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Iașul este inundat de poluare! Care
sunt datele îngrijorătoare scoase în
evidență de specialiștii APM

La nivelul municipiului Iași, norma de
poluare depășește, în lunile reci,
limitele maxime admise. Datele
îngrijorătoare scoase în evidență de
specialiștii Agenției pentru Protecția
Mediului (APM) sunt legate de
calitatea aerului, nivelul de poluare
fonică și gradul scăzut de reciclare a
deșeurilor
Datele îngrijorătoare scoase în evidență de
specialiștii APM arată că, la nivelul municipiului
Iași, norma de poluare a aerului trece prea mult și
prea des peste limita impusă de indicatorul PM 10.
De asemenea, nivelul de poluare fonică provenit
din traficul rutier depășește permanent, în multe
zone ale orașului, limita maximă.

Date îngrijorătoare, scoase în
evidență de specialiștii APM
Conform raportului pe anul 2021, la nivelul municipiului Iași s-au înregistrat valori îngrijorător de
mari ale poluării aerului. Acestea sunt mărite în
lunile de frig, când încălzirea locuințelor și circulația rutieră sunt mai mari din pricina vremii și a
activităților normale ale cetățenilor.
„Datele colectate la nivelul anului 2021 arată
că, în zona municipiului, au fost înregistrate destul
de multe depășiri în ceea ce privește indicatorul

PM 10. Concret, la stația de măsurare din Podul
de Piatră au fost 42 de depășiri ale valorilor limită
zilnice (50 μg/m3), iar la stația de la Ungheni s-au
înregistrat 80 de depășiri la PM 10, în condițiile în
care numărul maxim admis este de 35
ori/an/staţie”, a declarat Bogdan Cojocaru, prefectul județului Iași.
Conform specialiștilor de la Agenția pentru
Protecția Mediului, majoritatea depăşirilor la indicatorul PM 10 se înregistrează în perioada rece
a anului, respectiv lunile ianuarie – aprilie şi octombrie – decembrie. În această perioadă, apar
ca surse suplimentare de emisii, faţă de perioada
caldă, arderea combustibilului pentru încălzirea
rezidenţială pe cărbune, gaz ,lemn, deşeuri, dar şi
traficul mai intens din timpul anului şcolar, corelate cu lipsa vegetaţiei, fenomenele meteo nefavorabile dispersiei, destul de frecvente, calmul
atmosferic sau inversiunea termică.

Traficul rutier și lipsa colectării
selective a deșeurilor, surse de poluare
Sursele principale de poluare, la nivelul municipiului Iași, sunt încălzirea rezidențială pe bază
de combustibil fosil sau lemn, traficul rutier, starea drumurilor, șantierele, salubrizarea defectuoasă în anumite zone și anumite perioade,
incendiile de vegetație și arderea necontrolată a
deșeurilor.

Cel mai mare factor de poluare fonică este
constituit de traficul rutier. În unele zone ale orașului, nivelul decibelilor ajunge mult peste limita
de 70 de decibeli pe timp de zi, respectiv peste 60
pe timp de noapte. Sunt expuși la această poluare
fonică aproximativ 13.700 de locuitori, respectiv
22.600.
Colectarea selectivă este un aspect foarte important pentru reducerea normelor de poluare, iar
procentul de aproximativ 10 la sută de colectare
selectivă a deșeurilor reciclabile din cele menajere este îngrijorător de mic. Acest aspect este
foarte important pentru companiile de salubrizare
ale municipiului, motiv pentru care se încearcă o
educare a populației prin campanii media, discounturi și chiar sancțiuni pentru persoanele care
încalcă legislația în vigoare.
„Problemele de mediu, fie ele de poluare atmosferică sau fonică, de colectare a deșeurilor
trebuie să fie, în mod constant, în atenția autorităților, în paralel cu desfășurarea unor ample
campanii de informare cu privire la măsurile care
trebuie luate de fiecare dintre noi pentru protejarea mediului înconjurător”, completează prefectul
de Iași, Bogdan Cojocaru.
Datele îngrijorătoare scoase în evidență de
specialiștii APM reprezintă un semnal de alarmă
pentru ieșeni spre a fi mai atenți cu modul în care
fiecare are grijă de mediul înconjurător.
Andreea ANDREI
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Pericolul pe care Pasarela Socola îl constituie
pentru cetățeni! Partea de sub pod arată, de
fapt, cât de accentuată este degradarea

Unul dintre cele mai mari
proiecte de modernizare și
renovare ale Primăriei Iași
este cel care vizează
Pasarela Socola. Partea de
sub pod arată cât de
accentuată este
degradarea unui sector de
drum intens circulat din
Iași. Acest pasaj nu a fost
renovat niciodată și acum
constituie un mare pericol
pentru cetățeni
Cetățenii care tranzitează zona
Pasarelei Socola pe partea pietonală
sunt puși în pericol. Starea structurii
care poate fi observată de sub pod
arată cât de accentuată este degradarea acestuia. Consiliul Local Iași a
aprobat o rectificare bugetară pentru proiectul de reabilitare și modernizare a Pasarelei Socola,
dorindu-se ca lucrările să înceapă
cât mai curând.

Structura podului arată
cât de accentuată este
degradarea unui sector
intens circulat
Armătura transversală a Pasarelei Socola este ruptă, iar singurul
lucru care ferește pietonii din zonă
de o tragedie ar fi armătura longitudinală. Aceste aspecte fac proiectul
cu mult mai important, mai ales că
sectorul de drum nu a fost reabilitat
niciodată de când a fost dat în folosință. Pe decursul anilor, s-au făcut
doar lucrări de întreținere a carosabilului.
„În ședința de Consiliu Local de
ieri am insistat pentru demararea de
urgență a licitației pentru lucrările
de renovare a Pasarelei Socola. Asta
chiar și cu clauze suspensive. Aș
dori ca vacanța de vară (n.r. – vara
anului 2023) să ne prindă cu lucrări
ca până în toamnă să putem să reglăm corect fluxul auto. Degradarea
este evidentă. Armătura transversală este ruptă. Pericolul major nu e

prezent încă, deoarece armătura
longitudinală e, deocamdată, în regulă. Finanțarea este asigurată, în
mare majoritate, prin Programul
«Anghel Saligny»”, transmite Iulian
Hușanu, membru al Consiliului Local
Iași.
Cu toate că finanțarea prin Proiectul Național de Investiții „Anghel
Saligny” s-a dorit a fi pentru toate
cheltuielile proiectului de modernizare, date fiind scumpirile cauzate
de inflație, a fost nevoie de o completare a bugetului din fondurile Primăriei Iași.

Zona Bucium – Poitiers
va intra, de asemenea,
în reparații capitale
Pe lângă renovarea Pasarelei Socola, în planurile concrete ale Primăriei Iași se află bulevardul Poitiers și
șoseaua Bucium. Lucrările de reamenajare și modernizare a șoselei
Bucium sunt deja în fază incipientă,
iar proiectul mizează pe lărgirea
drumului la 5 benzi. De asemenea, s-

ar dori ca după finalizarea lucrărilor
să se găsească o soluție prin care
transportul public din zonă să beneficieze de o bandă unică.
Bulevardul Poitiers va intra în
șantier abia după ce vor fi finalizate
lucrările la șoseaua Bucium și Pasarela Socola, deoarece se dorește a
nu se bloca de tot traficul rutier din
zonă.
„De asemenea, am insistat și
pentru începerea urgentă, în câteva
săptămâni, a lucrărilor la șoseaua
Bucium chiar din zona intersecției
cu Trei Fântâni, asta pentru ca să se
evite disconfortul creat atunci când
Pasarela Socola va fi și ea, efectiv, în
lucrări. Finanțarea lucrărilor la șoseaua Bucium este asigurată din bugetul local”, completează Iulian
Hușanu.
Până la începerea lucrărilor de
renovare, cetățenii pot observa cu
ochiul liber cât de accentuată este
degradarea Pasarelei Socola, mai
ales pe partea de sub pod.
Andreea ANDREI
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Se depun proiecte în PNRR pentru
piste de biciclete în 3 comune din Iași!

