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O șansă pentru copiii defavorizați!
Ce a făcut Bogdan Tănasă,
fondatorul centrului „Casa Share”

Bogdan Tănasă, fondatorul
„Casa Share”, lucrează de
mulți ani la construirea
Centrului educațional și de
meserii. Ieșeanul dorește
să le ofere copiilor
devaforizați din satul său
natal, Popricani, o viață
mai bună. Costul pentru
acest proiect a fost de
aproximativ 600.000 de
euro, iar construcția a
durat 18 luni, de la fundație
până la finisaje. Ieșeanul
dorește să îi învețe pe
micuți o meserie și să îi
ajute în drumul spre un
viitor mai bun
Centrul educațional și de meserii
„Casa Share”, din comuna Popricani,
este destinat copiilor fără posibilități. Ieșeanul Bogdan Tănasă a mers
din ușă în ușă pentru a strânge fondurile necesare. Împreună cu voluntarii și cu sponsorii anumitor firme a

reușit să strângă suma necesară
pentru a crea și dezvolta acest centru. Ieșeanul Bogdan Tănasă a mai
construit, până acum, 30 de case
pentru familiile sărace. Centrul educațional și de meserii „Casa Share”
va găzdui aproximativ 70 de copii.

Centrul educațional și de
meserii „Casa Share” este
dotat la nivel european!
Centrul educațional și de meserii
„Casa Share” deține încălzire în pardoseală și panouri fotovoltaice, 6 tablele inteligente, bănci individuale,
aer condiționat, camere de luat vederi și sistem de sonorizare.
De asemenea, este dotat cu sală
de mese cu bucătărie pentru cei
mici, care vor primi, zilnic, o masă
caldă.
La parter sunt 4 clase de studiu,
iar la etaj există 2 ateliere de lucru
manual, dotate cu mașini de cusut,
plite de lipit, prize și sisteme electrice. Centrul dispune de cabinet
medical și bibliotecă pentru cei mici.

„Împlinirea mea sufletească este de
a schimba cât mai multe vieți în bine
prin educație și meserie. Lucrurile
trainice așa pornesc, de jos, de la
talpa țării”, declară Bogdan Tănasă,
fondatorul Centrului educațional și
de meserii „Casa Share”.
Bogdan Tănasă a lucrat cot la
cot alături de voluntarii și sponsorii
„Casa Share”. Proiectul care a costat
mai mult de jumătate de milion de
euro găzduiește aproximativ 70 de
copii din comuna Popricani. Aceștia
vor avea posibilitatea ca după ore să
își facă temele, fiind sprijiniți de voluntari, dar și să învețe diverse meserii, de la olărit și confecționat
mături până la IT.

Bogdan Tănasă, fondatorul
centrului „Casa Share”, își
vede visul cu ochii
Ieșeanul spera încă din copilărie
ca la un moment dat să aibă posibilitatea să ajute copiii din comuna sa
natală, Popricani, să aibă un trai decent și să învețe o meserie. A muncit

mult pentru a-și îndeplini visul, dar
satisfacția este pe măsura așteptărilor. „Zis și făcut! Astăzi, «Casa
Share» și-a deschis porțile copiilor!
Educația lor este primordială. Visul
de a le oferi ceva copiilor din satul
meu natal a devenit realitate! De
abia acum începe greul ca să pot
susține acest proiect important,
lună de lună! Noi NU suntem susținuți de stat, primărie sau guvern.
Succes, copii. Cu siguranță veți
ajunge cineva în viață!”, scrie Bogdan Tănasă pe rețelele de socializare.
Bogdan Tănasă, fondatorul centrului „Casa Share”, face adesea
fapte uimitoare. Pe lângă cele
aproape 30 de case construite pentru familiile sărmane, în vara care a
trecut, ieșeanul a dus copiii devaforizați din comuna Popricani în excursie la Marea Neagră. Majoritatea
dintre ei nu au ieșit niciodată din sat
și de aceea Bogdan Tănasă dorește
să îi facă să uite de greutățile de zi cu
zi și să se bucure de viața de copil.
Ana-Maria TURCU
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Cât vor costa Sărbătorile Iașului
în anul 2022. Activitățile se vor
desfășura pe parcursul a 16 zile!

Consiliul Local Iași
va aproba, în ședința
ordinară din 28
septembrie 2022,
bugetul alocat pentru
Sărbătorile Iașului.
Ca în fiecare an,
punctul central va fi
pelerinajul la Sfânta
Parascheva. S-a
anunțat cât vor costa
Sărbătorile Iașului în
anul 2022, în cele 16
zile de activități, și
ce program artistic
va fi pentru ieșeni
În anul 2022, municipalitatea ieșeană pregătește 16
zile pline de activități festive, religioase și artistice.
S-a anunțat cât vor costa
Sărbătorile Iașului 2022, iar
suma depășește un milion
de lei. Punctul central al festivităților va fi pelerinajul la
Sfânta Parascheva. Pe lângă
clasicele târguri, parcul de
distracții și concertele din
fața Palatului Culturii Iași, în
acest an va avea loc lansarea filatelică a Centenarului

Încoronării Regelui Ferdinand.

Cât vor costa
Sărbătorile Iașului în
anul 2022
Iașul va fi inundat în sărbătoare, începând cu data
de 5 octombrie 2022, când
sunt programate evenimente religioase ce se vor
încheia, conform programului, pe 16 octombrie 2022.
Pe 15 octombrie 2022, va
avea loc concertul din fața
Palatului Culturii ce poartă
numele de „Iașul în sărbătoare” și are ca temă muzica
populară românească.
„Municipiul Iași va organiza, în luna octombrie a
anului 2022, cea de-a XXXIa ediție a manifestărilor reunite
sub
genericul
Sărbătorile Iașului. Cu acest
prilej, celebrarea religioasă
a Sfintei Parascheva este
completată de o serie de
manifestări cu caracter laic
(conferințe,
evenimente
sportive, târguri, spectacole,
evenimente artistice) care
dau o notă de sărbătoare în-

tregului oraș și care oferă
pelerinilor aflați în Iași, în
această perioadă, prilejul de
a cunoaște mai bine tradițiile locale.
De asemenea, municipalitatea intenționează încheierea de parteneriate cu
instituții de cultură ieșene
pentru organizarea unor
evenimente care se vor desfășura în luna octombrie
2022”, se arată în proiectul
de hotărâre a Consiliului
Local Iași.
Pe lângă activitățile tradiționale legate de pelerinajul la Sfânta Parascheva, în
centrul orașului vor fi Târgul
de Toamnă, Sărbătoarea vinului, activitatea Sport în
Sărbătoare, Întâlnirea alianței de universități europene,
Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand, Lansarea
cărții „Cvartetul Voces-Destinul Excelenței”, Parcul de
distracții de la Ștrandul Municipal, Conferința „Cybershare – Provocări în
domeniul securității cibernetice” și Festivalul Muzicii
Românești. Toate aceste ac-

tivități au un buget de
1.193.000 de lei de la bugetul
local.

