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Nemulțumiri cu privire la modul în care
se desfășoară lucrările de reamenajare
a Pasajului Frumoasa! Ce spun
reprezentanții municipalității ieșene

Lucrările de reamenajare a Pasajului
Frumoasa au început de curând, iar
unii ieșeni sunt nemulțumiți cu
privire la modul în care se
desfășoară șantierul. Proiectul de
reparații capitale este în valoare de
aproape 5 milioane de lei și ar trebui
să fie finalizat în aprilie 2023
Mai mulți ieșeni au expus în spațiul public diverse nemulțumiri cu privire la modul în care se
desfășoară lucrările de reamenajare a Pasajului
Frumoasa. Aceștia susțin că lucrările au început
în forță, dar de aproximativ 3 luni nu s-a mai mișcat nimic pe șantier.

Nemulțumiri cu privire la modul în care
se desfășoară lucrările de reamenajare
a Pasajului Frumoasa
În spațiul public au apărut mai multe persoane
care sesizează faptul că pe șantierul de la Pasajul
Frumoasa lucrările au încetat de aproximativ 3
luni. Aceștia consideră un pericol modul în care
se prezintă pasajul și susțin că nu este iluminat
corespunzător.

„Arată mai rău decât înainte de a se apuca de
reparații. Au lucrat un pic în perioada mai-iunie și
apoi l-au lăsat așa, abandonat. De 3 luni nu s-a
mai mișcat un deget. În curând, se va întuneca în
jur de ora 16:00, va fi un adevărat pericol pentru
toți cei care îl traversează”, menționează Elena
Însurățelu, ieșeancă ce trece zilnic prin zonă.
Ieșenii nemulțumiți susțin că, dacă nu se va
avansa cu lucrările în perioada de iarnă, va fi
foarte greu de tranzitat acest pasaj. De asemenea, unii cetățeni susțin că modul în care se prezintă șantierul poate constitui un pericol pentru
copiii ce trec prin pasaj spre școală.

Cum răspunde municipalitatea ieșeană
Reprezentanții municipalității au fost informați despre sesizările ieșenilor și explică stoparea lucrărilor cu deficiențele legate de
aprovizionarea cu materiale de construcții, dar și
cu faptul că nu se găsește, momentan, o soluție
optimă pentru placarea pereților și a tavanelor.
Cu toate acestea, se asigură faptul că termenul de finalizare a lucrărilor va fi respectat.
„Lucrările la pasaj au fost întrerupte, temporar, la finalul lunii august din două motive. Primul

este cel legat de identificarea unei soluții optime
privind placarea pereților și tavanelor din interiorul pasajului, iar al doilea motiv ține de aprovizionarea cu materialele necesare, dat fiind că, în
contextul crizei din Ucraina, aprovizionarea cu
unele materiale a fost întârziată.
Până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi finalizate soluțiile amintite mai sus și avem încredere
că de săptămâna viitoare vor reîncepe lucrările.
Soluțiile propuse nu modifică prevederile contractuale și nici termenul de finalizare a lucrărilor”, a declarat Sebastian Buraga, purtătorul de
cuvânt al Primăriei Iași.
Mai multe proiecte au fost afectate de criza
materialelor de construcții, dar și de inflația care
a modificat dramatic prețurile acestora. Lucrările
de reamenajare a Pasajului Frumoasa se vor finaliza, conform contractului, în luna aprilie 2023.
Acestea vor fi reluate cât mai rapid după identificarea de soluții optime și concrete în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale de construcții,
dar și cu deciderea modului în care de vor placa
pereții și tavanele.
Andreea ANDREI
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Primăria refuză să caseze rețeaua de
termoficare nefolosită! Mihai Chirica:
„Nu se știe când Dancu are nevoie”

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare
de Consiliu Local Iași s-a propus,
printr-un proiect de hotărâre, casarea
rețelei de agent termic
nefuncțională. Primăria refuză să
distrugă rețeaua de termoficare
nefolosită, cu gândul că poate fi
cazul unor rebranșări
Mihai Chirica a retras de pe ordinea de zi un
proiect prin care se cerea casarea unei părți din
rețeaua de termoficare nefolosită. Acesta a considerat că este potrivit ca aceasta să rămână ca
o plasă de siguranță pentru locuitorii din Dancu,
anexa propusă spre casare fiind pentru această
zonă a orașului.

Primăria păstrează preventiv
rețeaua de termoficare nefolosită
Primăria comunei Holboca, prin sprijinul primarului municipiului Iași, a solicitat, printr-un
proiect de hotărâre a Consiliului Local Iași, casarea unei anexe a rețelei de termoficare.
„Primăria comunei Holboca solicită efectuarea demersurilor în vederea casării rețelei de
agent termic nefuncțională aflată în imediata

apropiere a rondului de tramvai Dancu, motivat de
faptul că, în prezent, zona face obiectul unor
ample lucrări de amenajare și modernizare, având
ca beneficiari municipiul Iași, Consiliul Județean
Iași și Primăria comunei Holboca. Prin realizarea
și finalizarea acestor lucrări se dorește atât îmbunătățirea transportului rutier, cât și a indicatorilor
de peisagistică și urbanism din localitate”, se
arată în proiectul de hotărâre.
Punctul principal al acestei solicitări ar fi lucrarea de reamenajare și modernizare a rondului
de transport în comun din Dancu, fluidizarea traficului și aspectul general al zonei. De asemenea,
un argument în acest sens ar fi faptul că toate
apartamentele din zona de blocuri Dancu au centrală proprie.

Proiectul a fost retras
de pe ordinea de zi
Mihai Chirica a retras acest proiect de pe ordinea de zi a Consiliului Local, sub mențiunea că
nu a fost atent când l-a citit și că preferă să rămână ca o alternativă de siguranță.
„Trebuie să ne rezervăm un traseu, pentru că
nu se știe când Dancu are nevoie. Acum li se pare
că trebuie, dar nu știm cum va fi finalul”, argu-

mentează Mihai Chirica, primarul municipiului
Iași. Argumentul edilului vine după ce, în ultima
perioadă, tot mai multe persoane ar fi dorit să se
rebranșeze la rețeaua municipală de termoficare.
Cel mai mare impediment în aceste cazuri este
lipsa infrastructurii ce a fost îndepărtată de fiecare cetățean în parte la momentul în care a instalat centrala proprie.
Termo-Service nu poate asigura crearea unei
noi infrastructuri de branșare la serviciul municipal de termoficare, motiv pentru care persoanele
care doresc o rebranșare sunt obligate să suporte
pe cont propriu aceste costuri. Aceste cerințe au
apărut în urma valului de scumpiri la gaze naturale, rețeaua de termoficare municipală devenind
o variantă mai avantajoasă.
Anexa care a făcut obiectul proiectului de hotărâre a putut fi supusă unui astfel de demers, deoarece, conform reglementărilor în vigoare, are
perioada de funcțiune consumată, iar pentru o repornire ar fi nevoie de o modernizare. Cu toate
acestea, edilul Iașului preferă să păstreze rețeaua
de termoficare nefolosită, sub argumentul că e
posibil ca în viitor cetățenii să aibă nevoie de
aceasta.
Andreea ANDREI
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Angajări la Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii „Sf. Maria” Iași! Ce
posturi au fost scoase la concurs

La Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii „Sf.
Maria” Iași au fost scoase
la concurs două posturi
importante. Astfel, în
perioada următoare,
unitatea medicală
organizează un concurs de
recrutare pentru ocuparea
pe o perioadă
nedeterminată a funcțiilor
de șef serviciu achiziții
publice, în cadrul
Serviciului de achiziții
publice, contractare,
aprovizionare și transport,
și șef serviciu RUNOS
Dosare de înscriere la concurs
pentru funcția de șef serviciu achiziții publice se pot depune până pe
10 octombrie 2022, ora 15:00, în timp
ce data-limită pentru dosarele pentru funcția de șef serviciu RUNOS
este 7 octombrie 2022, ora 14:00.
Proba scrisă a concursului pentru
ocuparea postului de șef serviciu
achiziții publice va avea loc pe 18 octombrie 2022, la ora 10:00, urmând
ca cea a interviului să se desfășoare
în data de 24 octombrie 2022, la ora
10:00. Rezultatele finale vor fi afișate
pe 27 octombrie 2022. În cazul pos-

tului de șef serviciu RUNOS, proba
scrisă se va desfășura în data de 18
octombrie 2022, ora 9:00, iar interviul va avea loc pe 24 octombrie
2022, ora 9:00. Rezultatele finale ale
concursului vor fi afișate în data de
27 octombrie 2022.