Consiliul Județean Iași s-a întrunit
într-o ședință extraordinară pentru a
ceda spre Consiliile Locale ale
comunelor Tansa, Țuțora și Coarnele
Caprei sectoarele de drum pentru
care se depun proiecte în PNRR
pentru piste de biciclete. Fiecare
proiect în parte va fi înfăptuit prin
Consiliul Local al comunei
Consiliile Locale ale comunelor Tansa, Coarnele Caprei și Țuțora au solicitat Consiliului Județean Iași cedarea unor sectoare de drum.
Reprezentanții celor 3 comune depun proiecte în
PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență)
pentru piste de biciclete. Plenul Consiliului Județean a aprobat, în unanimitate, cele 3 proiecte în
cadrul unei ședințe extraordinare.

Comunele depun proiecte în PNRR
pentru piste de biciclete
Comunele ce doresc să depună proiecte în
PNRR pentru amenajarea pistelor de biciclete au
solicitat Consiliului Județean Iași cedarea sectoarelor de drum vizate pentru aceste lucrări. Comuna Tansa a solicitat dreptul de administrare

asupra drumului județean DJ 246 pentru o perioadă de 5 ani după finalizarea lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclete.
„Dreptul de administrare asupra imobilului
tronson de drum DJ 246 va fi acordat pentru perioada de implementare, respectiv pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului
«Amenajare pentru circulația bicicletelor în comuna Tansa, judeţul Iaşi» în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României ,
COMPONENTA 10 – Fonduri Locale. În acord cu
cele prezentate şi raportat la dispoziţiile legale invocate, supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean Iaşi proiectul de hotărâre privind
transmiterea suprafeţei de 2.877 mp din sectorul
de drum judeţean DJ 246 – intravilan Tansa, km
71+090-71+534, proprietate publică a judeţului
Iaşi, din administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în administrarea Consiliului Local Tansa”, se arată în
proiectul de hotărâre.

Încă două sectoare de drumuri
județene au fost vizate
Comuna Țuțora a constituit un proiect prin
care vor amenaja piste pentru biciclete pe o suprafață de 13.680 de metri pătrați. Aceasta este

inclusă pe drumurile județene 249E și 249 D.
„Se aprobă transmiterea suprafeţei de 13.680
mp din sectorul de drum judeţean DJ 249E – km
4+822-7+837 şi D3 249D – km 7+660-9+190 –intravilan Ţuțora, proprietate publică a Judeţului Iaşi,
din administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în administrarea Consiliului Local Ţuţora, în vederea
implementării proiectului «Amenajare pentru circulaţia bicicletelor în comuna Ţuţora, judeţul Iaşi»
în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 – Fondul
local”, se arată în proiectul de hotărâre a Consiliului Județean.
În aceeași manieră, au fost acordate drepturile de administrare asupra unui sector de 4.800
de metri pătrați din DJ 281D – intravilan Coarnele
Caprei către Consiliul Local al comunei spre amenajarea pistelor pentru biciclete.
Consiliul Județean Iași s-a întrunit pe 29 septembrie 2022 într-o ședință extraordinară în cadrul căreia au fost votate 3 proiecte prin care cele
trei comune au solicitat drepturi de administrare
asupra unor sectoare de drum. Acest demers a
fost necesar pentru că cele 3 Consilii Locale
depun proiecte în PNRR pentru piste de biciclete.
Andreea ANDREI
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„3 Chestii”, la muzeu! Cei mai apreciați actori
au participat la o nouă expoziție unică la Iași

O nouă expoziție cu tematică istorică
va încânta ieșenii, dar nu numai, timp
de trei luni. Expoziția intitulată
„Imperiul Roman, tehnologia
învingătorilor” se adresează tuturor
celor pasionați de istorie și de
obiecte specifice Imperiului Roman,
care sunt reconstituite fidel. În plus,
actorii ieșeni de la „3 Chestii” au
filmat un episod special la Palatul
Culturii, acolo unde se află expoziția
Inițiativa are ca scop promovarea mersului la
muzeu, indiferent de mediu, educație sau alți factori influențabili. Astfel, până la data de 10 noiembrie 2022, ușile expoziției sunt deschise tuturor
celor care vor să asiste la o adevărată lecție culturală.

Expoziție specială la Iași, promovată
de actori
Două dintre sălile Palatului Culturii vor găzdui
o expoziție cu totul aparte, piese istorice fiind
puse la dispoziția publicului. Expoziția intitulată

„Imperiul Roman, tehnologia învingătorilor” a avut
succes în Florența, prima oară fiind prezentată la
Muzeul „Leonardo da Vinci”.
Motivul pentru care protagoniștii de la „3 Chestii” s-au implicat în acest eveniment are legătură
cu invitația organizatorilor adresată publicului.
„Expoziția este, în premieră, adusă la Iași și va
avea loc la Muzeul Etnografic de la Palatul Culturii.
Practic, vorbește despre evoluția Imperiului
Roman, de la crearea lui până la cădere, tehnologiile folosite în viața de zi cu zi, tehnologiile privind construcțiile. Nu vrem neapărat să punem
accent pe partea sângeroasă a imperiului, ci mai
mult pe partea de inovație, foarte avansată pentru
acele vremuri.
Băieții de la «3 Chestii»... Am vorbit cu ei și li
s-a părut de bun augur să vină să filmeze un episod, în cadrul expoziției, în care personajele vor
să meargă la muzeu. Acesta este mesajul, vrem
să aducem și oameni din mediul rural, ei având un
public, să fie un act cultural, educativ. A fost făcut
într-o formă comică, dar mesajul clipului, dincolo
de partea de divertisment, este să aducem oamenii din mediul rural la Palatul Culturii, la expoziție”,
a declarat Eduard Crenganis, organizator.

Obiecte cu trecut istoric, admirate
de toată lumea
În cadrul expoziției, toate piesele reproduse
au ca scop aprofundarea informațiilor legate de
istoria celui mai prolific imperiu din Antichitate.
„Lumea care este pasionată cât de cât de istorie, chiar dacă nu are o formație neapărat istorică, ar putea să afle câteva lucruri interesante
despre Imperiul Roman și, în același timp, să-și
pună o serie de întrebări la care expoziția poate
oferi, măcar parțial, răspunsuri. Eu sper că, prin
ghidaje, lumea va reuși să înțeleagă ceea ce se
vede dincolo de obiecte care, altminteri, sunt
spectaculoase, fiind reconstituite fidel, în general.
De exemplu, sunt machete ale unor străzi romane care arată, de fapt, că nu se putea dezvolta
transportul fără construirea unei rețele rutiere,
apoi mai sunt mașinării de măsurat terenul, mașinării folosite în agricultură, pentru irigații, de
pompat apa în anumite zone, mașinării de război,
echipament de gladiatori și militar, desigur”, a
adăugat Lucrețiu Bîrliba, unul dintre cei mai apropiați profesori și istorici din Iași.
Andreea TIMOFTE

