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Eusebiu Tarzoman este 
multiplu campion național 
la box și reprezintă 
România la Campionatul 
European. Tânărul ieșean 
țintește cele mai 
importante competiții și 
muncește din greu pentru a 
reuși. Acesta se pregătește 
pentru mondiale și speră 
să se califice la Jocurile 
Olimpice 

 
Sportivul ieșean din Hoisești, co-

muna Dumești, este multiplu cam-
pion național, adunând acest titlu de 
6 ori în carieră. Acesta reprezintă 
România la Campionatul European și 
speră că va reuși să ajungă la mon-
diale și chiar la Jocurile Olimpice. 
Eusebiu Tarzoman se antrenează 
din greu pentru rezultate și încura-
jează tinerii să practice acest sport 
care, dincolo de toate, disciplinează 
persoana. 

Cum a ajuns Eusebiu 
Tarzoman multiplu 
campion național la box 
Tânărul ieșean, în vârstă de 19 

ani, s-a apucat de box datorită unui 
amic care l-a dus la sala de antrena-
mente. Acesta avea doar 12 ani, dar 
i-a plăcut și de atunci a lucrat din 
greu pentru a obține cele mai impor-
tante rezultate. 

„Un prieten m-a adus la box la 
vârsta de 12 ani, la Valea Lupului. Mi-
a plăcut din prima zi și antrenorului 
i-a plăcut de mine, s-a ținut de mine 
de când am intrat în sală. Eu, fiind 
serios și muncitor, am dat randa-
ment chiar din prima competiție, ie-
șind campion național un an mai 
târziu și de atunci am reușit în fie-
care an până în prezent”, povestește 
Eusebiu Tarzoman. 

Eusebiu Tarzoman a obținut tit-
lul de campion național de 6 ori și 
speră să reușească un rezultat la fel 
de bun și la Campionatele Europene, 

unde a reușit să obțină locurile 3 și 
5 în cele 5 participări ale sale. 

„Am participat de 5 ori la Cam-
pionatele Europene, luând locurile 3 
și 5, anul ăsta urmează mondialele, 
europenele și, cel mai important, ca-
lificările la Olimpiadă”, menționează 
Eusebiu Tarzoman.  

Eusebiu Tarzoman îl are ca 
model profesional pe marele boxer 
Mike Tyson. Acesta dorește să 
ajungă la același nivel prin muncă și 
perseverență. Tânărul este afiliat 
clubului „ACS Valea Lupului” și este 
absolvent al Liceului cu Program 
Sportiv Iași, iar pe viitor ar dori să 
facă școala de antrenori. 

„Susțin boxul, e un sport frumos, 
dar și greu, te educă mult. Am fina-
lizat studiile la Liceul cu Program 
Sportiv și aș dori să fac școala de 
antrenori. Visul meu este să ajung 
un nume mare în boxul românesc, în 
toată lumea”, povestește Eusebiu 
Tarzoman. Sportivul a fost susținut 

de familie și acum reușește, prin re-
zultatele excepționale pe carele are, 
să facă și bani din sport. Acesta re-
cunoaște că la început a fost costi-
sitor, dar nu ar schimba nimic din 
parcursul său. 

„Părinții mă întrebau mereu la în-
ceput dacă îmi place, dacă vreau să 
merg în continuare, tot timpul le zi-
ceam «da», iar ei au fost de acord și 
m-au susținut mereu. A fost scump 
la început, dar acum, cu reușitele 
mele, mi-e mai ușor. Pot spune că 
fac bani din premieri și o parte din 
ce primesc de la club”, menționează 
sportivul. 

Eusebiu Tarzoman este multiplu 
campion național la box și țintește 
spre o carieră strălucitoare în lumea 
acestui sport care, după spusele lui, 
este frumos, dar greu. Eusebiu re-
prezintă România la Campionatul 
European de box și se îndreaptă 
către Campionatul Mondial și Jocu-
rile Olimpice. 

Andreea ANDREI

Multiplu campion național la box, Eusebiu 
Tarzoman reprezintă România la Campionatul 
European! Ieșeanul țintește Jocurile Olimpice!
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Consiliul Local Iași s-a întrunit într-o 
ședință extraordinară pentru 
adoptarea unui proiect de hotărâre 
prin care se aplică o schimbare în 
cadrul unităților de învățământ 
antepreșcolar din Iași. Acesta 
modifică nomenclatura Direcției 
„Creșe” din cadrul Primăriei Iași. 

 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi ale Con-

siliului Local Iași o schimbare în cadrul unităților 
de învățământ antepreșcolar, conform modifică-
rilor legislative prin care creșele devin parte din 
sistemul de învățământ preuniversitar. Direcția 
„Creșe” din cadrul Primăriei Iași primește nomen-
clatura de „Unitatea de învățământ antepreșcolar 
din Municipiul Iași Sfânta Maria”. 

Schimbare în cadrul unităților de 
învățământ antepreșcolar din Iași 
În cadrul ședinței extraordinare din 30 sep-

tembrie 2022, Consiliul Local Iași a aprobat în 
unanimitate proiectul de hotărâre prin care se 
modifică nomenclatura Direcției „Creșe” din ca-
drul Primăriei Municipiului Iași. Această decizie a 
fost făcută în regim de urgență, deoarece, fără 
schimbarea statutului acesteia, angajații creșelor 
ieșene ar fi riscat să rămână fără salarii la 14 oc-

tombrie 2022. „Ca urmare a modificării Legii edu-
caţiei naţionale, creşele fac parte din sistemul 
naţional de învăţământ preuniversitar, devin uni-
tăţi de învăţământ cu personalitate juridică, au-
torităţile locale având calitatea de persoană 
juridică fondatoare, oferind copiilor antepreşco-
lari, cu vârsta cuprinsă între 0 luni şi 3 ani, servicii 
integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere. 
Prin H.C.L. ( n.r. –Hotărâre a Consiliului Local) s-a 
aprobat menţinerea creşelor în subordinea Con-
siliului Local al Municipiului Iaşi. Metodologia de 
organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor uni-
tăţi de educaţie timpurie antepreşcolară preci-
zează că «aceste unităţi de învăţământ vor avea 
denumirea conform prevederilor din Ordinul Mi-
nisterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului privind aprobarea Procedurii de atri-
buire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar»”, 
se arată în proiectul de hotărâre a Consiliului 
Local Iași. 

Importanța acestei schimbări 
Schimbarea de nomenclatură a Direcției 

„Creșe” aduce trecerea unităților de învățământ 
antepreșcolar în grupa de unități de învățământ 
preuniversitare. De asemenea, urgentarea aces-
tui proiect de hotărâre intervine din prisma fap-

tului că angajații creșelor ar fi riscat să nu poată 
fi plătiți în luna octombrie 2022. 

„Potrivit art. 8 din Ordinul Ministrului Educației 
nr. 3140/2022, privind repartizarea sumelor pen-
tru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani sta-
bilite prin lege, precum şi contribuțiile aferente 
acestora pentru aparatul propriu al inspectorate-
lor şcolare şi unităţile conexe ale acestora, pentru 
unităţile de învățământ preuniversitar de stat, 
pentru unităţile de învățământ special şi centrele 
de resurse şi asistenţă educațională şi creşele de 
stat cu personalitate juridică pentru care autori-
tăţile locale au calitatea de persoană juridică fon-
datoare pentru anul 2022, creşele de stat cu 
personalitate juridică pentru care autorităţile lo-
cale au calitatea de persoană juridică fondatoare 
vor duce la îndeplinire prevederile ordinului. Ast-
fel, în vederea asigurării finanţării creşelor de 
stat, se impune schimbarea denumirii serviciului 
public de interes local din «Direcţia Creşe» în 
«Unitatea de învățământ antepreșcolar din Muni-
cipiul Iași Sfânta Maria»”, se arată în motivarea 
proiectului de hotărâre a Consiliului Local Iași. 

Această schimbare în cadrul unităților de 
învățământ antepreșcolar din Iași aduce o nouă 
nomenclatură Direcției „Creșe” din cadrul Primă-
riei Municipiului Iași. 

Andreea ANDREI

Schimbare în cadrul unităților de învățământ 
antepreșcolar din Iași! Direcția „Creșe” din cadrul 
Primăriei Iași primește o nouă nomenclatură
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În urma unei sesizări făcute de un 
consilier local, Primăria Pașcani a 
primit amenzi usturătoare de la 
Garda de Mediu. Totul s-a întâmplat 
în decursul unei perioade 
îndelungate de timp în care 
conducerea primăriei a defrișat ilegal 
și a încercat să amenajeze gropi 
ilicite de gunoi 

 
Amenzi usturătoare de la Garda de Mediu pen-

tru Primăria Pașcani pentru mai multe nereguli 
scoase la iveală de un consilier local. Sorin Olariu 
consideră că primarul Marius Pintilie și vicepri-
marul Cristian Rățoi ar trebui să plătească san-
cțiunile din propriile buzunare, dar știe că acest 
lucru nu se va întâmpla. Acesta a făcut mai multe 
sesizări la Garda de Mediu, văzând că nu poate 
stopa acțiunile devastatoare ale primarului și vi-
ceprimarului. 

