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Și-au ales cea mai frumoasă meserie! Au devenit
părinți pentru încă patru copii: „E o bucurie!”
Mihaela și Cornel Vartic, din comuna
ieșeană Grozești, au decis să devină
părinți pentru încă patru copii care
provin din Centrul de Plasament. Au
ales să facă asta din dragostea față
de copii și de familie. Aceștia
mărturisesc că, prin prisma
ocupației, se simt cei mai împliniți,
iar bucuria din sufletul micuților îi
face să se considere a fi cei mai
norocoși și bogați oameni. Chiar
dacă mai au încă doi copii proprii, cei
doi se îngrijesc în egală măsură de
toți

Mihaela și Cornel Vartic sunt căsătoriți de
aproximativ 17 ani, împreună au doi copii, dar se
îngrijesc de șase suflete nevinovate, deoarece au
ales o profesie de suflet. Până a deveni asistenți
maternali, cei doi nu aveau timp de petrecut în familie, din cauza locurilor de muncă pe care le
aveau peste hotare. Din fericire, acum și-au unit
și mărit familia, pentru care sunt zilnic recunoscători.
„Suntem căsătoriți de 17 ani, dar, din cauza
faptului că lucram în străinătate, nu am petrecut
atât de mult timp împreună. Ulterior am decis să
ne raportăm la o meserie pentru suflet și care ni
s-ar potrivi cel mai bine, astfel că am ales să devenim asistenți maternali. Acest lucru ne-a împlinit sufletește. E o bucurie când ne punem toți la
masă și după facem diferite activități împreună”,
mărturisește Mihaela Vartic, mamă pentru șase
copilași.

Sunt zilnic recunoscători pentru
că sunt părinți pentru încă patru copii
Mihaela și Cornel Vartic au 36, respectiv 42 de
ani, iar în urmă cu 6 luni au decis să-și aleagă o
meserie pentru împlinirea sufletelor. Aceștia întotdeauna au visat să aibă o familie numeroasă,
iar astăzi se bucură pentru reușitele sufletești.
„Am decis ce ne-ar face cei mai fericiți. O familie numeroasă și unită aduce multă fericire. Noi
învățăm, ne jucăm și facem diferite activități împreună, iar acest lucru nu poate decât să mă mulțumească, mai mult decât orice. Mereu ne-am
dorit o familie numeroasă, iar Dumnezeu le-a așezat așa cum a fost cel mai bine”, afirmă mama copiilor.
Mai mult decât atât, Mihaela Vartic destăinuie
faptul că sunt fericiți, pentru că cei doi copii ai lor
au fost cei mai bucuroși în momentul în care în
sânul familiei lor au apărut și cei patru, iar acest
lucru se întâmplă și după 6 luni. Fetița cea mare a
lor, Sofia, ce are 13 ani, este foarte protectivă cu
surioarele, Petra de 12 ani, Estera de 9 ani, Rebeca
de 8 și Eva de 5 ani, dar la fel este și cu frățiorul

ei, Denis care are vârsta de 7 ani.
„Copiii noștri au fost foarte fericiți când i-am
adus acasă. I-au așteptat cu păpuși, ursuleți pentru fiecare, iar toți ceilalți dorm și acum cu jucăriile primite, deși mai au și multe altele. Fetița cea
mare a noastră mai iese cu colegele ei prin sat,
iar când se întoarce acasă le aduce câte ceva surioarelor și frățiorului ei. Într-o zi le-a adus brățări,
în altă zi bomboane și tot așa”, povestește plină
de bucurie femeia.
Sufletele pe care le-a luat din Centrul de Plasament sunt foarte recunoscătoare pentru iubirea de care au parte, iar părinții susțin că acum
sunt niște copii educați și încărcați cu dragoste
și cu recunoștință. Deși s-ar fi gândit că perioada
de acomodare va fi grea, au rămas surprinși de
felul în care s-au adaptat.
„Ne-am gândit că va fi mai grea perioada de
acomodare, dar s-au adaptat foarte bine și frumos. Nu a durat foarte mult. Au simțit căldura și
fericirea cu care i-am primit și acum spun că suntem cei mai buni părinți pentru ei. Și noi suntem
mândri de ei. Sunt educați și cuminți. Când mai
există momente în care greșesc, le explicăm și îi
tratăm ca pe ai noștri”, mai spun cei doi oameni.

Își vor mări familia cu încă un
membru din Centrul de Plasament:
„Vor crește împreună”
În acest moment, în familia Vartic există un
motiv de bucurie, deoarece mâine (n.r. – 25 noiembrie) își vor mări familia cu încă un membru
din Centrul de Plasament. Însă nu este un oricare
membru, ci surioara celor patru frați pe care îi
cresc cu multă iubire.
„Mâine ne vom mări familia cu încă un membru
și suntem foarte fericiți. Simțim că vom deveni
părinți pentru a șaptea oară și de fiecare dată
este un sentiment unic. Iar fetița care va face

parte din familia noastră este și surioara dreaptă
a celor patru copilași. Ne bucurăm și mai mult
când știm că vor crește împreună”, menționează
aceasta.
Cornel, tatăl copiilor, mărturisește faptul că
deja visează cu ochii deschiși la momentul când
o vor aduce acasă, chiar dacă nu mai este mult.
Bărbatul este atât de nerăbdător, încât se
gândește la fiecare detaliu și discută cu ceilalți
copiii despre felul cum o vor alinta.
„Abia așteptăm. Am început să discutăm cu
copiii despre cum o vom alinta și cum va fi. Suntem mai nerăbdători ca niciodată, chiar dacă mai
este foarte puțin”, spun cu sufletul plin de fericire
cei care sunt părinți pentru încă patru copii.
Cosmina PUIU
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Angela Moisei va ajunge pe străzi:
„Nu am unde să mă duc! Nu știu ce o să fac!“

Angela Moisei va ajunge pe
străzi după ce a fost
somată să părăsească
locuința socială din
bulevardul Chimiei. Femeia
în vârstă 74 de ani riscă să
ajungă pe drumuri.
Contractul de închiriere
prevede că, dacă un
membru al familiei
achiziționează o locuință,
acesta se reziliază.
Bătrâna riscă să ajungă în
stradă, în luna ianuarie
2023. Are o pensie de
1.500 de lei și nu își
permite să plătească o altă
chirie
Angela Moisei a primit în urmă cu
12 ani o locuință socială din partea

Primăriei Municipiului Iași. Aceasta
s-a mutat împreună cu cei patru
copii în apartamentul cu două camere dintr-un bloc ANL, situat în bulevardul Chimiei din Iași. Doi dintre
copiii acesteia au plecat în străinătate pentru a-și face un trai mai bun,
una dintre fete s-a măritat și împreună cu soțul a achiziționat o casă
în comuna Țuțora, iar băiatul cel mai
mic locuiește cu aceasta.

După o viață de muncă,
Angela Moisei
va ajunge pe străzi
Bătrâna în vârstă de 74 de ani
beneficiază de o pensie în valoare de
1.500 de lei. Din cauza neajunsurilor,
în ultimele luni a renunțat să își mai
cumpere medicamente, deși este
diagnosticată cu probleme grave de
inimă. Soțul acesteia este decedat

de ani buni, iar femeia se zbate ca
din pensia de mizerie să își ajute în
continuare copiii și nepoții.
„Acum vor să mă dea afară pe
motiv că fata mea și-a luat o căsuță.
De 12 ani locuiesc în acel apartament. Acum mă scot în stradă! Ce o
să fac cu toate lucrurile? Unde
anume să mă duc? Am muncit o
viață și nici acum nu am liniște. Nu
îmi permit să plătesc chirie în altă
parte. Aici plătesc 87 de lei pe lună,
plus toate cheltuielile cu utilitățile.
În toți acești ani am luat tot felul de
lucruri. Doar în tâmplărie am investit
1.500 de euro. Am mobilă, aparate
electrocasnice și tot felul de alte lucruri. Nu știu unde să mă duc!“, precizează Angela Moisei, cu lacrimi în
ochi.
Contractul de închiriere semnat
între Angela Moisei și Direcția Fond
Locativ prevede clar articolul în care
locatarul se obligă să comunice locatorului, în termen de maxim 30 de
zile calendaristice, dacă a dobândit,
pentru el sau un membru al familiei
sale, o locuință, chiar și în cotă
parte. În acest caz, contractul de închiriere se reziliază de drept, iar
contractul prezintă titlu executoriu
în ce privește obligația de restituire
a locuinței.