SOCIAL

Vineri, 30 septembrie

6

Focar de infecție într-un cartier din Iași!
Oameni ai străzii au pus stăpânire pe o
magazie în care adună gunoaie

În Iași, pe strada Țuțora,
numărul 6, locatarii se
confruntă cu o situație care
pare că nu are rezolvare,
cel puțin deocamdată.
Oameni ai străzii și-au
găsit refugiul lângă o
centrală termică unde și-au
construit ilegal magazii.
Mai mult, se pare că toate
gunoaiele pe care aceștia
le găsesc sunt adunate în
acel loc, constituind un
focar de infecție
Mai mulți locuitori de pe strada
Țuțora, numărul 6, sunt revoltați de
faptul că persoane străine, respectiv
oameni ai străzii, se adăpostesc,
fără drept, în niște magazii improvizate, sprijinite de o centrală.
Deșeurile ce le aparțin acestora
au atras șobolani și produc un miros
neplăcut pe toată aleea. Deși cei
care fac asta zăbovesc acolo de mai
bine de doi ani, nimeni nu i-a deranjat, ba dimpotrivă.
Reprezentanți ai Agenției pentru
Protecția Mediului au afirmat că polițiștii locali nu-i mai pot sancționa
în vreun fel.
Reporterii BZI au mers la fața locului și au discutat cu un alt locatar
ce locuiește vizavi de magazii.
Acesta a povestit cum stau lucrurile

și cum se înțelege cu vecinii de care
se plânge toată lumea.

Focar de infecție într-un
cartier ieșean
De mai bine de doi ani de zile, oameni ai străzi și-au găsit adăpost,
lângă o veche centrală termică de pe
strada Țuțora, numărul 6.
Locatarii din zonă au ajuns la
exasperare, nu înțeleg de ce nimeni
nu poate rezolva această situația,
având în vedere faptul că plângeri au
tot fost făcute.
Ambalaje, haine, sticle și alte deșeuri stau aruncate, așteptând ca cineva să le ridice.
„La P3 există o centrală și cu
timpul s-au construit magazii care
sunt locuite de persoane… nu există
apă, wc, curent, mai este și în apropierea unei instituții de învățământ.
De aproape doi ani stau oameni dubioși acolo, fără autorizație, și nimeni nu face nimic. Blocul este
administrat de Urbica, dar am înțeles că centrala aparține primăriei și
nu pot face nimic, le trebuie nu știu
ce listă.
Am făcut mai multe sesizări la
poliție, dar nimic. Trebuie dărâmate,
umblă prin gunoaie, sunt șobolani,
nu plătesc nimic acolo.
Sunt oameni periculoși, toată
lumea e nemulțumită, fac gălăgie, se
joacă table, miroase urât, nu înțeleg

de ce nu face nimeni nimic”, a declarat Călin Hristache.

Nimeni nu face nimic
Călin Hristache a făcut zeci de
sesizări la poliție, primărie și administrație, dar musafirii neinvitați
încă fac legea în zonă.
Dacă înainte poliția mai intervenea și patrula în zonă, acum reprezentanți ai Agenției pentru Protecția
Mediului au transmis că polițiștii locali nu mai au cadrul legal pentru verificarea
și
sancționarea
persoanelor care locuiesc fără drept
în imobilele municipiului Iași.

„Au fost de la primărie, au întrebat de douăzeci de ori. E vorba de un
cuplu care tot adună gunoaie și leam zis să nu mai facă asta, dar nu
ascultă. Nu am treabă cu ei, dar da,
stau până dimineața și vorbesc,
joacă table, acum sunt duși tot după
gunoaie. Au și pensie, douăzeci de
milioane, dar stau aici, cred că de
asta nu-i dă afară. Femeii i-a expirat
și buletinul, i-am zis de atâtea ori să
se ducă să-l facă. Sunt șobolani, îi
văd cum ies de acolo. Sunt curios
când o să se facă ceva”, a declarat
un alt vecin.
Andreea TIMOFTE
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Câți bani vor scoate din buzunare studenții care
doresc să mănânce la cantinele studențești din Iași

La cantinele studențești din Iași vin
mii de studenți. Tinerii par a fi
mulțumiți de mâncarea preparată
zilnic, dar, totuși, un preț mai scăzut
pentru unele feluri de mâncare n-ar fi
rău, spun aceștia. Meniul este
diversificat, mai puțin la cea din
Tudor Vladimirescu, unde nu există
foarte multe variante. Prețurile diferă
de la o cantină la alta. Condițiile
oferite și prețurile de la USV Iași sunt
mult mai bune decât de cele de la
Gaudeamus, spre exemplu
Studenții au început facultățile, iar cantinele
din Iași și-au reluat activitatea cu preparate diverse pentru toți cei ce le trec pragul zilnic. Viața
de student este frumoasă, pentru că aceștia au
timp să se distreze, dar și să mănânce la cantinele
din Iași, la un preț accesibil. Studenții ieșeni pot
merge la ce cantine preferă: fie la cantina Universitatea pentru Științele Vieții (USV) „Ion Ionescu
de la Brad“ Iași, din Târgușor Copou, cantina
„Tudor Vladimirescu”, cantina „Titu Maiorescu” sau
la cantina „Gaudeamus”.

Ce spun studenții despre
prețul plătit zilnic pe mâncare
Dintre toate cantinele studențești din Iași, tinerii aleg să meargă fie la cea mai apropiată cantină a universității pe care o urmează, fie la cea
care are un meniu pe gustul lor. Aceștia au declarat pentru reporterii BZI că prețurile sunt accesibile, iar alții au spus că ar putea fi chiar mai mici,
având în vedere statutul lor de student. Cu maximum 20 de lei, un student ar putea mânca pe zi
felul I, felul II și desert.
„Eu mănânc la «Titu Maiorescu», dar am mai
fost și la «Gaudeamus». Prețurile mi se par acceptabile, dar, având în vedere că suntem studenți, la unele feluri de mâncare nu ar fi rău unele
mai scăzute. E foarte aglomerat cam la orice cantină la care te duci. E rând, pentru că sunt care
cunosc programele și se aliniază cu orele libere

dintre cursuri, e bătaie pe locuri ca să prinzi desert”, menționează un student în anul II la Facultatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza“ Iași.
Studenții mănâncă la cantine, dar este clar că
un preț mai scăzut la alimente ar fi necesar, pentru că majoritatea dintre ei nu lucrează.
„La «Titu Maiorescu» mâncarea e bună, diversificată, personalul e drăguț, spațiul este destul
de încăpător, raportat la numărul de studenți care
îi trec pragul, prețul e decent”, spune o studentă
în anul II la Facultatea de Istorie a Universității „Al.
I. Cuza“ Iași.
„La cantina din Tudor Vladimirescu, mâncarea
e bună, dar au doar câteva feluri de mâncare, nu
au un meniu foarte bogat. Personalul e amabil,
spațiul e încăpător, încât are loc toată lumea. Prețuri cu puțin mai mari față de cantina de la
«Cuza»”, declară un student în anul III la UMF Iași.
„La cantina de la Agronomie, se oferă reducere pentru fiecare student. Mâncarea este bună,
preparatele sunt proaspăt servite, iar personalul
este îngăduitor”, prezintă un student în anul IV la
Agronomie.