Amenzi usturătoare de la Garda 
de Mediu pentru defrișări și 
gropi de gunoi ilegale 
Problemele legate de protecția mediului, gro-

pile ilegale de gunoi și defrișările negândite din 
Pașcani ar fi început în urmă cu doi ani. Consilierul 
local Sorin Olariu ar fi încercat să discute cu pri-
marul Marius Pintilie și viceprimarul Cristian Rățoi 
pentru a stopa aceste nereguli, dar, fiind ignorat, 

a considerat că este necesar să depună sesizări 
la Garda de Mediu. 

„În legătură cu amenzile aplicate de către cei 
de la Garda de Mediu către UAT Pașcani, pot 
spune că e o întreagă «telenovelă». A început 
acum 2 ani de zile și a fost o «nebunie», în sensul 
că m-am luptat cu primarul municipiului Pașcani 
pentru a opri unele gropi de gunoi ilegale, pentru 
că nu vorbim doar de una, ci de mai multe. În 
primă fază, nu le-am făcut reclamații, doar i-am 
amenințat, nu le-am făcut pentru că acele amenzi 
vin tot la Primăria Municipiului Pașcani. Expe-
riența mi-a arătat că nu sunt recuperate de la cei 
vinovați și am spus să protejăm bugetul munici-
piului Pașcani. Nu s-a putut, până la urmă, și am 
fost forțat de împrejurări să fac mai multe plân-
geri la Garda de Mediu. Am închis vreo 3 sau 4 
gropi de gunoi, au fost puse sancțiuni, am reușit 
să opresc o parte din defrișările ilegale, spun o 
parte pentru că ele au continuat, așa că am con-
tinuat și eu și am făcut plângeri la Garda de 
Mediu”, declară Sorin Olariu, consilier local PMP. 

Ilegalitățile surprinse de acesta ar fi fost di-
verse „toaletări” de copaci ce se aflau în stare ve-
getativă și tentative multiple de a forma „gropi de 
gunoi” pe diverse terenuri din municipiul Pașcani. 

Amenzi multiple de la Garda de Mediu 
Amenzile pe care Garda de Mediu le-a aplicat 

Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Pașcani 
sunt în cuantum aproximativ de 175.000 de lei, re-

prezentând doar o parte dintre sancțiunile primite 
de-a lungul celor 2 ani. 

„În anul 2021 și 2022, la UAT Pașcani s-au apli-
cat amenzi în valoare de 110.000 de lei și două 
avertismente. Astfel, în anul 2021 a fost aplicată 
sancțiunea contravențională prevăzută cu 
amendă de 5.000 de lei, iar cele două avertis-
mente au fost aplicate în baza art. 96, alin. (l), lit. 
d din OUG 195/2005 privind protecția mediului și 
în baza art. 62, alin. (1), lit. d) din OUG 92/2021 pri-
vind regimul deșeurilor. În anul 2022, Garda Na-
țională de Mediu – Consiliul Județean Iași a aplicat 
un număr de trei sancțiuni la UAT Pașcani, două 
amenzi în valoare cumulată de 65.000 de lei pen-
tru gestionarea deficitară a deșeurilor”, se arată 
într-un raport oficial al Gărzii Naționale de Mediu. 

Menționăm că redactorii BZI au încercat să 
realizeze o legătură de comunicare cu Primăria 
Pașcani, dar niciun reprezentant al acestei insti-
tuții nu a acceptat un dialog. Au fost vizați prima-
rul Marius Pintilie, viceprimarul Cristian Rățoi și 
purtătorul de cuvânt al primăriei, Alexandru 
Dandu. 

Sorin Olariu consideră necesară înființarea 
unei comisii prin care să se arate exact câți arbori 
au fost tăiați ilegal. În acest scop, a transmis o 
adresă către primarul municipiului Pașcani. În 
urma sesizărilor înfăptuite de consilier, Primăria 
Pașcani a primit amenzi usturătoare de la Garda 
de Mediu, deoarece conducerea refuză respecta-
rea legii. 

Andreea ANDREI

Primăria Pașcani a primit amenzi usturătoare 
de la Garda de Mediu! Totul s-a întâmplat 
după ce un consilier local a depus sesizare



EVENIMENT5 Sâmbătă, 1 octombrie

O nouă sesizare făcută de 
călătorii CTP aduce 
controverse în rândul 
societății de transport 
public din Iași. Este vorba 
despre panourile de afișaj 
care ar trebui să indice ora 
exactă la care ajung 
mijloacele de transport în 
comun. Călătorii se plâng 
de faptul că acestea nu 
indică corect și că nu se 
respectă orarul impus 

 
Mai mulți călători CTP s-au plâns 

de faptul că tramvaiele și autobuzele 
nu respectă orarul de pe panourile 
de afișaj. Călătorii care beneficiază 
de mijloacele de transport sunt su-
părați pentru că vehiculele nu vin la 
timpul indicat pe aceste marcajele 
electronice, dar și că autobuzele și 
tramvaiele întârzie deseori în stații.  

Sesizare făcută de 
călătorii CTP!  
Se știe că Iașul este supraaglo-

merat și că traficul este o problemă 
pentru majoritatea călătorilor. Mai 
mulți călători s-au arătat deranjați 
de faptul că nu se respectă timpii de 

pe panourile de afișaj din stații, stâr-
nind noi controverse în privința com-
paniei de transport public din Iași.  

În stația Copou Universitate, 
tramvaiul 8 a venit mai repede cu 1 
minut, în loc de 17:36, a ajuns la 
17:35. Autobuzul 36 și tramvaiul 1, în 
aceeași stație, au sosit la timpul in-
dicat pe panou, ora 17:45. În stația 
Baza 3, tramvaiul 13 a ajuns la 18:30, 
înainte cu 1 minut. În schimb, în 
această stație, tramvaiul 7 a fost cel 
care a întârziat 7 minute. Ora la care 
trebuia să ajungă era 18:34, în 
schimb a sosit la 18:41.  

În stația Podu Roș, autobuzul 41 
și tramvaiul 9 au ajuns punctual, la 
18:54. Autobuzul 28, în aceeași sta-
ție, a venit mai devreme cu 1 minut, 
în loc de 18:56, a ajuns la 18:55. În 
stația Tudor, pe ambele sensuri, atât 
tramvaiele, cât și autobuzele veneau 
mai devreme cu 1 minut față de indi-
cația de pe panou.  

„Afișajul electronic nu are nicio 
treabă cu venirea mijloacelor de 
transport. Am făcut sesizare la CTP, 
a început să-mi spună că autobuzele 
nu se corelează pentru că este tra-
ficul intens. Dar acest lucru nu este 
adevărat, pentru că eu merg des 
acolo. Dimineață, la ora 6, am stat 
până la 6:40 ca să aștept autobuzul 

44. Tabela de marcaj arăta că vine 
într-un minut și tot așa la restul. 
Sunt afișate aiurea și imediat se 
schimbă. Vine 9 peste 9 minute sau 
vine 44 peste 8 minute”, declară 
pensionara Angelica Ursu. 

Reporterii BZI au fost să verifice 
aceste informații. Din constatările 
făcute la orele de vârf, atât dimi-
neața, cât și seara, în majoritatea 
stațiilor aglomerate din oraș și pe 
ambele sensuri, se constată faptul 
că aproape toate tramvaiele și auto-
buzele își respectă orarul, cu excep-
ția unui caz. Joi, 29 septembrie 
2022, în stația Baza 3, la ora 18:34, 
tramvaiul 7 a întârziat aproximativ 7 
minute.  

Din verificările făcute, 
orarul indicat pe tabelele 
electronice se respectă!  
Se constată faptul că toate cele-

lalte tramvaie și autobuze din mai 
multe stații aglomerate și centrale 
din Iași, pe ambele sensuri, vin la 
timp. Stațiile verificate au fost 
Copou Universitate, Filarmonică, 
Tudor Vladimirescu, Independenței, 
Baza 3 și Podu Roș.  

„Compania de Transport Public 
Iași și Tranzy lucrează în mod conti-

nuu pentru îmbunătățirea experien-
ței călătorilor cu panourile informa-
tive din stații, precum și a aplicației 
Tranzy. Mai mult, angajații noștri mo-
nitorizează zilnic corelarea informa-
țiilor de pe panouri cu cele din trafic. 
Ne sunt de ajutor feedback-urile uti-
lizatorilor și le recomandăm să ni le 
trimită ori de câte ori consideră. 
Așadar, îi încurajăm pe călători să ne 
scrie/apeleze în legătură cu servi-
ciile noastre, dacă au nemulțumiri în 
acest sens. Analizăm fiecare sesi-
zare pentru a interveni punctual, 
acolo unde se impune. Îi rugăm să 
ne transmită mesajul lor, conținând 
toate datele necesare analizării. 
Avem nevoie de dată, oră, traseu, 
stație, mijloc de transport (număr de 
parc/înmatriculare), sens de mers, 
descrierea situației de fapt etc. Vom 
înregistra sesizarea și vom oferi un 
răspuns”, declară reprezentanții CTP 
Iași, după ce mai mulți călători s-au 
arătat deranjați de nerespectarea 
orarului afișat pe tabelul electronic. 
Din cauza supraaglomerării din oraș, 
există posibilitatea ca anumite 
tramvaie sau autobuze să nu res-
pecte la minut orarul, dar acest lucru 
se înțelege, având în vedere haosul 
din traficul din Iași.  

Ana-Maria TURCU

O nouă sesizare făcută de călătorii CTP aduce 
controverse! „Tabelul de marcaj nu indică bine!”
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Rozul este culoarea-simbol prin 
care se urmărește creșterea gradu-
lui de conștientizare a femeilor care 
trebuie să știe că, prin informare, 
prevenție și control medical anual, 
cancerul la sân poate fi învins.  