Stresul prin care trece
bătrâna este inimaginabil
Viața bătrânei nu a fost una
ușoară. A rămas de mică fără mamă
și a lucrat încă de la o vârstă frageda. Soțul a fost bolnav și a murit

în urmă cu 14 ani. Singură s-a chinuit
și a muncit pentru a oferi un acoperiș propriilor copii.
„Parcă nu vor să mai scăpăm de
sărăcie! Mi-au spus să mă duc să mă
mut cu fata. Suntem prea mulți, nu
încăpem. Fata are o casă mică pentru ea și familia ei. Am la dispoziție
60 de zile să evacuez apartamentul.
Practic, pe 17 ianuarie trebuie să ies
în stradă“, adaugă femeia.
Înștiințarea de a se muta a sosit
prin poștă, în data de 15 noiembrie
2022. Bătrâna are la dispoziție 60 de
zile să evacueze apartamentul și să
își găsească altă locuință sau va rămâne pe străzi.
Potrivit directorului executiv al
Direcției Fond Locativ Iași, Cristina
Petronela Bălan, nimeni nu poate fi
evacuat fără hotărâre judecătorească, deci în acest moment nu se
pune problema evacuării din domiciliul acordat de Primăria Municipiului Iași.
O femeie în vârstă de 73 de ani,
din comuna ieșeană Păușești, a
rămas fără casă, însă din cauza unui
incendiu devastator. După ce a fost
internată de urgență din cauza flăcărilor nimicitoare, aceasta a rămas
pe drumuri. În comuna Dumești, o
familie cu 5 copii a rămas fără un
acoperiș deasupra capului în urma
unui incendiu, unde doar pereții mai
există din imobilul respectiv.
Angela Moisei speră că nu va fi
evacuată, întrucât nu are datorii la
întreținere sau utilități și nici nu își
permite o chirie în altă parte.
Adnana GAFTON
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Milioanele zboară din bugetele comunelor din Iași!
Firma lui Ioan Cojocaru elaborează documentații
și studii de fezabilitate pe sume uriașe
Firma condusă de Ioan Cojocaru
a tras lozul cel mare printre primăriile din Iași. Acesta primește acceptul ofertelor la orice oră din zi și din
noapte. Anul acesta, S.C. Conalid
S.R.L. are deja acceptate 50 de
oferte, prin platforma SEAP, de către
primăriile din județ și din țară. Contractele din acest an au o valoare de
peste 3 milioane de lei, fără TVA. Primăria Oțeleni este una dintre abonatele la serviciile pe care le prestează
firma deținută de Ioan Cojocaru. La
aceeași adresă unde figurează sediul social al firmei S.C. Conalid
S.R.L. mai este înregistrată o firmă,
Alicon Company S.R.L., administrată
de Dragoș Cojocaru.

Milioanele zboară din
bugetele comunelor din
Iași, iar Conalid S.R.L.
își rotunjește profiturile
S.C. Conalid S.R.L. este o societate înființată de Ioan Cojocaru, care
se ocupă cu activități de inginerie și
consultanță tehnică legate de acestea. În 2019, firma a înregistrat o
cifră de afaceri de 1,6 milioane de lei
și un profit de aproape 900 de mii de
lei. În acel an, Conalid S.R.L. a câștigat, prin SEAP, zece contracte, cu o
valoare totală de 842.000 de lei, fără
TVA. Dintre acestea, cinci au fost
semnate pe studii de fezabilitate,
valoarea totală a acestora fiind de
600.000 de lei, fără TVA. Anul 2020
i-a adus lui Ioan Cojocaru 25 de contracte cu primăriile din județ și din
țară, cu o valoare totală de peste
750.000 de lei, fără TVA. Doar din
studii de fezabilitate, Conalid S.R.L.
a încasat 540.000 de lei, fără TVA.
Societatea condusă de Ioan Cojocaru a înregistrat, în 2020, o cifră de
afaceri de peste 1,6 milioane de lei și
un profit de peste 1 milion de lei.
Pentru Conalid S.R.L., anul 2021 i-a
adus, prin platforma SEAP, 56 de
contracte, cu o valoare totală de 2,7
milioane de lei, fără TVA, din bugetele locale. Studiile de fezabilitate au
băgat în conturile lui Ioan Cojocaru
peste 2 milioane de lei, iar elaborarea documentațiilor – 175.000 de lei,
fără TVA. Milioanele zboară din bugetele comunelor din Iași pe documente „elaborate“ cu un simplu
copy/paste. Cel mai mare contract a

fost semnat cu comuna Oțeleni din
județul Iași, pentru elaborarea unor
studii de fezabilitate, cu o valoare de
130.000 de lei, fără TVA.

În Primăria
comunei Oțeleni se
acceptă oferte la orice oră
În 2021, când încă era în funcție,
Felician Gherăescu a acceptat din
partea Conalid S.R.L., în aceeași zi,
pe 22 decembrie, două oferte ce
aveau ca obiect elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul
„Extindere rețea de alimentare cu
apă“, cu o valoare de 50.000 de lei,
fără TVA, și o alta tot pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate
pentru canalizare, cu o valoare de
130.000 de lei, fără TVA. Interesant
este faptul că aceste oferte au fost
depuse pe SEAP, în apropierea sărbătorilor, pe 22 decembrie, la ora
20:41, și au fost acceptate de Primăria comunei Oțeleni în aceeași seară,
la 10 minute după. Astfel, în primăria
ce era pe atunci condusă de Felician
Gherăescu, angajații din subordine
munceau și noaptea pentru a accepta ofertele colaboratorilor săi.
Interesant este faptul că nicio altă
societate, în ultimii 5 ani, nu a beneficiat de acest privilegiu din partea
primăriei, toate ofertele depuse fiind
acceptate până în ora 18:00. Firma
condusă de Ioan Cojocaru a avut tratament preferențial în timpul mandatului fostului edil Felician
Gherăescu. Acesta a mai semnat în
2021 două contracte cu Conalid
S.R.L., pentru studii hidrologice, cu
o valoare totală de 21.000 de lei, fără
TVA. Ambele oferte au fost acceptate imediat după depunerea lor pe
SEAP. Astfel, în 2021, au zburat din
buzunarele localnicilor comunei Oțeleni peste 200.000 de lei, fără TVA.
Fostul primar Felician Gherăescu a
fost demis în luna iulie a acestui an,
atunci când a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI).

Angajații Primăriei Oțeleni
fac ore suplimentare
„de dragul muncii”
Întrebat de reporterii BZI despre
colaborarea cu societatea condusă

de Ioan Cojocaru, dacă mai solicită
oferte și din partea altor societăți,
fostul edil a transmis că merge pe
recomandările altor primari când
vine vorba despre contractele pentru studii de fezabilitate. În ceea ce
privește achizițiile de pe SEAP, contabila primăriei se ocupă. „Prin SEAP
erau făcute! Se ocupa contabila de
achiziții! Da, dar am mers, se merge
din vorbă în vorbă, i-am întrebat pe
colegi care este mai serios, nu prea
bat în ușă celor care nu se țin de
treaba (n.r. – nu solicită oferte din
partea altor firme). Se cam merge
din vorbă în vorbă. Toți cam pe asta
merg. Sunt în portofoliul de colaboratori ai comunei”, a explicat Felician
Gherăescu, fostul primar al comunei
Oțeleni. Întrebat de reporterii BZI
până la ce oră stau funcționarii în
primărie, ținând cont de faptul că
sunt oferte acceptate la ora 20:50,
fostul edil a devenit confuz. „Până la
ora 16:00! Nu știu, chiar nu știu, cred
că mai lucra și suplimentar contabila, dar neplătită! Făcea pro bono
(n.r. – fără plată), de dragul muncii.
Ea se ocupă de programul de achiziții. Nu mai știu cine se ocupă, nu îmi
aduc aminte”, a declarat ușor confuz
fostul primar Felician Gherăescu.
Reporterii BZI au încercat să afle un
punct de vedere și din partea socie-

tății Conalid S.R.L., dar angajații firmei ne-au transmis că administratorul Ioan Cojocaru nu se află în țară.
Așadar, în comuna Oțeleni, angajații
fac ore suplimentare fără a fi plătiți,
acceptând ofertele colaboratorului
favorizat al fostului edil Felician Gherăescu. Conalid S.R.L. oferă servicii
de elaborare studii de fezabilitate și
elaborează documente pe sume
uriașe. Milioanele zboară din bugetele comunelor ieșene, iar societatea își rotunjește profiturile datoriră
recomandărilor din „vorbă în vorbă”.
Nu este prima dată când comuna
Oțeleni intră în atenția presei, astfel,
în urmă cu puțin timp, DNA a cerut
explicații Prefecturii Iași, în ceea ce
privește situația fostului edil Felician
Gherăescu.
Alexandra MAISNER
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Un cuplu din Iași a rămas fără ușa și
geamul de la casa abia ridicată! Tinerii
caută bunurile dispărute peste noapte
Un cuplu din Horpaz,
comuna Miroslava, județul
Iași, a rămas fără o ușă
dublă și un geam de la
casa abia ridicată în zona
„LeGaga”, pe strada
Tineretului. Oana Gabriela
și Mihai au fost jefuiți în
noaptea de 20 spre 21
noiembrie, hoții
mulțumindu-se doar cu
cele două bunuri, în
valoare de 5.000 de lei. În
acel moment, cei doi nu se
aflau la locuință,
proprietatea nefiind încă
locuibilă

Oana Gabriela și soțul său, Mihai,
au fost păgubiți de un „binevoitor”
necunoscut. Deși până acum nu li sa mai întâmplat așa ceva, pe data de
21 noiembrie s-au trezit fără ușa

dublă și geamul de la noua casă. Din
cauza faptului că zona nu era supravegheată video, cuplul nu a reușit să

obțină indicii despre hoț. În plus, casele vecinilor sunt la metri distanță
de locul cu pricina, astfel că nimeni
nu știe nimic. Oana Gabriela a făcut
apel tuturor ieșenilor ce ar putea săi ajute.
Precizăm că locuința era scoasă
spre vânzare din cauza problemelor
financiare.