Meniul de la cantinele
studențești din Iași
La cantina „Tudor Vladimirescu”, meniul nu
este foarte diversificat. Prețurile mâncărurilor variază în funcție de ceea ce fiecare alege să mănânce. Prețurile sunt puțin mai mari, astfel că o
ciorbă de perișoare costă 4,20 lei, 100 de grame
de pulpe dezosate la tavă fiind 5,80 lei.
La cantina „Gaudeamus”, un student mănâncă
o ciorbă de perișoare cu 5,10 lei. La felul II se
poate alege din diferitele preparate. Astfel, 130 de
grame de pui la grătar costă 8,60 lei. O porție de
150 de grame de șnițel din piept de pui este 7,70
lei. 9,90 lei dă un student pe o porție de ficăței la
tavă cu piure. Se pot îndulci, de asemenea, cu papanași cu dulceață care îi vor costa 5,90 lei.
La cantina „Titu Maiorescu”, studenții vor da
pe o ciorbă de legume 2,30 lei.
Studenții se pot hrăni din diversele garnituri,
precum piure de cartofi, cartofi țărănești, cartofi
pai, mâncare de mazăre sau pilaf de orez. Prețu-

rile acestea pornesc de la 1,70 și ajung până la 4,70
lei. Un piept de pui la grătar de 150 de grame
ajunge să coste 9,30 lei. Studenții pot alege la desert prăjitura lemon, la 3,10 lei, sau o tartă cu
fructe, la doar 2,20 lei.
La cantina USV Iași, persoanele plătesc pentru o ciorbă de legume doar 3,23 lei. Fripturile
ajung să fie 5,40 lei. Meniul este foarte diversificat, persoanele pot alege chiar și produse de post
sau salate la un preț accesibil.

Angajații plătesc mai mult
pentru o masă
Studenții plătesc pe o ciorbă de legume la
cantină 3,23 lei. Angajații, cadrele didactice, plătesc pentru aceeași ciorbă 3,49 lei. Pentru cei din
exterior, prețurile sunt mai mari, duble, în unele
cazuri, față de cele pe care le plătește un student.
„Cantinele erau pline pentru că veneau cei din
exterior, în general taximetriști, șoferi de tot felul.
Acum mănâncă în jur de 1.000 de persoane pe zi.
Și veneau studenții și întrebau dacă e cantină studențească sau cantină pentru toată lumea. Și
atunci am mărit regia ca să fie și un câștig pentru
noi și să le dăm la pachet celor din exterior. Acum
s-au mai mărit un pic prețurile. Dacă era 17,5 lei
pieptul de pui, acum e 22,5 lei. Nu sunt foarte
mari”, menționează administratorul cantinei USV
Iași, Gheorghe Plop.
Studenții pot mânca zilnic la cantinele din Iași
încă de când s-a deschis noul an universitar. Cele
mai accesibile prețuri sunt la cantina USV Iași. O
ciorbă de legume pentru studenți costă 3,2 lei, iar
ciorba de pui costă 4,31 lei. O friptură de pui costă
9,28 lei, dar prețurile acestora diferă în funcție de
cum este gătit: la cuptor/grătar, dezosate/cu os.
Prețurile variază între 5,40 și 9,21 lei. O prăjitură
ajunge să coste 4,32 lei.
Cantinele studențești din Iași sunt deschise
zilnic, de la ora 12:00, pentru oricine dorește să
mănânce o masă caldă la un preț cât de cât accesibil față de alte fast-food-uri sau restaurante.
Denisa PINTILLIE
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Orașul Iași găzduiește cea de-a 47-a ediție a Congresului
Național al Societății Române de Neurochirurgie! Conf.
univ. dr. Lucian Eva: „Avem cam tot ce înseamnă posibilități
tehnice pentru a rezolva o patologie neurochirurgicală!”

La Iași, s-a dat startul celei de-a 47-a
ediții a Congresului Național al
Societății Române de
Neurochirurgie. Acesta este
coroborat cu a 26-a ediție a Cursului
Francez în Neurochirurgie, precum și
cu a 4-a ediție a Congresului
Național de Neuroștiințe Moderne
din România
Cea de-a 47-a ediție a Congresului Societății
Române de Neurochirurgie este organizată în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și Asociația Human Brain Academy.
Evenimentul aduce în fața comunității medicale,
dar nu numai, o parte dintre cei mai importanți
neurochirurgi ai lumii, care vor împărtăși din vasta
lor experiență în domeniu.

Sute de specialiști din țară și din
străinătate s-au întrunit la Iași, la cea
de-a 47-a ediție a Congresului Național
al Societății Române de Neurochirurgie
În avanpremiera evenimentul au luat cuvântul
conf. univ. dr. habil. Horia Pleș, președinte al Societății Române de Neurochirurgie, conf. dr. univ.
dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, precum și președintele acestei ediții a congresului, cunoscutul
neurochirurg prof. dr. Vladimir Ciurea, dar și reprezentanții autorităților locale ieșene.
„În această superbă locație are loc cel de-al

47-lea Congres al Societății Române de Neurochirurgie, în conjuncție cu a 4-a Conferință de Neuroștiințe, iar prin tradiție are loc și Cursul
francofon care a ajuns la cea de-a 26-a ediție.
Există premisele unui congres de succes. Orașul
Iași, un mare centru universitar, cu un spital de
neurochirurgie care anul acesta împlinește 50 de
ani de interexistență, și, evident, cu o echipă managerială foarte dinamică ce organizează 3-4 activități anual. De fiecare dată când vin la Iași,
remarc sprijinul politic de care se bucură această
specialitate. Mă întâlnesc mai des aici cu domnul
primar, cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul prefect, decât mă întâlnesc cu
omologii lor de la Timișoara. Acest lucru are mare
importanță, pentru că există un sprijin mult mai
puternic pentru specialitatea de neurochirurgie,
așa cum am înțeles că există un sprijin pentru
toată medicina din județul Iași. Pentru Societatea
Română de Neurochirurgie este o bucurie și o
onoare că este organizat aici acest congres”, a
declarat conf. univ. dr. habil. Horia Pleș, președinte al Societății Române de Neurochirurgie.

Conf. univ. dr. Lucian Eva: „Noi,
neurochirurgii, avem sentimentul
de a ține în mâinile noastre
viața ființei umane!”
Conf. univ. dr. Lucian Eva, președintele ediției
din acest an a congresului, a vorbit, în deschiderea evenimentului, despre importanța neurochirurgiei, o specialitate care necesită eforturi fizice

și intelectuale susținute, dar care vine și cu satisfacții pe măsură.
„Orașul Iași este un oraș cu tradiție medicală,
un oraș care, de-a lungul timpului, a fost pionier
în anumite domenii, inclusiv în cel medical. Nu aș
vrea să pară o laudă, dar primul ziar din România
a apărut aici, la Iași, primul orologiu public a apărut la Iași, primul serviciu de neurochirurgie a fost
la Iași. Important este că am reușit cu toții, în
acești ani, să realizăm niște lucruri importante
pentru ceea ce înseamnă neurochirurgia în România. Astăzi, această specialitate este foarte
bine reprezentată în țară și aproape că majoritatea spitalelor au cel puțin un neurochirurg.
Aceasta este o specialitate dificilă, o specialitate
care presupune mult efort, atât fizic, cât și intelectual, pentru a avea rezultate. În acest an, sărbătorim 50 de la înființarea Spitalului Clinic de
Urgență «Prof. Dr. Nicolae Oblu», o unitate medicală de stat, cu structură și concepție unice în România. Astăzi, aici, avem cam tot ce înseamnă
posibilități tehnice pentru a rezolva o patologie
neurochirurgicală. Noi, neurochirurgii, avem sentimentul de a avea în mâinile noastre viața ființei
umane, pătrundem în materia care creează gânduri, rațiune, sentimente, de multe ori suntem la
o distanță de doar câțiva milimetri de o catastrofă, dar bucuria de a opera și de a salva o viață
nu poate fi exprimată și nici nu are preț”, a precizat conf. univ. dr. Lucian Eva, în deschiderea celei
de-a 47-a ediții a Congresului Național al Societății Române de Neurochirurgie.
Codruța ȘOROAGĂ
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Clădirea Casei Județene de Asigurări de Sănătate
Iași va fi iluminată în roz, cu prilejul Zilei
Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului la Sân

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva
Cancerului la Sân, vineri, 30 septembrie 2022, la
Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice, conducerea Institutului Regional de Oncologie Iași va organiza o conferință de presă la care
vor lua parte medici, psihologi și beneficiari ai
serviciilor unității medicale.