Ziua Mondială de Luptă 
Împotriva Cancerului la 
Sân, marcată la IRO Iași 
Cu prilejul Zilei Mondiale de 

Luptă Împotriva Cancerului la Sân, 
Mirela Grosu, managerul IRO Iași, a 
scos în evidență importanța scree-
ning-ului și a prevenției în lupta cu 
cancerul la sân. Screening-ul cance-
rului la sân reprezintă testarea pe-
riodică, la intervale regulate, a 
tuturor femeilor din grupa de vârstă 
la risc, 50-69 de ani neîmpliniți, pen-
tru a detecta prezența cancerului.  

„Am vrut ca și în acest an, la fel 
ca în anii trecuți, să punctăm o zi im-
portantă, 1 octombrie, Ziua Mondială 
de Luptă Împotriva Cancerului la 
Sân, în care întreaga lume vrea să 
marcheze acțiunile desfășurate 
pentru depistarea cancerului la sân. 
Institutul Oncologic din Iași are 10 
ani de funcționare împliniți pe 25 
martie.  

Am încercat pe parcurs să 
punem accent cât mai intens pe ac-
tivitatea de screening. Ne-am dat 
seama, după un an sau doi, că Insti-
tutul sau zonele sale în care noi des-
fășuram această activitate sunt 
insuficiente, erau spații aglomerate, 
se amestecau persoanele sănătoase 
care veneau să acceseze serviciile 
cu pacienții noștri, iar acest fapt nu 

era în regulă, pentru că, astfel, creș-
teau timpii de așteptare și pentru 
unii, și pentru alții.  

Ne-am gândit să extindem 
cumva zona de ambulatoriu, așa ne-
a venit ideea să construim un alt 
spațiu, un centru de screening, o 
zonă la care să se adreseze persoa-
nele sănătoase ce vin la o consulta-
ție de specialitate. Am gândit 
Centrul de Screening pe mai multe 
specialități care să nu fie legate ne-
apărat de oncologie, pentru că 
screening înseamnă, de fapt, o ac-
țiune de depistare a unei boli, indi-
ferent care este ea, nu neapărat 
cancer.  

Ziua Mondială de Luptă Împo-
triva Cancerului la Sân va fi marcată 
prin iluminarea în roz a clădirii Casei 
de Asigurări de Sănătate. În fiecare 
an, este iluminată în roz o clădire im-
portantă, anul trecut a fost ce a pri-
măriei.  

Acum ne-am gândit la Casa de 
Asigurări care este în strânsă legă-
tură cu activitatea noastră. Zona 
Copou e destul de circulată sâmbătă 
seară și credem că așa putem să 
ajungem la mai mulți oameni cu ac-
țiunea noastră”, a declarat Mirela 
Grosu, managerul IRO Iași.  

Dr. Smaranda Grămadă: 
„Cancerul la sân depistat 
într-o fază precoce 
este vindecabil!” 
Femeile cu vârsta între 50 și 69 

de ani, din 12 județe din regiunile de 
Nord-Est și Sud-Est ale țării, Iași, 

Bacău, Vaslui, Botoșani, Neamț, Su-
ceava, Galați, Brăila, Constanța, 
Vrancea, Tulcea și Buzău, pot bene-
ficia de mamografii digitale gratuite 
în cadrul proiectului de screening 
ONCOFEM, finanțat cu fonduri euro-
pene. 

„Mamografia trebuie să devină o 
rutină, pacientele trebuie să vină la 
2 ani să facă acest control care du-
rează în jur de 15-20 de minute. 
Acum, se poate efectua și fără bilet 
de trimitere, doar cu buletinul, pe 
baza unei programări și poate salva 
vieți.  Cancerul la sân, depistat într-
o fază precoce, este vindecabil”, a 
declarat dr. Smaranda Grămadă.  Fe-
meile din regiunile de Nord-Est și 
Sud-Est ale țării pot beneficia de 
mamografii în cadrul proiectului ON-
COFEM atât la Centrul de Screening 

și Diagnostic în Boli Oncologice, cât 
și la Unitatea Mobilă de Screening de 
Cancer Mamar.  „În anul 2001, am 
fost operată de fibrom. În anul 2015, 
stăteam la televizor și am văzut nu-
mărul de telefon de la screening.  
Am zis să merg să mă caut și eu, că 
e posibil ca de la burtă să apară pro-
bleme și la sâni. Am fost, nu mi-au 
găsit nimic, dar, anul aceasta, prin 
luna iulie, am depistat ceva la sân, 
un punct, și am sunat imediat la 
screening. Am venit, am făcut ma-
mografie, am făcut puncție, iar 
acum sunt operată, astăzi am fost la 
scos firele”, a declarat, sub protecția 
anonimatului, o pacientă care a luat 
parte la evenimentul organizat de 
IRO Iași cu prilejul Zilei Mondiale de 
Luptă Împotriva Cancerului la Sân. 

Codruța ȘOROAGĂ

Dr. Smaranda Grămadă, mesaj cu prilejul Zilei 
Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului la 
Sân: „Mamografia trebuie să devină o rutină!”
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În perioada 19-23 septembrie s-a 
desfășurat, la Școala Gimnazială 
„Ionel Teodoreanu” Iași, un nou 
schimb de experiență în cadrul 
proiectului Erasmus+KA2 „Let’s 
Explore our Cultural Heritage with 
Technology and Art”. Invitații școlii 
au fost 24 de elevi și 8 profesori din 
Italia, Lituania, Olanda și Turcia. 
Proiectul are drept obiectiv 
cunoașterea și respectarea bogăției 
diversității culturale și lingvistice, 
precum și conservarea și dezvoltarea 
patrimoniului cultural european 

 
Participanților li s-au adus la cunoștință as-

pecte ce vizează culturi materiale și imateriale din 
spațiul românesc, elevii având oportunitatea de a 
schimba idei împreună.  

Elevii de la Școala Gimnazială  
„Ionel Teodoreanu” au avut musafiri 
Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași a 

fost gazda unui număr de douăzeci și patru de 
elevi și a opt profesori veniți din diaspora, totul 
prin intermediul proiectului cunoscut drept Eras-
mus+KA2 „Let’s Explore our Cultural Heritage with 

Technology and Art” cu care unitatea de învă-
țământ operează de câțiva ani. 

„Împreună cu elevii școlii noastre, oaspeții au 
participat la diferite activități în cadrul cărora au 
descoperit mai multe aspecte ale culturii mate-
riale și imateriale din spațiul românesc, mai ales 
din zona Moldovei, având, totodată, ocazia de a 
împărtăși celorlalți participanți elemente speci-
fice culturii din care provin. Programul mobilității 
a inclus o prezentare a costumelor populare, a 
cântecelor și dansurilor tradiționale specifice tu-
turor țărilor participante, precum și un atelier de 
pictură, fiecare echipă având sarcina de a desena 
pe un perete de pe holul școlii diferite simboluri, 
motive tradiționale ori clădiri istorice reprezenta-
tive pentru cultura sau pentru zona din care vin”, 
a declarat dr. prof. Silviana Loghin. 

În cea de-a treia zi a mobilității, a fost organi-
zată o excursie de documentare la Cucuteni, un 
centru important pentru cultura veche care-i 
poartă numele. La Muzeul de Arheologie Cucuteni, 
participanții au vizitat complexul funerar și au 
aflat detalii despre diferitele civilizațiile care au 
lăsat urme în zona de nord a Moldovei, din Neolitic 
până în Evul Mediu.  

„Proiectul a oferit posibilitatea descoperirii 
identității culturale și istorice a orașului Iași. Pa-
latul Culturii, Biserica «Sf. Nicolaie Domnesc», 
Mănăstirea «Trei Ierarhi», Mitropolia, Teatrul Na-

țional, Palatul Roznovanu, Piața Unirii, Teiul lui 
Eminescu și Mănăstirea Cetățuia s-au numărat 
printre obiectivele vizitate de participanții la 
acest proiect implementat de Școala Gimnazială 
«Ionel Teodoreanu» Iași” , a adăugat dr. prof. Sil-
viana Loghin. 

Schimburi de experiență între 
elevii ieșeni și școlile partenere  
În primăvara acestui an, tot reprezentanți ai 

Școlii Gimnaziale „Ionel Teodoreanu” Iași au mers 
în Olanda, fiind musafiri în țara parteneră. 

Șase elevi de la Școala Gimnazială „Ionel Teo-
doreanu” au avut oportunitatea să participe la un 
frumos de schimb de experiență, a doua mobili-
tate a proiectului Erasmus+KA2 „Let’s Explore Our 
Cultural Heritage with Technology and Art”, îm-
preună cu alți tineri veniți din diverse țări din Eu-
ropa. Ieșenii s-au bucurat de atmosfera specifică 
olandeză și de noutatea descoperirii unei noi cul-
turi. Aceștia au trăit o experiența inedită și au 
rămas cu amintiri plăcute după participarea în ca-
drul inițiativei. 

Atelierele au evidențiat modul în care noile 
tehnologii pot ajuta la promovarea artei și culturii 
atunci când sunt integrate în practicile educațio-
nale, facilitând și ajutând la cunoașterea patrimo-
niului cultural. 