Au fost scoase la concurs
posturile de șef serviciu
achiziții publice și șef
serviciu RUNOS de la
Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii „Sf. Maria” Iași
Pentru a putea ocupa aceste
funcţii, candidaţii trebuie să aibă cetățenie română sau cetățenia altor
state membre ale Uniunii Europene
ori a statelor aparținând Spațiului
Economic European, dar și domiciliul în România, trebuind să cunoască limba română, scris şi vorbit.
De asemenea, aceştia trebuie să
aibă vârsta minimă reglementată de
prevederile legale, să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să aibă o
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitățile sanitare abilitate.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condițiile de studii și, după caz, de

vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la
concurs.
Totodată, candidații la funcția de
șef serviciu achiziții publice trebuie
să îndeplinească și o serie de condiții specifice de participare: trebuie
să aibă o diplomă de licență în specialitatea serviciului, o vechime de
minim 2 ani în achizițiile publice, un
curs de expert achiziții publice și cunoștințe de operare Microsoft Office. În ceea ce privește funcția de
șef serviciu RUNOS, candidații trebuie să aibă diplomă de licență în
domeniu, minimum 2 ani vechime în
resurse umane și cunoștințe de operare Microsoft Word.

Ce documente trebuie să
conțină dosarele de concurs
Dosarele candidaţilor la concursurile organizate de către Spitalul
Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.
Maria” Iași pentru ocuparea funcţiilor de şef serviciu achiziţii publice și
șef serviciu RUNOS trebuie să conţină cererea de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorității
sau instituției publice organizatoare,
copia actului de identitate sau orice
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, şi copiile
documentelor care să demonstreze

nivelul studiilor și ale altor acte care
dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor
care confirmă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate
de autoritatea sau instituția publică.
De asemenea, candidaţii trebuie
să adauge la dosarul de concurs carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu au antecedente
penale care să-i facă incompatibili
cu funcția pentru care candidează,
adeverința medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate, dar şi curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,
data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
La Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii „Sf. Maria” Iași au fost
scoase la concurs două posturi importante: de șef serviciu achiziții
publice și șef serviciu RUNOS.
Codruța ȘOROAGĂ
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O firmă din Vaslui, unic participant la
licitația pentru furnizarea de alimente la
cantina socială a Primăriei Iași

Direcția de Asistență
Socială a lansat o nouă
licitație privind furnizarea
mai multor loturi de
alimente pentru cantina
socială a Primăriei Iași. La
procedură a fost depusă o
singură ofertă din partea
unei firme din Vaslui
Direcția de Asistență Socială
(DAS), subordonată Primăriei Iași, a
lansat o nouă licitație pentru desfășurarea activității curente privind
furnizarea mai multor loturi de produse alimentare pentru cantina socială situată pe strada Sf. Andrei, nr.
70. Valoarea estimată a contractului
este de 138.945 de lei, fără TVA,
aproape 28.000 de euro. Sunt
scoase la licitație 3 loturi cu condimente și mirodenii, lactate și pește
congelat. La procedură au fost depuse oferte doar pentru loturile 2 și

3 din partea societății Filvas Servcom SRL din Vaslui. Firma este deținută de Ciprian Cătălin Filip. În 2021,
societatea a înregistrat o cifră de
afaceri de 3.994.394 de lei, un profit
de 206.759 de lei, datorii de 1 milion
de lei și un număr de 7 angajați. Și
Penitenciarul de Maximă Siguranță a
lansat o procedură similară.

S-a semnat contractul de
200.000 de euro pentru alte
loturi de alimente
Recent, DAS a încheiat altă licitație pentru furnizarea de alimente,
cu o valoarea estimată a contractului de 1.025.470 de lei, fără TVA,
aproape 200.000 de euro. În cadrul
procedurii, loturile au fost câștigate
de mai multe societăți: M&R SRL,
Carpatis SRL, Ama Fruct SRL, ȚacȚac SRL, Cristiana Line SRL și Strungariu & Co Rigams LM SRL. Valoarea
finală a contractului este de 367.662

de lei, fără TVA, aproape 75.000 de
euro. „Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă
de fabrică sau de comerț, un brevet
de invenție ori o licență de fabricație
sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificații vor fi considerate
ca având mențiunea de «sau echivalent»”, se arată în caietul de sarcini.

Ce produse vor fi
furnizate la cantina
socială a primăriei
Firmele participante au licitat
pentru 13 loturi puse la dispoziție de
autoritatea contractantă: alimente
de bază, conserve, condimente,
carne de pasăre, carne și preparate
de porc, carne de vită, lactate, ouă

de găină, pește congelat, produse de
panificație, diverse produse alimentare, legume proaspete și fructe, legume congelate. La cantina socială,
zilnic, mănâncă peste 100 de beneficiari. „Produsele se vor transporta
cu mijloace auto, special amenajate,
astfel încât să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive,
organoleptice și fizico-chimice, să
asigure protecția împotriva prafului,
insectelor și rozătoarelor, să evite
contaminarea chimică sau biologică. Produsele vor fi însoțite pe parcursul transportului de certificatul
veterinar de transport, act ce atestă
salubritatea produselor transportate
și certificat de calitate”, se mai arată
în documentația procedurii. Rămâne
de văzut dacă oferta firmei din Vaslui va fi validată de Direcția de Asistență Socială.
Ciprian BOARU

SOCIAL

Joi, 29 septembrie

6

Un medic ieșean care a accidentat un pieton
cu mașina și-a recăpătat dreptul de a conduce!

Amintim că procesul medicului
dermatolog ieșean a început pe data
de 13 iulie 2020. Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Iași au trimis-o în judecată pe Gabriela Stoleriu sub acuzația de vătămare corporală din culpă. Asta, după
ce ar fi fost implicată într-un accident rutier cu victimă.

Medic ieșean cu dosar
penal, din nou pe
drumurile publice
Conform anchetatorilor, impactul ar fi avut loc la finele lunii martie
2018. Accidentul s-a petrecut în fața
Teatrului Național, în jurul orei 10:00.
Oamenii legii au stabilit că medicul
dermatolog Gabriela Stoleriu a lovito atunci pe victima D.C., o femeie în
vârstă de 61 de ani, în timp ce
aceasta din urmă traversa în mod
regulamentar.
Oamenii legii spun că, după producerea impactului, victima a fost
transportată la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Spiridon” Iași pentru
primirea de îngrijiri medicale. Acum,
șoferița poate circula din nou pe
drumurile publice.
„În ceea ce priveşte cererea de
faţă, având în vedere OUG nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, încadrarea juridică

dată faptei prin actul de sesizare de
«vătămare corporală din culpă»,
Cod Penal, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru presupusa infracţiune reţinută în sarcina
inculpatului – amendă penală şi
până la 3 ani de închisoare, prezumţia de nevinovăţie de care inculpata beneficiază cf. art. 4 Cod
Procedură Penală, faptul că aceasta
nu a săvârşit anterior infracţiuni în
legătură cu respectarea normelor
legale de deplasare pe drumurile publice şi aceea că prelungirea dreptului de circulație este necesar
pentru motivele expuse anterior –
instanţa, prin raportare la conţinutul
cererii formulate şi la aceea că nu au
intervenit elemente noi care să modifice situaţia juridică a inculpatei,
va admite cererea şi va dispune prelungirea dreptului de circulaţie pentru o durată de încă 30 de zile”,
precizau magistrații.