Ziua Mondială de Luptă Împotriva
Cancerului la Sân, marcată la Iași
Luna octombrie este Luna Internațională de
Informare despre cancer la sân. Cu acest prilej, la
1 octombrie se aprind lumini roz care îmbracă cele
mai reprezentative clădiri sau monumente din întreaga lume. Începând cu anul 2001, cele mai reprezentative clădiri din București au fost
iluminate în roz, iar din 2021 acest lucru se întâmplă și la Iași. Anul acesta, de Ziua Mondială de
Luptă Împotriva Cancerului la Sân, sediul Casei de
Asigurări de Sănătate din Iași va fi iluminat în roz.
„Institutul Regional de Oncologie Iași pune accent pe depistarea din timp a bolilor oncologice
și pentru aceasta derulează campanii de informare asupra evaluărilor de screening în regim
gratuit ce sunt disponibile în cadrul Institutului

(consultații de specialitate gratuite, investigații
gratuite, programe de screening).
Pentru a atrage atenția asupra importanței
depistării precoce a cancerului de sân, în acest
an, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului
la Sân va fi marcată de Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași prin iluminarea în roz a clădirii
Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași,
sâmbătă, 1 octombrie, începând cu ora 18:30, pe
strada Gheorghe Asachi, nr. 18-20. Aceasta a fost
zidită pe când se amenaja Teatrul cel Mare din
Copou (1846) și ar fi rămas arhitectului N. Singurov, colaborator al lui Mihail Sturdza. Aici ar fi locuit boierul Panaioti Moruzi, iar după 1900 clădirea
a aparținut lui Constantin Climescu”, au precizat
reprezentanții IRO Iași.

Cancerul la sân, cea mai răspândită
formă de cancer în rândul femeilor
Cancerul la sân este cea mai frecventă formă
de cancer cu care se confruntă femeile și a doua
cauză a deceselor provocate de tumorile maligne,
după cancerul de plămân, în rândul populației de
sex feminin. Se estimează că 1 din 8 femei va fi
diagnosticată de-a lungul vieții cu această formă.

Deși este întâlnit cu o frecvență mult mai mare în
rândul femeilor, cancerul de sân îi poate afecta și
pe bărbați. La nivel global, sunt diagnosticate 1,7
milioane de cazuri de cancer, ajungându-se ca un
număr de 500.000 de paciente să decedeze din
această cauză.
Europa este unul dintre continentele cu cea
mai crescută incidență a cancerului de sân. La
fiecare 2 minute o femeie este diagnosticată cu
această maladie, iar la fiecare 6 minute o pacientă
pierde lupta cu boala. Deși primirea unui astfel de
diagnostic este o experiență traumatizantă, cancerul la sân poate fi prevenit, iar dacă este descoperit în stadii incipiente poate fi tratat și
vindecat. În România, mai puţin de 10 la sută din
noile cazuri sunt diagnosticate în fază incipientă.
Marcarea Zilei Mondiale de Luptă Împotriva
Cancerului la Sân are menirea de a încuraja populația, agenţiile guvernamentale, companiile private, organizaţiile non-profit, precum şi toate
celelalte grupuri interesate să se alăture activităţilor ce au drept scop creşterea gradului de conştientizare a ceea ce românii pot face pentru a
preveni cancerul de sân.
Codruța ȘOROAGĂ
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Un membru al PNL Iași și-a terorizat iubita, fiind
orbit de gelozie! Ionuț „John” Gagea a lucrat ca
bucătar în străinătate, dar la întoarcere a avut
o surpriză. Riscă o condamnare

Ionuț Alexandru Gagea,
membru al PNL Iași, după a
aproape 3 ani de la
despărțire, o terorizează pe
fosta iubită. Femeia a
obținut ordin de protecție.
A fost cuprins de gelozie
după ce s-a întors de pe un
vas de croazieră unde a
lucrat ca bucătar
Un membru al Partidului Național Liberal Iași riscă să ajungă la
pușcărie. Ionuț Alexandru Gagea,
poreclit „John”, în trecut, a avut o relație cu o Ana (numele complet al
victimei este protejat), care s-a încheiat cu ajutorul polițiștilor. Pe fondul geloziei, liberalul și-a agresat
iubita, conform celor spuse de surse
din anturajul victimei. Femeia a plecat din relație, sperând că va scăpa
de teroarea bărbatului abuziv. Dar
cel din urmă nu s-a liniștit și a continuat să o sume de pe diferite numere și să o amenințe. Disperată,
fosta iubită a apelat la autorități și a
cerut ordine de protecție. La finalul
anului 2019, chiar înainte de pandemie, judecătorii i-au interzis lui
Gagea să se apropie de fosta iubită

la mai puțin de 200 de metri, timp de
6 luni. Însă bărbatul nu a respectat
decizia instanței. În acest sens, a
fost trimis în judecată în alt dosar
pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești, termenul de judecată
fiind programat pe data de
20.10.2022, la Judecătoria Iași. La un
moment dat, o femeie din Iași a
cerut ordin de protecție chiar împotriva fratelui.

Un membru al PNL Iași
și-a terorizat iubita și
i-a vandalizat mașina
După 3 ani de la decizia instanței, Ionuț Alexandru Gagea tot nu sa liniștit. Conform apropiaților din
anturajul victimei, ultimul incident sar fi petrecut în urmă cu o săptămână, pe data de 23.09.2022.
Femeia ar fi fost șicanată în trafic de
fostul iubit, fiind nevoită să apeleze
la serviciul unic de urgență 112. La
procesul intentat în urmă cu 3 ani,
victima a povestit cum a fost terorizată de Gagea. „Într-un moment de
agresivitate, m-a amenințat cu
moartea, mi-a adus injurii și s-a manifestat violent. În urma acelui incident, s-a dispus emiterea unui ordin
de protecție pe 27 noiembrie 2019.

Cu toate acestea, pârâtul nu respectă măsurile impuse prin acea
sentință, mă contactează în mod
frecvent cu apeluri cu număr ascuns, mă urmărește la locul de
muncă și mă supraveghează la domiciliu. Pe 13 mai 2020, în jurul orei
22:00, pârâtul se învârtea în mod ostentativ și amenințător în jurul locuinței mele, insuflându-mi o stare
de teamă și de panică. De asemenea, pe 18 mai 2020, pârâtul a înțeles
să continue amenințările și asupra
actualului meu iubit, respectiv a
scos capacele de la roțile autoturismului meu și le-a pus pe capota automobilului lui A.I., actualul meu
partener”, a declarat victima în fața
judecătorilor. Pe data de 27.05.2020,
judecătorii au emis al doilea ordin de
protecție. În edițiile trecute ale BZI,
a fost prezentat alt caz în care un
bărbat din Iași și-a terorizat familia.