Andreea TIMOFTE

Schimb de experiență la Școala 
Gimnazială „Ionel Teodoreanu”! 
Elevi din 4 țări au ajuns la Iași
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Sărbătoarea 
Acoperământul Maicii 
Domnului este prăznuită de 
Biserica Ortodoxă în 
amintirea unei minuni care 
a avut loc în Biserica Maicii 
Domnului din cartierul 
Vlaherne, Constantinopol, 
în timpul împăratului Leon 
Înțeleptul (886-911). 
Acoperământul Maicii 
Domnului se sărbătorește 
an de an, în data de 1 
octombrie. Se crede că 
rugăciunile de ajutor și 
ocrotire rostite către Maica 
Domnului în această zi fac 
minuni 

 
Acoperământul Maicii Domnului 

amintește de noaptea în care Sfân-
tul Andrei cel Nebun după Hristos a 
văzut-o pe Maica Domnului rugându-
se pentru întreaga lume.  

Maica Domnului strălucea ca 
soarele și învăluia poporul cu cinsti-
tul său acoperământ, în biserică 
fiind prezente oști cerești în haine 
albe și o mulțime de sfinți, printre 
aceștia fiind prezenți Sfântul Ioan 

Botezătorul și Sfântul Evanghelist 
Ioan.  

Istoricul sărbătorii 
Acoperământul Maicii 
Domnului 
Acoperământul Maicii Domnului, 

sărbătoare prăznuită în data de 1 oc-
tombrie, amintește de apariția Maicii 
Domnului în cartierul Vlaherne din 
Constantinopol, în secolul al X-lea. 
Aflat la sfârșitul vieții, Sfântul Andrei 
cel Nebun pentru Hristos a văzut-o 
pe Maica Domnului împreună cu 
Sfântul Ioan Botezătorul, alți sfinți și 
îngeri. Întâmplarea a avut loc în tim-
pului unei slujbe din Biserica Născă-
toarei de Dumnezeu din Vlaherne. În 
acel moment, orașul Constantinopol 
era în primejdie, cel mai probabil 
fiind amenințat de invazia rușilor 
kieveni. Maica Domnului a apărut în 
mijlocul bisericii, a îngenuncheat, 
având chipul plin de lacrimi, a rămas 
și s-a rugat. La scurt timp după 
acest episod, primejdia a fost înde-
părtată, iar orașul a fost scutit de 
suferință.  

Acoperământul Maicii Domnului 
este prăznuit cel mai frecvent în bi-
sericile cu tradiție slavă, deoarece 
Sfântul Andrei cel Nebun după Hris-

tos are origini slave. În cadrul Bise-
ricii Ortodoxe a Grecei, sărbătoarea 
este celebrată mai cu seamă de 
către călugării de la Muntele Athos. 
Începând cu anul 1952, prăznuirea se 
face în toate lăcașurile de cult din 
Grecia, dar în data de 28 octombrie. 
Acoperământul Maicii Domnului a 
fost prăznuit pentru prima dată în 
Biserica Ortodoxă Rusă pe durata 
secolului al XII-lea. Sărbătoarea a 
căpătat o mare popularitate în 
Rusia, iar apoi s-a răspândit și în 
spațiul românesc, în prezent fiind 
celebrată în mai multe mănăstiri din 
România.  

Tradiții și superstiții 
străvechi legate de ziua 
în care se prăznuiesc 
Pocroavele 
Sărbătoarea Acoperământul 

Maicii Domnului este cunoscută în 
popor drept Pocroave. Aceasta este 
ziua din care se pregătească ogoa-
rele pentru sezonul rece, deoarece 
de la această dată se crede că în-
cepe să cadă bruma. Creștinii orto-
docși postesc în această zi, pentru 
că se spune că vor fi feriți de boli, de 
evenimente neplăcute sau chiar de 

înec. Până la amiază se mănâncă 
doar covrigi, frământați fără lapte, și 
se bea apă sau ceai.  

În trecut, se credea că fetele 
care nu aveau o podoabă capilară 
bogată trebuiau să se roage în ziua 
de Acoperământul Maicii Domnului 
și, astfel, devenea mai des. În 
această zi, nu este bine să îți tai 
părul, deoarece se crede că părul 
tăiat rămâne în legătură cu corpul. 
De asemenea, nu trebuie aruncat, 
nici ars, pentru că ar putea fi luat de 
vrăjitoare și folosit pentru a face far-
mece.  

Cu prilejul sărbătorii Acoperă-
mântul Maicii Domnului, fetele tre-
buie să se împodobească, sperând 
că, astfel, vor avea parte de o căsni-
cie bogată și îndelungată. Gospodi-
nele pregătesc, în această zi, 
plăcinte de post, cu mere sau cu 
dovleac, pe care le dau rudelor și 
apropiaților. În anumite zone ale 
țării, pe 1 octombrie, când se sărbă-
torește Acoperământul Maicii Dom-
nului, se stropesc cu apă sfințită 
vitele pentru a fi ferite de boli în se-
zonul rece. Conform tradiției, se po-
menesc toți cei trecuți în neființă. 
  

Codruța ȘOROAGĂ

Acoperământul Maicii Domnului – 
Tradiții și obiceiuri pe care creștinii 
ortodocși le respectă cu sfințenie!
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Monopolul simigeriei „Petru” din Iași 
urmează să fie spart de simigeria 
„Luca”. Lanțul de covrigi din 
București, cu vânzări de 40 de 
milioane de euro, vrea să concureze 
cu afacerea „Petru” de 11 milioane 
de euro. Au fost anunțate 4 locații 
noi în Iași sub umbrela „Luca”. Prima 
deschidere este programată 
săptămâna viitoare, în campusul 
studențesc „Tudor Vladimirescu”. 
Chiriile vehiculate pentru spațiile din 
Iași sunt exorbitante   

 
Mișcare importantă pe piața simigeriilor din 

Iași. Societatea Tinervis Group SRL, cu sediul în 
București, controlată de asociații Cosmin Mircea 
Postole și George Adragăi, cu zeci de locații la 
nivel național, în 14 orașe, sub denumirea „Luca”, 
încearcă să extindă portofoliul și în Iași. Deja a 
fost anunțată deschiderea unui număr de 4 loca-
ții: campus „Tudor Vladimirescu” (amenajarea 
este aproape finalizată), bd. Independenței (stația 
CTP), Podu Roș (oficiul poștal) și Târgu Cucu. 
Prima locație va fi inaugurată pe data de 4 octom-
brie 2022, la o săptămână după prima deschidere 
urmând și celelalte 3. Venirea la Iași a fost confir-
mată pentru BZI de George Adragăi. Nu este ex-
clus ca în perioada următoare să fie preluate și 
alte locații din municipiu. Simigeria „Luca”, din co-

mercializarea covrigilor și a altor produse de pa-
tiserie, este o afacere de succes. Conform ulti-
melor date financiare, în 2021, Tinervis Group SRL 
a declarat o cifră de afaceri de 209.531.680 de lei, 
aproape 40 de milioane de euro, un profit de 30,4 
milioane de lei, adică 6 milioane de euro, datorii 
de 14 milioane de lei și un număr de 1.364 de an-
gajați. Pe site-urile de profil deja au fost publicate 
anunțuri pentru angajarea de personal în locațiile 
din Iași. 

„Luca” a venit peste „Petru” la Iași. 
 Se anunță o competiție acerbă 
În Iași, în acest moment, cea mai mare rețea 

de simigerii este deținută de lanțul „Petru” al afa-
ceristului Dragoș Cosmin Mancaș care va fi nevoit 
să contracareze strategia rivalilor de la „Luca”. 
Afaceristul a preluat și rețeaua de pizzerii „Dopo 
Poco” (cifră de afaceri – 9 milioane de lei). Brio 
Group SRL, firma care administrează simigeriile 
„Petru” din Iași arată că, din punct de vedere fi-
nanciar, afacerea este de 4 ori mai mică decât 
„Luca”. Spere exemplu, ultimele date dezvăluie o 
cifră de afaceri de 56.975.207 de lei, aproape 11 
milioane de euro, un profit de 10,9 milioane de lei, 
adică 2 milioane de euro, datorii de 22,5 milioane 
de lei și un număr de 436 de angajați. La un mo-
ment dat, simigeria „Petru” a fost reclamată din 
cauza produselor neetichetate corespunzător cu 
data expirării. Contactat telefonic, Dragoș Mancaș 

nu a comentat venirea competitorului în Iași. „Nu 
am disponibilitate acum, reveniți în jumătate de 
oră”, au fost singurele precizări ale afaceristului. 

Chirie exorbitantă pentru 
simigeria „Luca” în spațiul din 
Tudor Vladimirescu 
Spațiul din Tudor Vladimirescu, unde deja este 

pregătită deschiderea simigeriei „Luca”, este deț-
inut de Corneliu Nistor care patronează și restau-
rantul „Cornelius” din zonă. Suprafața spațiului 
comercial este de 200 de metri pătrați, iar terenul 
de sub clădire este de deținut de Primăria Iași. 
Surse din piața imobiliară arată că pretențiile lui 
Nistor au fost de aproape 10.000 de euro, chirie 
lunară. Spațiul comercial este deținut prin socie-
tatea Unica SRL, unde Corneliu Nistor deține 70 la 
sută din părțile sociale, în timp ce fiul acestuia, 
Andrei, are în portofoliu 30 la sută. Corneliu Nistor 
a inițiat și un proiect imobiliar, în Tudor Vladimi-
rescu, pentru construirea unui bloc de garsoniere 
pe un teren de 1.200 de metri pătrați, situat pe 
strada Oancea, dar nu a primit avizele necesare. 
De menționat că pentru celelalte 3 spații „Luca” 
nu plătește chirie, ci o parte din profit. Bineînțe-
les, costurile legate de amenajare sunt suportate 
de firma din București. „Luca” a venit peste „Petru” 
la Iași, însă rămâne de văzut ce cifre financiare 
vor fi raportate după primul trimestru. 