Bunuri dispărute
peste noapte
O ușă dublă și un geam de termopan, asta a obținut un hoț de la
locuința Oanei Gabriela și a soțului
său. Casa nouă, amplasată pe strada
Tineretului din Iași, a fost spartă în
noaptea de 20 spre 21 noiembrie.
„Nimeni nu știe nimic, vecinii ne-au
spus că lătrau câinii foarte tare în
noaptea aia, atât. Am fost imediat la
poliție, încă nu știm dacă se va rezolva. Casa e făcută la roșu, am ridicat-o toamna trecută, nu locuim
acolo încă, ci în Horpaz. Am fi recunoscători, dacă am primi un indiciu,
orice informație. Poate sunt persoane care au camere video în zonă
sau dinspre «LeGaga» spre Ciurbești”, a declarat Oana Gabriela reporterilor BZI.
Mai mult, soțul femeii a vorbit
despre valoarea bunurilor dispărute.
„Cam 5.000 de lei valorau ușa și gea-

mul, anul trecut. Acum nu știu cât,
nu am mai pățit așa ceva. A luat doar
astea două”, a precizat soțul femeii.

Casa vizată
trebuia să fie vândută
De parcă totul nu era de ajuns,
imobilul tip vilă trebuia să fie vândut
în viitorul apropiat. Bărbatul a specificat că motivul pentru care dorea
să facă asta ar fi problemele cu
banii. „Voiam să vindem casa pentru
că, din cauza crizei, a problemelor
cu banii, nu am mai reușit să o terminăm. Nu avem nici curent acolo,
probabil a profitat cineva de faptul
că a fost ceață și a venit. A luat doar
ușa și geamul. Sper să primim ceva
detalii pentru că nu e o sumă tocmai
mică și chiar vreau să o vând. Casa
este destul de mare, are parter și
mansardă, însă mai e de investit
până să fie locuibilă. Dacă nu recuperăm ușa și geamul, va trebui să
luăm altele. Sper să avem o pistă
pentru că nu aveam nevoie de asta
acum. Le mulțumim de pe acum tuturor celor care vor să ne ajute”, a
adăugat soțul femeii.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla în cazul bunurilor dispărute
peste noapte. Cert este că cei doi
proprietari vor să-și revendice cu
orice preț ușa și geamul.
Andreea TIMOFTE
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Un elev s-a ales cu buza crăpată și cu un dinte lipsă!
Totul s-a petrecut în curtea unui liceu ieșean

Un elev s-a accidentat după ce
s-a împiedicat într-un lanț special
amenajat pentru a delimita spațiul
de parcare pentru mașini. Pare că
acesta a fost împins de către un
coleg și s-a ales cu leziuni la nivelul
feței.

Un elev s-a ales
cu buza crăpată și cu un
dinte lipsă după ce
a fost împins într-un lanț
Lucrările de la Liceul Teoretic
„Dimitrie Cantemir” par a nu se mai
finaliza, iar o parte dintre elevi încă
studiază în cadrul Colegiului Național
„Vasile Alecsandri”.
În urma unui incident care a avut
loc în curtea colegiului, un elev ce
aparține unității de învățământ „Dimitrie Cantemir“ s-a ales cu buza
crăpată și cu un dinte lipsă. Totul sar fi petrecut după ce un alt elev a
împins victima într-un lanț ce era
amenajat pentru a nu parca mașinile. Tatăl victimei a expus întreaga
poveste pe rețele de socializare,
unde a atras atenția inclusiv a unui
consilier local.
„Sunt din cale afară de supărat
pentru situația de la Liceul «Cantemir», unde direcțiunea susține că lucrările de reabilitare ale clădirii au
luat sfârșit la 01.11, dar încă nu s-a
efectuat recepția acestora. Nu știu
cine e beneficiarul final al lucrărilor
de reabilitare (Inspectoratul Școlar
sau primăria), dar vă rog respectuos
să ne sprijiniți în vederea întoarcerii
la normalitate”, spune Bogdan Popeanu, tatăl băiatul rănit. Întreaga
întâmplare a avut loc spre seară, întrucât elevii de la „Cantemir” care
studiază la Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” încep cursurile de la ora
14:30.

„În această seară, fiul meu, elev
la «Cantemir» și care încă desfășoară cursurile la «Alecsandri», a
fost împins într-un lanț «plantat» în
fața intrării elevilor și pe care probabil personalul de pază sau de serviciu l-a ridicat din comoditate, înainte
ca elevii să finalizeze cursurile.
Un întreg lanț al slăbiciunilor, finalizat cu dantura spartă și buza
crăpată în câteva locuri”, povestește
tatăl victimei.

Directorii unităților
de învățământ
nu au fost înștiințați
În urma unui incident care pare
mai mult o joacă de copii, un elev sa ales cu dantura și buza sparte. Directorii celor două licee nu sunt la
curent cu incidentul.
Tatăl victimei, Bogdan Popeanu,
a făcut publică această poveste pe
rețelele de socializare, de unde a
fost preluată de un consilier local ieșean și discutată în cadrul ședinței
de Consiliu Local. Primarul Mihai
Chirica și-a expus punctul de vedere
cu privire la situație. „Lucrarea de la
Liceul «Cantemir» este în curs de finalizare. I-au cerut Inspectoratului
Școlar Județean Iași continuarea
convenției cu Liceul «Alecsandri».
S-a discutat între directorii celor
două unități școlare. Înțeleg că
acest lucru va ține până la finalul
anului. Cât despre incident, e o
formă proprie de organizare a școlii.
Lanțul nu este pus de noi, ci de ei, ca
să nu se parcheze până la ușa școlii.
Este o gâlceavă între elevi, care se
va reglementa prin Regulamentul de
ordine interioară”, a declar primarul
Mihai Chirica.
În privința unităților de învățământ, până în acest moment, di-

rectorii acestora nu au fost încă
înștiințați, astfel că nu știu despre
incident.
„Acum aud despre acest lucru.
Nu am avut până acum nicio sesizare. Într-adevăr, este un lanț pus
pentru a nu parca mașinile, ca să
poată ieși copii în siguranță. Lanțul
e deschis când pleacă aceștia. Voi
verifica, întrucât este o situație despre care nu știu. Noi am pus acel

lanț, întrucât la trecerea de pietoni
parcau mașinile și nu mai aveau loc
elevii”, a declarat directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, Gheorghiță Nistor. „Nu am fost informată
de acest incident în niciun fel. La
mine nu este nicio sesizare cu așa
ceva.
Probabil că urmează să-mi
spună, dacă este o problemă, nu a
venit nimeni să mă anunțe. În ceea
ce privește reîntoarcerea elevilor în
cadrul unității de învățământ, asta
ține de primărie, noi așteptăm să finalizăm documentele, construcția e
terminată, după care ne vom întoarce.
Avem de urmat niște pași legislativi pe care nu-i putem sări, trebuie
să-i parcurgem unul câte unul”, a declarat directorul Liceului Teoretic
„Dimitrie Cantemir”, Anca Dimitriu,
despre situația în care un elev s-a
ales cu buza crăpată.
Gabriela CORBU
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„Cornul și laptele” se pot transforma într-un
„Mic dejun sănătos”! Nutriționistul Ionuț Ignat:
„Aș adăuga mai multă proteină la acest program matinal”

Senatul a adoptat luni, 21 noiembrie 2022, transformarea Programului de alimentație școlară din
actualul „Corn, fruct și lapte” în „Mic
dejun sănătos”. Modificările vizează
transformarea programului într-un
„Mic dejun sănătos”, pentru a rezolva
mai multe neajunsuri ale celui ac-

tual. Modificările care se aduc sunt
lapte și produse lactate, 5 porții pe
săptămână/copil (de la 3 porții, în
prezent), fructe și legume, 5 porții pe
săptămână/copil (de la 2 porții, în
prezent). Cornul și celelalte produse
de panificație trebuie să fie diversificate și cu adevărat proaspete, con-

sumate în 24 de ore de la producție.