Activități
desfășurate în
completarea
Sărbătorilor Iașului
După data de 16 octombrie 2022, sărbătoarea continuă până la 21 octombrie
2022 cu Festivalul Folcloric
Internațional „Trandafir de la
Moldova”, care se va desfășura în perioada 7-9 octombrie, Festivalul Internațional
de Literatură și Traducerii
Iași (FILIT), desfășurat în perioada 19-23 octombrie
2022, și Conferința „NATO și
războiul din Ucraina: reechilibrare geografică și consolidare instituțională”, care va
fi pe 21 octombrie 2022.
Pentru cele 3 evenimente,
bugetul alocat este de
100.000 de lei.
„În data de 21 octombrie
2022 va fi organizată Conferinţa «NATO și războiul din
Ucraina: reechilibrare geografică și consolidare insti-

tuțională». Municipiul Iași
este cel mai estic oraș al
Uniunii Europene, având o
poziţie geo-strategică extrem de importantă la graniţe cu Republica Moldova și
în proximitatea Ucrainei,
aflată în conflict deschis cu
Federaţia Rusă. Escaladarea
conflictului din Ucraina care
are implicații la nivel mondial este în atenţia permanentă
a
partenerilor
României din NATO și Uniunea Europeană, Conferinţa
«NATO şi războiul din
Ucraina: reechilibrare geografică și consolidare Instituțională» fiind extrem de
utilă în actualul context politic şi militar”, se arată în
proiectul de hotărâre.
În acest an, Sărbătorile
Iașului păstrează tradiția
evenimentului, dar aduce
noi evenimente pentru publicul larg. În proiectul de
hotărâre a Consiliului Local
Iași s-a comunicat cât vor
costa evenimentele, dar și
un program detaliat al acestora.
Andreea ANDREI
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Bugetul pentru Pasajul Socola va fi
rectificat! Proiectul de reparații
capitale costă cu 40 la sută mai mult
decât atunci când a fost constituit

Consiliul Local Iași va rectifica
bugetul pentru Pasajul Socola,
deoarece proiectul constituit la finele
anului 2021 a devenit cu 40 la sută
mai scump după inflație. Reparațiile
capitale sunt finanțate prin Proiectul
Național de Investiții „Anghel
Saligny”, dar nu ar acoperi costurile
totale
Unul dintre cele mai ample proiecte ale municipalității ieșene este în stadiul în care are nevoie
de o rectificare a finanțării din pricina inflației.
Bugetul pentru Pasajul Socola ajunge, după rectificare, la aproape 52 de milioane de lei. Lucrările
propriu-zise au început prin frezarea carosabilului
și pregătirea șantierului, astfel încât disconfortul
să fie minim.

Bugetul pentru Pasajul Socola va fi
suplimentat din fondurile locale
Pe ordinea de zi a Consiliului Local Iași este
un proiect prin care se rectifică alte două hotărâri
anterioare cu privire la bugetul pentru lucrările de
reparații capitale asupra Pasajului Socola.
„Prin cele două hotărâri de Consiliu Local, documentația și indicatorii tehnico-economici au

fost aprobați, respectiv cererea de finanţare şi
devizul general estimativ aferent acestui obiectiv
în vederea depunerii în cadrul Programului Naţional de Investiţii «Anghel Saligny».
Având în vedere că între data transmiterii cererii de finanţare pentru acest proiect, respectiv
noiembrie 2021, și data selectării acestuia ca eligibil la finanţare prin Programul «Anghel Saligny»,
anume august 2022, au avut loc creșteri cu circa
40 la sută a prețurilor la materialele de construcţii
utilizate în proiectele de infrastructură, s-a impus
actualizarea devizului general”, transmit reprezentanții municipalității ieșene.
Conform rectificării de finanțare, valoarea totală a proiectului „Reparații capitale infrastructură pasaj superior Socola” este de 51.798.107,37
lei, cu TVA.

Finanțarea prin Proiectul „Anghel
Saligny” este insuficientă
Rectificarea bugetară este necesară, deoarece calculele făcute la momentul în care proiectul a fost depus pentru finanțare prin Proiectul
Național de Investiții „Anghel Saligny” nu puteau
prognoza o creștere atât de dramatică a prețurilor
la materialele de construcții. Municipalitatea ieșeană va suporta diferența de costuri de la bugetul local.

„Din valoarea totală a investiţiei, cheltuielile
eligibile prin Programul Naţional de Investiţii «Anghel Saligny» sunt de 37.314.336,27 lei, cu TVA, diferenţa de cheltuieli neeligibile de 14.483.771,10
lei, cu TVA, urmând a fi suportată de la bugetul
local al municipiului Iaşi. În luna august a acestui
an, proiectele «Reparații capitale infrastructură
pasaj superior Socola» și «Modernizare străzi în
municipiul Iași – strada Aurel Vlaicu, tronson cuprins între intersecția cu strada Ion Creangă până
la limita U.A.T. Iași» au fost incluse pe o listă de
investiții ce urmează a fi realizate prin intermediul
Programului Național de Investiții «Anghel Saligny”, completează reprezentanții municipalității.
Lucrările la Pasajul Socola, a căror durată este
prognozată la 18 luni, vor include reabilitarea pasajului, creșterea de la patru la cinci a numărului
benzilor de circulație, precum și creșterea gabaritului și a clasei de încărcare. Vor exista, prin urmare, două benzi de circulație de 3,5 metri lățime
pe sensul Socola – Centru, trei benzi de circulație
de 3,5 metri lățime pe sensul Centru – Socola și
două trotuare pietonale de 2 metri lățime. Consiliul Local Iași va rectifica bugetul pentru pasajul
Socola în ședința ordinară din 28 septembrie
2022, lucrările fiind deja într-o fază incipientă.
Andreea ANDREI
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DNA Iași solicită din nou
locuri de parcare gratuite!
Ce a decis Consiliul Local Iași

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare
de Consiliu Local Iași, din 28
septembrie 2022, este un proiect
prin care DNA Iași solicită din nou
locuri de parcare gratuite. La ședința
precedentă, un proiect similar nu a
fost aprobat de consilieri
Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași solicită din nou locuri de parcare gratuite. În proiectul de hotărâre ce va fi discutat în ședința
Consiliului Local Iași sunt menționate două locuri,
lângă sediul biroului DNA, din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iași, și alte 8 în parcarea
publică cu plată de lângă Mănăstirea Golia. În cadrul ședinței de consiliu anterioare, un proiect similar nu a fost aprobat.

DNA Iași solicită din nou locuri de
parcare gratuite
Consilierii ieșeni vor discuta încă o dată despre solicitarea DNA Iași de a se acorda 10 locuri
de parcare gratuite. În proiectul de hotărâre pentru ședința din 28 septembrie 2022 se mențio-

nează faptul că acestea ar fi pentru procurorii europeni delegați în România.
„Locurile de parcare vor deservi Biroul Teritorial Iaşi din cadrul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România pentru
Parchetul European (E.P.P.O.), cu sediul în Bld. Independenței nr. 11-13, bl A1-4. Art.3. Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele
obligații: să folosească bunul potrivit destinaţiei
în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită, să prezinte, anual, autorităţilor rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată,
gradul de implementare la nivelul colectivităţii,
precum şi prognoze şi strategii pentru perioada
următoare, să permită accesul autorităţilor pentru efectuarea controlului asupra bunurilor”, se
arată în proiectul de hotărâre.

De ce a fost refuzat acest demers
Motivul pentru care proiectul a fost respins în
ședința anterioară a Consiliului Local Iași din 31
august 2022 a fost amendamentul adus de unul
dintre consilieri. În cele din urmă, plenul consiliului nu a aprobat proiectul de hotărâre. „Amenda-

mentul a fost formulat în cadrul biroului juridic.
Discuția este mai amplă și privește modul în care
au fost gândite instituțiile publice, mai mult pentru cei care lucrează acolo și mai puțin pentru beneficiari. Nu înțeleg, în momentul în care se face
planul unui proiect, de ce nu se gândește până la
capăt facilitarea accesului beneficiarilor. Nu este
vorba doar de o instituție, ci de toate. Astăzi suntem chemați să extragem din locurile pentru public și să rezervăm doar pentru câțiva angajați.
Consider că putem asigura un număr de locuri mai
redus, dar nu putem restrânge din ceea ce este
destinat publicului larg sau cetățenilor care se
adresează acestei instituții pentru a rezerva angajaților”, a declarat Eduard Boz, consilier local.
De data aceasta, în proiectul de hotărâre se
menționează că locurile de parcare solicitate sunt
pentru procurorii europeni delegați în România.
Acest aspect a fost în discuția ce a avut loc în ședința de plen. Menționăm că amendamentul adus
proiectului anterior ar fi minimizat numărul locurilor de parcare la 6, în loc de 10. DNA Iași solicită
din nou locuri de parcare gratuite, dar decizia este
în mâinile consilierilor.
Andreea ANDREI
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Denisa Mihăița Pădurariu îi cucerește pe
ieșeni cu miresmele lumânărilor pe care le
creează din ceară de soia 100 la sută naturală!