Gelozia l-a orbit pe
John Gagea
Relația dintre Ionuț Gagea și tânără s-a desfășurat în perioada
2016-2019. Cei doi aveau domiciliile
în comuna Valea Lupului, județul Iași,
dar nu locuiau împreună. La un moment dat, bărbatul s-a angajat ca

bucătar pe un vas de croazieră. Între
timp, cât timp Gagea a fost plecat,
femeia și-a găsit alt iubit. Când s-a
întors din străinătate, Ionuț Gagea a
trecut la amenințări. A urmărit-o și
la locul de muncă, femeia lucra la o
farmacie din municipiul Iași. Ana a
declarat că relația cu Gagea nu era
serioasă și că nu i-a lăsat de înțeles
partenerului că au un viitor împreună. Acum, deși crizele bărbatului gelos nu sunt la fel de intense,
problema penală rămâne. La un moment dat, Ionuț Gagea a avut și ambiții politice, a vrut să ajungă
consilier local în comuna Valea Lupului, dar partidul nu l-a mai pus pe
liste. Liberalul a fost surprins și când
încerca să intermedieze mai multe
tranzacții imobiliare. Este rudă cu
soții Zaharia și Irina Schrotter, afaceriști din Iași cu interese imobiliare,
care nu ar fi străini de problemele
penale în care este implicat liberalul.
Apelat telefonic în mai multe rânduri, Ionuț Gagea nu a răspuns pentru a oferi un punct de vedere. Un
membru al PNL Iași și-a terorizat iubita, dar rămâne de văzut dacă va fi
condamnat în dosarul legat de încălcarea ordinului de protecție.
Ciprian BOARU
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Satana parcă a intrat într-un puști de 15
ani din Iași. A chemat un taxi, i-a tăiat
gâtul șoferului și i-a furat mașina. A gonit
până la Hanul Ancuței, apoi a dispărut

Scene desprinse din
filmele de groază, la Iași.
Un puști de 15 ani a
chemat un taxi, apoi i-a
pus cuțitul la gât șoferului
pentru a-i fura mașina. A
fost prins de polițiști la
scurt timp după comiterea
faptei, iar acum așteaptă
să afle ce pedeapsă va
primi

gândit să pună în practică un plan ce
pare desprins din filme. Ce a făcut
adolescentul? A sunat la o firmă de
taxi și a cerut o mașină la locuința sa
din Ciohorăni. S-a urcat în taxi, iar la
aproximativ 100 de metri de casă a
pus un cuțit la gâtul taximetristului.
L-a rănit pe bărbat, iar mai apoi s-a
urcat la volan în locul acestuia.

Scene incredibile, la Iași! Un taximetrist a trecut milimetric pe
lângă moarte după ce un puști de 15
ani l-a atacat. Povestea s-a petrecut
zilele trecute în comuna ieșeană
Ciohorăni. Acolo, Sebastian B. s-a

În timp ce taximetristul a rămas
la pământ, adolescentul a gonit cu
mașina acestuia până în zona Hanu
Ancuței. Acolo, a abandonat autoturismul și s-a făcut nevăzut. Nu a plecat însă cu mâna goală. A luat din

A furat taxiul după ce
l-a tăiat pe șofer

mașina taximetristului câteva mii de
lei, bani din încasări. Între timp, taximetristul a cerut ajutor și a fost
transportat de către un echipaj medical la Spitalul din Pașcani. Acolo a
rămas internat pentru a sta sub supravegherea medicilor.

A ajuns la „Socola” după ce
l-a atacat pe taximetrist
Pe fir au intrat și polițiștii ieșeni.
Aceștia l-au identificat pe tânăr și lau internat la Institutul de Psihiatrie
„Socola” pentru a afla dacă a avut
sau nu discernământ când a comis
fapta. Având în vedere că taximetristul a fost tăiat în zona gâtului, puștiul
va fi cercetat pentru tentativă la

omor. Totuși, pentru că este minor,
nu va primi o pedeapsă prea grea.
Pentru locuitorii din Ciohorăni vestea atacului din miez de noapte a
șocat.
Astfel de incidente nu au loc în
comunitate. Reporterii BZI au aflat
că adolescentul face parte dintr-o
familie de oameni gospodari, însă a
rămas în grija rudelor după ce părinții săi au plecat în străinătate. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu
acesta. Trebuie precizat că taximetristul atacat este în afara oricărui
pericol, însă va avea nevoie de timp
să depășească poate cel mai urât
moment din viața sa.
Lucian SAVA
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Taxă „de ajutor“ cerută de paznic
la intrare în clădirea ANAF Iași?
„Trăim într-o societate nebună!”

Un bărbat cu dizabilități,
angajat al firmei SGP Force
Security, care lucrează ca
paznic la Agenția Națională
de Administrare Fiscală
(ANAF) Iași, este acuzat că
ar cere o taxă „de ajutor“,
în valoare de 10 lei. Pentru
acești bani, paznicul le-ar
ajuta pe persoanele care
trebuie să completeze
anumite formulare, deși
nimeni nu ar solicita
Pensionara Elena Spătaru a asistat la un moment jenant. Intrând în
instituția ANAF, din zona Gara Internațională din Iași, pentru a depune
anumite acte, a fost părtașa unor
imagini neobișnuite.
Astfel, aceasta a văzut cum un
paznic ia câte 10 lei de la persoanele
pe care le ajută să completeze unele
formulare, deși nici nu are această
competență profesională.

Taxă „de ajutor” cerută
de paznic la ANAF Iași!
O situație ciudată a avut loc
marți, 27 septembrie 2022, în zona
Gara Internațională, la Agenția Națională de Administrare Fiscală. În
interiorul instituției de stat, un bărbat care lucrează la firma de pază
SGP Force Security și se ocupă cu
ghidarea persoanelor la intrarea în
instituție obligă persoanele să le
ajute în completarea formularelor,
așteptând, în schimb, suma de 10 lei.
Pensionara Elena Spătaru este
una dintre persoanele ce au fost de
față la această situație. Femeia a
mers la ANAF pentru a-și depune
anumite acte, astfel a intrat în instituție și s-a confruntat cu o situație
la care nu se aștepta.
„Erau mai mulți domni de la pază,
în uniformă. Unul dintre ei, mai exact
individul care se oferea să ajute, era
în civil. Bărbatul nu are o mână, este
cu dizabilități... «Dă încoace, să
completez eu! Nu o duce tu, că o duc
eu la ghișeu. Vii luni la mine și o iei»,

îmi spune bărbatul”, a declarat Elena
Spătaru.
Individul care stă la ușa Agenției
Naționale de Adminstrare Fiscală iar obliga pe oameni ca în schimbul
serviciului oferit să le dea 10 lei.
„Am văzut lume cu 10 lei în mână.
Am stat atentă și m-am uitat să văd
dacă ia banii. Nu i-a luat, pentru că
m-a văzut că stăteam cu ochii pe el.
Mi s-a părut strigător la cer. Erau
niște doamne cărora le completase
niște cereri și el le avantaja să le
ducă cu prioritate, în schimbul acestor bani. Trăim într-o societate nebună!”, a adăugat Elena Spătaru.