„Cornul și laptele” se pot
transforma într-un „Mic
dejun sănătos”! Fructele
sunt foarte indicate copiilor
Reporterii BZI au luat legătura cu
doctorul nutriționist și dietetician
Ionuț Ignat pentru a afla părerea
acestuia despre noul program de
care pot beneficia copiii în grădinițe
și școli, anume programul pentru
Școli al României, numit „Mic dejun
sănătos”.
Nutriționistul este de părere că
acesta sună bine, dar nu ar strica
deloc dacă s-ar adăuga puțin mai
multă proteină în alimentația copiilor.
„Ca nutriționist, ca profesionist,
copiilor li se dă foarte multă energie
dimineața, ceea ce este foarte bine.
Cu siguranță aș asocia un pic mai
multă proteină la acest program matinal versus trei surse separate de
energie și două surse de grăsimi și
partea de patiserie. Asta, discutând
într-o utopie nutrițională”, declară
Ionuț Ignat, dr. nutriționist și dietetician.
Fructele sunt foarte indicate copiilor, dar nutriționistul spune că
mulți părinți le scot din alimentația
acestora.
„Realitatea este că un fruct este
foarte indicat. Din păcate, mă întâlnesc cu mulți părinți care le-au scos
complet din alimentația copiilor.
Deci măcar partea asta este foarte
bună. Aș asocia ceva mai multă proteină în zona de mic dejun, adică să
fie un pic mai echilibrat”, adaugă nutriționistul Ionuț Ignat.

Ce produse cu proteină
recomandă nutriționistul
în alimentația copiilor
Produsele ce conțin proteină
sunt indicate copiilor, pentru că, fiind
mici, cresc, iar creșterea este indicat
să se facă pe bază de proteină. „Un
ou este ideal pentru copii, din toate
perspectivele. Are un conținut de
proteină foarte ridicat, are toate vitaminele și mineralele necesare,
conținute în gălbenuș și ar da o mână
de ajutor în echilibrarea unui mic
dejun ce are o valoare energetică
foarte crescută, dar o valoare structurală un pic mai scăzută. Structurală, în sensul în care organismul
nostru este compus în proporție de
80 la sută din proteină. N-ar strica
câte un ou pe zi”, menționează dr.
nutriționist și dietetician Ionuț
Ignat.Nutriționistul spune, de asemenea, că sursele de proteină mai
pot fi alternate, adică nu este obligatoriu să fie un ou, poate să fie și o
șuncă, poate să fie chiar și din sfera
vegetală, cum ar fi un șnițel de
soia.„Un pic mai multă proteină ar
trebui să fie adăugată pentru că ei
sunt copii, cresc, țesuturile lor sunt
în creștere și creșterea lor se face pe
bază de proteină, nu pe bază de
energie. În general, în alimentația copiilor din ziua de astăzi este o abundență de energie, adică grăsimi,
respectiv carbohidrați, mai ales pe
partea de dulce”, adaugă nutriționistul Ionuț Ignat. „Cornul și laptele” se
pot transforma într-un „Mic dejun sănătos”, însemnând că cei mici vor beneficia de o alimentație mai
sănătoasă, care îi va ajuta la creșterea și dezvoltarea lor.
Denisa PINTILIE
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Este nevoie urgent de trombocite
pentru trei bolnavi de cancer!

Este nevoie urgent de trombocite
pentru trei bolnavi de cancer. Crăciun
Zamfirachi și Adela Capriș sunt
internați la Institutul Regional de
Oncologie, secția Hematologie. Tot în
cadrul IRO este internat și cel de-al
treilea pacient ce are nevoie de
trombocite, Jănică Dobrea.
Persoanele care doresc să doneze
trombocite pentru cei trei trebuie să
se prezinte la Centrul de Transfuzii
Sanguine Iași
Trombocitele, cunoscute și sub numele de
plachete sanguine, sunt componente ale sângelui,
cu rol în procesul de coagulare. Sunt câteva categorii de pacienți care necesită donare de masă
trombocitară, printre aceștia numărându-se cei
oncologici, cei cu boli hematologice, cei care au
suferit un transplant, cei cu traumatisme sau care
au avut un accident.

Ieșenii pot dona trombocite
pentru trei bolnavi de cancer!
Crăciun Zamfirachi, în vârstă de 68 de ani,
este internat în cadrul IRO Iași și are nevoie de
trombocite pentru a putea continua lupta cu cancerul.
„Vă rog, dacă sunt persoane care pot dona
sânge. Avem nevoie pentru Crăciun Zamfirachi,
care este internat la IRO Iași, secția Hematologie.

Are nevoie urgent de trombocite! Nu contează
grupa de sânge! Cine poate și dorește să ajute o
poate face mergând să doneze la Centrul de
Transfuzie Sanguină Iași, care se află pe strada.
Nicolae Bălcescu, nr. 21, care programul de primire al donatorilor de luni până vineri, între orele
7.30 – 13.30. Vă mulțumesc din suflet!”, a precizat
Marian Haralambie, fiul lui Crăciun Zamfirachi.
Nevoie de trombocite are și Jănică Dobrea,
care suferă de leucemie.
„Tata are leucemie, este internat la IRO Iași.
Are nevoie de trombocite pentru tratament. Doar
bărbații până în 50 de ani pot dona. Puteți să ne
ajutați, donând. Să specificați numele lui și al spitalului, la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine,
după ce ați donat: Dobrea Jănică, IRO Iași. Mulțumesc și Dumnezeu să ne ajute!”, a precizat Oana
Geraldina Dobre, fiica lui Jănică Dobrea.
Ieșenii pot dona trombocite și pentru Adela
Capriș.
„Capriș Adela are nevoie de noi! Este internată
la IRO, Iași, secția Hematologie. Are nevoie de
trombocite! Facem apel la bărbații care donează
prin AFEREZĂ, cu vârsta până în 50 de ani și care
au donat în ultimele 3-6 luni!”, se menționează
într-o postare de pe contul de Facebook al organizației „Donează sânge, fii erou!”

Ce presupune donarea de trombocite
Pacienții bolnavi de cancer care sunt supuși
tratamentelor cu citostatice se confruntă cu un
nivel extrem de scăzut al trombocitelor. Cea mai

eficientă metodă pentru refacerea acestuia estre
transfuzia cu „celule VIP”, așa cum sunt numite
trombocitele de către doctori. Există un aparat
special ce separă componentele sângelui încă din
faza de donare. Prelevarea trombocitelor se face
într-un sistem autorizat, închis, steril și apirogen,
cu instrumente sterile de unică folosință. Sângele
este recoltat de la nivelul brațului, trombocitele
fiind extrase imediat din sânge, restul sângelui întorcându-se înapoi la donator.
Deoarece majoritatea globulelor roșii se întorc
la donator, intervalul dintre două trombocitafereze este de 4 săptămâni. Mai exact, orice pacient
sănătos poate dona trombocite în fiecare lună.
Este un procedeu destul de simplu, o singură oră
fiind necesară pentru a salva viața unui bolnav de
cancer. Trombocitele pot fi utilizate atât în tratamentul tuturor formelor de cancer, cât și în tratarea unor maladii rare.
Pentru cei trei bolnavi de cancer pot dona bărbații cu vârsta până în 50 de ani. Aceștia trebuie
să aibă o greutate de peste 60 de kilograme, dar
nu mai mult de 100. Donatorii trebuie să fie sănătoşi, să nu prezinte simptome de gripă sau răceală. De asemenea, trebuie să nu fi luat aspirină
sau antiinflamatorii în ultimele 5 zile şi să nu fi
consumat alcool în ultimele 48 de ore. Înainte de
donare se recomandă consumul de lichide (apă,
ceai, suc sau iaurt), cel puţin o jumătate de litru.
Venele donatorilor trebuie să permită recoltarea,
iar numărul de trombocite trebuie să fie mai mare
de 200.000/mmc.
Codruța ȘOROAGĂ
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Sărbătoare în Biserica Creștin Ortodoxă:
Sfânta Mare Muceniță Ecaterina!

Vineri, 25 noiembrie 2022, creștinii
ortodocși o sărbătoresc pe Sfânta
Mare Muceniță Ecaterina, sfânta
fecioară martirizată la începutul
secolului al IV-lea. Sfânta s-a născut
într-o familie foarte bogată și a
devenit creștină în jurul vârstei de 14
ani, fiind martirizată 4 ani mai târziu
Până în secolul XIV-lea, după vechile practici,
Sfânta Ecaterina, împreună cu Sfântul Mare Mucenic Mercurie, era sărbătorită pe 24 noiembrie,
iar Sfinții Mucenici Clement al Romei și Petru al
Alexandriei se sărbătoreau pe 25 noiembrie. Însă
datele de prăznuire au fost schimbate la cererea
Bisericii Mănăstirii Sinai.