Denisa creează lumânări în diverse forme și cu arome variate,
care dau încăperilor miresme de
scorțișoară, vanilie, trandafir, antitabac, lavandă, lămâie, cireșe, portocală, iasomie, lăcrămioară și măr
verde.

Denisa Mihăița Pădurariu
îmbină studiul cu pasiunea
pentru lumânări
Denisa Mihăița Pădurariu și-a
descoperit pasiunea pentru lumânările parfumate în primul an de studenție, când prefera să învețe
noaptea și să ardă numeroase lumânări. În decursul timpului, a realizat
că nu este deloc mulțumită de calitatea acestor produse cumpărate
din comerț și a decis că trebuie săși realizeze lumânări după bunul său
plac.
„Am 20 de ani, sunt studentă la
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, specializarea Inginerie Geodezică. Cea mai
mare parte a timpului mi-o dedic facultății, iar pasiunea pentru lumânări a venit odată cu studiu pe
timpul nopții. Cumpăram foarte
multe lumânări din magazine, dar nu
erau de cea mai bună calitate, așa că

prietenul meu mi-a sugerat să încercăm noi să le realizăm. Inițial, nu
știam cum se fac, cum se combină
uleiurile esențiale și cum se obține o
cromatică plăcută. Ne-am documentat și am ajuns să realizăm mici
minunății parfumate nu numai pentru noi, ci și pentru prieteni, cunoștințe”, a precizat Denisa.

Lumânările din ceară
de soia 100 la sută
naturală sunt noul
trend al anului 2022!
Denisa își dorește ca ieșenii să
conștientizeze că lumânările parfumate pe bază de parafină emit, prin
ardere, substanțe toxice, precum
benzen şi toluen, care sunt recunoscute ca agenți cancerigeni. Astfel, o
alegere mai sănătoasă sunt lumânările din ceară de soia 100 la sută naturală. Acestea au timpul de ardere
mai lung, fapt ce se datorează procesului de topire care este mai lent
decât în cazul produselor din parafină, ce se topesc mai repede cu
aproape 50 la sută. Fiecare produs
are efecte diferite, în funcție de uleiurile esențiale folosite. Spre exemplu, cele de lămâie și portocale au
efect energizant. Lavanda și vanilia

relaxează și limpezesc mintea de
griji. „Materia primă o comandăm
online și livrarea ei durează în jur de
5 zile, deoarece este trimisă din Germania. Pentru a ajunge la produsul
finit este necesar să urmăm mai
multe etape: se topește ceara, se
adaugă uleiul esențial și colorantul,
apoi compoziția obținută se toarnă
în recipiente și forme. Ultimul pas
este decorarea lumânărilor care
este și partea mea preferată. În viitor, îmi doresc să dezvolt această

pasiune și să o duc la rangul de afacere. Încerc să informez lumea cât
mai mult pe pagina mea de Facebook, «@Lumânări handmade by
Denisa», legat de plusurile acestor
lumânări din ceară de soia 100 la
sută naturală comparativ cu cele din
comerț. Comenzile pentru achiziționarea lumânărilor se fac online și telefonic, așadar ofer destul de mult
timp clienților și întrebărilor lor”, a
adăugat Denisa Mihăița Pădurariu.
Codruța ȘOROAGĂ
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Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”
Iași oferă gratuit elevilor de gimnaziu
resurse educaționale privind învățarea online

Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore
Moisil” Iași dă startul și în
acest an școlar activității
Centrului de pregătire
pentru performanțe în
Matematică, Informatică,
Robotică. Programul
cunoscut sub numele „LIIS
STEM JUNIOR” este gratuit
și se adresează elevilor
claselor a IV-a din județul
Iași care sunt pasionați de
matematică, programare
și/sau robotică. Activitățile
didactice performante vor
fi susținute de către
profesorii Liceului Teoretic
de Informatică „Grigore
Moisil” Iași
Înscrierile se fac online în perioada 23 septembrie – 6 octombrie
2022, prin completarea unui formular care se găsește pe site-ul oficial
al liceului. Consilierea pentru proiectarea activităților didactice pentru
învățământ primar va fi realizată de
profesorul pentru învățământ primar, Liliana Minea, directorul Școlii
JUNIOR, Universitatea „Alexandru

Ioan Cuza” Iași. Departamentul eLIIS
a fost constituit în urmă cu doi ani,
având rolul de a promova Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”
Iași drept un cluster de resurse digitale și experiențe E-Learning, consolidându-i rolul de reper în
comunitatea educațională. Astfel,
vor fi oferite lecții gratuite de matematică, programare și robotică.

Performanța virtuală,
promovată la Liceul de
Informatică
Elevii claselor a IV-a trebuie să
știe că au început înscrierile pentru
„LIIS STEM JUNIOR”, programul care
are ca scop pregătirea micuților pasionați de matematică, informatică
și robotică.
„Activitățile didactice performante vor fi susținute de către profesorii Liceului Teoretic de
Informatică «Grigore Moisil» Iași,
după cum urmează: matematică –
Corneliu Brădățeanu, Ines Crețu,
Ioana Iacob, Lucian Georges Lăduncă, Rodica Leontieș, AlexandruGabriel Mîrșanu, Andrei Nedelcu,
Gelu Teodor Susanu, Cristina Timofte; informatică – Mihaela Acălfoaie, Oana Cristina Butnărașu,

Domnica Chirilă, Mariana Grădinariu,
Silvia Grecu, Cornelia Ivașc, Simona
Ingrid Iuscinschi, Ionel Maftei, Lăcrămioara Tufescu, Mirela Anca
Țibu, Liliana Ursache, Liliana Vîrgă;
robotică – elevii mentori CyLiis, sub
coordonarea doamnei profesoare
Mirela Țibu.
Centrul de pregătire «LIIS STEM
JUNIOR» se va derula sub coordonarea profesorilor Alexandru Gabriel
Mîrșanu (matematică), Oana Cristina
Butnărașu (informatică) și Mirela
Țibu (mentorul atelierelor de robotică CyLiis).
Vă așteptăm să vă alăturați inițiativei noastre de a dezvolta comunitatea educațională și Iașul nostru
drag!”, a declarat prof. dr. Adina Romanescu.
Testarea în vederea admiterii la
Centrul de pregătire „LIIS STEM JUNIOR” se va desfășura la disciplina
matematică, miercuri, 12.10.2022,
ora 16:30, în sălile de clasă ale liceului. Menționăm că repartizarea elevilor va fi afișată la avizierul școlii,
miercuri, 12.10.2022, ora 16:00.

Social media în educație
În luna mai 2022, tot la Liceul
Teoretic de Informatică „Grigore
Moisil” Iași, a derulat, la Grand Hotel

Traian, Iași, conferința de multiplicare „Social Media în școală – provocările educației media azi”,
eveniment organizat în cadrul proiectului Erasmus+ 2019-1-RO01KA201-063996 – Educational Toolkit
for the Development of Social Media
Literacy (ETDSML).
Evenimentul adresat, în special,
cadrelor didactice, dar și specialiștilor în domenii conexe, din ONG-uri
și din alte instituții abilitate, precum
și tuturor celor interesați de educația media și de impactul social
media în educația tinerei generații,
a reunit peste 60 de participanți din
diverse instituții ieșene. Aceștia au
avut ocazia să cunoască în detaliu
cele cinci obiecte intelectuale realizate în cadrul proiectului (o programă și un suport de curs pentru
profesori, un ghid util în implementarea educației social media, o aplicație mobilă și o colecție de scenarii
didactice multimedia ce conțin elemente de educație social media). În
cadrul uneia dintre sesiuni, participanții au testat inclusiv aplicația
mobilă destinată profesorilor și elevilor, care conține exerciții de educație social media.
Andreea TIMOFTE
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O descoperire arheologică legată de o
fostă clădire uriașă ar putea fi făcută
chiar lângă Primăria Iași! Investiție
de milioane de euro, în pericol

O nouă descoperire arheologică a unui vechi
și uriaș palat boieresc ar putea fi făcută lângă Primăria Municipiului Iași – Palatul Roznovanu. Totul,
la confluența Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt
cu Strada I.C. Brătianu. Datele istorice, coroborate cu un plan realizat de inginerul Joseph de Bajardi, la 1819, arată că în areal era acest palat. El a
ars în urma incendiului din Capitala Moldovei, din
anul 1927. Aici, o investiție de milioane euro, în pericol! Reprezentanții primăriei arată că vor face
ceea ce vor decide specialiștii.

