
domeniu în mod oficial. Mult timp nu am avut încrederea necesară ca să-mi comercializez produsele”, a mai zis Mihaela Cercel.
Mihaela e încă la început, iar aceasta își comercializează produsele pe contul personal de
Facebook, dar are și o pagină dedicată acestui
lucru, numită Sweet Art.

Ce conțin aceste prăjiturele
Prăjiturelele pe băț sunt făcute din pandișpan,
ganaș și piure de fructe. Acestea sunt glazurate,
iar, după suficient timp petrecut în frigider, Mihaela se ocupă și de ornarea lor. Design-ul detaliat este cel care îi scoate produsele în evidență,
precum și faptul că aceasta încearcă să aducă
elemente inovative rețetei.
„Interiorul e făcut din pandișpan, ganaș din

ciocolată albă sau neagră și poți adăuga piure de
fructe ca să-i dai un gust deosebit, după care se
pun la frigider să se întărească glazura. Ulterior,
începe ornatul. Singură le ornez manual”, a mai zis
Mihaela Cercel.
Procesul creării acestor prăjiturele este unul
relativ complex, de la început și până la final, durând aproximativ 2 ore.
„Durata e dependentă de complexitatea design-ului. Cap-coadă aș zice că durează cam 2 ore,
mai sunt chestii care nu-ți ies și trebuie refăcute.
Sunt apreciate mai ales de femei și de copii. Contează mult felul în care arată, dar și gustul. Oamenilor nu le place să fie super dulce. Tind spre un
gust echilibrat”, a mai spus Mihaela Cercel.
Aceasta pune accent pe calitate, motiv pentru
care folosește ingrediente recunoscute pe piață,
precum ciocolata belgiană.
„Din ciocolata încercată de mine, aș zice că
cea belgiană oferă un gust autentic. Dintre cei
care au gustat, toți au fost mulțumiți și mi-au
apreciat produsele. Mie nu prea-mi plac prăjiturelele din comerț, deoarece mi se par seci, de
aceea am încercat să-mi fac propria rețetă. Leau plăcut că nu-s foarte dulci”, a mai zis creatoarea.
„Cakesicles” făcute de Mihaela Cercel par că o
să aibă un succes răsunător în rândul publicului
ieșean.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, la cheremul
Cristinei Dobre! Unitatea medicală a rămas fără
director medical și director financiar-contabil!
Comitetul director al Institutului de Psihiatrie
„Socola” din Iași este compus din manager, dr.
Cristina Dobre, director medical, dr. Nicoleta Cartas, director financiar-contabil, ec. Alina Aștefănoaei, și director îngrijiri, asistent medical
principal Geanina Marinela Pomană. Din anul
2020, funcțiile de director medical și director de
îngrijiri ale Institutului de Psihiatrie „Socola” din
Iași sunt vacante, fiind ocupate interimar, prin
ordin de la ministrul Sănătății, de diverse persoane. Din luna februarie 2022, și funcția de director financiar-contabil este vacantă, contractul
de administrare al Alinei Aștefănoaei expirând.

Institutul de Psihiatrie „Socola” din
Iași funcționează fără director
medical și director financiar-contabil
Până acum câteva zile, director medical interimar al Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași
a fost dr. Nicoleta Cartas, funcția de director financiar fiind ocupată de ec. Alina Aștefănoaei.
Aceasta din urmă este de profesie economist, iar
în perioada 2006–2012 a fost contabil șef la S.C.
Caremil Impex S.R.L., urmând ca în intervalul
2013–2014 să fie director economic la S.C. Global
Eco Center S.R.L. Economista Alina Aștefănoaei
este director financiar-contabil al Institutului de
Psihiatrie „Socola” din Iași din luna iunie 2015, de
pe vremea când la conducerea spitalului era dr.
Gabriel Oprișan. Nicoleta Cartas a fost, în perioada
2000–2005, medic specialist psihiatru la Institutul
de Psihiatrie „Socola” Iași, iar începând cu anul
2005 este medic primar psihiatru. În data de 7 august 2022, a expirat prelungirea mandatului directorului financiar-contabil al spitalului, ec. Alina
Aștefănoaei, iar dr. Cristina Dobre nu a solicitat
un ordin de ministru pentru numirea interimară a
unei persoane care să ocupe această funcție
cheie cu responsabilități majore asupra activității
economice a instituției. De asemenea, în data de
10 august 2022, a expirat și mandatul interimar al
dr. Nicoleta Cartas, astfel că nici această funcție
nu mai este ocupată de nicio persoană. În contextul creșterii alarmante a cazurilor de infectare cu
SARS-CoV-2, lipsa unui director medical afectează grav activitatea spitalului. Responsabilitatea directorului medical în activitatea unui spital
este de o deosebită importanță, mai ales în actualul context pandemic.