Ciprian BOARU

„Luca” a venit peste „Petru” la Iași! Bătălia 
giganților în afacerile cu covrigi. 40.000.000 
de euro versus 11.000.000 de euro
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Doi ieșeni au fost arestați 
pentru trafic de droguri de 
mare risc. Unul dintre 
aceștia, Dumitru Ciprian 
Cioclu, a cerut să fie dus la 
spital după ce a susținut că 
ar fi fost bătut de mascați. 
Totuși, medicii nu au găsit 
nicio urmă care să probeze 
eventualele agresiuni 

 
Doi ieșeni au fost ridicați de 

mascați pentru trafic de droguri. 
Unul dintre aceștia este Ciprian Du-
mitru Cioclu, un personaj ce face 
parte din lumea interlopă a Iașului. 
Acesta a fost luat de acasă după ce 
anchetatorii au desfășurat o perche-
ziție. Cioclu era bănuit de trafic de 
droguri, de aceea s-a trezit cu mas-
cații la ușă. După ce percheziția do-
miciliară a fost finalizată, Cioclu a 
fost condus la audieri. 

 Acolo ar fi fost agresat de către 
mascați, însă povestea pare cusută 
cu ață albă. De ce? Cumva lucrurile 
nu se leagă. Cioclu a cerut să fie dus 
la spital după „bătaia” primită. Însoțit 
de polițiști, a ajuns la Spitalul „Sfân-
tul Spiridon” Iași. Medicii de acolo nu 

au observat semne care să probeze 
o agresiune.  

Plimbat de la un spital 
la altul 
Cioclu se plângea de dureri de 

cap, motiv pentru care a fost condus 
și la Spitalul de Neurochirurgie. Sur-
priză! Nici medicii de acolo nu au 
găsit nimic ce ar putea să ateste că 
bărbatul ar fi fost agresat. Reporterii 
BZI au discutat cu Cioclu și cu rudele 
sale în curtea Spitalului de Neuro-
chirurgie. Acesta a spus că a fost 
bătut zdravăn de mascați, fără să fi 
făcut nimic. „M-a dat jos din dubă la 
arest și, când mi-a dat una, am 
căzut. După m-a luat la picioare. M-
au spart cu bătaia mascații, fără să 
zic nimic”, a spus Cioclu. De aseme-
nea, bărbatul spunea că a fost luat la 
Parchet ca să dea o declarație, însă 
nu a precizat nimic despre motivul 
pentru care este luat. 

A fost arestat pentru 
trafic de droguri 
Totuși, Cioclu a fost reținut în 

ziua în care a spus că a fost bătut, iar 
ieri a fost prezentat în fața judecă-

torilor care au decis arestarea sa 
preventivă. „Admite propunerea de 
arestare preventivă formulată de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie privind pe incul-
patul Cioclu Dumitru Ciprian, cerce-
tat pentru săvârşirea infracţiunii de 
trafic de droguri de mare risc şi a in-
fracţiunii de trafic de droguri de risc. 
Dispune arestarea preventivă a in-
culpatului Cioclu Dumitru Ciprian 
pentru o perioadă de 30 de zile. Res-
pinge ca neîntemeiată cererea in-
culpatului de luare a măsurii 
preventive a arestului la domiciliu 
sau a controlului judiciar”, se arătă 
în decizia judecătorilor. 

În același dosar, încă 
o persoană arestată 
În același dosar, alături de Ci-

prian Dumitru Cioclu, a fost  reținut 
și arestat încă un bărbat, tot pentru 
trafic de stupefiante. „Admite propu-
nerea de arestare preventivă formu-
lată de Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiție privind 
pe inculpatul Butnaru Vasile Dorin, 
cercetat pentru săvârşirea infracţ-
iunii de trafic de droguri de mare 
risc. Dispune arestarea preventivă a 

inculpatului Butnaru Vasile Dorin 
pentru o perioadă de 30 de zile. Res-
pinge ca neîntemeiată cererea in-
culpatului de luare a măsurii 
preventive a arestului la domiciliu”, 
au decis judecătorii ieșeni. 

Conducerea Inspectoratului 
de Poliție Județean (IPJ) 
Iași a dispus verificări 
Deși medicii nu au observat nicio 

leziune pe corpul bărbatului care 
susține că a fost agresat, conduce-
rea Inspectoratului de Poliție Jude-
țean (IPJ) Iași a dispus verificări 
pentru clarificarea situației.  

„La data de 28 septembrie, în ca-
drul unei activități polițienești, o 
persoană a fost condusă la sediul 
Poliției. Ulterior, persoana a fost 
condusă la spital pentru investigații 
medicale. Cu privire la aspectele 
semnalate, conducerea IPJ a dispus 
efectuarea de verificări pentru a 
stabili dacă au fost respectate pro-
cedurile legale în vigoare”, a precizat 
Anca Vîjiac, purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului de Poliție Județean 
(IPJ) Iași. 

Lucian SAVA

Palmă grea pentru lumea interlopă din Iași! Au 
fost ridicați doi traficanți de droguri, după 
descinderi fulger. Dumitru Cioclu, înainte de 
arestare: „M-au spart mascații cu bătaia”
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Supermarketul Mega Image din 
Nicolina a fost sancționat de DSVSA 
cu o amendă în valoare de 12.000 de 
lei pentru că nu a retras de la 
comercializare înghețata Häagen-
Dazs cu nuci macadamia și urme de 
Cloroetanol. Alerta de rechemare a 
produselor a fost emisă de ANSVSA 
pe 8 august 2022 

 
Supermarketul Mega Image din Nicolina a fost 

amendat cu 12.000 de lei de Direcția Sanitar Ve-
terinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) 
pentru că nu a retras de la comercializare înghe-
țata Häagen-Dazs cu nuci macadamia și urme de 
Cloroetanol. Deși alerta de rechemare a produse-
lor cu probleme a fost emisă pe 8 august 2022 de 
Autoritatea Sanitar Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor (ANSVSA) și Mega Image anunța că a 
retras toate loturile de înghețată, acest lucru nu 
s-a întâmplat. Decizia de retragere a fost luată ca 
urmare a detectării unor urme de 2-Cloroetanol 
(2CE) într-un lot specific de produse Häagen-Dazs 
și a fost întreprinsă ca măsură de precauție. Ac-
țiunea a avut loc în urma unor investigații care au 
stabilit că sursa neconformității era un furnizor 
individual și se limitează la anumite date limită de 

consum ale anumitor produse din loturile 55869 
Häagen-Dazs – Înghețată nuci macadamia 400G 
și 55919 Häagen-Dazs – Înghețată nuci macada-
mia 80G. În momentul în care a fost emisă alerta, 
Mega Image anunța: „Dorim să vă aducem la cu-
noștință că Mega Image a retras de la vânzare 
produsele”, însă acest lucru nu s-a întâmplat.  

Magazinul Mega Image din 
Nicolina, amendat de DSVSA  
Neregulile au fost descoperite în urma unor 

controale realizate de inspectorii sanitar-veteri-
nari la supermarketurile, grădinițele și cantinele 
din Iași. În urma acestor verificări au fost aplicate 
15 avertismente și 7 sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 101.600 de lei. Astfel, au fost verifi-
cate 10 grădinițe, 10 supermarketuri, 6 cantine și 
8 unități de alimentație publică.  

Pe lângă amenda primită de Mega Image, în 
valoare de 12.000 de lei, inspectorii au mai aplicat 
o sancțiune contravențională, în valoare de 12.000 
de lei, pentru că erau amenajate spații alimentare 
neaprobate sanitar-veterinar. De asemenea, 
înghețata cu Cloroetanol a fost retrasă de la co-
mercializare de către inspectorii DSVSA Iași. În ul-
timele luni, mai multe sortimente de înghețată au 
fost retrase de la comercializare din supermarke-
turile din Iași.  

Pesticidul Cloroetanol, 
periculos pentru organism 
Pesticidul Cloroetanol a fost descoperit în sor-

timentele de înghețată. Semnele şi simptomele 
expunerii acute la Cloroetanol pot include slăbi-
ciune, amețeli, confuzie, tulburări de vedere, şoc, 
convulsii şi comă. Pot apărea dispnee (respiraţie 
scurtă), edem pulmonar, depresie şi insuficienţă 
respiratorie. Pot fi observate pulsul slab, hipoten-
siunea arterială (tensiunea arterială scăzută) şi 
cianoza (nuanţa albastră a pielii şi a membranelor 
mucoase). După expunere pot fi observate greaţa, 
vărsăturile şi hematuria (urina cu sânge). De ase-
menea, pot apărea leziuni hepatice şi renale. In-
spectorii DSVSA Iași susțin că nu au fost 
semnalate probleme medicale de către ieșeni cu 
privire la faptul că ar fi consumat înghețata cu 
pesticidul Cloroetanol.  