Soțul victimei
acuză șoferița
Soțul femeii accidentate a susținut atunci că medicul dermatolog
ieșean abia primise o sancțiune pentru că ar fi parcat în mod neregulamentar în zona Teatrului Național.
De asemenea, martorii au spus că
victima a fost luată pe capota vehiculului și învârtită în aer, ajungând,

în cele din urmă, la roata din față. În
urma impactului, oamenii legii au
deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
„Medicul abia luase o amendă
pentru o parcare neregulamentară
în zona teatrului. Excesul de nervi și
condusul cu o viteză peste limita legală i-au influențat capacitatea de
reacție. În mașina în care a transportat-o la spital pe victimă și pe
prietena ei (martor), șoferița a recunoscut că nu a observat-o, fiind supărată pe faptul că primise amenda.
Deși a menționat aceste lucruri,

după aproximativ 3 ore a revenit la
sediul UPU cu altă variantă de poveste, cum că nu este vinovată și, de
fapt, victima a «țâșnit» în fața mașinii. Fiindu-i teamă de alte urmări,
șoferița s-a consultat, probabil, cu
un avocat ce a sfătuit-o să își
schimbe atitudinea’’, spunea soțul
femeii accidentate.
Victima D.C. a fost transportată, în acel moment, la spital chiar
de medicul ieșean Gabriela Stoleriu, având nevoie de îngrijiri medicale.
Andreea TIMOFTE
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Specialiști din țară, dar și din străinătate,
s-au întrunit la Iași, la cea de-a 47-a ediție
a Congresului Internațional al Societății
Române de Neurochirurgie!

Comitetul științific și de organizare a evenimentului este compus
din Spitalul Clinic de Urgență „Prof.
Dr. Nicolae Oblu” și Societatea Română de Neurochirurgie. Cu ocazia
ediției cu numărul 47, tematica generală a congresului va acoperi întregul domeniu al neurochirurgie și
al neuroștiințelor, punând accent pe
cele mai recente progrese din fiecare domeniu.

La Iași, s-a dat startul celei
de-a 47-a ediții a
Congresului Internațional
al Societății Române de
Neurochirurgie!
În cadrul lucrărilor celui de-al 47lea Congres al Societății Române de
Neurochirurgie vor fi susținute prezentări care vor încerca abordarea
următoarelor teme de discuții:
Neuro-Oncologie, Neurochirurgie
Vasculară, Neurochirurgia Coloanei
Vertebrale, Neurochirurgie Funcțională, Neurochirurgie Pediatrică,
Neuro-Radiologie, Neuro-Robotică,
Radiochirugie Stereotactică (SRS),

Neuro-Oftalmologie, Chirurgia Epilepsiei și Tineri Neurochirurgi. La
acestea se adaugă și alte teme propuse de lectori.
„Organizarea, în Iași, a celui deal 47-lea Congres al Societății Române de Neurochirurgie reprezintă
o confirmare că orașul a devenit un
adevărat centru de excelență în domeniul neurochirurgiei și încă o dovadă că NEUROȘTIINȚA și
NEUROEXCELENȚA sunt preocupări
constante la Iași.
Suntem onorați să găzduim cel
de-al 47-lea Congres al Societății
Române de Neurochirurgie, coroborat cu al 26-lea Curs de Neurochirurgie Francofonă și cu al 4-lea Congres
Național de Neuroștiințe Moderne în
Iași, orașul celor 7 coline, unul dintre
cele mai vechi din România, un important centru economic, medical,
academic și cultural.
Primul serviciu de neurochirurgie din România a fost înființat în Iași
pe 1 ianuarie 1933. Orașul Iași este, în
prezent, unul dintre principalele
centre de neurochirurgie din Româ-

nia, având multiple secții de neurochirurgie, atât în sistemul sanitar
public, cât și în cel privat”, se arată
în prezentarea evenimentului.

Conf. univ. dr. habil. Horia
Pleș: „Sunt sigur că
excelența academică a
lucrărilor va contribui ca
acest eveniment să fie unul
cu adevărat memorabil!”
Cu prilejul celei de-a 47-a ediții a
Congresului Internațional al Societății Române de Neurochirurgie, la Iași,
vor conferenția specialiști în domeniu atât din România, cât și din străinătate, accentul fiind pus pe
inovațiile din neurochirurgie.
„La ediția din acest an a Congresului Societății Române de Neurochirurgie vor fi alături de noi cei mai
buni specialiști din România, dar și
din străinătate, în domeniile neurochirurgiei și neuroștiinței pentru a
ne împărtăși cu generozitate din
propria lor experiență. Dorim să
avem un dialog constructiv în care
«noul» să fie principalul reper. Sunt

sigur că excelența academică a lucrărilor va contribui ca acest eveniment să fie unul cu adevărat
memorabil și că vom avea privilegiul
de a descoperi aici, la Iași, nu numai
pagini marcante de istorie, ci și o
tradiție remarcabilă a școlii
românești de neurochirurgie. Sperăm ca acest eveniment să fie o
nouă ocazie bună pentru amintiri
frumoase, prietenii mai puternice,
noi legături naționale și internaționale, un moment bun și un prilej
optim pentru schimbul de cunoștințe pentru a genera noi idei, concepte, strategii și abilități practice în
neurochirurgie și neuroștiințe la
nivel național și internațional, în beneficiul pacienților și prestigiul neurochirurgiei și neuroștiinței”, a
precizat conf. univ. dr. habil. Horia
Pleș, președinte al Societății Române de Neurochirurgie.
Congresul Internațional al Societății Române de Neurochirurgie este
creditat cu 24 de credite EMC de
către Colegiul Medicilor din
România.
Codruța ȘOROAGĂ
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Spectacolul-premieră „#mickiewiczeminescu”,
coproducție România – Polonia, la Iași

Spectacol-premieră, la
Teatrul Național din Iași! În
această toamnă, Teatrul
„Stefan Żeromski” din
Kielce, Polonia, și Teatrul
Național „Vasile
Alecsandri” Iași au inițiat
un proiect comun, intitulat
„Podul Romantic
Mickiewicz – Eminescu”.
În cadrul acestui proiect,
cele două instituții teatrale
au realizat
coproducția „#mickiewicze
minescu”, un spectacol în
limbile română și polonă
care aduce împreună cele
mai cunoscute poezii ale
lui Adam Mickiewicz și ale
lui Mihai Eminescu
În această toamnă, Teatrul „Stefan Żeromski” din Kielce, Polonia, și
Teatrul Național (TNI) „Vasile Alecsandri” Iași au inițiat un proiect
comun, intitulat „Podul Romantic
Mickiewicz – Eminescu”. În cadrul
acestui proiect, cele două instituții
teatrale au realizat coproducția
„#mickiewiczeminescu”, un specta-

col în limbile română și polonă care
aduce împreună cele mai cunoscute
poezii ale lui Adam Mickiewicz și ale
lui Mihai Eminescu. Spectacolul va
avea premiera la Iași, în această
săptămână, și la Kielce, în noiembrie. Accesul publicului la cele patru
reprezentații de la Teatru la Cub este
gratuit. Premiera are loc astăzi, joi,
29 septembrie 2022, ora 19:00, Teatru la Cub.