De ce nu vrea dr. Cristina Dobre
să schimbe comitetul director al
Spitalului „Socola” din Iași
Deși ocupă funcția de manager al Institutului
de Psihiatrie „Socola” Iași din decembrie 2021, dr.
Cristina Dobre nu a dorit să organizeze un concurs
pentru ocuparea funcțiilor din comitetul director,
preferând varianta de interimat, pentru ca astfel

să aibă control asupra persoanelor care ocupă
aceste funcții. Acest control privează unitatea
medicală de o continuitate și previzibilitate a actului de conducere. Propunerea adresată Ministerului Sănătății de numire interimară este apanajul
exclusiv al managerului unității medicale, astfel
că în lipsa unei bune colaborări a persoanei care
urmează a fie propusă se procedează la altă numire. Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola”
Iași, unitate medicală aflată în subordinea directă
a Ministerului Sănătății, a putut dispune prelungirea mandatului directorului medical și financiarcontabil, în primă fază, cu încă 3 luni, apoi
recurgând la o nouă prelungire de 3 luni. Pentru
aceasta nu are nevoie de aprobare de la Ministerul
Sănătății, deoarece directorul medical și cel financiar-contabil sunt în directa subordine a managerului. Dr. Cristina Dobre avea la dispoziție
maximum 6 luni pentru a desfășura un concurs
pentru ocuparea funcțiilor de director medical și
director financiar-contabil, însă este clar să nu a
dorit să facă acest lucru.
În aprilie 2022, au fost scoase la concurs funcțiile de șefi de secție. Conform prevederilor legale, președintele comisiei de concurs, la proba
scrisă și la proba clinică, este directorul medical
al spitalului. În mod normal, managerul Institutului
„Socola” ar fi trebuit să organizeze concursul pentru ocuparea funcției de director medical înainte
de a scoate la concurs posturile de șef de secție.
Astfel, directorul medical ar fi putut avea un proiect de management și ar fi putut evalua candidații în funcție de viziunea și planurile sale
manageriale.

Dr. Cristina Dobre: „Cele două
funcții vor fi ocupate în
continuare în regim de interimat!”
Dr. Cristina Dobre a declarat că funcțiile de director medical și director financiar-contabil la Institutul de psihiatrie „Socola” din Iași vor fi
ocupate în continuare în regim de interimat. În