Trei magazine Mega Image au fost închise de 
inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor (ANPC) Iași. Reprezentanții super-
marketului nu au oferit reporterilor BZI, până la 
închiderea ediției, un punct de vedere în legătură 
cu înghețată cu urme de Cloroetanol ce a fost 
descoperită la Mega Image Nicolina.  

 
Raluca COSTIN

Supermarketul Mega Image din Nicolina, 
amendat de DSVSA pentru că nu a retras de la 
comercializare înghețata cu urme de pesticide
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Sărbatoarea „Ziua 
Națională a Vinului“ are loc 
pe 1 și 2 octombrie, la 
Chișinău, capitala 
Republicii Moldova. În 
cadrul evenimentului vor 
avea loc ateliere, degustări 
de vin, dar și concerte de 
muzică ce vor fi susținute 
de artiști importanți. 
Județul Iași este 
reprezentat de trei 
consilieri județeni. Mircea 
Manolache bea, se 
distrează și își face de cap 
alături de alți membri ai CJ 

 
Cea de a XXI-a ediție a „Zilei Na-

ționale a Vinului din Republica Mol-
dova” se desfășoară pe 1 și 2 
octombrie. Ateliere de olărit, scul-
ptat sau degiustări de vin vor avea 
loc în cele două zile de distracție. La 
nivel academic, Iașul va fi reprezen-
tat de prof. univ. dr. Valeriu Cotea și 
de șef lucr. dr. Cintia Colibaba de la 
Universitatea de Științele Vieții „Ion 
Ionescu de la Brad”. 

Două zile de chef pentru 
consilierii județeni din Iași. 
Mircea Manolache bea și 
se distrează la Chișinău 
În cadrul celei de a XXI-a ediții a 

festivalului „Ziua națională a Vinului“ 
își vor face apariția 3 consilieri jude-
țeni din Iași. Se anunță două zile de 
petrecere pentru Mircea Manolache 
și alți membri ai Consiliului Județean 
care merg în vizită la Chișinău pen-
tru a reprezenta județul Iași. 

Cele două zile de petrecere par a 
fi, de fapt, două zile de chef departe 
de casă, pe banii consiliului. În timp 
ce comunitatea se confruntă cu 
destule probleme, Mircea Manolache 
merge în Republica Moldova pentru 
a degusta vin, a se distra și a învăța 
să consume „responsabil“ alcool.  

Voia bună pe parcursul celor 
două zile de festival depinde de sta-
rea de spirit a consilierului județean 
Mircea Manolache. Temperamentul 
coleric și agresivitatea pe care le 
afișează mereu în ședințele Consi-
liului Județean pun la îndoială de-
cența pe care acesta ar trebui să o 

pratice la Chișinău. Mircea Manola-
che va reprezinta cu „mândrie“ jude-
țul Iași, unde va fi desemnat 
„Ambasador al Vinului Moldovenesc“. 

Vinurile moldovenești sunt cu-
noscute peste tot în lume pentru sa-
voarea și calitatea superioară pe 
care le au. Mircea Manolache are la 
dispoziție destul timp și suficiente 
degustări pentru a își clarifica pre-
ferințele în materie de vin. Roșu, alb 
sau roze, demisec, sec sau dulce, cei 
trei le vor încerca pe toate. 

Programul„ Zilei 
Naționale a Vinului 
din Republica Moldova“ 
Pe 1 și 2 octombrie, la Chișinău, 

capitala Republicii Moldova, va avea 
loc cea de a XXI-a ediție a sărbătorii 
„Ziua Națională a Vinului“. După o 
pauză de doi ani, în Piața Marii Adu-
nări Naționale se vor reuni peste 80 
de vinuri din majoritatea regiunilor 
țării. 

Sub deviza „Vinul meu aduce 
pace, Ura-n dragoste preface“, eve-
nimentul oferă șansa celor ce vor fi 
prezenți să participe la degustări de 

vin, la ateliere de meșteșugărit, dar 
și la un program cultural-artistic 
unde vor fi prezenți artiști impor-
tanți din Republica Moldova. 

Programul primei zile a eveni-
mentului începe la ora 10:50, cu pri-
mirea delegației oficiale în PMAN. La 
ora 11:00, are loc ceremonia oficială 
de inaugurare a „Zilei Naționale a Vi-
nului”. La ora 12:00, încep activitățile 
la „Curtea Țărănească“, unde vor fi 
prezenți mai mulți meșteri populari 
ce vor conduce diferite ateliere de 
olărit, sculptat sau țesut covoare. În 
intervalul orar 14:00-17:00, vor avea 
loc ateliere pentru degustarea vinu-
rilor, precum și instruiri de consum 
moderat, iar de la ora 18:00 se va 
desfășura un program artistic. 

Cea de adoua zi a festivalului 
prezintă același program. Degustă-
rile de vin au loc în același interval 
orar, precedate de un concert ce va 
începe la ora 17:00. 

Consilierul județean Mircea Ma-
nolache bea și se distrează două zile 
la Chișinău, fără stres, familie sau 
prea mult anturaj.  

Adnana GAFTON

Mircea Manolache bea și se distrează 
două zile la Chișinău! La eveniment 
merge pe banii Consiliului Județean!
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Tatiana Constantinescu, medicul 
stomatolog ieșean care face furori pe 
Instagram, dă de pământ cu 
influencerii din România ce se plâng 
că munca pe care o desfășoară ei în 
mediul online este una grea. Tânăra 
cochetează, la rândul ei, cu domeniul 
social media, dar consideră că este 
mult mai greu să-ți câștigi banii prin 
intermediul unui job clasic, așa cum 
este cel de medic  

 
Tatiana Constantinescu, cunoscută în mediul 

online drept Tatiana TFF, are 26 de ani și este 
medic stomatolog. În timpul liber, tânăra creează 
conținut pe Instagram și TikTok. Tatiana este ex-
trem de pasionată de fotografie și de fashion. În 
prezent, prin intermediul Instagram, are colabo-
rări cu diverse brand-uri naționale și internațio-
nale, social media aducându-i venituri frumoase. 

Tatiana Constantinescu: „Influencerii 
care spun treaba asta sunt ipocriți!” 
Medicul stomatolog Tatiana Constantinescu 

nu-i poate înțelege pe influencerii care se simt le-
zați atunci când li se spune că activitatea pe care 
o desfășoară ei în mediul online nu este la fel de 
grea ca munca pe care o prestează o persoană 
obișnuită la un job clasic, cum este cel de medic 
stomatolog.   

„Am văzut că tot mai des se inflamează influ-
encerii, deoarece sunt acuzați că ceea ce fac ei 
nu este muncă, că își câștigă banii mult prea ușor, 
când ei, de fapt, muncesc mult, și spun că e greu. 
Fac și eu asta, ca un hobby, activitatea mea prin-

cipală fiind de medic stomatolog, dar este adevă-
rat că hobby-ul ăsta, cu online-ul, cu Instagramul, 
cu TikTok-ul, îmi aduce și bani, așa că aș putea și 
eu să-l consider un job part-time. Niciodată n-aș 
putea să mă plâng sau să afirm că ceea ce fac în 
online este greu, cel puțin raportându-mă la 
munca de medic stomatolog.  Influencerii care 
spun treaba asta sunt ipocriți. Poate, să zicem, 
există acolo 1-2 la sută de influenceri, bloggeri sau 
cum vreți voi să-i numiți, care, într-adevăr, mun-
cesc foarte mult pentru treaba asta. Dar, rapor-
tându-mă la un job de 8-10 ore, cum au oamenii 
care nu pot lipsi de la program, care nu-și pot lua 
liber când vor ei,  care nu pot să se trezească ori-
când vor ei, care lucrează și în ture de noapte sau 
sâmbăta, chiar și pentru ăia 1-2 la sută din influ-
enceri care muncesc, tot nu e greu ce fac ei, așa 
că nu vă mai plângeți, oameni buni, pentru că ce 
faceți voi e fix noroc curat. Nu zic, norocul ți-l faci 
și cu mâna ta, într-adevăr, dar de la a lucra pe un 
șantier, de a lucra ca medic cu oamenii sau orice 
alt job vreți voi, am dat câteva exemple, la a face 
content pe Instagram sau pe TikTok e cale lungă, 
aici, bineînțeles, referindu-ne la muncă”, a preci-
zat medicul stomatolog. 

Influencerii din România, desființați 
de un medic ieșean: „Nu vă mai 
umflați în pene degeaba!” 
Tatiana este destul de activă pe Instagram și 

Tiktok, unde are zeci de mii de următoritori, dar 
are și un blog pe care scrie despre cele mai fru-
moase și mai „instagramabile” locuri din Iași, ora-
șul său natal, sau despre alte destinații de 
vacanță pe care le-a vizitat, precum Disneyland, 
Londra, München, Portugalia, Polonia și Malta. De 

asemenea, tânăra are foarte multe articolele de-
dicate fashion-ului, împărtășind cu cititorii săi se-
crete din lumea industriei de beauty. 

Activitatea din mediul online îi aduce tinerei 
un venit frumos, dar, cu toate acestea, spune că 
nu ar renunța niciodată la stomatologie pentru 
social media. De asemenea, Tatiana este de pă-
rere că toți creatorii de conținut online ar trebui 
să se bucure că au șansa de a-și câștiga banii 
ușor.  