Bărbatul este angajat de
firma SGP Force Security
Agentul care ar solicita bani pentru completarea formularelor este
angajatul firmei SGP Force Security.
Administratorul acestei firme de
pază este Cătălina Dumitriu, însă, în
ultimii ani, de afacere s-a ocupat
Sorin Costel Dumitriu.
Reporterii BZI au încercat să ob-

țină un punct de vedere al patronului
firmei de pază în legătură cu incidentul de la Iași, însă acesta susține
că firma nu mai este a lui.
„Eu nu mă mai ocup de firmă...
Da, apare numărul meu pe site, dar
de ceva timp nu mă mai ocup. Acum
nu știu cine este responsabil!”, s-a
scuzat Sorin Costel Dumitriu.
Deși este cert faptul că firma
este administrată de ambii soți,
aceștia nu au dorit să comenteze situația.
Întrebat de reporterii BZI dacă
solicită bani pentru a ajuta cetățenii
la completarea unor formulare, angajatul firmei de pază a afirmat cu
tărie că acuzele sunt doar minciuni.
„Nu am făcut eu așa ceva! Am
fost contabil de meserie toată viața,
mi-ar fi rușine să fac asta. Să vină
doamna care a spus asta să văd și
eu cine este. Nu e adevărat!”, a menționat angajatul firmei de pază în legătură cu presupusa taxă „de ajutor”
cerută.
Ana-Maria TURCU

<3

ACTUALITATE

Vineri, 30 septembrie

Atac sângeros în miez de noapte, la
Iași! Și-a urmărit rivalul până în fața
casei și l-a înjunghiat de mai multe ori
cu un cuțit în spate. El este „casapul”!

Atac sângeros la Iași. Un bărbat a
fost arestat după ce și-a urmărit
rivalul până în fața casei, iar mai apoi
l-a atacat cu un cuțit. După ce l-a
înjunghiat de mai multe ori, l-a lăsat
într-o baltă de sânge și a dispărut
Zilele trecute, un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a încercat să își
omoare un rival. Scenele incredibile s-au petrecut
în zona Dancu, acolo unde Florin Alin Gîlcă s-a
gândit să-i dea o lecție dușmanului său. Doar o
minune a făcut ca victima sa, Alinu D., să nu se
stingă. Mai mult mort decât viu, victima a ajuns
pe mâinile medicilor și are nevoie de 28-30 de zile
de îngrijiri medicale. Polițiștii din Iași au intrat pe
fir și l-au depistat pe agresor. După ce a fost audiat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe
data de 28 septembrie a fost prezentat în fața judecătorilor.

Arestat preventiv pentru
30 de zile după un atac sângeros
Magistrații ieșeni au decis ca Florin Alin Gîlcă
să fie arestat preventiv pentru 30 de zile pentru
tentativă de omor. „Admite propunerea de luare a
măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași cu privire la inculpatul Gîlcă Florin Alin şi, în consecință, dispune
arestarea preventivă a inculpatului Gîlcă Florin
Alin, în prezent deținut în C.R.A.P. Iaşi, cercetat
pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor
(persoană vătămată Duca Alinu) pentru o perioadă
de 30 de zile”, au decis judecătorii ieșeni.

Atacat în miez de noapte
Reporterii BZI au aflat că Gîlcă a pus atent la
punct planul de atac. Și-a urmărit victima până în
fața casei acesteia, a scos un cuțit și a început să
o lovească. Astfel, victima a fost înjunghiată de
mai multe ori în spate, având chiar și o fractură

de omoplat. „Pe data de 25 septembrie, în jurul
orei 23:00, agresorul a urmărit victima până în
fața casei acesteia și a lovit-o cu un cuțit în spate
de mai multe ori. Incidentul a avut loc în zona
Dancu”, a precizat Luiza Iuriciuc, prim procuror al
Parchetului de pe Lângă Tribunalul Iași. Rămâne
de văzut ce se va întâmpla cu Gîlcă. Dacă va fi
găsit vinovat pentru atacul sângeros din Dancu,
acesta riscă să stea ani grei în spatele gratiilor.
Lucian SAVA
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A furat o haină de lux ca să o vândă pe
nimic! Individul s-a ales cu dosar penal

Un ieșean, în vârstă de 20 de ani, s-a
ales cu dosar penal după ce a furat o
haină de lux, o blană în valoare de
5.000 de lei, de la un stand din mall.
Imediat după ce a sustras bunul,
profitând de un moment de neatenție
a vânzătorului, a mers și a scăpat de
ea, oferind-o unei cliente de la Alpha
Style pe care o întâlnise întâmplător
Tânărul i-a cerut clientei suma de 1.500 de lei.
Acum, la aproape doi ani de la incident, judecătorii au decis ca vinovatul să plătească o amendă de
1.800 de lei, mai mare decât profitul.

A furat o haină de lux ca să
o vândă pe nimic
Un tânăr de doar 20 de ani din Iași s-a ales cu
dosar penal și datorii către stat după ce a furat o
blană de lux de la un producător din Palas Mall.
Se pare că totul a fost premeditat, hoțul
anunțând un prieten că are de gând să fure.
„În jurul orei 17:00, inculpatul s-a deplasat
către un complex comercial, cu intenţia de a sustrage bunuri din interior, ocazie cu care s-a întâl-

nit şi cu martorul. Inculpatul i-a spus acestuia că
intenționează să sustragă o haină de blană, întrucât poate obține un preţ bun pe ea, dar între cei
doi nu a existat o înţelegere cu privire la comiterea faptei, aceştia despărţindu-se. În timp ce se
plimba prin incinta complexului, inculpatul era
atent la un stand cu haine de blană situat la parterul complexului şi, la un moment dat, profitând
de faptul că persoana vătămată, proprietarul
standului, nu era atentă, a luat o haină de blană
de culoare gri pe care a ascuns-o sub haina cu
care era îmbrăcat şi s-a îndepărtat”, precizau magistrații.
A doua zi, individul a vândut blana unei femei
pe care o întâlnise la un salon de înfrumusețare,
după ce, inițial, a vrut să găsească un cumpărător
în piață.
„A vândut haina de blană numitei pe care a
găsit-o întâmplător în incinta salonului de coafură
Alpha Style, după ce încercase să o vândă în zona
Pieţei Nicolina. Inculpatul a primit de la martoră
suma de 1.500 de lei, bani pe care i-a cheltuit în
interes personal. Haina de blană a fost predată organelor de poliţie, bunul fiind restituit persoanei
vătămate”, adăugau magistrații.

S-a ales cu dosar penal și datorii
Judecătorii au decis ca individul ce nu are antecedente penale să plătească pedeapsa amenzii
de 1.800 de lei, compusă din 180 de zile, a câte 10
lei ziua.
„Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 C.p. referitoare la înlocuirea pedepsei
amenzii cu zile de închisoare efectivă, în caz de
neexecutare cu rea-credinţă a amenzii în termen
de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. În
caz de imposibilitate de achitare integrală a
amenzii în termenul de 3 luni, judecătorul delegat
cu executarea poate dispune, la cererea inculpatului, eşalonarea plăţii amenzii pe o perioadă de
cel mult 2 ani, în rate lunare, potrivit art. 559 alin.
(2) Cod procedură penală”, menționau magistrații.
La începutul acestui an, un bărbat a fost suspectat că a pătruns în locuința unei bătrâne pe
care a agresat-o ca să o convingă să îi dea banii
puși deoparte, respectiv suma de 800 de lei. Astfel, cazurile de furt și tâlhărie continuă să fie frecvente la Iași, polițiștii întreprinzând acțiuni pentru
prinderea vinovaților.
Andreea TIMOFTE
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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.

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

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.

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.
Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.
Macaragiu pentru macarale,
școală profesională atestat iscir,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
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.

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

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele TOMESCU ANDREI
ALEXANDRU, emis de
Universitatea de Științele Vieții
"Ion Ionescu de la Brad" Iași,
Facultatea de Medicină
Veterinară. Se declară nul.
Pierdut carnet de student pe
numele COJOC ALEXIA ELENA,
emis de Universitatea de Științele
Vieții "Ion Ionescu de la Brad" Iași,
Facultatea de Medicină
Veterinară. Se declară nul.
Pierdut carnet de student pe
numele BÂRGU GEORGIANA
IRINA, emis de Universitatea de
Științele Vieții "Ion Ionescu de la
Brad" Iași, Facultatea de Medicină
Veterinară. Se declară nul.