acest sens, managerul institutului face apel la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2022. Trebuie menționat că managerul institutului avea
posibilitatea de a scoate la concurs funcțiile de
director medical și director financiar-contabil și
după data de 1 iulie 2022, după intrarea în vigoare
a OUG 80/2022, deoarece acestea sunt posturi
unice, exceptate de acest act normativ. „În perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 și data
de 31 decembrie 2022 se suspendă ocuparea prin
concurs sau examen a posturilor vacante sau
temporar vacante, cu excepția posturilor unice
din instituțiile publice. […] În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin post unic se înțelege
acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilități stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică”, se arată
în OUG 80/2022. „Mandatul fostului director medical a expirat pe data de 10.08.2022, iar mandatul
fostului director financiar-contabil a expirat pe
data de 7.08.2022. Până la organizarea concursurilor pentru ocuparea celor două funcții care, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
80/2022, sunt suspendate, acestea vor fi ocupate
în continuare în regim de interimat” a declarat dr.
Cristina Dobre, managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași.
Faptul că în prezent Institutul de Psihiatrie
„Socola” Iași nu are ocupate nici măcar interimar
funcțiile de director medical și director financiarcontabil afectează grav activitatea medicală și
economică a unității, în plină pandemie. Atât directorul medical, cât și directorul financiar-contabil fac parte din comitetul director al Institutului
„Socola”, astfel că, în lipsa acestora, acest organism nu poate funcționa Dr. Cristina Dobre, cel
mai probabil, va solicita aprobare din partea Ministerului Sănătății pentru ca până la începutul
anului 2023 Institutul de Psihiatrie „Socola” din
Iași să funcționeze cu persoane numite interimar
pe postul de director medical și director financiar-contabil.
Codruța ȘOROAGĂ
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Dosarul controversatului medic ieșean Adrian
Covic, redeschis de judecători! Procurorii
trebuie să reia ancheta pentru fals în declarații

Recent, magistrații din cadrul Judecătoriei
Iași au admis solicitarea de redeschidere a dosarului penal ce îl privește pe medicul Adrian Covic.
Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Iași au formulat această solicitare în ceea ce îl privește pe doctor.
„Instanța admite cererea Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Iaşi. Constată legalitatea şi
temeinicia ordonanţei nr. 3320/II/2/2021, din data
de 25 ianuarie 2022, emisă de procurorul general
al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, şi
confirmă redeschiderea urmăririi penale în dosarul nr. 673/P/2017 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, cu privire la infracţiunea de fals
în declaraţii, intimaţi fiind Adrian Constantin
Covic, Alexandru Ciolan şi Fresenius Nephrocare
România SRL. Definitivă”, au afirmat judecătorii
ieșeni.

Medicul ieșean Adrian Covic,
vizat de anchetatori
Prin sesizarea înregistrată pe rolul instanţei,
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a solicitat confirmarea redeschiderii urmăririi penale în
dosarul amintit. La Judecătorie a fost înaintat și
dosarul de urmărire penală al Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Iaşi. Prin ordonanţa de clasare, din data de 18 februarie 2019, s-a dispus clasarea cauzei cu privire la săvârşirea a 3 infracţiuni
de folosire a funcţiei pentru favorizarea unei persoane, precum şi 3 infracţiuni de complicitate la
folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane.
„De asemenea, s-a dispus disjungerea şi declinarea cauzei către Parchetul de pe lângă Tribu-

nalul Iaşi, în vederea efectuării de cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 9, alin.
(1), lit. a) din Legea nr. 241/2005. Prin ordonanţa
din data de 2 iunie 2021, emisă de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Iaşi, s-a dispus clasarea cauzei
privind infracţiunea de evaziune fiscală, în modalitatea ascunderii bunului ori a sursei impozabile
sau taxabile, întrucât fapta nu este prevăzută de
legea penală”, au afirmat magistrații ieșeni.

Ce au mai spus oamenii legii
despre acest dosar
Pe 25 noiembrie 2015 a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi un dosar penal,
ca urmare a sesizării formulate de către Curtea
de Apel Iaşi – Comisia pentru cercetarea averilor,
prin ordonanţa cu nr. 1 din data de 18 septembrie
2015, prin care s-a solicitat efectuarea de cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite prin art. 9, alin. (1), lit. a), din
Legea nr. 241/2015, art. 301 Cod penal şi art. 326
Cod penal. Prin ordonanţa Poliţiei judiciare, din
data de 2 februarie 2016, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, conflict de interese şi fals
în declaraţii.
Prin ordonanţa nr. 3320/II/2/2021, din data de
25 ianuarie 2022, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a dispus infirmarea din oficiu a ordonanţei de clasare din data
de 18 februarie 2019 şi redeschiderea urmăriri penale. „S-a constatat că, în cuprinsul niciuneia dintre cele două ordonanţe de clasare menţionate,
nu a fost examinată şi nici nu s-a dispus o soluţie
cu privire la infracţiunea de fals în declaraţii, deşi

cu privire la această infracţiune a fost începută
urmărirea penală”, au susținut anchetatorii ieșeni.
Astfel, acum, judecătorii au admis solicitarea oamenilor legii și au dispus redeschiderea urmăririi
penale.