Spectacolul-premieră
„#mickiewiczeminescu”,
coproducție România –
Polonia, la Iași
Următoarele reprezentații vor
avea loc pe 2, 3 și 4 octombrie, ora
19:00, Teatru la Cub. Regie – Tanja
Miletić Oručević, Radu Ghilaș, costume – Kornelia Dzikowska, video
design – Andrei Cozlac, muzică originală – Odry Bârcă, coregrafie –
Oana Sandu, distribuția – Huber Fiebig, Dumitru Georgescu, Radu Homiceanu, Livia Iorga, Lukasz
Pruchniewicz, Oana Sandu, Zuzanna
Wierzbińska, Aneta Wirzinkiewicz.
Proiectul are ca obiectiv popularizarea operei lirice a celor doi mari
poeți romantici pe scenele de teatru
din România (Teatrul Național Iași) și

Polonia (Teatrul „Stefan Żeromski”
din Kielce). „Vis”, „Romantism”, „Resemnare”, „Pani Twardowska”, creații cunoscute din opera romantică a
lui Mickiewicz, și „Luceafărul”, „Sara
pe deal”, „Pe lângă plopii fără soț”,
„La steaua”, din lirica eminesciană,
sunt doar câteva dintre poeziile care
vor putea fi auzite pe scena Naționalului ieșean, timp de patru seri.

Baladele lui Mickiewicz,
considerate un manifest al
romantismului, reprezintă
fundamentul ideilor
acestei mișcări
Prin alăturarea „Baladelor și romanțelor” cu poezia lui Mihai Eminescu, cel mai mare poet romantic
român, artiștii intră într-un dialog intercultural creativ. Baladele lui Mickiewicz, considerate un manifest al
romantismului, reprezintă fundamentul ideilor acestei mișcări, însă,
pe de altă parte, lirica lui Eminescu
anunță sfârșitului unei epoci. Suprapunerea acestor lumi poetice e menită să găsească similitudini între
cele două spații culturale și ideile
universale ale romantismului european, punând în evidență, în același
timp, transformarea complexă a es-

teticii romantismului. „Anul Romantismului Polonez” este sărbătorit cu
ocazia împlinirii a 200 de ani de la
publicarea „Baladelor și Romanțelor”
lui Adam Mickiewicz. Evenimentul
este marcat de Institutul „Adam Mickiewicz” prin crearea a numeroase
proiecte culturale în întreaga lume,
cu scopul de a face cunoscut romantismul polonez. Proiectele organizate de Institutul „Adam
Mickiewicz”, în cadrul „Anului Romantismului Polonez”, aduc în prezent ideile romantismului polonez ca
punct de confluență a mai multor
culturi, viziuni și curente artistice.
Demersul inițiat certifică faptul că
moștenirea romantică influențează
puternic și astăzi artiștii polonezi și
străini, creând un spațiu fertil pentru
dialogul artistic. Proiectul face parte
din Programul „44 x Mickiewicz”, program finanțat de Institutul „Adam
Mickiewicz”. Coorganizatori: Institutul „Adam Mickiewicz”, culture.pl,
Teatrul „Stefan Żeromski” din Kielce
și Teatrul Național Iași. Astfel, spectacolul-premieră „#mickiewiczeminescu”, coproducție România –
Polonia, la Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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La Palatul Culturii din Iași, o expoziție
digitală imersivă internațională

Palatul Culturii din Iași găzduiește o expoziție
digitală imersivă internațională. Proiectul „Refresh+: Young Art(ist)s Refreshing Heritage Sites
and Legends”, coordonat de „Združenje zgodovinskih mest Slovenije” (Asociația Orașelor Istorice
din Slovenia), cu sediul în Škofja Loka, Slovenia, în
parteneriat cu TUAS – „Turun Ammattikorkeakoulu OY (Universitatea de Științe Aplicate din
Turku) din Finlanda, „Fundación Universitaria” San
Antonio din Murcia, Spania, „Culture Hub Croatia”
din Split, Croația, și Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași, proiect cofinanțat prin Programul
Europa Creativă, se apropie de final.

La Palatul Culturii, în perioada 28
septembrie – 28 octombrie 2022, în
spațiile Muzeului Etnografic al
Moldovei, vizitatorii sunt așteptați să
descopere o expoziție digitală imersivă
Pentru a prezenta realizările proiectului, la Palatul Culturii, în perioada 28 septembrie – 28 oc-

tombrie 2022, în spațiile Muzeului Etnografic al
Moldovei, vizitatorii sunt așteptați să descopere
o expoziție digitală imersivă care ilustrează atmosfera creatoare angajantă ce a marcat activitățile derulate pe parcursul celor doi ani de
proiect. Expoziția a fost urmată de o masă rotundă cu și despre artă și artiști, axată pe integrarea și reinterpretarea patrimoniului material și
imaterial în activitatea creatoare contemporană.

Vernisajul expoziției itinerante
„Mari aviatori brașoveni”, un
omagiu adus unor mari
personalități din domeniul aviației
De asemenea, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Muzeul
„Casa Mureșenilor” Brașov, invită publicul la Palatul Culturii, sâmbătă, 1 octombrie 2022, ora 12:00,
la vernisajul expoziției itinerante „Mari aviatori
brașoveni”, un omagiu adus unor mari personali-

tăți din domeniul aviației. Organizată de Muzeul
„Casa Mureșenilor” Brașov și curatoriată de Traian
Dumbrăveanu, expoziția cuprinde 40 de panouri
fotodocumentare și aduce în atenție aviatori ce
s-au remarcat prin curaj și perseverență, contribuind la prestigiul aviației române, mai ales în
prima parte a secolului XX, prin performanțele lor,
comparabile cu cele ale unor țări mult mai dezvoltate din punct de vedere tehnologic. Dintre
personalitățile prezente în expoziție îi amintim pe
comandorii Ioan Milu, Emil Droc, Eugeniu Pârvulescu, Dan Valentin Vizanty, Ioan Peneș, Miron
Rândetean, inginerul aviator Alexandru Frim și generalul-locotenent (r) inginer Dumitru Dorin Prunariu. Expoziția poate fi vizitată la Palatul Culturii
din Iași, în spațiile Muzeului Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu”, în perioada 1 octombrie – 21 noiembrie 2022, de marți până duminică, în intervalul orar 10:00 – 17:00 (ora 16:30, ultima intrare).
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Haos în zona Bucium din Iași! Vilele de
lux sunt construite fără autorizație sub
ochii autorităților. Scuza investitorului:
„Nu știu ce să mai fac, sunt terorizat”

În vara anului 2022, în zona
Bucium, au început
lucrările la o vilă, însă fără
aprobări din partea
Primăriei Iași. Vecinii l-au
reclamat pe investitor, dar
lucrările au continuat.
Temerea cea mai mare era
că beneficiarul va construi
un bloc printre case.
Investitorul Leonard
Sănătescu a precizat
pentru BZI că nu este
singura casă din zonă fără
autorizație de construire și
că nu înțelege de ce a fost
reclamat. Așteaptă să fie
amendat de Poliția Locală,
doar după ce va aduce vila
într-un stadiu avansat de
execuție
Dezastru pe dealurile din Bucium, municipiul Iași. Recent, vecinii
din apropierea străzii Marta Reiner
Trancu s-au arătat nemulțumiți din
cauza unei investiții din zonă, asumată de un beneficiar ce se recomandă cu numele de Leonard
Sănătescu. Pe o suprafață de
aproape 800 de metri pătrați, au început lucrările pentru construirea
unui imobil cu funcțiunea de locuință. Vecinii consideră că benefi-

ciarul vrea să construiască un bloc
de locuințe colective într-o zonă de
case. Într-adevăr, șantierul deschis
nu a fost semnalizat cu un panou de
informare prin care să fie anunțate
intențiile reale. Cert este că pentru
construcția menționată Primăria Iași
nu a eliberat autorizație de construire, lucrările fiind ilegale. Surse
din domeniul imobiliar au arătat că
Leonard Sănătescu a dezvoltat mai
multe afaceri în străinătate (Anglia,
Germania) și că este o prezență destul de discretă în municipiul Iași.
Afaceristul este originar din zona
Țăndărei, județul Ialomița, apropiat
lumii interlope. În edițiile anterioare
ale BZI, a fost prezentat cazul unor
proprietari care s-au trezit cu casele
sparte de hoți. Imobilele sunt construite în apropiere de strada Marta
Trancu Rainer.