Cine a fost
Sfânta Mare Muceniță Ecaterina
Sfânta Ecaterina s-a născut în Alexandria,
fiind fiica lui Contas, guvernatorul provinciei egiptene. Sfânta a pătimit pentru Dumnezeu în anul
305, în vremea împăratului Maximilian, fiind martirizată prin decapitare. Ecaterina era cunoscută
datorită frumuseții și inteligenței sale. Aceasta a
primit o educație aleasă, studiind lucrările celor
mai mari filozofi ai Antichității. De aceea, tinerii
din cele mai bogate familii i-au cerut mâna, însă
nu a ales pe niciunul. Le spunea părinților săi că
nu se va căsători decât cu acela care va fi mai
bogat, mai frumos și mai înțelept decât ea. Mama
Ecaterinei era o creștină care nu avea curaj să-și
recunoască credință. A trimis-o pe Ecaterina la
propriul său duhovnic, un pusnic ce trăia într-o

peșteră. Duhovnicul i-a spus că la un moment dat
va cunoaște pe cineva care o va întrece în toate:
„Frumusețea lui este mai strălucitoare decât
strălucirea soarelui, toată creația se supune înțelepciunii lui, bogățiile lui sunt răspândite în întreaga lume – ceea ce nu diminuează ci,
dimpotrivă, sporește nespusa sa noblețe”.
După încheierea spovedaniei, pusnicul i-a înmânat Ecaterinei o icoană cu Maica Domnului care îl
ținea în brațe pe Pruncul Iisus și i-a spus să se
roage cu credință pentru a o învrednici cu vederea
Fiului Său. Ecaterina s-a rugat întreaga noapte și
a reușit s-o vadă pe Fecioara Maria, care, după ce
a îngenunchiat, i l-a trimis pe Fiul său să o vadă.
Dar Iisus Hristos și-a întors fața de la ea, spunând
că El nu o putea privi pentru că era urâtă, dintrun neam de rând, săracă și fără minte, ca oricare
alta. În plus, Iisus i-a spus că nu era spălată cu apa
Sfântului Botez și fără pecetea Duhului Sfânt.
Ecaterina s-a întors la pusnic, extrem de îndurerată. Acesta a primit-o cu multă dragoste, a învățat-o adevărata credință creștină și a sfătuit-o
să-și păstreze fecioria, să se roage mereu, iar mai
apoi a botezat-o. După acesta, Ecaterinei i s-a
arătat iarăși Sfânta Fecioară Maria cu Pruncul,
dar, de această dată, Iisus Hristos a privit-o cu
tandrețe și i-a dat un inel.

Tortura și uciderea Sfintei Ecaterina
La scurt timp după ce Ecaterina a fost botezată, împăratul Maximilian a mers în Alexandria
pentru a lua parte la o mare sărbătoare păgână.
Cu acest prilej au fost sacrificate o mulțime de
animale, fiind aduse zeilor chiar și jertfe umane.

Neputând să suporte toate acestea, Sfânta Ecaterina a mers la Marele Preot și și-a mărturisit
credința într-un singur Dumnezeu, denunțând
greșelile păgânilor. Frumusețea sfintei l-a captivat pe împărat și, pentru a-i demonstra că păgânii
sunt superiori creștinilor, prin prisma religiei, a
ordonat adunarea celor mai învățați dascăli de pe
cuprinsul imperiului. Sfânta a reușit să-i învingă
pe toți cu înțelepciunea sa și i-a determinat să
creadă în Iisus Hristos. Ecaterina i-a întărit cu
semnul crucii, iar aceștia au acceptat cu curaj
moartea în numele Domnului, fiind arși la porunca
împăratului. Într-o ultimă speranță de o convingere, împăratul i-a promis Ecaterinei faimă și bogății. Tânăra a refuzat toate acestea. De aceea,
împăratul a ordonat să fie supusă la diverse torturi greu de suportat, iar mai apoi a poruncit să
fie aruncată în închisoare. În fața curții de judecată, Ecaterina a fost amenințată că va fi trasă pe
roată. Cu toate acestea, sfânta a continuat să-și
mărturisească credința în Iisus Hristos, apropiindu-se singură de roată. Atunci, un înger s-a arătat și a distrus toate instrumentele de tortură. La
văzul acestei minuni, împărăteasa și 200 de soldați și-au mărturisit credința în Dumnezeu, fapt
pentru care au fost decapitați. Împăratul a încercat iarăși să o ademenească pe Ecaterina, propunându-i să-i devină soție, cerere ce a fost
întâmpinată de un refuz. Enervat de refuzul său,
împăratul a condamnat-o la moarte prin tragere
pe o roată cu țepi, însă, când sfânta s-a apropiat
de roată, aceasta s-a sfărmat. În cele din urmă,
împăratul a hotărât decapitarea Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina.
Codruța ȘOROAGĂ

ACTUALITATE

Vineri, 25 noiembrie

<0

Dănuț Bolohan, șeful de la Biroul Vamal Iași,
aflat în arest la domiciliu pentru luare de
mită, și-a mutat averea pe numele copiilor!
Procurorii DNA au răscolit vila de lux din zona
Copou. Și un afacerist din Suceava a fost săltat

Șeful de la Biroul Vamal Iași, fost
director la nivel de regiune, a fost
plasat în arest la domiciliu pentru 30
de zile, fiind acuzat de luare de mită
într-un dosar de corupție,
instrumentat de procurorii DNA. În
ultimii ani, Dănuț Bolohan și-a pus la
adăpost averea, iar proprietățile au
fost trecute pe numele copiilor. Chiar
și așa, a recunoscut că a primit
cadouri în bani. La un moment dat i-a
vândut ginerelui un autoturism
pentru care a încasat 88.000 de lei.
În dosarul DNA a fost plasat în arest
la domiciliu și Iulian Culipei,
afacerist din Suceava, care i-ar fi
oferit mită lui Dănuț Bolohan. Din
birourile Vămii, procurorii au ridicat
mai multe documente
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a făcut
primele victime în dosarul de corupție ce a vizat
mai mulți funcționari de la Biroul Vamal de Frontieră Iași, din zona Tehnopolis. Anchetatorii au

arătat că s-a adus un prejudiciu de aproape 12 milioane de euro, după ce articole de îmbrăcăminte
și parfumuri contrafăcute au fost introduse în
țară. Cu ajutorul mai multor funcționari a fost evitată plata taxelor. În cursul zilei de ieri, 24.11.2022,
magistrații de la Tribunalul Iași au respins propunerea procurorilor pentru emiterea mandatului de
arestare. În schimb, inculpații au fost plasați în
arest la domiciliu, timp de 30 de zile. Este vorba
despre Dănuț Bolohan, șeful Biroului Vamal de
Frontieră Iași, fost director general la Vama Iași,
Cristian Timofte și Simona Andreică, vameși în
cadrul aceluiași birou, și Iulian Culipei, administratorul unei societăți comerciale. Inculpații au
fost aduși la Tribunal în jurul orei 13:00, în aceeași
dubă. Simona Andreică și Iulian Culipei și-au acoperit fețele, însă nu și ceilalți doi inculpați din
dosar. Perchezițiile DNA au vizat 162 de locații din
toată țara.

Dănuț Bolohan
a mutat averea pe numele copiilor,
dar trăiește în vila fiului
De mai mulți ani, declarația de avere a lui
Dănuț Bolohan s-a subțiat brusc. Spre exemplu,

în 2018 a donat două apartamente din Suceava, de
unde este originar, celor doi copii: Oana Bolohan,
actuală Parasca, medic de profesie, și Andrei Bolohan. La un moment dat, Dănuț Bolohan a achiziționat un apartament în complexul Exclusive
Residence al fraților Negurici. Apoi, în 2020 a
cumpărat o vilă într-un duplex din compelxul
„London House”, cu peste 200 mp utili, din apropierea restaurantului „La Castel”, pe Aleea Sadoveanu. În actele de proprietate apar Andrei
Bolohan, fiul șefului de la Vamă, și Elena Margareta Bolohan. De fapt, Dănuț Bolohan locuiește în
vila din Copou. Concret, fostul director de la Vamă
a jonglat cu proprietățile, în ultimii ani, ca să li se
piardă urma. Perchezițiile domiciliare efectuate
de DNA în cursul zilei de 23.11.2022 au vizat și locuința din Copou. Spre seară, Dănuț Bolohan a
fost reținut pentru 24 de ore.