O descoperire arheologică legată de o
fostă clădire uriașă ar putea fi
făcută chiar lângă Primăria Iași
Pe Esplanada Teatrului Național (TNI) „Vasile
Alecsandri”, Primăria Municipiului Iași pregătește
proiectul de modernizare și reabilitare. Aici, lucrările au demarat de câteva săptămâni. Până
acum, în partea dinspre TNI au ieșit la iveală o
serie de fundații, vestigii legate de o clădire rectangulară. Săpăturile au ajuns la patru metri
adâncime. „Până la acest moment, majoritatea
descoperirilor arheologice pe care le-am făcut
merg pe jumătatea secolului al XX-lea, semn al
unei activități urbanistice intense. Tot ceea ce
aveam, ca informații din planuri, nu se regăsește
în ceea ce este în pământ... Pe de altă parte, nu
am ajuns cu săpăturile spre zona Bulevardului

Ștefan cel Mare și Sfânt, la intersecția cu Strada
I.C. Brătianu, lângă Palatul Roznovanu, unde avem
date că a fost un mare edificiu, un palat boieresc.
Vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a reliefat
drd. Costică Asăvoaie, arheolog, cercetător științific III, muzeograf, Complexul Muzeal Național
„Moldova” (CMNM) Iași, responsabil cu supravegherea arheologică la Esplanada TNI.

Ultimul studiu arheologic pe zona mare
a esplanadei a fost făcut acum 10 ani
de arheologul medievist Stela Cheptea
În acest context, reprezentanții Primăriei Municipiului Iași arată că o decizie va fi luată atunci
când arheologii vor decide care este importanța
vestigiilor ce ar putea fi găsite în zonă. „La acest
moment, nu au fost făcute descoperiri arheologice importante. Pe viitor, în funcție de lucrările
companiei ce are proiectul în derulare și dacă arheologii vor spune că sunt vestigii istorice importante, se va vedea ceea ce urmează a se
întâmpla”, a spus Sebastian Buraga, purtătorul de
cuvânt al Primăriei Municipiului Iași. Pe de altă
parte, aici, ultimul studiu arheologic pe zona mare
a esplanadei a fost făcut acum 10 ani de arheologul medievist Stela Cheptea. „Aici, din ceea ce am
văzut la doamna Stela Cheptea și am cercetat pe
planurile orașului Iași, era un conac boieresc, un
palat. Probabil fundațiile acestuia se vor găsi aici.

Palatul a fost distrus la marele incendiu de la Iași,
din anul 1827. Au apărut alte construcții cu roluri
negustorești. Așadar, avem o resursă documentară scrisă. Sunt și în circuitul științific date despre acest loc”, a completat Bobi Apăvaloaei,
director al Direcției Județene pentru Cultură (DJC)
Iași.

Modernizarea esplanadei
de la Teatrul Național, o investiție
de 3,1 milioane de euro
Modernizarea Esplanadei de la Teatrul Național este derulată de SC Conest SA pentru 3,1 milioane de euro. Conform proiectului, vor fi
modernizate aleile și trotuarele, iar instalațiile și
finisajele vor fi refăcute integral. De asemenea,
axul central va fi degajat și subliniat de o bandă
de vegetație joasă, gazon și aranjamente florale,
cu lățimea de 12 metri, însoțită de două alei amplasate simetric față de ax. În zona dinspre pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt se va realiza în ax
un bazin decorativ, de formă circulară, cu jocuri
de apă și lumini. Forma circulară a băncilor perimetrale care înconjoară bazinul va asigura vizibilitate atât spre Catedrala Mitropolitană, cât și spre
Teatrul Național. Așadar, o descoperire arheologică legată de o fostă clădire uriașă ar putea fi făcută chiar lângă Primăria Iași, situație în care o
investiție de milioane de euro este în pericol.
Valentin HUȚANU
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Piese de excepție din colecțiile
Muzeului de Istorie a Moldovei:
„Un album cu autograful reginei Maria”

O serie de piese de
excepție din colecțiile
Muzeului de Istorie a
Moldovei Iași: „Un album
cu autograful Reginei
Maria”, expus la Palatul
Culturii. De reliefat că anul
2022 este cel în care se
celebrează Centenarul
Încoronării Regelui
Ferdinand și a Reginei
Maria. Evenimentul a avut
loc pe 15 octombrie 1922,
la Alba Iulia, un oraș cu o
importanță simbolică
aparte, și a constituit
primul moment de maximă
expunere mediatică
internațională a României
Mari
Piese de excepție din colecțiile
Muzeului de Istorie a Moldovei: „Un
album cu autograful reginei Maria”,
expus la Iași. Interesant este că
2022 este anul în care se celebrează
Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria. Evenimentul a avut loc pe 15 octombrie 1922,
la Alba Iulia, un oraș cu o importanță
simbolică aparte, și a constituit primul moment de maximă expunere

mediatică internațională a României
Mari. Prezența unor invitați străini,
oameni politici, membri ai familiilor
regale europene și ai corpului diplomatic, ziariști europeni și americani,
militari din armatele Aliate, a numeroșilor trimiși speciali, a confirmat,
încă o dată, legitimitatea tratatelor
de pace încheiate după Primul Război Mondial și poziția României ca
stat recunoscut oficial în întreaga
lume.

Piese de excepție din
colecțiile Muzeului de
Istorie a Moldovei Iași
Una dintre piesele de excepție
aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei care ne conectează
direct cu acest eveniment special
este un album în care au fost adunate autografele a 21 de personalități autohtone și străine care au
evoluat în viața politică și culturală a
României în primul sfert al secolului
al XX-lea. Majoritatea autografelor –
care uneori au fost însoțite de câte
o dedicație sau chiar de câte o frază
muzicală înșirată pe un portativ – au
fost „culese” la Iași, în anul 1918, și
București, în anii imediat următori
(1919-1923). În paginile micului album
se regăsesc numele unor personalități care, prin activitatea lor din acea

perioadă, au influențat decisiv actul
politic și decizional la cel mai înalt
nivel. Se detașează semnăturile Reginei Maria și ale copiilor săi, Carol
(viitorul rege Carol al II-lea al României), Elisabeta, Maria, Nicolae și
Ileana, cea a generalului Alexandru
Averescu, dar și cele ale unor remarcabili emisari ai Franței, precum generalul Henri Matthias Berthelot,
Albert Thomas, Ferdinand Foch, Robert de Fler. Regăsim, de asemenea,
numele unor celebrități din lumea
artelor (muzicianul George Enescu,
actrița Maria Ventura, compozitorul
Paul-Felix Weingartner, pianistul Alfred C. Alexandrescu) sau din lumea
mondenă (prințesa Nadeja Știrbey,
Georges, duce de Sparta).