Haos în zona Bucium din
Iași. Investitorul dă vina pe
Primăria Iași
Într-o discuție cu reporterii BZI,
Leonard Sănătescu a recunoscut că
a început lucrările fără să aibă autorizație de construire. S-a arătat nemulțumit că este singurul beneficiar
din cartier care a fost reclamat, în
condițiile în care majoritatea caselor
au fost construite fără autorizație.
„Pierd foarte mulți bani, eu am plătit
și mâna de lucru acolo, pierd vreo

50.000 de euro. Am plătit în avans,
muncitorii nu au nicio vină. Am vorbit la Poliția Locală, i-am rugat să mă
lase să pun măcar placa și apoi sămi dea amendă până fac autorizația.
Nu e prima casă, toate de aici sunt
fără autorizație. Nu pot să fac rău nimănui, nu sunt un prăduitor. N-am
deranjat pe nimeni, nu m-am luat cu
nimeni în cartierul ăsta. Fac casă,
parter și etaj, atât, fără mansardă,
nici nu fac acoperiș. Nu-i bloc. Că
am făcut structura de bloc, că am
băgat fier, asta e altceva. Eu fac
casa pentru copilul meu, să stea în
ea. În baza proiectului, așa am făcut.
Nu mi-au convenit fierul și betoanele
pe care le-am băgat. Toată cheltuiala este în spatele meu. Am băgat
bani în casa asta câți bagă alții în 4
case”, a spus Leonard Sănătescu. În
zona Bucium, a construit fără autorizație și afaceristul Michael Nseir.

Leonard Sănătescu vrea să
afle cine l-a reclamat
Vecinii nemulțumiți de apariția în
cartier a lui Leonard Sănătescu au
sesizat organele de control. Beneficiarul nu înțelege de ce unii vecini lau reclamat, în condițiile în care sunt
și alte cazuri similare. „Eu nu trăiesc
în viața asta dacă nu aflu cine m-a
reclamat. De ce s-a ținut de capul
meu? Dacă nu mă reclama, nu venea
nimeni. Eu sunt prieten cu toată

lumea aici, în cartier. Eu am construit fără autorizație, pentru că Primăria Iași se mișcă greu. Am plătit
doar 4.500 de euro pentru proiect,
abia am scos certificatul de urbanism după 4 luni. Cu ce sunt vinovat,
trebuia să am autorizație de 2 luni.
Un prieten a stat 2 ani pentru ea. În
cartier s-a construit fără autorizație,
casele au fost terminate. Nimeni nu
face sesizări ca să se miște mai repede. Nu știu ce să mai fac, sunt terorizat. Am pus 17 tone de fier doar
în fundație. Tot cartierul a construit
fără autorizație, m-au găsit numai
pe mine. Nu fac bloc, nu fac nimic”,
a declarat Leonard Sănătescu.

Poliția Locală l-a invitat la
sediu, dar nu s-a prezentat
Pentru clarificarea situației,
Leonard Sănătescu a fost invitat, în
cursul zilei de luni, 26.09.2022, la sediul Poliției Locale, să pună la dispoziție actele terenului și avizele
obținute pentru edificarea clădirii.
Însă beneficiarul nu s-a prezentat,
dar a intensificat lucrările la clădirea
din Bucium. În cazul în care Poliția
Locală dispune sistarea lucrărilor,
beneficiarul riscă dosar penal, dacă
va continua investiția. Rămâne de
văzut dacă vila de lux din Bucium va
fi finalizată, chiar dacă autoritățile
vor opri șantierul.
Ciprian BOARU
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Proiectul de raport de la Ministerul Sănătății dă de pământ cu
cei din conducerea Spitalului „Sf. Spiridon”. Se așteaptă
demiterea lui Dan Timofte și a membrilor din comitetul director
Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași au
ajuns în situația de a achiziționa din
banii proprii medicamentele și materiale sanitare pentru a-și salva pacienții. Confruntându-se cu o
mulțime de lipsuri, mai multe persoane din cadrul spitalului au ajuns
în pragul disperării, considerând că
o ultimă speranță ar fi să sesizeze
situația Ministerul Sănătății. Prin urmare, după nenumărate sesizări, în
luna iulie 2022, o comisie de la Serviciul de Control în Sănătate Publică
a venit la Iași special pentru a analiza neregulile de la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Conducerea Spitalului „Sf.
Spiridon” a pus în pericol
viețile pacienților și ale
personalului medical
În data de 19 septembrie 2022, la
Spitalul „Sf. Spiridon” a ajuns proiectul de raport al Ministerului Sănătății,
cu numărul BAPI 974/19.09.2022, de
unde reiese clar că Dan Timofte a falimentat unitatea medicală și, împreună cu comitetul director, format
din Lidia Ionescu, director medical,
Mariana Loghin, director financiar, și
Cristina-Petronela Chiriac, director
îngrijiri medicale, a pus în pericol
viețile pacienților și ale medicilor ce
își desfășoară activitatea în spital.
Ducând permanent lipsă de medicamente și materiale sanitare, doctorii
au fost nevoiți să salveze pacienții
cu mâinile goale sau să achiziționeze din banii proprii cele necesare
desfășurării actului medical.
„În domeniul achizițiilor publice,
s-a constatat că la nivelul spitalului
nu este asigurată organizarea stocurilor (de medicamente, materiale
sanitare și reactivi), în așa fel încât
permanent să existe unul de urgență. Nu se constată o conștientizare de obligativitate a asigurării
acestor stocuri într-o unitate sanitară de categoria 1 A de urgență”, se
arată în raportul preliminar. Analizând proiectul de audit intern al Ministerului Sănătății, reiese că atât
managerul unității, cât și membrii
comitetului director nu au acordat
importanța cuvenită în conducerea
unității medicale. Prin urmare, s-au

pus în pericol actul medical și viața
pacienților, situație care poate duce
la încetarea contractului de management.
Astfel, conform art. 184, aliniatul
1, litera j, contractul de management
şi, respectiv, contractul de administrare încetează în următoarele situații: „în cazul în care se constată
abateri de la legislația în vigoare
care pot constitui un risc iminent
pentru sănătatea pacienților sau a
salariaților”.

Managerul Dan Timofte a
pârjolit bugetul Spitalului
„Sf. Spiridon”!
Comisia de la Serviciul de Control în Sănătate Publică care a analizat neregulile din cadrul Spitalului
„Sf. Spiridon” a constatat că în cadrul
unității medicale există sincope în
asigurarea cu medicamente și materiale sanitare, toate acestea afectând grav derularea optimă a actului
medical. Aspectul cel mai grav care
îl îngroapă pe Dan Timofte îl reprezintă modul de asigurare a echilibrului financiar, a gestiunii financiare în
ceea ce privește un management
eficient și eficace. Astfel, din situațiile financiare raportate de către
spital la Ministerul Sănătății s-au
constatat următoarele: „în anul
2020, la fiecare trimestru de rapor-