A primit 88.000 de lei
de la ginere pentru un autoturism
Revenind la declarația de avere, în 2019, vameșul apare cu un împrumut de 20.000 de euro,
luat de la Ioan Bolohan, dar și cu salariul anual de
96.479 de lei. În 2020, Dănuț Bolohan declară că
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a primit, la rândul lui, un apartament de 49,21 mp,
în Suceava, tot printr-o donație. Declarația este
completată cu un credit bancar de 140.689 de lei,
scadent în 2024. În anul 2021, Dănuț Bolohan mai
spune că a cumpărat un autoturism marca Kia
Sportage, fabricat în 2020, dar a și vândut alt autoturism, cu 88.000 de lei, lui Valentin Parasca, ginerele șefului de la Vama Iași. Nu este menționat
dacă este vorba despre aceeași mașină. Susținut
de PNL, Dănuț Bolohan a fost de mai mule ori director general al Vămii, la nivel de regiune (Iași,
Suceava, Bacău, Neamț, Vaslui, Botoșani). Când
la putere veneau alte partide, Bolohan revenea pe
postul de la Biroul Vamal de Frontieră, unde era
titular. Din cauza problemelor penale, șeful Biroului Vamal va fi suspendat din funcție.

S-a trezit cu un cadou,
în bani, de 40.000 de euro
În 2022, în luna aprilie, Dănuț Bolohan depune
din nou o declarație de avere care suferă o serie
de modificări. Șeful de la Biroul Vamal de Frontieră Iași declară că, pe data de 10.12.2021, a vândut un apartament cu 40.000 de euro către
Mihăiță Lavric și Brîndușa Daniela Lavric. Pe data
de 19.03.2022 a vândut un autoturism către Alexandru Htema, pentru care a primit 20.000 de
euro. Același document mai arată că a primit și
un cadou de 40.000 de euro de la Ioan Bolohan,
după ce a stins datoria de 20.000 de euro. Același
Ioan Bolohan îi lasă moștenire și suma de 16.200
de lei. Pe 15.06.2022, Dănuț Bolohan revizuiește
din nou declarația de avere și anunță că a cumpărat un apartament în Iași, cu o suprafață de 49,8
mp. Proprietar apare și soția vameșului, Anișoara
Bolohan, beneficiara unei pensii private anuale de
18.175 de lei. Apropiații familiei Bolohan au precizat pentru BZI că soția nu a avut un loc de muncă
în timpul căsniciei cu șeful de la Vamă.

Procurorii DNA au urmărit faptele de
corupție de la începutul anului 2022!
Taxa era de 300 de euro/camion
În ordonanța procurorilor DNA se arată că faptele au fost comise de la începutul anului 2022.
Astfel, funcționarii vamali ar fi favorizat mai multe
societăți care importau produse textile și parfu-

muri contrafăcute din Turcia. Transportul era realizat cu autovehicule înmatriculate în Polonia, Turcia sau Slovacia. Procurorii au arătat că vameșii
nu verificau marfa și că taxele vamale erau evitate
de administratorii firmelor. Apoi, mărfurile ajungeau în centre comerciale din Iași, Suceava, Botoșani, Ilfov, Sibiu, Arad, Ialomița sau București.
Anchetatorii au mai aflat că vameșii percepeau o
taxă de 300 de euro pentru fiecare. Dănuț Bolohan
ar fi colectat sume importante atât de la angajați,
cât și de la administratorii societăților, direct interesați să treacă mărfurile prin vamă. „Inculpatul
Bolohan Dănuț, în calitatea menționată mai sus,
beneficiind și de ajutorul inculpatei Andreică Simona, ar fi pretins și primit de la mai mulți oameni
de afaceri, printre care și cel reținut în prezenta
cauză, suma totală de 24.500 USD. De asemenea,
inculpatul Bolohan Dănuț, în aceeași calitate, ar fi
pretins și primit de la doi subalterni, inculpații Timofte Cristian și Tîrnovanu Cristinel-Leonard, fo-

loase patrimoniale, constând în sume de bani și
alte produse, pentru a fi programați de serviciu în
intervalele orare în care în vamă ajungeau mijloacele de transport ce aparțineau societăților comerciale cercetate în prezenta cauză”, au
transmis procurorii DNA. Dănuț Bolohan este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, Simona Andreică – complicitate la luare de mită, Cristian
Timofte – dare de mită în formă continuată, Iulian
Culipei – dare de mită. După perchezițiile de acum
două zile a fost audiat și Leonard Cristinel Tîrnovanu, funcționar vamal din subordinea lui Dănuț
Bolohan. Procurorii l-au acuzat de dare de mită,
dar l-au pus sub control judiciar, timp de 60 de
zile. În vara anului 2022, Vama Iași a fost în centrul
unui scandal în momentul în care s-a anunțat că
vor fi scoase la concurs mai multe posturi vacante. Până la urmă, mulți candidați au picat
proba scrisă.

Afaceristul din Suceava a
înregistrat vânzări de 1 milion de euro
În ceea ce-l privește pe Iulian Culipei, acuzat
de dare de mită, inculpatul apare ca administrator
al societății Elams Express SRL, cu sediul social
în Suceava. Înființată în 2016, timp de 4 ani, firma
nu a avut relații comerciale notabile. Abia în 2021,
cifra de afaceri a firmei explodat, ajungând la 5,1
milioane de lei. Datele pe anul 2022 nu sunt disponibile. Surse din anturajul inculpatului au arătat
că acesta deține un magazin în Suceava, unde
este comercializată o gamă largă de produse.
Dănuț Bolohan, șeful de la Biroul Vamal Iași, în
arest la domiciliu pentru luare de mită, și-a mutat
averea din timp pe numele copiilor. Rămâne de
văzut dacă, la un moment dat, va fi trimis în judecată pentru faptele de corupție invocate de DNA.
Ciprian BOARU

ACTUALITATE

Vineri, 25 noiembrie

<2

Anunț de angajare cu surprize! Un tânăr
de 19 ani a plătit 450 de lei, taxă de
training, dar nu i-a mai răspuns nimeni!

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din
județul Iași, a plătit 450 de lei, taxă
de training, unei persoane ce
pretindea că îl va angaja. Anunțul de
angajare a fost găsit de tânăr într-un
grup de pe Facebook. Viramentul l-a
efectuat printr-o aplicație de banking
online. Contul și beneficiarul nu fac
referire la aceeași persoană juridică
Iunian Florin Ciobanu este un tânăr din comuna ieșeană Deleni. Acesta dorea să își găsească un job pentru a putea să se întrețină, iar
în 2023 să meargă să se înscrie la facultate, în municipiul Iași. Fără experiență prea multă, acesta a
fost escrocat pe Facebook, prin metoda „trainingului plătit“. Persoana de contact din anunț a purtat conversații doar pe Messenger, iar în final,
când s-a văzut cu banii, a blocatul contul, a șters
totul și s-a făcut nevăzut.

A plătit 450 de lei, taxă de training,
iar apoi nu i-a mai răspuns nimeni
Anunțul de angajare oferea un post pentru
amplasarea comenzilor online la câteva magazine
foarte cunoscute. Tânărului i s-au solicitat 450 de
lei, drept taxă de training, cu promisiunea că,
după ce va termina cele 3 zile de training, banii îi
vor fi virați înapoi în cont. „Oferta era foarte atrac-

tivă, așa că i-am contactat. La profilul respectiv
apărea poza unei fete. Aceasta mi-a spus să îi
scriu un mesaj în privat. Toată conversația am
purtat-o așa. Mi-a spus că pentru a obține job-ul
trebuie să urmez un training, timp de 3 zile, iar
acesta costă 450 de lei. Mi-a spus să achit câte
150 de lei pentru fiecare zi. Banii i-am transferat
cu ajutorul unei aplicații de banking. Au promis că
după ce voi termina trainingul îmi vor vira banii înapoi. Acest lucru nu s-a mai întâmplat. După ce
mi-au spus că am obținut postul nu mi-a mai răspuns pe Facebook. Contul era inactiv!“, precizează Iunian Florin Ciobanu.
După ce l-au pus să realizeze câteva teme ce
i s-au părut dubioase, tânărul precizează că i s-a
adus la cunoștință că va susține un interviu cu directorul companiei. Interviul s-a desfășurat online, fără cameră pentru a îl putea vedea pe cel ce
îi va fi șef. După câteva zile, Iunian Florin Ciobanu
a fost contactat de aceeași persoană și i s-a spus
că a obținut postul, însă în ziua următoare nu i-a
mai răspuns nimeni.