MEDIU
SC Aroma Fructelor de Pădure
SRL anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Înființare
plantație de zmeur în comuna
Gropnița”, propus a fi amplasat în
com. Gropnița, extravilan, jud.
Iași, nr. cad. 61075, tarla 66.
Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Iași din Calea Chișinăului nr. 43,
mun. Iași, jud. Iași, în zilele de luni
- vineri, între orele 9:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Iași.
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Acești ieșeni sunt mai tari ca Ed Sheeran, Ariana Grande sau Eminem! Cristina și
Alexandru Badan, premiați pentru performanța reușită cu LooLoo Kids
Joi seară, 29 septembrie 2022,
în cadrul festivității YouTube Days,
echipa celor de la LooLoo Kids a fost
premiată pentru depășirea pragului
de 50 de milioane de abonați pe YouTube. Acesta este primul canal de
YouTube din Europa Centrală și de
Est care atinge această performanță, iar echipa din spatele LooLoo Kids este din Iași. În cadrul
evenimentului, au fost prezenți zeci
de colaboratori și parteneri, atât din
țară, cât și din străinătate, precum
și mare parte din echipa Google Româna.

LooLoo Kids deține peste 50
de milioane de abonați pe
canalul de YouTube
LooLoo Kids este cunoscut în
lumea întreagă pentru cântecele și
conținutul educațional pentru copii
ce este prezentat sub forma animației 3D. Conținutul este oferit în 17
limbi: engleză, cea mai mare parte,
la care se adaugă română, rusă, spaniolă, portugheză, turcă, franceză,
germană, italiană, coreeană, chineză, indoneziană, arabă, norvegiană, lituaniană, poloneză și
albaneză.

Lansat în august 2014, canalul
are, în prezent, peste 50 de milioane
de abonați și mai mult de 30 de miliarde de vizualizări.
Cea mai mare parte a publicului
vine din Statele Unite, cu aproximativ 4 miliarde de vizualizări, urmat de
Indonezia, India, Tailanda, Marea Britanie și Brazilia.
Cea mai cunoscută animație
este „Johny, Johny, Yes Papa“, al
treilea cel mai vizionat videoclip din
lume, având peste 6 miliarde și jumătate de vizualizări. Calitatea animației și muzica captivantă pentru
cei mici au reprezentat rețeta succesului pentru familia din Iași ce a
lansat TraLaLa.
„Noi cântăm și dansăm pentru

Bursa bârfelor

Cine îngroașă rândurile în
lumea interlopă din târg
La început de rubrică, babele bârfitoare vin
cu o noutate din lumea interlopă. De ceva timp,
a scos capul unul pe nume Leuțu de care s-ar
teme și interlopii de rând de prin târg, cosmopolitane sau cordoane. Cică acest Leuțu este mare
combinator de fete și are un renume de mare
proxenet prin regat, dar și prin țara lui merkel,
unde chiar s-a trezit cu sechestru pe niște mașini bengoase. Nu prea i-a păsat pentru că a
făcut rost de altele. Interlopul este tare cunoscut
prin regat pentru că are o manelotecă cu capacitate de câteva mii de consumatori de guță și

copii, iar acest lucru ne bucură cel
mai mult. Ca să-i distrăm, dar mai
ales ca să-i învățăm, într-un mod cât
mai adaptat vârstei lor. Această reușită de a depăși 50 de milioane de
abonați este o satisfacție enormă
pentru întreaga echipă, dar cel mai
mult ne bucură aprecierea care vine
din partea părinților și a educatorilor, fie că sunt din Buenos Aires sau
din Suceava!”, declară Alexandru
Badan, cofondator LooLoo Kids.

Cel mai popular canal cu
videoclipuri educative din
Europa Centrală și de Est
Compania care deține canalul
LooLoo Kids este Mora TV din Iași.

salam. Cică bubuie maneloteca, face o grămadă
de lovele. Prin târg, nimeni nu vrea să aibă de-a
face cu el, pentru că nici el nu prea este dispus
să discute, se află în altă ligă, cu multe milioane
de euroi. Babele s-au interesat și au aflat că
Leuțu nu prea a făcut pușcărie, pentru că plătea
verișori și nepoți să facă în locul, ca să fie bine
la toată lumea. Babele vor mai insista puțin să
vadă ce vrea pe aici, prin târg. Un lucru sigur este
că centrul de comandă al interlopului este undeva aproape de gara mare.

Dezvoltatorii au fost agățați
de benzinari
Babele continuă rubrica cu o combinație pe
care o încearcă în târg benzinarii ăia de la rompetroale. Cică de ceva timp dezvoltatorii imobiliari cu terenuri disponibile au fost combinați de
niște indivizi la costum care doreau să închirieze
pentru câteva pompe care să mai alimenteze
trecătorii. Ăștia veneau cu vrăjeală, spuneau că
sunt interesați, dar nimic de preț, ziceau ceva de
un studiu de piață. Ei nu mai dădeau un răspuns,
dar trimiteau alt intermediar care spunea că vrea
să cumpere o suprafață pentru alte combinații.
Terenul era tranzacționat, iar ulterior era închiriat ăstora de la rompetroale. De fapt, tot benzi-

LooLoo Kids este cel mai mare canal
YouTube dintr-un ecosistem de
peste 30 de canale, catalogul lor muzical și de animații fiind prezent pe
toate platformele și pe toate dispozitivele pe care le folosesc familiile
cu copii. Portofoliul Mora TV cuprinde și TraLaLa, un canal cu peste
5 milioane de abonați, cu cântece și
animații 3D pentru copii, dar și canale cu desene animate dublate în
limba română. Mora TV a fost înființată în 2012 de doi ieșeni, Cristina și
Alexandru Badan, și a început cu canalul de YouTube TraLaLa, cu scopul
de a crea conținut original pentru
copii.
Continuarea pe www.bzi.ro
Adnana GAFTON

narii cumpărau, dar scoteau un preț mai bun.
Cam așa fac ăștia afaceri, nu ar mai plăti un ban
în plus, deși stau călare pe un munte de bani.

Cât e șpaga ca să vinzi zacuscă
La final de rubrică, babele bârfitoare vin cu o
informație proaspătă de pe la odaia agricultorilor, unde șef este unul Găbiță Horga. Babele nuși imaginau că și aici se poate ciupi ceva dintr-o
chestiune banală. Ei bine, sunt niște producători
care țin morțiș să aibă credibilitate. Când vând
un borcan de zacuscă, altfel se prezintă când
spun că au atestat din ăla de producător tradițional. Bietele gospodine se duceau buluc să primească atestatul, pentru că era o simplă
formalitate. Dar erau amânate și se puneau tot
felul de bețe în roate. De fapt, ăștia de la odaie
băteau un șest că trebuie să decarteze. Și cam
așa stau lucrurile. Gospodinele trebuiau să
scoată mai de la piele în jur de 200 de euroi ca să
fie totul bine. La câți producători sunt, se adună
o sumă frumoasă. Numai că afacerea asta a
ajuns pe la urechile șmecherilor din minister și
nu prea le-a căzut bine. Deocamdată, Găbiță a
scăpat pentru că are un cumătru pe la Neamț
care l-a scos basma curată. Babele vor reveni și
cu un studiu de caz ce va fi oferit cadou colegilor
de la gazeta bâzâitoare.