tare, inclusiv la sfârșitul anului 2020,
s-a înregistrat de fiecare dată excedent financiar”.
Începând cu anul 2021, spitalul a
înregistrat deficit și plăți restante la
fiecare trimestru de raportare, respectiv 31.12.2021. Analizând situația
stocurilor și situațiile financiare, nu
se constată o evoluție pozitivă. Cu
toate acestea, valoarea facturilor
neachitate la termen, în data de
31.12.2020, era de 323 de lei, sub 30
de zile de la termenul scadent de
plată. Până în data de 31.12.2021, valoarea facturilor neachitate la termen crește la 5.748.461 de lei, din
care 149.774 de lei peste 120 de zile
de termenul scadent, deja arierate în
august 2022. Pentru a dezvălui starea în care a adus Dan Timofte unitatea medicală vom prezenta
situația plăților restante în anul 2021.
În aprilie, facturile restante aveau o
valoare de 1.646.412 lei, în mai fiind
de 1.370.557 de lei. În iunie 2022,
facturile restante erau de 647.882 de
lei, urmând ca în iulie valoarea lor să
fie de 2.052.272 de lei, iar în august
de 4.423.748 de lei. Pentru luna septembrie, plățile restante au avut o
valoare de 2.656.651 de lei, urmând
ca în octombrie acestea să fie de
1.755.335 de lei. În luna noiembrie a
anului 2021, plățile restante au avut
o valoare de 1.966.271 de lei, iar în

decembrie de 1.498.256 de lei. În
anul 2022, plățile restante continuă
și se măresc, ajungându-se la arierate. Situația se prezintă astfel:
3.027.777 de lei pentru luna ianuarie,
3.448.242 de lei – în februarie,
2.162.264 de lei – în martie,
2.294.347 de lei – în aprilie, 3.578.205
lei – în mai 2022 și 2.465.419 lei – în
iunie.
Dintre acestea, în anul 2022 s-au
înregistrat datorii restante peste 90
de zile, după cum urmează: 21.028
de lei – în martie, 146.572 de lei – în
mai, 194.538 de lei – în iunie și 4.802
lei – în iulie.
În anul 2022 s-au înregistrat și
plăți restante de peste 120 de zile
(arierate), după cum urmează: 31.719
lei – în martie, 52.747 de lei – în aprilie, 51.907 lei – în mai, 266.977 de lei
– în iunie și 149.774 de lei – în august.
În acest context, conform art. 184,
aliniatul 1, litera p, din legea 95/2006:
„În cazul existenței a 3 luni consecutive de plăţi restante, a căror vechime este mai mare decât
termenul scadent de plată, respectiv
a arieratelor, în situaţia în care la
data semnării contractului de management unitatea sanitară nu înregistrează arierate”, contractul de
management, respectiv de administrare, încetează.
Continuarea pe www.bzi.ro
Codruța ȘOROAGĂ
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Tentativă de omor sau neatenție
a șoferului? Motociclistul ar fi
putut fi mort sau distrus pe viață!

Tentativă de omor sau
neatenție a șoferului este
întrebarea care se pune în
legătură cu o tragedie ce
putea avea loc pe străzile
din Iași. Incidentul s-a
produs zilele trecute pe
Șoseaua Păcurari, la
intersecția cu Moara de
Foc. Un motociclist a fost
aproape izbit la pământ de
un individ care conducea o
mașină marca Dacia
Duster. Tânărul circula
regulamentar pe sensul de
mers când șoferul mașinii
Dacia a virat la stânga fără
să se asigure
Videoclipul a fost postat de motociclist pe rețelele de socializare.
Urmările incidentului puteau fi tragice și i-ar fi distrus viața tânărului.
În Iași se întâmplă adesea astfel de
accidente în care sunt implicați mo-

tocicliști. Conducătorul mașinii
marca Dacia Duster avea numerele
de înmatriculare de Iași.

Tentativa de omor sau
neatenția șoferului i-ar fi
putut distruge viața
tânărului motociclist!
Șoferul unei mașini Dacia Duster
gri, cu numere de înmatriculare de
Iași, era cât pe ce să izbească la pământ motociclistul care conducea
regulamentar pe direcția de mers înainte.
Luni, 26 septembrie 2022, la intersecția cu Moara de Foc de pe Șoseaua Păcurari, șoferul Daciei nu a
acordat prioritate motociclistului
care venea regulamentar și a fost la
un pas să îl trântească la pământ.
Șoferul mașinii Dacia Duster nu s-a
asigurat la virajul spre stânga și, venind cu viteză, nu a apucat să frâneze. Tânărul a postat videoclipul pe
rețelele de socializare pentru a
atrage atenția tuturor participanților

la trafic. „Să vezi cât de neglijabil erai
dacă te aflai pe bicicletă. E cale
lungă de la peșteră la civilizație”,
reacționează Cătălin C. la videoclip.
Astfel de accidente cu motocicliști se întâmplă foarte des în Iași.
Șoferii grăbiți și neatenți nu respectă conduita în trafic și nici regulile de circulație.
„Polițiștii rutieri ieșeni s-au sesizat din oficiu cu privire la imaginile
apărute în spațiul public și efectuează verificări în vederea stabilirii
situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, declară reprezentanții Inspectoratului de Poliție
Județean (IPJ) Iași.

Un motociclist a ajuns
la spital cu bucăți lipsă
din cap!
Un alt accident de motocicletă
îngrozitor a avut loc recent la Iași.
Doi tineri au trecut milimetric pe
lângă moarte după ce motocicleta
pe care se aflau s-a izbit de un gard.

Accidentul s-a produs în comuna
Balș, în noaptea de 29 spre 30 august, în jurul orei 01:00. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje
medicale și polițiști. Cel care conducea a fost rănit, însă nu foarte grav.
Pasagerul care îl însoțea nu a fost
așa de norocos și a suferit un traumatism sever. Ambii au ajuns la spital.
Conducătorul auto este un tânăr
de 22 de ani. Acesta a fost depistat
de către polițiștii ieșeni că nu deținea permis de conducere.
În cauză s-a întocmit dosar
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din
culpă și conducere a unui vehicul
fără permis de conducere, iar cercetările sunt continuate.
Tentativa de omor sau neatenția
șoferului ce conducea o mașină
marca Dacia Duster putea duce la o
tragedie, dacă motociclistul nu ar fi
reacționat în timp util.
Ana-Maria TURCU
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Cum se fac achizițiile din banii publici la
DGASPC Iași: Cumpără alimente de mii
de euro de la o firmă de electrocasnice!
Achizițiile făcute anual de Direcția Generală
de Asistență și Protecție a Copilului (DGASP) Iași
sunt de peste câteva miliarde de lei. Firma Strungariu & Co Rigams LM a încasat de la Protecția Copilului o sumă de peste 5 miliarde de lei numai în
anul 2022. Chiar dacă această firmă este înregistrată făcând comerț cu ridicata al aparatelor electrocasnice, aparatelor radio și televizoarelor,
DGASPC Iași se aprovizionează cu alimente de mii
de euro de la Strungariu & Co Rigams LM.

Mii de euro, prin achizițiile din banii
publici, pentru firma de electrocasnice
Strungariu & Co Rigams LM
DGAPSC Iași face anual achiziții de câteva miliarde de lei din banii publici. De la 1 ianuarie 2022
și până în prezent au fost cumpărate alimente,
produse de curățat și servicii de deratizare și dezinfecție, construcții și reparații, în valoare de
peste 26 de miliarde de lei. Ofertantul mereu acceptat de DGASPC Iași este firma Strungariu & Co
Rigams LM. Cele mai multe achiziții sunt pentru
aprovizionarea cu legume, fructe și alte alimente.
Licitația din care s-au scurs cei mai mulți bani publici din partea DGASPC în contul acestei firme
este în valoare de peste 900 de mii de lei, în care
sunt incluse fructe tropicale, fructe de sezon, măsline, legume trufandale, legume de consum și legume congelate.
„Firma a avut prețul cel mai bun din anul 2007
și până acum, altfel nu pot să explic achizițiile.
Dacă nu are prețul cel mai bun, nu te lasă SEAPul să accesezi, să faci mai departe licitația. De la
ei am luat acum detergenți, soluții de curățat, prafuri abrazive și de lustruit, materiale igienico-sanitare. Suntem asociați de atât de mult timp
pentru că, probabil, a avut cele mai bune oferte.
Pe SEAP se poate înscrie orice ofertant. Cine are
prețul cel mai bun este ales“, declară purtătorul
de cuvânt al DGASPC Iași, Tiberiu Bantaș.
Administratorul și singurul beneficiar al acestor contracte este Dumitru Strungariu care a încheiat 15 contracte, în anul 2022, cu instituția
publică, încasând peste 5 miliarde de lei. În cazul
altor 3 proceduri simplificate, sumele par a fi pierdute și trecute „zero” în cadrul achiziției.
În SICAP (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice), unele achiziții pe care le parafează
DGASPC rămân un mister. Specificațiile și detaliile
ce ar trebui să poate fi înțelese de oricine nici nu
există în cadrul descrierilor. Astfel, pe 10 februarie
2022, anunțul oficial este marcat cu valoarea
„zero”, deși se dorea achiziționarea de soluții de
curățat, lustruit și detergenți, precum și de materiale igienico-sanitare. Descrierea nu prezintă
detalierea achiziției, ci arată suma totală esti-