Anunțul de angajare
era postat pe Facebook
Tânărul a găsit anunțul de angajare într-un
grup destinat ofertelor de muncă de pe rețeaua
de socializare Facebook. Acesta mărturisește că
anunțul părea foarte real, conceput de o firmă serioasă. Beneficiile oferite de presupusul angajator

erau avantajoase. Salariu atractiv, bonusuri, reduceri la comenzi și flexibilitate în organizarea
propriului program. Fără a avea experiență, tânărul în vârstă de 19 ani a crezut că a avut noroc și
că va avea primul lui job serios și bine plătit.
„Am început să îmi ridic un semn de întrebare.
Nu am înțeles de ce am vorbit doar pe Messenger
și nu înțelegeam de ce fata respectivă ce pretindea că lucrează în companie nu avea nimic altceva postat pe Facebook. Când am văzut că nu
îmi mai răspunde mi-am dat seama că a fost o
țeapă. Am crezut că lumea este serioasă, dar se
pare că m-am înșelat!“, declară dezamăgit Iunian
Florin Ciobanu.
Tânărul menționează că ar fi avut mare nevoie
de un job stabil. În acest an a terminat liceul și ar
fi vrut să muncească pentru a se putea întreține.
În 2023, acesta dorește să se înscrie la facultate.
Iunian Florin Ciobanu nu este singurul ce a luat
țeapă pe Facebook. O ieșeancă a primit total altceva când a efectuat o comandă de haine de pe
rețeaua de socializare. Metode de a face bani
rapid sunt nenumărate, țeapă cu oale sau credite
avantajoase sunt doar câteva idei ale unor persoane foarte ingenioase.
Tânărul precizează că nu crede că își va mai
vedea cei 450 de lei din taxa de training, întrucât
contul în care e efectuat transferul nu are legătură cu beneficiarul pe care l-a trecut.
Adnana GAFTON

<3

ACTUALITATE

Vineri, 25 noiembrie

După bătaia de la sala de fitness
„Body Line” au început amenințările!
„Sună la recepția sălii și amenință, zic
să nu ne punem cu arabii că o să fie rău”

După bătaia de la sala „Body Line”
din cartierul Alexandru cel Bun, unde
doi băieți şi-au împărţit pumni şi
picioare ca într-un ring de box, din
cauza unei fete, noi intrigi și-au făcut
loc. Se pare că personalul a fost
amenințat telefonic de cunoștințele
bătăușului de origine arabă
Doi bărbați s-au luat la bătaie din cauza unei
femei, în urmă cu câteva zile. Se pare că iubita
unui arab ce frecventa deseori sala a devenit
motiv de discordie între acesta și un alt tânăr, cu
care cuplul împărțea spațiul. Conflictul a început
brusc. Pe imaginile de pe camerele de supraveghere se observă cum cei doi trec unul pe lângă
altul şi din senin încep să se lovească. Tânărul de
origine arabă este cel care îl lovește pe român în
nenumărate rânduri.
Din informațiile furnizate de o angajată pentru
reporterii BZI, ieșeanul care a încasat bătaie a
ajuns în spital. În plus, acesta ar fi angajat al Serviciului Român de Informații (SRI). Acum, angajații
de la „Body Line” au declarat că primesc apeluri

de la arabi, în care sunt certați și amenințați de
aceștia că nimeni nu se pune cu arabii.

Prietenii bătăușului
de origine arabă amenință angajații
La scurt timp după ce un arab și un român,
angajat al SRI, s-au luat la bătaie într-o sală de
sport din Iași, noi detalii ies la iveală.
Personalul de la „Body Line” a precizat faptul
că telefonul recepției sună neîncetat de două zile,
amicii arabului fiind de vină. Bărbații ar contacta
telefonic angajatele de la sală pentru a le amenința.
„De ieri sună la recepția sălii și amenință, zic
să nu ne punem cu arabii că o să fie rău. Nu știm
care e nemulțumirea lor, nu există o explicație.
Fetele de la recepție nici nu apucă să spună ceva
că li se închide telefonul în nas. Își spun discursul
și gata. Până acum am primit cam patru apeluri
de la ei, de pe patru numere diferite. Noi ne-am
făcut doar datoria, în rest nu mai știm ce se întâmplă cu ei, am lăsat lucrurile să decurgă normal, dar ei insistă”, a declarat Cristina Irimiea,
angajată a sălii de fitness.

Bătaie ca într-un
ring de box la o sală de fitness
Amintim că o bătaie cruntă a avut loc într-o
sală de fitness din Iași, pe data de 19 noiembrie.
Doi bărbați și-au împărțit pumni și picioare din
cauza unei fete. Cei doi s-au ales cu dosare penale. Scandalul ar fi pornit de la o neînțelegere
între cei doi, care s-ar fi certat pentru o fată. Tinerii au fost despărțiți, în cele din urmă, de zeci
de persoane care se aflau în sală la acel moment.
Potrivit reprezentanților sălii de fitness, conflictul
a pornit între un cetățean arab și un alt bărbat,
care se pare că ar fi un angajat al SRI. „Bătaia a
pornit de la o fată. Veneau constant la sală, dar
până acum nu am avut probleme cu niciunul dintre ei. Fata ar fi fost prietena arabului și cumva
românul s-a băgat peste, din ce am auzit. Unul se
antrena într-un colț de sală, celălalt în alt colț, iar
la un moment dat s-au întâlnit la mijloc și s-au
lovit unul de celălalt, cu umărul, iar asta a fost de
ajuns ca să înceapă scandalul. Din ce am aflat, angajatul de la SRI este în spital pentru că s-a lovit
cel mai mult, căzând, la un moment dat”, a adăugat Cristina Irimiea.
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

PUBLICITATE
Nr.483435-6/ nr.209456-6/ nr.203755-6/23.11.2022
ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR MOBILE
In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va
facem cunoscut ca in ziua de 08, luna decembrie, anul 2022 , ora 10, in
Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri
mobile, proprietate debitorilor:
1.Dosar de executare nr.9393 Anunț privind vanzarea bunurilor
mobile Nr. 483435-6 din 23.11.2022 GRAND CONSTRUCT IRIROX SRL,
prima licitatie:
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare
nr.9393; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul;
Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv
TVA (lei);
Cota TVA/ neimpozabil/scutit*
Mașina tencuit -Model PCS; an fabricatie 2020; stare tehnica buna;
A.J.F.P. Iasi;
20.800; 19%
Pompa Airles zugraveala; marca Bisonte; model PAZ6860E; an
fabricatie 2021; stare tehnica buna; A.J.F.P. Iasi;
3.000; 19%
Pompa Airles; marca Bisonte; model PAZ6325iC ; an fabricatie 2019;
stare tehnica buna;
A.J.F.P. Iasi;
3.500; 19%
Pompa plast Coat; model HP30 ; an fabricatie 2020; stare tehnica
buna;
A.J.F.P. Iasi;
25.200; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin,cam. 107, telefon 0232/
213332,int.2110 sau 2236– inspector Birsan Florina.Dovada platii taxei de
participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatie - utilizand
numarul de evidenta a platii: 82230012200000000000175.
2.Dosar de executare nr.9393.1 Anunț privind vanzarea bunurilor
mobile Nr. 209456-6 din 23.11.2022 ERIKA-INVESTSRL , prima licitatie:
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare
nr.9393.1;
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv
TVA (lei);
Cota TVA/ neimpozabil/scutit*
Autoutilitara N1-BC autotractor marca RENAULT MAGNUM ; model
DXI480; an fabricatie 2011; nr.identificare: VF617GKA000021086;
motorina; cilindree 12777cmc; tractiune spate; km parcursi 882000 km;
culoare albastru; nr.inmatriculare IS-44-YES;(stare buna)
A.J.F.P. Iasi
77.989; 19%
Semiremorca O4; caroserie DA06 cu prelata; marca KRONE; tipul
SDP27; an fabricatie: 2005; culoare: albastru; nr.identificare:
WKESDP27051248423; dotari standard; nr.inmatriculare: IS-48-YES;
(stare buna);
A.J.F.P. Iasi;
19.010; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin,cam. 107, telefon 0232/
213332,int.2110 sau 2236– inspector Birsan Florina.Dovada platii taxei de
participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatie - utilizand
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numarul de evidenta a platii: 82230012200000000000178.
3.Dosar de executare nr.9393.1 Anunț privind vanzarea bunurilor
mobile Nr. 203755-6 din 23.11.2022 ERIKA-INVESTSRL, prima licitatie:
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare
nr.9393.1;
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul; Preţul de evaluare saude pornire al licitaţiei, exclusiv
TVA (lei);
Cota TVA/ neimpozabil/scutit*
Semiremorca O4-caroserie DA14transport vehicule fără tractiune;
marca KOEGEL; tipul SN; an fabricatie: 2003; culoare: gri;
nr.identificare:
WKOSNC02430708937;
dotari
standard;
nr.inmatriculare: IS-32-YES; (stare buna); A.J.F.P. Iasi;
42.897; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin,cam. 107, telefon 0232/
213332,int.2110 sau 2236– inspector Birsan Florina. Dovada platii taxei de
participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatie - utilizand
numarul de evidenta a platii: 82230012200000000000176.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa
instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita
pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la
termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa
prezinte oferte de cumparare.
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte
de data licitatiei, urmatoarele documente:
a) oferta de cumparare;
b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub
forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a
licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO34TREZ406506701XXXXXXX, beneficiar Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Iaşi, cod de identificare fiscala 4540909, deschis la
Trezorerie Municipiul Iasi, utilizind numărul de evidenta a platii indicat pe
fiecare debitor.
c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de
inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in
limba romana;
f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de
identitate/pasaport;
h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica
faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.
Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a
patrimoniului national sau altele asemenea.
Alte informații de interes pentru cumparator, după caz:
Bunurile mobile se afla în custodia debitorilor.
Data afisarii: 25.11.2022

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 CiurchiIași. Facilități: centrală, frigider,
aragaz, mașină de spălat, TV în
fiecare cameră, mobilă nouă și
recondiționată, uși noi moderne,
parter. Actele prin notariat.
Telefon: 0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,
parțial mobilate, parter, aprox.
85 mp fiecare, cu gradină în
față, zonă rezidențială. Tel.
0745. 096992.
ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.
Societate comercială oferă
spre închiriere spațiu pentru
activități de birouri/servicii/
producție în suprafața de 208
mp situat în Iași, str.
Clopotari, nr. 11, bloc 628,
parter. Relații la adresa e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

ANUNȚURI

Vineri, 25 noiembrie

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.