Micul album se deschide cu
câteva cuvinte așternute și
semnate de Regina Maria,
în 1918, din Iașul devenit
„capitala rezistenței până
la capăt”
Identitatea posesorului albumului cu autografe rămâne o enigmă.
Din datele avute la dispoziție reiese
că proprietarul inițial al acestuia –
persoana care solicita și colecționa
autografele – s-a aflat în refugiu, la
Iași, în timpul Primului Război Mon-

dial, iar mai apoi s-a reîntors în București. Micul album se deschide cu
câteva cuvinte așternute și semnate
de Regina Maria, în 1918, din Iașiul
devenit „capitala rezistenței până la
capăt”: „Niciun foc nu curăță ca focul
jertfei, nicio flacără nu se suie mai
drept până în inima Dumnezeirii”. În
același an, marele artist George
Enescu semna și scria următoarele
rânduri: „Operele de artă care străbat mai sigur veacurile fără a îmbătrâni sunt cele inspirate de
dragostea omenirii”. În conexiune
certă cu Încoronarea, un autograf
care ne reține atenția este cel al mareșalului Ferdinand Foch, acordat la
18 octombrie 1922, dată la care înaltul personaj se afla în România pentru a participa la festivitățile
prilejuite de încoronarea regilor României Mari. Cuvintele și numele
adunate în album ne permit să surprindem dintr-o perspectivă umanizată, chiar sentimentală, câteva
frânturi de viață cotidiană dintr-una
dintre cele mai tensionate perioade
din istoria națiunii române. Microexpoziția va fi deschisă, în intervalul 27
septembrie – 18 decembrie 2022, la
Muzeul de Istorie a Moldovei, Palatul
Culturii din Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Ieșenii apelează la psiholog, fiind
speriați de facturile mari. „Oamenii
se întreabă dacă se vor descurca”

Ieșenii apelează la
psiholog, fiind speriați de
facturile mari și de
previziunile specialiștilor
care spun că această iarnă
va fi dificilă. Persoanele
care fac terapie au salarii
peste medie și sunt
îngrijorate cu privire la
viitor
Ieșenii s-au speriat de facturile
la energie și gaz și discută cu psihologii despre cum trebuie să procedeze ca să treacă mai ușor peste
această iarnă. Specialiștii spun că
pe lângă problemele pe care le
aveau deja și pentru care făceau terapie, ieșenii au adăugat și frica de
viitorul incert din punct de vedere financiar. „Se vede o dinamică în subiectele pe care le adaugă în terapia
propriu-zisă. Oamenii se întreabă
dacă se vor descurca. Și nu e neapărat vorba de oameni care nu au o situație bună, dar sunt îngrijorați din
punct de vedere financiar. Au restricționat cheltuielile. De exemplu,
dacă își permiteau o vacanță

scumpă, acum au ales să plece mai
puține zile sau să nu mai meargă. Au
redus drastic din cheltuieli. Am
clienți care voiau să facă investiții
un pic mai mari, dar s-au oprit. Sunt
în spațiul public tot felul de informații care îi sperie. A fost pandemia,
războiul, iar acum scumpirile. Oamenii văd concret că totul s-a scumpit,
deci sunt super realiști. Nu doar din
România, chiar și în Europa se întâmplă asta, cu privire la scumpiri.
Oameni care sunt bine profesional,
dar își fac griji de cum se vor descurca. Cei care au trăit comunismul
sunt mai stresați, au un deja-vu și informația din subconștient se reactivează”, explică Andreea Buhuși,
psiholog din Iași.

Ieșenii care apelează la
psihologi se tem de
facturile mari
Specialistul explică faptul că ieșenii care se tem că nu vor mai avea
cu ce să plătească facturile au insomnii și, ulterior, apare și anxietatea. „În general, vin persoane care au
peste 25 de ani. Sunt persoane care

au stres, insomnii, noaptea se gândesc la problemele din viitor. Spun
că multe salarii nu au crescut, dar sau mărit prețurile. Eu nu pot să-i garantez omului viitorul financiar, dar
îi sfătuiesc să nu se mai îngrijoreze,
iar dimineața să-și ia un răgaz și să
se gândească la ce pot face în legătură cu problema cu care se confruntă. Cum pot să economisească,
să renunțe la anumite investiții. Sunt
oameni care trăiesc de pe o zi pe
alta, dar și aceștia pot să găsească
soluții pentru a mai reduce din stres.
Pot să discute cu un prieten, cunoștință, să stea pe afară, să se plimbe”,
mai spune Andreea Buhuși, psiholog
din Iași. Ieșenii se tem de sărăcie și
de viitorul incert, situație prezentată
de reporterii BZI în edițiile anterioare.

Andreea Buhuși: „Să nu se
îngrijoreze pentru ce va fi
peste o lună, două, trei”
Andreea Buhuși le recomandă
ieșenilor să fie raționali și să își facă
o listă cu cheltuieli prioritare pentru
a trece mai ușor peste această pe-

rioadă. „În primul rând, le recomand
oamenilor să își prioritizeze cheltuielile și să nu se îngrijoreze pentru ce
va fi peste o lună, două, trei. Anxietatea e o frică imaginară, pentru că
e vorba de viitor. Există tehnici de
ancorare în prezent, diverse metode
de a respira. Eu discut cu clienții și
îi întreb: «Azi v-ați permis cafeaua?». Spun că da, dar apoi continuă cu: «Ce o să facem cu gazul, cu
benzina?». Oamenii au îngrijorarea
primară pentru supraviețuire. Noi
trăim foarte mult în viitor și în trecut,
foarte puțin în prezent. Persoanele
care au anxietate iau decizii foarte
proaste și, în această situație, trebuie folosită rațiunea. Nu știm concret ce va fi la iarnă. Cu prețurile la
benzină, la fel, oamenii s-au stresat.
Toate aceste situații afectează cel
mai de preț lucru, sănătatea”, susține Andreea Buhuși, psiholog din
Iași. Ieșenii au apelat la psihologi și
când a început războiul din Ucraina.
Faptul că ieșenii apelează la ajutorul
avizat, indiferent de situație, arată
că vor să își rezolve problemele, mai
spun specialiștii.
Raluca COSTIN
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După ce s-a iubit o noapte cu o minoră la Iași,
i-a plăcut atât de mult încât i-a povestit și
soției experiența! „Facem pușcărie și asta e”

Fata, A.M. (14 ani), avea deseori certuri cu tatăl
care consuma alcool, povestindu-i lui Moroșanu
prin ce trecea. Ulterior, după o discuție aprinsă
cu tatăl, adolescenta a mers la el acasă, loc ce
avea să devină spațiul unei veritabile bande de
proxeneţi. Amenințată cu bătaia, fata a petrecut
noaptea în compania celor doi. A fost filmată şi
apoi şantajată cu postarea imaginilor pe rețelele
de socializare.
În zilele următoare, A.M. a fost obligată să întreţină relaţii sexuale cu încă şase prieteni de-ai
celor doi. Costul unui act sexual varia între 50 şi
70 de lei, iar majoritatea clienților proveneau din
Târgu Frumos. Liviu Andrei Bîncă se ocupa de
transport. Prin intermediul victimei, portofoliul sa extins cu încă două minore, V.L.E. (14 ani) şi
M.I.A. (13 ani). Fetele erau găzduite acasă la Moroşanu, unde se desfătau cu ele. V.L.E. a ajuns să
practice prostituția printr-o întâmplare. Se lovise
puternic la braţul drept, dorea să meargă la spital,
la Târgu Frumos, dar, în loc să cheme ambulanţa,
a cerut sprijin proxenetului care, înainte de toate,
a închis-o cu forța în casă.

Adolescente obligate să se prostitueze
Dănuț Andrei Moroșanu și Liviu Bîncă au racolat mai multe minore după ce, inițial, au constrâns
o tânără naivă să practice prostituția.
A.M. (14 ani) discuta cu Moroșanu pe Messenger, iar, într-o seară, după o ceartă cu tatăl,
aceasta a decis să plece de acasă, ajungând la individ.
„A intrat în camera în care se afla aceasta,
spunându-i că vrea şi el să facă ceva cu ea, însă
persoana vătămată a refuzat, moment în care, urmare a ameninţărilor proferate de inculpatul, prin

care i-a spus că «o pocneşte», dacă nu întreţine
relaţii sexuale, s-a conformat solicitării, astfel că
inculpatul a întreținut un raport sexual complet
cu minora, după acest moment fiind dusă acasă
de cel care a mers iniţial cu inculpatul pentru a o
lua pe minoră. Următoarea zi, i-a trimis persoanei
vătămate o fotografie în care aceasta era la bustul gol, deasupra sa fiind un bărbat a cărui faţă nu
se vedea, poza fiind editată, fiind, totodată, ameninţată de către inculpat, spunându-i: «dacă nu
faci ce vreau eu, poza asta o să ajungă la părinţii
tăi sau o voi pune pe Facebook»”. Ca urmare a
acestui aspect, inculpatul a chemat-o pe persoana vătămată care, fiind sub o puternică stare
de temere cauzată de ameninţarea inculpatului,
s-a conformat, fiind dusă la locuinţa inculpatului,
unde, ulterior, a venit şi prietenul său. După ce au
consumat băuturi alcoolice, au întreţinut relaţii
sexuale cu persoana vătămată, aceasta din urmă
dormind la locuinţa lui, fiind dusă a doua zi acasă,
cu maşina, de prietenul inculpatului”, precizau anchetatorii. Astfel, la intervale de 2-3 zile, fata
ajungea la locuinţa din Boureni, unde a întreţinut
relaţii sexuale cu cei doi, sub ameninţarea distribuirii materialelor pornografice şi pentru că îi era
frică să nu fie bătută.