mată, în valoare de 714.959,82 de lei. Cu două zile
înainte, s-a dorit furnizarea de materiale de reparații și întreținere, valoarea fiind de peste 230 de
mii de lei, însă cea trecută a fost de zero lei.
În cadrul acestei asocieri, se identifică greșeli
clare la licitațiilor online de pe SEAP, deoarece valoarea nulă nu există. Posibilitatea ca toate valorile oficiale de „zero” să fie sponsorizări nu elimină
faptul că astfel de greșeli nu se fac prin licitații
publice, ca în cazul firmei deținute de Strungariu
Dumitru, orice gratuitate oferită DGASPC-ului nu
trebuie să se înregistreze online ca o licitație publică. Denotă o dovadă clară de neștiință și o pregătire foarte precară în ceea ce înseamnă regulile
principale ale licitațiilor publice și modul în care
acestea ar trebui să fie transparente. „Noi nu lucrăm pe SICAP. Este o eroare a acelui program!
Orice atribuire pe care o facem este pe SEAP.
Toate anunțurile directe se regăsesc, cu toate informațiile, cu atribuire de contracte către o
firmă“, spune Tiberiu Bantaș. Un expert în achiziții
a clarificat situația pentru reporterii BZI. „SEAP
sau SICAP sunt același lucru, SEAP înseamnă Sistemul electronic de achiziții publice și SICAP înseamnă Sistemul colaborativ pentru mediu
performant de desfășurare al achizițiilor publice“,
explică expertul.

Peste 25 de miliarde de lei au fost
cheltuite pe achizițiile din banii
publici în 2021. Dumitru Strungariu:
„Sunt contracte păguboase!“
În 2021, DGASPC Iași a cheltuit peste 25 de miliarde de lei pe achiziții de aprovizionare și reparații. Dintre licitațiile create, 9 au fost câștigate
de firma Strungariu & Co Rigams LM, suma totală

fiind de peste 2 miliarde de lei. Această firmă a
furnizat fructe, legume și alte alimente pentru
prepare, dar și servicii de reparații și construcție.
În data de 13 noiembrie 2021, firma de electrocasnice a aprovizionat DGASPC Iași cu fructe de
sezon, tropicale, măsline, legume de consum, extrasezon și congelate, în valoare de peste 1 miliard
de lei.
Ciudate sunt achizițiile care au valoare „zero”.
Astfel, pe data de 4 august 2021, instituția luase
de la aceeași firmă produse de morărit, amidon și
produse amilacee, cu valoare pierdută, indicată
cu „zero”. „Cum sunt achiziții cu Protecția Copilului cu valoare „zero”? Trebuie să fie o confuzie.
Direcția Copilului cheltuie banii, noi doar participăm la o licitație care are un preț. Este o achiziție
publică“, precizează proprietarul firmei Strungariu
& Co Rigams LM, Dumitru Strungariu. Prima achiziție cu DGASPC Iași a fost făcută de Strungariu &
Co Rigams LM pe 3 august 2007, când firma a furnizat carne de pasăre proaspătă și conservată, în
valoare de peste 129 de mii de lei. Ulterior, firma
a câștigat din ce în ce mai multe achiziții, de la alimente și până la vopsele, dezinfectant și produse
farmaceutice.
Continuarea pe www.bzi.ro
Diana LEPȘA

SOCIAL

Joi, 29 septembrie

<4

Femeile din Iași se bat pe această meserie.
Pot câștiga și 2.000 de euro pe lună.
„Suntem câteva doamne mai îndrăznețe”

Tot mai multe femei din
Iași vor să devină
tractoriste. Fie pentru că a
devenit o meserie bine
plătită, fie pentru că
agricultorii nu găsesc
tractoriști ori că obțin
punctaje mari la proiectele
europene, ieșencele se
înscriu la cursurile
organizate de Direcția
Agricolă. În ultimii 3 ani, 10
femei au finalizat aceste
cursuri
A crescut numărul femeilor din
Iași care vor să devină tractoriste.
Acestea se înscriu la cursurile organizate de Direcția pentru Agricultură
Județeană (DAJ) Iași din diverse motive. Una dintre absolventele cursului de tractorist este Monica Balla.
Producătoarea se ocupă împreună
cu familia de 5,7 hectare cu lavandă,
în comuna Românești, Iași. Spune că
cineva trebuia să conducă tractorul
și s-a apucat de cursuri, dar nu i se
pare dificilă această meserie. „Lucrăm în agricultură și, pentru că este
nevoie de cineva care să lucreze pământul, am făcut cursurile de tractorist. Cine se ocupă de plantație se
ocupă, de obicei, de tot ce înseamnă
partea de agricultură. Nu a fost greu

deloc să învăț această meserie. Cursul a durat vreo 2 luni și din primăvară sunt deja cu atestat de
tractorist. Am achiziționat un tractor, model nou. E ca o Dacie nouă
(n.r. –zâmbește). Acum, nu facem
nimic în câmp, pentru că așteptăm
să se oprească ploile. După aceea o
să arăm, discuim terenurile, pregătim cultura pentru iarnă. Eu mă urc
pe tractor și fac toate lucrările. E la
fel ca în orice meserie. Și femeile pot
să conducă tractorul”, spune Monica
Balla, absolventă a cursului de tractorist organizat de Direcția Agricolă
Iași. Povestea plantației de lavandă
din Românești a fost prezentată în
edițiile anterioare ale BZI.

Femeile din Iași vor să
devină tractoriste
Fie vor să se angajeze în domeniul agricol, ca tractorist, fie au diverse afaceri în agricultură și, pentru
că nu găsesc tractoriști, sunt nevoite să învețe să conducă utilajele
moderne, fie au nevoie de punctaje
mari pentru accesarea fondurilor
europene. Sorina Maria Moraru, o
altă tânără din Iași ce are atestat de
tractorist, spune că vrea să se angajeze în domeniul agricol, de aceea a
făcut cursurile. „Am studii în horticultură și, pentru că eram interesată

de partea practică a agriculturii, mam înscris la cursurile de tractorist.
Sunt un pic mai îndrăzneață (n.r. –
râde). Eu meșteresc și mașini,
uneori mai fac una alta, pentru că
îmi place. Am terminat cursul de
tractorist, dar nu am condus niciodată. Am permis de categorie D. Cu
atestatul de tractorist poți să conduci și tractorul altcuiva. Eu stau în
Iași, dar îmi caut un loc de muncă în
agricultură și aș îndrăzni să merg pe
tractor. Am auzit că se plătește bine
un tractorist și, chiar dacă e femeie,
părerea mea e că poate să conducă
un tractor. Eu am fost cu mai multe
cursante. Suntem câteva doamne
mai îndrăznețe în ale agriculturii”,
spune Sorina Maria Moraru. Povestea unui tractorist din Iași a fost prezentată în edițiile precedente ale
BZI.