„Bucurați-vă că job-ul vostru este unul ușor, 
că banii vin destul de facil pentru unii dintre voi. 
Nu e atât de greu pe cât spuneți voi, poate este 
obositor, pentru că, într-adevăr, când trebuie să 
stai non-stop pe la shooting-uri, prin întâlniri și ce 
mai ai tu, la un moment dat ți se acrește, dar 
repet, munca grea e la alții, nu la voi. Așa că nu vă 
mai umflați în pene degeaba, bucurați-vă și fiți re-
cunoscători că aveți o comunitate, că vă merge 
bine pe partea asta, că sunteți inspiraționali și lă-
sați-o moartă cu partea asta, cu munca și cu greul 
în online, că nu e chiar așa”, a adăugat Tatiana 
Constantinescu, legat de influencerii din 
România. 

Codruța ȘOROAGĂ

Un cunoscut medic ieșean dă de pământ 
cu influencerii din România: „Oameni 
buni, ce faceți voi e fix noroc curat!”
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Specialiștii din Iași atrag atenția 
asupra unor noi măsuri de prevenire 
a răspândirii pestei porcine africane. 
Ieșenii trebuie să anunțe imediat 
medicul veterinar dacă observă 
modificări în comportamentul 
animalelor 

Crescătorii de porci din Iași trebuie să res-
pecte o serie de măsuri de prevenire a răspândirii 
pestei porcine africane. Specialiștii Direcției Sa-
nitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
(DSVSA) Iași atrag atenția că vor fi făcute demer-
suri drastice, dacă descoperă că măsurile nu sunt 
respectate.  

Astfel, pentru a proteja porcii de PPA, aceștia 
nu trebuie să intre în adăposturi cu încălțămintea 
și hainele cu care au umblat pe stradă. Pentru a 
dezinfecta, la intrarea în adăpost ar trebui pusă o 
tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă 
caustică.  

De asemenea, porcii trebuie crescuți doar în 
spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în con-
tact cu porci străini de curte, cu porci mistreți sau 
cu proprietari străini care dețin porci domestici. 
Medicii veterinari atrag atenția că animalele nu 
trebuie hrănite cu resturi alimentare provenite de 
la carnea de porc gătită în familie. Dacă există vâ-

nători care aduc carne de mistreț, sub nicio formă 
nu trebuie să dea porcilor apa provenită de la spă-
larea cărnii. 

Măsuri pentru prevenirea 
răspândirii pestei porcine africane 
Medicii veterinari recomandă fermierilor să nu 

scoată scroafele/vierii din exploatație în scopul 
montei cu animale din altă exploatație, să nu cum-
pere purcei din locuri necunoscute, fără a fi iden-
tificați (cu crotalie) și fără certificat 
sanitar-veterinar de sănătate eliberat de medicul 
veterinar de liberă practică împuternicit. De ase-
menea, nu trebuie folosită în hrana animalelor 
iarba culeasă de pe câmp, pentru că ar fi putut să 
vină în contact cu porci mistreți bolnavi. Nu există 
semne clare care să indice boala, iar acestea pot 
fi atribuite și altor boli.  

Dar, din experiența medicilor veterinari de 
până în prezent în legătură cu pesta porcină afri-
cană, la porcii bolnavi pot fi observate semne ca 
moarte rapidă intervenită într-un timp extrem de 
scurt, temperatură foarte ridicată (40,5-420C) și 
stare febrilă, roșeață sau învinețire a pielii, a mar-
ginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdome-
nului și pieptului, lipsa poftei de mâncare, apatie 
și împleticire în mers, vomitări, diaree (uneori, cu 

sânge) și urdori la ochi. Focarele de PPA din gos-
podăriile ieșenilor au fost închise, însă crește nu-
mărul de cazuri la porcii mistreți.  

Ieșenii primesc despăgubiri 
pentru animalele moarte 
Ieșenii care suspectează că un porc este bol-

nav de PPA trebuie să anunțe imediat medical ve-
terinar împuternicit de liberă practică din 
localitate, medicul veterinar oficial ori Direcția Sa-
nitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
la numărul de telefon 0232267502. Toate anima-
lele suspecte trebuie ucise și distruse, conform 
legislației în vigoare, iar proprietarii vor fi despă-
gubiți de către stat la prețul de piață al animalelor. 
„Toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi 
despăgubiri pentru pierderile suferite. Până 
acum, au fost plătite sume destul de mari pentru 
despăgubirile din cauza pestei porcine africane. 
Este mai bine ca fermierii să raporteze orice sus-
piciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, 
decât să nu raporteze deloc”, susține Gabriel Cio-
banu, director DSVSA Iași.  

În anul 2021, au fost închise 38 de focare de 
pestă porcină africană la porcii domestici din gos-
podăriile ieșenilor. Pesta porcină africană (PPA) a 
apărut în Iași în urmă cu 2 ani. 

Raluca COSTIN

Noi măsuri pentru prevenirea pestei 
porcine africane în Iași. Gabriel 
Ciobanu: „Toți porcii vor fi uciși”



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- Psiholog- 
Psihoterapeut 

* 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 REINTE-
GRARE 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

SERVICII MEDICALE

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
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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 com-
partimentele corespunzătoare, îndosariere și 
arhivarea corespondenței și a mesajelor pri-
mite 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 supe-

rior de profil 
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office 

(Word, Excel)  
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă. 
Persoană dinamică, atentă, organizată și res-

ponsabilă, dornică de a învăța  

Experiența nu este necesară, se asigură in-
struire la locul de muncă 

Descrierea jobului:  
Inregistrare documente în programul de conta-

bilitate 
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 dome-
niului 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

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.
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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 Ciurchi-
Iași. 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. 

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. 

Ambalator manual, fără studii și 
experiență precizate, AKU 
LOGISTIC SRL. Relații la: 
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A. 

Ambalator manual, fără studii și 
experiență precizate, VELROM 
SRL, Relații la: 0756059677; 
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA 
CHISINAULUI NR.33. 

Analist, studii superioare, 
experiență 1 an, limba engleza 
avansat, HCL TEHNOLOGIES 
ROMANIA SRL, Relații la: 
0758098600; 
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat 
Nr.1, Etj.2 Si 5. 

Analist financiar, studii superioare, 
experiență 1 an, limba franceză, 
germană, engleză avansat, HCL 
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL. 
Relații la: 0758098600; 
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat 
Nr.1, Etj.2 Si 5. 

Analist servicii client, studii 
superioare, experiență 1 an, limba 
franceză, germană, engleză 
avansat, HCL TEHNOLOGIES 
ROMANIA SRL. Relații la: 
0758098600; 
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat 
Nr.1, Etj.2 Si 5. 

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

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

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

Casier, studii medii, cu experiență, 
SYMCO&STAR SRL. Relații la: 
0741229759, Sos.Nicolina. 

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

Conducător auto transport rutier 
de mărfuri, studii medii, posesor 
cod 95 cu taho card, HTR 
SPEDITION SRL. Relații la: 
0372653801; office@htr-
spedition.ro, Calea Chisinaului 
Nr.2A. 

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

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

Confecționer asamblor articole din 
textile, 8 clase, experiență 2 ani, 
MAXWELL TEXTILES SRL. Relații 
la: 0771623993; 
gabi.grecu@yahoo.com, Calea 
Chisinaului Nr.43, In Incinta 
Tehnoton. 

Confecționer ansamblor articole 
din textile, fără studii precizate, 
experiență min 5 ani, RUL 
FASHION WORLD SRL. Relații la: 
738821068; 
entinaduliche@yahoo.com, 
p.papavasileiov20@gmail.com. 

Confecționer prelucrător în 
industria textilă, studii medii, fără 
experiența precizată, LEAR 
CORPORATION ROMANIA SRL. 
Relații la: 0372/620416; 
ofocea@lear.com; 
vnechifor@lear.com, Com.Letcani 
Nr.1113. 

Consilier juridic, studii superioare, 
cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională nivel 
mediu, FISCONTEXPERT 
CONSULT SRL, Relații la: 
0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Consilier juridic, studii superioare 
promoția 2021, limba engleză 
mediu/avansat, operare pc, 
FORUMUL INVESTITORILOR MICI 
SI MIJLOCII. Relații la: 
0232/224227; 
resurseumane@spingrouphr.ro, B-
Dul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1. 

Consilier juridic, studii superioare, 
abs.promoția 2021, limba engleză 
mediu, operare pc, SPIN GROUP & 
HR SRL.Relații la: 0232/224227; 
resurseumane@spingrouphr.ro, B-
Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

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

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: 

0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Contabil senior, studii superioare, 
cunostinte operare pc, experiență 
5 ani, limba engleza mediu, 
FISCONTEXPERT CONSULT SRL, 
Relații la: 0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Controlor calitate, studii medii; cu 
experiență min.3 ani, GREENFIBER 
INTERNATIONAL SA. Relații la: 
0332/411852; 0332/411853; 
0735606866; 
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA 
CHISINAULUI NR.29. 

Controlor calitate în confecții, 
studii medii/generale cu 
experiență 3 ani, KATTY FASHION 
SRL. Relații la: 0752139210 
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA 
CHISINAULUI NR.57. 

Croitor, fără studii și experiență 
precizate, ECO CLEANING LINE 
SRL. Relații la: 0751335630; 
ecocleaningline@yahoo.com, 
SOS.PACURARI NR.14, BL.557, 
PARTER. 

Curier, fără studii și experiență 
precizate, PREMIUM DELIVERY 
CONCEPT SRL. Relații la: 
0743774969 
cosmingaina.pdc@gmail.com, 
IASI, STR. CIRESICA, NR.6. 