De unde a izbucnit scandalul
Prin ordonanţa organelor de certare penală,
din data de 2 februarie 2016, s-a dispus începerea
urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, conflict de interese şi
fals în declaraţii. Cu toate că, referitor la infracţiunea de fals în declaraţii, constând în aceea că,
în perioada 2003–2011, în calitate de director/manager al Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon”, nu ar fi
menţionat unele venituri şi nici provenienţa acestora în declaraţiile de avere depuse de acesta, a
fost începută urmărirea penală in rem prin ordonanţa din data de 2 februarie 2016, însă procurorul
nu a dispus nicio soluţie cu privire la aceasta.
De cealaltă parte, intimaţii Adrian Constantin
Covic, Alexandru Ciolan şi Fresenius Nephrocare
România SRL au susținut că nu se poate dispune
redeschiderea urmăririi penale strict cu privire la
infracţiunea de fals în declaraţii, procurorul general neobservând că nu a existat o împrejurare
pe care s-a bazat ordonanţa de clasare, neputându-se vorbi despre redeschidere atât timp cât
nu a fost închisă urmărirea penală. De asemenea,
avocații intimaților au susținut că a intervenit
prescripţia răspunderii penale, cauză care împiedică continuarea urmării penale. Însă judecătorii
au decis redeschiderea dosarului ce îl privește și
pe medicul ieșean Adrian Constantin Covic.
Ciprian NEDELCU
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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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Pepenii produși în Iași ajung în Italia sau Polonia.
Producție-record în anul 2022: „Sunt foarte gustoși”
Producătorii de pepeni din comuna Probota
sunt mulțumiți de producția de anul acesta. Chiar
dacă seceta a afectat agricultura din Iași, producătorii de pepeni spun că i-a ajutat sistemul de
irigații și, astfel, au scos producții-record, de 40
de tone la hectar. În comuna ieșeană sunt aproximativ 200 de hectare cultivate cu pepeni. Producătorii care au pus semințele în pământ în luna
mai au cules primele roade săptămâna trecută. O
mare parte din producție s-a vândut deja, iar pepenii de Probota ajung în țară, dar și în străinătate,
în Italia sau Polonia. „Vin cu TIR-urile și duc pepenii în străinătate, în Polonia, Italia. La fiul meu în
fermă deja nu mai avem, s-a vândut toată producția. Am scos 40 de tone la hectar. Anul acesta e
un an cu producție-record, o producție extraordinară”, susține Constantin Zamisnicu, primarul comunei Probota.

Producătorii de pepeni din
Probota, bucuroși pentru
producția de anul acesta
Toată marfa scoasă la vânzare e proaspăt culeasă dimineața, iar dacă unii producători mai au
câteva zile de cules, alții au vândut deja toată
marfa și au plecat în concediu. Producătorii mai
spun că, dacă suprafața cultivată cu pepeni este
de minim un hectar, profitul este garantat. Profiturile au fost de câteva mii de lei pentru o suprafață mică. „Anul acesta a fost foarte bine,
comparativ cu anul trecut. Am obținut un preț
senzațional, 1,3 lei pe kilogram. Noi am vândut la
cineva din Vaslui și la cineva din Neamț care au
luat cantități mai mari. Am scos 13 tone de pe 40
de ari. Pepenii sunt foarte gustoși, au o zeamă

Bursa bârfelor

S-a abonat la foncții plătite gras, în
care nu trebuie să facă nimic! Colegii
îl cam fac cu ou și cu oțet
În deschiderea ediției de astăzi, babetele
bârfitoare vă prezintă una nouă despre un vechi
foncționar, pre numele său Cretian Ardeiaș. Da,
e vorba despre personagiul care, de-a lungul ultimilor ani, a fost abonat la diverse foncții prin
administrația locală, adicătelea a fost pus cu
mâna să ia nește lovele ca să taie frunze la câini.
Mai nou, Cretian s-a cocoțat, prin agiutor de la

bună. Am avut sistem de irigații și am reușit să
vindem totul. Plecăm în concediu de acum, după
ce am vândut tot”, susține Alina, un alt producător
de pepeni din comuna Probota.