Sorina Moraru: „În
domeniul agricol
sunt oportunități”
Ieșeanca spune că a ales să își
schimbe domeniul de activitate pentru că voia să afle mai multe despre
mâncarea sănătoasă și agricultura
ecologică. „Eu am 42 de ani și, timp
de 15 ani, am muncit în confecții.
Apoi am ales să studiez agricultura
pentru că mi-am dat seama cât de

importantă e mâncarea și de aceea
m-am gândit să îmi schimb domeniul. Am vrut să știu mai multe despre mâncarea sănătoasă. Am ajuns
să evit să mai cumpăr din piață, pentru că țăranul agricultor fără școală
prea multă folosește substanțe chimice, în mod necontrolat. De aceea
uneori cumpăr din supermarket,
pentru că e nevoie să știm, dacă tot
ingerăm substanțe chimice, măcar
ce cantitate consumăm. În domeniul
agricol sunt oportunități, dar trebuie
să ai timp să te ocupi de ele. Eu am
un copil mic și e mai dificil să am un
program complet. Am finalizat și un
internship, iar acum sunt studentă la
master. Am făcut și curs de inspector de resurse umane. Am zis că îmi
iau mapa și merg din ușă în ușă să
caut un loc de muncă (n.r. – râde)”,
mai spune Sorina Maria Moraru, absolventă a cursului de tractorist.
Sute de ieșeni finalizează anual cursurile organizate de Direcția Agricolă
pentru apicultori, tractoriști sau lucrători în cultura plantelor și zootehnie. Femeile din Iași, dar nu numai,
care vor să se înscrie la cursurile de
tractorist pot cere informații de la
Direcția Agricolă, următorul curs
fiind programat în luna octombrie
2022.
Raluca COSTIN
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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.

experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

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.

Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

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

Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.

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

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

alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM.MIROSLAVA.

0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.

Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.

Operator fabricarea și prelucrarea
polimerilor, studii medii; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

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

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.

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
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;

Muncitor necalificat în industria
confecțiilor, studii generale fără
experiență precizată, KATTY
FASHION SRL. Relații la:

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 OSTAFE EMIMA, emis de
Universitatea Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Facultatea de
Informatică. Se declară nul.

LICITAȚII
Comuna Focuri, Județul Iași,
anunță scoaterea la vânzare prin
licitație publică a unui Tractor
U650 cu Remorcă Caietul de
sarcini poate fi ridicat de la Sediul
Primariei Focuri județul Iași strada
sector 5 nr 39 începând cu data
de 30.09.2022 orele 15:00.
Ofertele se vor depune la sediul
Primăriei Focuri 19.10.2022 orele
15:00. Deschiderea ofertelor va
avea loc în data de 20.10.2022
orele 11:00.Informații se pot gasi
și pe siteul Primariei Comunei
Focuri sau la sediul Primariei
Focuri tel 0232413620.
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Beat peste măsură, s-a urcat la volan și a crezut că este
invizibil. A dat de belea când polițiștii i-au ieșit în fața

Un bărbat a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile,
după ce a fost prins băut la
volan. Polițiștii l-au testat
cu aparatul alcooltest, iar
rezultatul a fost pozitiv
Un ieșean a fost arestat după ce
a fost prins beat la volan. Deși a dat
mai multe pahare de alcool peste
cap, a crezut că este invizibil și că
polițiștii nu îl vor prinde. Nu a fost
însă așa, iar acum a ajuns după gratii. Totul avea să se petreacă zilele
trecute în comuna ieșeană Țigănași.
Acolo, polițiștii au tras pe dreapta un
bărbat de 53 de ani. Când s-au apropiat de geamul autoturismului, polițiștii au simțit că șoferul miroase a

alcool. Din acest motiv, bărbatul a
fost testat, iar valoarea indicată de
aparatul alcooltest a fost uriașă.

Arestat pentru 30 de zile
pentru că a condus beat
Bărbatul a fost reținut, iar mai
apoi arestat. „La data de 25 septembrie a.c., în jurul orei 16:00, polițiștii
Secției nr. 3 Poliție Rurală Popricani
au depistat, în trafic, pe raza comunei Țigănași un bărbat de 53 de ani
care conducea un auto, emanând
halenă alcoolică. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de
1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bărbatul a refuzat să se supună prelevării de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a

Bursa bârfelor

fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau
sustragere de la prelevarea de mostre biologice, iar cercetările sunt
continuate. La data de 26 septembrie a.c., în baza probatoriului administrat în cauză, bărbatul bănuit de
comiterea faptei a fost reținut de
polițiști pentru 24 de ore, iar ulterior
a fost arestat preventiv pentru 30 de
zile”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Iași.

Multe nereguli în trafic
Zilele trecute, polițiștii din municipiul Iași au acționat pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe
drumurile publice și prevenirea ac-

problema este că a scris pe Biblie „pentru domnul Grendeanu (...)”. Cum să scrii pe sfânta carte
așa ceva? Apăi numai Maricel știe. Problema este
alta. După cum am mai vorbit zilele trecute, la
Iași a ajuns și Gabrela Fii rea. Ne întrebăm... oare
doamnei pedesiste ce i-a oferit Pompa? O revistă
Playboy cu dedicație sau ce? Știți ce-i amuzant?
Pe Arăgăzel îl mănâncă și îl toarnă cei de lângă
el mai mult decât dușmanii... ca fapt divers spunem!

Se fabrică dosare cu milițieni.
La foc mic
I-a oferit doamnei o revistă
Playboy cu dedicație?
Iaca, babele bârfitoare încep rubrica de azi
cu câteva vorbe despre măritul Arăgăzel
Pompa... Acum ceva vreme, Pompa a oferit o biblie cadou lui Grendeanu, când acesta a venit în
vizită la Iași. Un gest frumos, nimic de spus, dar

În continuarea rubricuței de azi, babele vă
mai povestesc câte ceva de prin lumea gaborilor.
Știți că, recent, a fost un scandal cu niște șefi
care au intervenit pentru ca unu să scape fără
să-i fie luat permisul... Au fost mai mulți audiați
pe la DaNa și tot așa... problema este alta. Ce vau spus babele acum ceva vreme pare că s-a

cidentelor rutiere. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 25 de
sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.190 de lei, dintre
care 4 pentru defecțiuni la sistemul
de iluminare, 2 pentru folii neomologate, 1 pentru lipsă ITP, iar restul
pentru alte abateri. De asemenea, au
fost reținute 6 certificate de înmatriculare. Spre exemplu, un bărbat
de 51 de ani a fost sancționat contravențional, fiindu-i reținut certificatul
de înmatriculare, conform O.U.G. nr.
195/2002, deoarece a fost depistat
în timp ce conducea un autoturism
pe raza municipiului Iași, având ITPul expirat și prezentând defecțiuni la
sistemul de iluminare.
Lucian SAVA

adeverit. La audieri, gaborii s-au turnat între ei
și se pare că ar mai fi câteva dosare care se construiesc așa... Deh, babele mai trag cu urechea
și vă mai spun care sunt mersurile... Până atunci,
grijă mare printre șefi!

Cine este Bombonica de la
Miliția Locală
La final de rubricuță, babele vă mai aduc
aminte de Bombonica, darnica de la Miliția Locală. De când babele au început să povestească
despre ea, în miliție nu mai este liniște. Femeile
se bănuiesc între ele, bărbații pun pariuri și toți
se întreabă cine e Bombonica, cea mai darnică
domnișoară cu caschetă. Iaca, babele nu o să
dea niciun nume, dar vă spun că până și Zanfi a
dat ordin să se afle cine e domnișoara. Acum, nu
știm dacă vrea să afle așa, ca idee, sau dacă vrea
să o treacă la „marcate”... deh, poate într-o zi vă
spun babele despre cine este vorba...