Curier, școală generală, fără 
experiență precizată. SMART 
PROCENT SRL. Relații la: 
0744868055; 
smart.procent1@gmail.com, 
Str.Pacurari Nr.156. 

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

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

Curier, studii medii, absolvent 
2021/persoana peste 45 ani, OLD 
SCHOOL CLEANING SRL. Relații 
la: 0766738979; 
contact@techwash.ro. 

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; 

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

Electrician montator aparataj și 
cabluri de joasă tensiune, studii 
medii fără experiență precizată, 
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la: 
0733676402; 
stefansecurity@gmail.com, 
SOS.NATIONALA NR.24. 

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

Electromecanic, fără studii și 
experiență precizate, VELROM 
SRL. Relații la: 0756059677; 
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA 
CHISINAULUI NR.33. 

Expert contabil, studii superioare, 
limba engleză avansat, programe 
gestiune contabilă, 
FISCONTEXPERT CONSULT SRL. 
Relații la: 0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Expert legislația muncii, absolvent 
curs expert legislația muncii, 
limba engleză, operare pc, SPIN 
GROUP & HR SRL. Relații la: 
0232/224227; 
resurseumane@spingrouphr.ro, B-
Dul 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@das-
instalatii.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@katty-
fashion.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@das-
instalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87. 

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

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@das-
instalatii.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. 

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

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

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

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

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. 

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

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, B-
Dul 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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Toacă pensia lu’ mămica pe avocați. 
 Îi sar clapele din cap de frică  
Babele bârfitoare încep rubricuța de azi cu o 

povestioară scurtă despre un semi-infractor, de-
ocamdată, pe numele lui Cordin a lui Popoară. Cu 
clapele în cap de când se știe, Cordin ar cânta 

acum și la harpă, doar să știe că nu ajunge să 
bată prin zăbrele. După ce soprana a murit în 
condiții suspecte, anchetatorii vor să afle dacă 
nu cumva Cordin a ajutat-o să cadă pe scări. Cu 
frica în gât, Cordin cică face lobby prin oră și 
caută se împrumute de bani ca să plătească avo-
cați. Și mămica e intrată bine pe fir. Toată pensia 
o pune la cale... Acum, ăia care interacționează 
cu el ar trebui să aibă grijă... la cât e de disperat, 
ar putea face chestii aiurea... Mai multe, în cu-
rând! 

După ce a zis că se însoară în bulău, 
ăștia vor să mute camera de la etaj 
Dacă babele tot vorbesc despre infractori, o 

să vă mai spunem câteva vorbe despre Sebică 
Felfecanu. Nu știm dacă știți, dar el a depus o ce-
rere să se căsătorească în celulă. Cică ar fi spus 
că, în perioada în care stă închis, trebuie să mai 

marcheze ceva că nu se poate sta pe uscat. Nu 
o iubește el cine știe ce pe noua parteneră, dar 
pentru o piersică zemoasă la momentul potrivit 
se mai însoară omul. Oricum, ăștia de la bulău 
sunt un pic îngrijorați. Cică au la etaj camera aia 
conjugală unde se pot îmbrățișa îndrăgostiții... 
V-ați prins? Etaj... femeie... Felfecanu... 

Oare cine a comandat controalele? 
La final de rubricuță, babele s-au gândit să 

vă mai spună câteva chestiuni despre combina-
țiile de prin Târg. Zilele trecute, au avut loc niște 
controale de-ale miliției pe la diverse localuri. 
Caschetarii au căutat ceva... Ce anume? Că nu 
știu babele, n-ar fi o problemă, dar nu știu nici 
milițienii ce au căutat. Nici nu a contat foarte 
mult, pentru că amenzile erau scrise din birou. 
Interesant va fi de văzut, la un moment dat, cine 
a comandat aceste controale că, după cum știți, 
nimic nu este întâmplător la Iași! 

Bursa bârfelor

Ion Gelu Leonată sau „Bika” a 
fost condamnat de judecătorii ieșeni 
la patru ani și opt luni de închisoare, 
fiind acuzat de proxenetism și insti-
gare la furt. Totul a început în fe-
bruarie 2021, când „Bika” și-a 
convins iubita cu care era împreună 
de puțin timp să practice prostituția, 
asigurând-o că va avea o situație fi-
nanciară mai bună. Ulterior, acesta 
a închiriat camere de hotel în muni-
cipiul Iași, dar în situații speciale se 
deplasa și în alte orașe sau sate.  

Unii clienți plăteau și câte 500 de 
euro pentru o noapte alături de tâ-
nără, însă „Bika” voia mai mult. La un 
moment dat, nemulțumit fiind de 
banii primiți, a reușit să pună mâna 
pe 15 mii de euro.  

Proxenetism de lux, la Iași 
Ion Gelu Leonată zis „Bika” se 

întreținea din proxenetism până să 
fie arestat de oamenii legii.  

Individul fără ocupație a racolat 
o tânără din localitatea Rebricea, cu 
o situație financiară precară, și timp 
de aproape un an a obținut bani de 
pe urma ei. 

„Bika” era ținut la curent non-
stop, știa ce se întâmplă în cameră 
și intervenea atunci când era cazul. 
Alături de victima pe care o mani-
pula constant, plănuia adevărate in-
fracțiuni.  

„Se arată nemulțumit de suma 
de bani primită, solicitându-i aces-
teia să mai rămână cu victima și să-
i facă pe plac, să întrețină relații 

sexuale pentru a primi mai mulți 
bani. «Ia-l în cameră 5 minute (...) 
poate îi mai luai 500, de aia zic. Intră 
cu el în cameră, poate-i mai ceri. Zi-
i să-ți mai dea câteva sute ca să-ți 
plătești chiria. Poate ți-o mai da vreo 
2-3 sute. Că, dacă vede că intri, stai 
puțin cu el acolo, se dezbracă, pe 
morții lui... Poate, cine știe ce i-o 
veni, și prinde încredere, că, dacă tu 
intri și stai puțin în dormitor, în ca-
meră, acolo unde o fi, îți garantez că 
îți mai dă câteva sute». Totodată, 
acesta concepe un plan în acest 
sens, spunându-i numitei să sune la 
o firmă de taxi pentru a comanda 
prezervative și să ascundă banii pri-
miți «sub tălpica de la adidași». 
Aceasta îi comunică fiecare activi-
tate realizată, fiind îndemnată de 
către acesta care o instigă și îi oferă 
sprijin moral, impulsionând-o să ob-
țină mai mulți bani. «Hai, vezi ce faci 
acolo, în mo..ii tăi. Stai de vorbă cu 
el, glumește, râzi și vezi cum i-o mai 
dai...».  

Considerându-se îndemnurile 
numitului, care îi spune să intre în 
cameră cu persoana vătămată care 
«se dezbracă» pentru a-i câștiga în-
crederea și planul de a cumpăra pre-
zervative. O îndeamnă să întrețină 
relații sexuale contracost cu per-
soana vătămată, afirmând că acest 
lucru îl fac în fiecare zi pentru bani 
puțini. «Ai grijă. Îmi dai mesaj ca să 
știu de tine și nu mai fi p…ă. Să 
moară băiatul meu dacă nu ești ne-
bună. Mi-e rușine să vorbesc asta cu 

tine (...) Facem ce facem în fiecare 
zi pentru 2 lei, măcar așa de... băga-
mi-aș p…a în copiii lui”, precizau ma-
gistrații. 

Condamnat la ani grei 
de închisoare 
Acum, la aproape un an de când 

locuința lui „Bika” a fost perchezițio-
nată, sentința definitivă a fost pro-
nunțată.  

„Descontopește pedeapsa prin-
cipală rezultantă de 5 ani și 8 luni de 
închisoare aplicată inculpatului Leo-
nată Ion Gelu prin sentința penală 
apelată în pedepsele principale 
componente de 4 ani şi 8 luni de în-
chisoare pentru săvârşirea infracţ-
iunii de proxenetism, prevăzută de 
art. 213 alin. (1) C.pen., și 3 ani de în-
chisoare pentru săvârşirea infracţ-

iunii de instigare la furt calificat, 
prevăzută de art. 47 C.pen., rap. la 
art. 228 alin. (1) C.pen., art. 229 alin. 
(1) lit. b C.pen., cu înlăturarea sporu-
lui de 1 an de închisoare. Reduce de 
la 4 ani și 8 luni de închisoare la 3 ani 
și 8 luni de închisoare cuantumul pe-
depsei principale aplicate inculpatu-
lui pentru săvârșirea infracțiunii de 
proxenetism, prevăzută de art. 213 
alin. (1) C.pen. În temeiul art. 38 alin. 
(1) Cod penal rap. la art. 39 alin. (1) lit. 
b Cod penal, recontopeşte cele două 
pedepse principale aplicate în pe-
deapsa principală de 3 ani și 8 luni 
de închisoare pe care o sporeşte cu 
1/3 din totalul celeilalte pedepse, 
respectiv cu 1 an de închisoare, re-
zultând o pedeapsă finală de 4 ani și 
8 luni de închisoare”, menționau ma-
gistrații.  

Andreea TIMOFTE

Proxenetism de lux, la Iași! Își punea iubita să fure zeci de mii de euro de 
la clienți: „Vezi cum i-o mai dai, mai ajută-mă și pe mine cu câteva sute”