Dumitru Potor: „Este foarte,
foarte bine anul acesta”
Unul dintre cei mai harnici producători din comuna Probota este Dumitru Potor, în vârstă de 69
de ani. Bărbatul cultivă pepeni de peste două decenii și se laudă anul acesta cu unii uriași. „Pentru
noi este foarte, foarte bine anul acesta. Am avut
posibilitatea să irigăm și de aceea am reușit să le
dăm apă când a fost nevoie. Pepenii noști ajung
partidoi, într-o foncție pe la o fabrica de copchii.
Numai că, acolo, cică endevidu’ a făcut numai
belele. Gurile rele spun că Ardeiaș se ține numai
de prostii și că e un bețivan notoriu și un fudul,
de nu îi poți agiunge nici cu prăjina la nas! Mai
mult, oamenii răi spun că endevidu’ ar fi un adept
al șpăgilor, iar pe unde a tot fost a cam rămas
praful de pe tobă. Acu’, babetele știu că mai sunt
și răutăți, că așa sunt oamenii, dar mulți spun
cam aceleași chestii despre Cretian, așa că nu
știm ce să mai credem.

Perversiuni făcute de un biznisman
într-un hotel din buricul târgului.
Oamenii și-au pus mâinile în cap
În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una despre un biznisman
de pren Bucale. Gurile rele spun că, recent, endevidu’ a venit pe la noi pren târg și, ca un om cu
lovele, s-a cazat la un hotel la kilometrul zero.
Până aici, toate bune și frumoase! Cică endevidu’
a stat o perioadă destul de scurtă, numai că,
atunci când a plecat, a lăsat iadul în urmă. Oamenii de pren hotelul cu pricina și-au pus mâna

în piața din CUG și în aprozarele din Iași care se
aprovizionează în fiecare dimineață de la noi. Am
vândut cu 1,5 lei kilogramul, deci e un preț extraordinar de bun. Au fost cheltuieli și anul acesta,
dar reușim să scoatem profituri frumușele”, susține Dumitru Potur, producător din comuna Probota, Iași. Mii de tone de pepeni au fost culese de
pe terenurile producătorilor din comuna Probota,
din Iași. Un an bun pentru producătorii de pepeni
a fost și 2019, când în fiecare dimineață mașinile
erau burdușite cu pepenii gustoși. În această perioadă, cei care nu au vândut pepenii angro stau
în fiecare zi în fața porților caselor din comuna
Probota și îi comercializează.
Raluca COSTIN

în cap în momentul în care au intrat în cameră.
Aceștia spun că au găsit tot patul mânjit cu...
rahat. Inițial, oamenii au crezut că biznismanul
s-a îmbătat și a făcut pe el. Numai că, la scurt
timp, angajații hotelului au concluzionat că, de
fapt, cetățeanul ar fi fost adept al scatofiliei. Ferească Sfântul ce plăceri pot avea unii!

A tras sfori degeaba! Madama
rămâne în joc de glezne și nu
mai pupă avansarea!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare vă prezintă una despre o clientă mai
veche de-a noastră, pre numele ei Alinuța Suficienta. Este vorba despre acea Alinuța de pe la
Hafir! Vă spuneam în edițiile anterioare că soțiorul Alinuței ar fi încercat să tragă nește sfori ca
s-o avanseze pe madamă. Numai că, între timp,
am auzât că băetului nu i-a ieșât pasiența, pentru simplul motiv că nu are pile atât de tari pe cât
credea el! Gurile rele spun că, din acest motiv,
Alinuța a început să se dea bine cu colegii de
pren peneleu, doar-doar o fi vreunul care s-o
propulseze! Halal!