Soția proxenetului știa toată povestea
În timpul anchetei, au fost găsite mai multe
conversații între Moroșanu și soția cu care avea
un copil și cu care se judeca pentru custodie. Se
pare că individul se lăuda cu „afacerea sa de succes”, racolând încă două minore.
„Are în vedere instanţa şi faptul că organele
de urmărire penală au identificat o discuție purtată pe Messenger, în care inculpatul îi scrie utili-

zatoarei contului (fosta soție a inculpatului), la
data de 07.07.2020: „Eu cu Bîncă f…m și ne asumăm. Facem pușcărie și asta e” (vol. 98 verso),
„Da, frate, ăsta îs eu, am c…e la stradă”, adăugau
anchetatorii.
Precizăm că taximetristul Bîncă avea un program din ce în ce mai încărcat. El se ocupa şi de
achiziţionarea prezervativelor pentru clienții fetelor, fiind plătit cu 2,5 lei/km şi 25 de lei pentru
ora de aşteptare. Fetele prestau chiar şi pe bancheta din spate a taxiului oprit la marginea câmpului de lângă oraş.
Loganul său galben era urmărit de investigatori, ulterior căpătând și el calitatea de inculpat.

Condamnați la închisoare
pentru trafic de minori
În iulie 2020, banda a fost destructurată după
o acţiune în forţă a poliţiştilor de la BCCO şi a procurorilor de la DIICOT. Au fost efectuate opt percheziţii domiciliare, ridicându-se, în vederea
analizării, 17 telefoane mobile, 7 stick-uri, un laptop, un PC şi mai multe carduri micro SD. SMSurile, filmările şi mesajele au fost probe de
necontestat.
Moroşanu a încercat să inducă în eroare anchetatorii, spunând că, în perioada invocată, ar fi
fost la lucru în Marea Britanie. Şi-a convins naşa
şi mătuşa să depună mărturie în acest sens, dar
n-a mai adus şi altă probă. Apoi, a susţinut că victimele au făcut sex de bunăvoie.
Magistraţii nu i-au luat în considerare poveştile, primul fiind condamnat la doisprezece ani de
închisoare. Cel de-al doilea, stabilit, între timp, în
Anglia, a luat doar cinci.
Andreea TIMOFTE

ACTUALITATE

Miercuri, 28 septembrie

<2

Achizițiile pentru pachetele alimentare
ale grădinițelor, făcute pe bază de
favoritisme? Ce se întâmplă la
Grădinița cu Program Prelungit nr. 16

CONS NEC SRL are încheiate, până în prezent, 55
de contracte, dintre care 40
sunt doar cu Grădinița cu
Program Prelungit nr. 16 din
Iași. Deși se ocupă și cu lucrări de construcții ale clădirilor, firma pare a avea
succes și în ceea ce privește
comerțul cu alimente către
unitățile de învățământ.

Achizițiile pentru
pachetele
alimentare ale
grădinițelor, făcute
pe bază de
favoritisme la
Grădinița cu
Program
Prelungit nr. 16
De la începutul anului și
până în prezent, grădinița ieșeană a cumpărat produse
alimentare de la CONS NEC
SRL în valoare peste 34 de
mii de lei. În data de 12 mai
2022, a fost acceptat pache-

tul alimentar cu valoarea
cea mai mare, de aproximativ 3.700 de lei. Printre produsele achiziționate se
numără legume, fructe, miez
de nucă, blaturi de pizza și
diferite produse ajutătoare
pentru gătit.
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 achiziționează pachete cu produse
alimentare încă din 2018, iar
printre serviciile de la CONS
NEC SRL s-au numărat și lucrări de construcții. În 2018,
unitatea de învățământ a
cumpărat două pachete alimentare care depășesc
suma de 100 de mii de lei,
fiind vorba de diferite produse pentru gătit și cantități
foarte mari de dulciuri.
În data de 11 mai 2022, o
achiziție de produse alimentare, în valoare de peste
3.600 de lei, a fost refuzată,
a doua zi fiind acceptată cu
aceeași sumă.

Administratorul financiar al Grădiniței cu Program
Prelungit nr. 16 din Iași, Georgeta Apopei, a refuzat să
comenteze în vreun fel
modul în care au fost făcute
achizițiile de către unitatea
de învățământ. Aceasta a
transmis printr-un angajat al
grădiniței că nu dorește să
vorbească cu reporterii BZI.
„Un minut, să văd dacă
doamna administrator vrea
să vorbească. Nu, nu, nu,
doamna nu dorește să vorbească cu dumneavoastră
(n.r. – reporter BZI). Îmi pare
rău, la revedere”, a transmis
secretara unității de învățământ.
Pe lângă contractele cu
CONS NEC SRL, Grădinița cu
Program Prelungit nr. 16
achiziționează periodic pachete de produse alimentare pentru cei mici și de la
firma S.C. G.M.D. International S.R.L. Valoarea acestora

depășește uneori chiar și
suma de 4.000 de lei pentru
câteva tipuri de fructe și legume.
Întrebat despre licitațiile
și achizițiile de la Grădinița
nr. 16, administratorul firmei
CONS NEC, Iulian Măzărianu,
a menționat faptul că lipsa
licitațiilor la această unitate
de învățământ se datorează
contractelor pe care le au cu
mai mulți furnizori.
„Da, nu s-au făcut licitații. Grădinița 16 are vreo 7-8
furnizori. Având atâția furnizori, chiar nu este necesar
să facă altele“, a precizat Iulian Măzărianu.

Ură între furnizori
sau achiziții fără
reguli la Grădinița
cu Program
Prelungit nr. 16
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 din Iași a fost
oferită ca exemplu negativ

pentru modul în care își desfășoară achizițiile din sistemul SEAP de către
reprezentantul firmei Cristian Line, Neculai Isachi.
Acesta a dat mai multe
exemple de unități de învățământ care nu fac achizițiile conform normelor în
vigoare. „Vă dau caz concret: Grădinița 16. Le-am
spus că urmează să îi dau în
judecată. Ei trebuie să facă
un plafon. Plafonul a fost
126.000 de lei, acum e de
270.000 de lei, dar ei, de regulă, îl depășesc în primele
luni. Aceste două grădinițe
n-au făcut nicio licitație de
când lucrează. Grădinițele
16, 26, 18 trebuie să facă
achiziții corect, așa cum
spune în Legea 98. Treaba e
foarte gravă”, a menționat
Neculai Isachi. În replică, administratorul firmei CONS
NEC SRL susține că nu îl interesează să colaboreze cu
toate grădinițele din Iași, așa
cum fac alții.
„Noi nu avem nevoie, ca
domnul Isachi, de toate unitățile bugetare din Iași. Noi
ne mulțumim cu o unitate,
două. Nu trebuie să colaborăm cu toată lumea. E bolnav la cap”, a acuzat Iulian
Măzărianu.
Aceste divergențe evidențiază faptul că există
niște nereguli în felul în care
se realizează achizițiile grădinițelor de pe SEAP. Firmele mici câștigă, în
continuare, achizițiile pentru
pachetele alimentare ale
grădinițelor. Sumele mari pe
care le oferă părinții pentru
hrana copiilor merg în buzunarul patronilor care câștigă
de pe urma acestora.
Gabriela CORBU
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Impostorul de la Institutul de Psihiatrie
„Socola” din Iași! Ionel Lucian Sandovici,
fals consilier juridic în instituție!

Un audit public intern privind modul
de desfășurare a activităților juridice
în cadrul Institutului de Psihiatrie
„Socola” din Iași a scos la iveală
faptul că Ionel Lucian Sandovici își
exercită fără drept profesia, nefiind
înscris în nicio organizație
profesională, așa cum prevede legea
consilierilor juridici
Astfel, activitatea de consultanță, redactarea,
avizarea pentru legalitate și contrasemnare a actelor juridice, asistența și reprezentarea juridică
a instituției de către acest consilier juridic se dovedește a fi nulă.

Un audit public intern a scos la iveală
numeroase nereguli la nivelul
compartimentului juridic
de la Institutul „Socola”!
Reporterii BZI au intrat în posesia Raportului
de audit public intern privind „Modul de Organizare
și realizare a activităților la nivelul compartimentului juridic din cadrul Institutului de Psihiatrie
«Socola» Iași”. Raportul scoate la iveală numeroase nereguli privind modul de organizare a
acestuia. Auditul s-a desfășurat în perioada 15
martie 2022 – 30 mai 2022 și a fost realizat de
către Radu Bogdan Ignat, auditor public intern în
cadrul compartimentului de audit intern al Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași. Perioada supusă auditării a fost 1 martie 2021 – 28 februarie
2022.
Compartimentul juridic al Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași a funcționat până în luna

august 2022 cu un număr de 3 angajați, Ionel Lucian Sandovici, Corneliu Prepeliță și Adriana Medvichi, fără a fi numit vreun salariat în funcția de
șef de compartiment. Acest fapt a generat lipsa
unei delimitări clare a activităților profesionale de
care răspunde fiecare consilier juridic. Aceasta
nu este însă principala problemă care a fost descoperită în cadrul compartimentul juridic.
Descoperirea șocantă îl vizează pe Ionel Lucian Sandovici, unul din cei trei juriști ai unității
medicale, care își exercită fără drept profesia, nefiind înscris în nicio organizație profesională, așa
cum prevede legea consilierilor juridici.
În conformitate cu prevederile Statutului profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial nr. 684/2004, în temeiul Legii nr. 514/2003
privind organizarea și exercitarea profesiei de
consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial nr.
867/2003, se prevede că „profesia de consilier juridic se exercită personal de către cel înscris pe
Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari”. De asemenea, „înscrierea în profesia de consilier juridic se face, în mod individual,
pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a cărui rază teritorială domiciliază,
conform regulamentului statutului fiecărui colegiu teritorial”.

Ionel Lucian Sandovici, fals consilier
juridic la Institutul de Psihiatrie
„Socola” din Iași
În urma acestui audit intern s-a aflat că nu toți
cei 3 consilieri juridici din cadrul compartimentului juridic al Institutului de Psihiatrie „Socola” din
Iași sunt înscriși în Colegiul Consilierilor Juridici,
că nu posedă legitimațiile de consilier juridic și in-

signa profesiei, Ionel Lucian Sandovici exercitând
fără drept această profesie.
Astfel, acestuia i-a fost recomandat să se înscrie în Colegiul Consilierilor Juridici, în cel mai
scurt timp, să intre în posesia legitimației și a insignei profesiei. De asemenea, în raportul auditului
se arată: „Urmare a celor constate, conducerea entității va trebui să dispună măsurile care se impun,
pornind de la considerentul că activitatea de consultanță, redactarea, avizarea pentru legalitate și
contrasemnare a actelor juridice, asistența și reprezentarea juridică a instituției de către acești
consilieri juridici este lovită de nulitate. Acestui aspect i se adaugă și faptul dovedit de neprofesionalism sau chiar de rea-credință în desfășurarea
legală a activităților specifice funcției de consilier
juridic”. Nu putem să ne închipuim cum și-a putut
desfășura Ionel Lucian Sandovici activitatea de
consilier juridic în cadrul unității medicale fără a
avea acest drept și cum a tolerat conducerea institutului această stare de fapt. Uimitor este și faptul că, odată descoperită această ilegalitate, nu a
fost înlăturat din funcție, ci i s-a lăsat răgaz să
adere la Colegiul Consilierilor Juridici.
Codruța ȘOROAGĂ
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Apartament la mansardă pe
șoseaua Voinești, scos la
vânzare cu 1.300 euro/mp

Un apartament de pe șoseaua
Voinești, județul Iași, este scos la
licitație de executorii judecătorești.
Prețul de pornire este de aproape
60.000 de euro. Creditoarea
Raiffeisen Bank a cerut valorificarea
imobilului din cauza unui contract de
credit neachitat
Executorii judecătorești pregătesc valorificarea unui imobil din municipiul Iași, situat într-un
bloc de pe șoseaua Voinești. Procedura este programată pe data de 21.10.2022, ora 10:00. Licitația
este organizată la cererea creditoarei Raiffeisen
Bank. „Somăm pe toți cei care pretind vreun drept
asupra imobilului urmărit să-l anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru
vânzare. Invităm pe toți cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit să se prezinte la data,
locul și ora stabilite pentru vânzare, având asupra
lor cartea de identitate și până la această dată să
prezinte oferta de cumpărare”, se arată în anunțul
executorului judecătoresc Georgiana Nichitoi.
Banca încearcă recupereze un credit neachitat,

contractat în 2017. Au fost organizate sesiuni și
pentru vânzarea altor imobile.

Apartamentul de pe șoseaua Voinești
are o suprafață de 47,4 metri pătrați
Imobilul scos la vânzare este situat într-un
bloc de pe șoseaua Voinești, nr. 46D, la mansardă.
Suprafața utilă a apartamentului este de 47,4
metri pătrați. Imobilul aparține debitoarei Ecaterina Cucuteanu. Evaluatorii au stabilit un preț de
pornire a apartamentului de 299.187 de lei, adică
60.000 de euro, aproape 1.300 euro/mp. În cazul
în care la procedură nu se vor prezenta ofertanți,
licitația va fi reluată cu un preț de pornire diminuat. Totodată, în perioada următoare, executorii
vând o proprietate de pe strada Bradului, satul
Lunca Cetățuii, comuna Ciurea. Proprietatea este
compusă dintr-un teren de 335 de metri pătrați
pe care a fost edificată o vilă cu regimul de înălțime P+M. Parterul are o suprafață utilă de 61,58
de metri pătrați, cu o terasă de 6 metri pătrați, în
timp ce mansarda are o suprafață de 56,86 de
metri pătrați la care se adaugă un balcon de 7,74
de metri pătrați. Clădirea beneficiază de o cameră
pentru centrala termică, o fântână și o fosă sep-

tică vidanjabilă. Evaluatorii au stabilit un preț de
pornire de 552.000 de lei, aproape 110.000 de
euro. Executorii vând și un apartament din comuna Miroslava.

Executorii vor 85.000 de euro
pentru un apartament din
apropierea Pasajului Octav Băncilă
Totodată, executorii judecătorești din Iași au
reluat și licitația pentru valorificarea unui apartament situat în blocul T3A, sc. B, et. 3, de pe strada
Străpungere Silvestru, în apropierea Pasajului
Octav Băncilă. Imobilul este compus din două camere, cu o suprafață utilă de 52,03 metri pătrați
la care se adaugă două balcoane, cu o suprafață
utilă de 8,86 de metri pătrați. Apartamentul este
situat la etajul al treilea al blocului. Evaluatorii au
stabilit un preț de pornire a licitației de 425.000
de lei, adică 85.000 de euro. Executorii vând o vilă
din cartierul Tătărași cu aproape 200.000 de euro,
în cazul în care debitorii nu vor acoperi creditul
contractat de la Raiffeisen Bank. Executorii vor
vinde apartamentul de pe șoseaua Voinești, doar
dacă ofertele vor fi validate.
Ciprian BOARU
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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.
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Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare
pc / limba engleză, EUROPA
TRADE SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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

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@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.

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.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
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0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.

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.

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.

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.

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

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.
Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;

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.

Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.

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

Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

Strungar, fără studii și experiență
precizate, RANCON SRL. Relații
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.

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

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.
Muncitor necalificat, fără studii
precizate, cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Relații la:
0734062819; remusbatiment2014
@gmail.com, COM.GRAJDURI
VALEA SATULUI NR.130.

Lucrător comercial, școală
generală fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.

Manipulant marfă, studii medii,
fără experiență precizată,
TEXTILA SA. Relații la:
0744453064;
marketing@textilais.ro.

Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM.MIROSLAVA.

Muncitor necalificat în industria
confecțiilor, studii generale fără
experiență precizată, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.

Operator fabricarea și prelucrarea
polimerilor, studii medii; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Recepționer de hotel, studii
liceale, absolvent, persoană peste
45 ani, grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații la:
0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Psiholog în specialitatea
psihologia muncii și
organizațională, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL. Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Recepționer de hotel, studii medii,
fără experiență precizata, limba
engleză, HOTEL TERRA IASI SRL.
Relații la:0754087783;
0764271180; 0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Programator, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com
Personal citire contoare, minim 8
clase, fără experiență precizată,
MSC OPERATIONAL SA. Relații la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele STOICA RAMONA, emis
de Universitatea de Medicină și
Farmacie Grigore T. Popa Iași,
Facultatea de Medicină Generală.
Se declară nul.

DIVERSE
SC AS SEB COMPANY SRL cu
sediul în Pașcani,
M.Kogalniceanu,nr.5,bl.C5, parter
intenționează să solicite de la
Administrația Bazinala de Ape
Siret Bacău, obținerea avizului
modificator de gospodărire a
apelor pentru proiectul -Ferma
piscicola în localitatea
Boureni,comuna Motca, județul
Iași. Informații suplimentare cu
privire la solicitarea avizului
modificator de gospodărire a
apelor, observații, sugestii și
recomandări la sediul SC AS SEB
Company SRL sau la telefon
0232765042 între orele 7.3015.30
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Filmul tragediei! A intrat cu viteză în curbă
și s-a oprit într-un TIR. A murit zdrobit de
fiarele contorsionate. Întreaga scenă s-a
petrecut sub ochii unui tânăr de 25 de ani
Aproape că nu este zi fără o tragedie la Iași. Luni, în jurul prânzului,
un bărbat, în vârstă de 74 de ani, s-a
stins după ce mașina pe care o conducea a pătruns pe contrasens și sa izbit frontal de un TIR. Tragedia s-a
petrecut în localitatea ieșeană Mircești. Bărbatul care s-a stins se afla
la volanul unui autoturism marca
Skoda. Într-o curbă la dreapta, a
pierdut controlul volanului, cel mai
probabil din cauza vitezei, și a pătruns pe contrasens, chiar în fața
unui autotren. Șoferul TIR-ului nu a
putut decât să privească scena de
coșmar. Impactul nu a putut fi evitat.

Elicopterul SMURD a
intervenit la fața locului
Martorii au sunat imediat la numărul unic de urgențe 112. La fața locului au ajuns mai multe echipaje
medicale și polițiști. Medicii au început o luptă contracronometru pentru
salvarea bărbatului din autoturism,
iar la Mircești a ajuns chiar și elicopterul SMURD. Din păcate, rănile pe

care bărbatul le-a suferit au fost incompatibile cu viața, iar, în cele din
urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul. După declararea morții șoferului din autoturism, pe fir au
intrat polițiștii care au făcut verificări
pentru a stabili întreaga situație.
Astfel, oamenii legii au deschis un
dosar penal. „La data de 26 septembrie a.c., în jurul orei 11:00, polițiștii au
fost sesizați despre o coliziune ce a
avut loc între un autoturism și un TIR,
șoferul autoturismului decedând. În
cauză se efectuează cercetări sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Iași.
Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost
transportat la Institutul de Medicină
Legală (IML) Iași pentru necropsie. Ulterior, se vor stabili cauzele decesului.

Un alt accident rutier,
la Mircești
În urmă cu aproximativ două
luni, un alt accident rutier mortal sa produs la Mircești. Atunci, un alt

Bursa bârfelor

Noi indicii despre divorțul
din târg! Cine e profa?
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu una
despre divorțul din târg care s-a lăsat cu panaramă. Da, e divorțul ăla în care este implicat un
șef dintr-o mare instituție. Babele au mai spus
că bărbatul s-a combinat cu o colegă din tinerețe, iar, după ce a rămas văduvă, legăturile dintre cei doi au devenit mult mai puternice. Însă
nevasta nu s-a lăsat și i-a cerut socoteală aman-

șofer a intrat cu viteză în curbă și sa înfipt cu autoturismul într-un
capăt de pod. O femeie, pasager pe
locul din stânga spate, s-a stins. „La
data de 4 august a.c., în jurul orei
08:00, polițiștii din cadrul Biroului
Rutier Pașcani au fost sesizați despre un accident rutier soldat cu victime omenești, produs pe raza
comunei Mircești. Din cercetările
efectuate până în prezent s-a constatat faptul că a fost implicat un
singur autoturism, condus de un
bărbat de 63 de ani. În urma acci-

tei, i-a aruncat și cu bolovani în geamuri. Totul,
după ce bărbatul a cerut divorțul. Pentru că tura
trecută nu au fost date prea multe indicii despre
personajele implicate, babele vin cu informații
ajutătoare. Babele țin să menționeze că nevasta
este profă la un colegiu din târg, în apropiere de
instituția cu îmbunătățiri, și este și ceva cu funcție prin isejeu. Cât despre amantă, are legătură
cu o grădiniță condusă de un pesedist țepar. Babele nu știu cum se va termina telenovela asta,
dar vor ține cititorii la curent.

Fostul patron de hotel
vrea să dea lovitura
Babele continuă rubrica cu una despre Lică
Strâmbu, fostul patron al primului hotel de 5 stele
din târg. De ceva timp, Strâmbu tot tatonează terenul cu niște afaceri în imobiliare, dar care nu
prea au ieșit. Acum, a părăsit târgul și s-a dus
prin comunele din jur, unde mai este loc pentru
construcții cu multe etaje. Așa că a mutat bobul
prin Wolf Valley, unde vrea să construiască niște
blocuri. Numai că treaba nu e așa simplă, pentru
că și-a pus în cap o grămadă de lume. El se lăuda

dentului, șoferul a fost rănit, iar o femeie, pasageră în autoturism, a decedat. Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de vătămare
corporală din culpă și ucidere din
culpă, iar cercetările sunt continuate”, spuneau la vremea respectivă reprezentanții IPJ Iași. Filmul
tragediei se poate repeta oricând,
dacă șoferii nu sunt atenți în trafic.
Lucian SAVA

că are ștăngi pe la primărie și că rezolvă tot, dar,
în realitate, lucrurile stau pe dos. Rămâne de
văzut ce se întâmplă, dacă va primi atenție din
partea factorilor de decizie. Babele mai au niște
detalii despre această afacere, dar le păstrează
și pentru edițiile viitoare.

Disperare mare,
nu mai poate face blocul
La final de rubrică, babele bârfitoare îl aduc
în actualitate pe Iorel Baltă, unul ce are o firmă
de instalații cu gigabaiți și care voia să facă și un
bloc pe la ieșirea din oraș, unde încă nu s-a dat
drumul la tramvaie. Când s-a dus la primărie cu
solicitarea, Baltă s-a trezit cu dosarul în cap. Cică
nu are voie să construiască. Supărat că nu a primit aprobări, a început să vorbească prin târg că
este dispus să plătească și cât nu face, numai să
funcționeze pila. Și ce să vezi, s-au trezit câțiva
să-i promită că se va rezolva, pentru că au prins
miros de cașcaval. Babele nu știu dacă a dat și
banii, dar va fi tare amuzant când va realiza că a
fost o țeapă clasică. Nu de alta, dar multe măgării de genul ăsta s-au făcut în ultimii ani.