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.

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

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

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

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,
VELROM SRL, Relații la:
0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CAL
EA CHISINAULUI NR.33.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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,
B-Dul 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.co
m.
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.

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, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
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.
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:
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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, 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.
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Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
SA. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
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.

STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

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

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

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

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

Muncitor necalificat, studii
generale/medii, fără experiență
precizată, ARCADIA HOSPITAL
SRL. Relații la:0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro.

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

Municitor 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.

Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.

Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.

Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.

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

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.

Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,

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

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

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

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

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

Inginer mecanic, studii
superioare, fără experiență
precizată, 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.

experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM.MIROSLAVA.

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.
Manipulant marfă, fără studii și

Muncitor necalificat, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY SA.
Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com,
COM. MIROSLAVA.
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.
Municitor 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.
Ospătar, fără studii și experiență
precizate, FULGER MIRALEX SRL.
Relații la: 0749215034, ALEEA
DECEBAL NR.2, BL.B7, SC.A,
ETJ.4, AP.17.
Personal citire contoare, minim 8
clase, fără experiență precizată,
MSC OPERATIONAL SA .Relații la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.
Programator, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL .Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com

MEDIU
Societatea comercială AUTOBILD
GRUP, RO 39286260, anunță
depunerea cererii pentru emiterea
Autorizației de mediu pentru
obiectivul 4520 Întreținerea și
Repararea Autovehiculelor având
ca obiect de activitate amplasat în
Com Popricani, str.sat Vânători,
hala CI. Documentația tehnică
poate fi consultată la sediul firmei
din str.Canta, nr.43, tel/fax
0787454890 sau la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iasi,
Calea Chișinăului, nr.43.
Eventualele obeservații ale
publicului referitoare la activitatea
și amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Iași,
Calea Chișinăului, nr.43.
CUPSAN CATALIN VASILE,
CUPSAN CATALIN MONICA
ELENA, PUSCASU VASILE SI
PUSCASU OFELIA MONICA, titulari
ai : ELABORARE P.U.Z.INTRODUCERE TEREN IN
INTRAVILAN PENTRU
OBIECTIVULUI : CONSTRUIRE
LOCUINTE unifamiliale, amplasat in
Judetul Iasi, Extravilan Bucium,
conform anexa 1 la Certificat de
Urbanism, T.137, anunță publicul
interest asupra deciziei etapei de
încadrare – proiectul de
plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesită evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Observațiile publicului cu privire la
decizia etapei de încadrare se
primesc la sediul APM Iași – Calea
Chișinăului, nr. 43, în zilele de lunijoi (orele 8.00 – 16.30) și vineri
(orele 8.00-14.00) în termen de 10
zile calendaristice de la publicarea
anunțului.
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A început cea de-a 18-a ediție a campaniei „Prietenii lui Moș Crăciun”!
Împreună cu dumneavoastră, să fim alături de cei nevoiași
să pună umărul la bunăstarea unor oameni necăjiți. În fiecare an, colecta umanitară organizată de
Cotidianul BZI a fost un proiect de succes. Acest
lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul dumneavoastră, al oamenilor cu bani și cu suflet mare din
județul Iași. În preajma Sărbătorilor de Iarnă am
fost aproape de oamenii nevoiași din județul Iași,
le-am oferit alinare celor care nu au pe nimeni și
care nu mai au vreo speranță de mai bine. Cu toții
trebuie să arătăm nu doar deschidere, ci și compasiune și înțelegere pentru cei din jurul nostru,
pentru cei cu care soarta nu a fost atât de bună.

Până la minunata noapte de Crăciun
2022 au rămas doar câteva
săptămâni, iar Cotidianul BZI, în
parteneriat cu Asociația Culturală
Europeană, a demarat o nouă ediție a
campaniei umanitare „Prietenii lui
Moș Crăciun”. Ajunsă la cea de-a 18a ediție, cea mai mare campanie
umanitară din Iași vine în sprijinul
oamenilor necăjiți, copii, adulți sau
bătrâni, care nu au ce pune pe masă
de sărbători. În acest sens, publicăm
numărul de cont al Asociației
Culturale Europene, în care pot fi
depuse donațiile. Acesta
este RO43BRDE240SV36451702400,
deschis la BRD – Sucursala Iași
Până la minunata noapte de Crăciun 2022 au
rămas doar câteva săptămâni, iar Cotidianul BZI,
în parteneriat cu Asociația Culturală Europeană,
a demarat o nouă ediție a campaniei umanitare
„Prietenii lui Moș Crăciun”. Ajunsă la cea de-a 18a ediție, cea mai mare campanie umanitară din
Iași vine în sprijinul oamenilor necăjiți, copii, adulți

Bursa bârfelor

sau bătrâni, care nu au ce pune pe masă de sărbători. Datorită dumneavoastră, oamenilor cu suflet mare, campania umanitară „Prietenii lui Moș
Crăciun” rămâne cea mai mare colectă publică din
județul Iași. Rugăm oamenii de bine din Iași să
răspundă pozitiv și în acest an și să aleagă să vină
în ajutorul celor nevoiași.

A început cea de-a 18-a ediție
a campaniei „Prietenii lui Moș Crăciun”!
Împreună cu dumneavoastră,
să fim alături de cei nevoiași
Dincolo de criză, pandemie, campanii electorale sau dificultăți financiare, ani la rând, oamenii
cu suflet mare din Iași au înțeles să ofere din puținul lor și acelor semeni cu care soarta nu a fost
la fel de darnică. Fie că vorbim despre oameni de
afaceri, rectori, șefi de instituții, parlamentari,
profesori universitari, aleși locali și județeni sau
medici, aceștia s-au alăturat maratonului umanitar derulat de echipa cotidianului BZI. De la lansarea campaniei, în urmă cu 18 ani, peste 12.000
de copii, bătrâni și familii nevoiașe au primit un
ajutor consistent cu ocazia sărbătorilor. Campania umanitară „Prietenii lui Moș Crăciun” a reușit
an de an să adune sute de persoane care au ținut
fi colaborat foarte bine cu anchetatorii și i-ar fi
înfundat bine pe Geluțu și pe Beleaua. Acum, babele nu bagă mâna în foc că e așa, dar asta se
aude prin Târg. Săndel e mai micuț așa și cică
are fobie de pușcărie. Astea fiind spuse, era în
stare să o toarne și pe mama lui, numai să nu
ajungă la mititica... Mai multe, în alte ediții!

Cum se negocia câștigul în cazinou la
Iași. Animatoare puse să danseze live

Se aude că el
i-a înfundat pe Corduneni
După toată ninorocirea din lumea enterlopă,
cică unul din grup a cedat și a turnat tot în fața
procororilor. Ne referim aici la cazul cu Cordoanele și cu terenurile... Cică un anume Săndel ar

În continuarea rubricuței de azi, babele vă
mai povestesc câteva zvonuri despre cazinourile
răscolite de mascați. Cică toată treaba era foarte
bine pusă la punct, iar Beleaua și frații erau un
fel de echipă de intervenție. Lucrurile funcționau
simplu. În momentul în care un jucător câștiga o
sumă mărișoară, de 20-30 de mii de lei, unul dintre frați era anunțat. Imediat ajungea la cazinou
și purta o discuție cu fericitul câștigător care era

Campania umanitară
„Prietenii lui Moș Crăciun”, o campanie
din suflet pentru cei de lângă noi
Timp de aproape 4 săptămâni vom publica zilnic, în paginile cotidianului BZI și pe site-ul
www.bzi.ro, onorabila listă a prietenilor lui Moș
Crăciun. Lista va rămâne deschisă pentru oamenii
de bine, care au înțeles că din puținul lor pot să le
ofere un ajutor, oricât de mic, unor copii și bătrâni
care au uitat de când nu au mai mâncat un cozonac, o portocală sau o bucată de carne. Acestora
li se adresează campania umanitară „Prietenii lui
Moș Crăciun”, o campanie din suflet pentru cei de
lângă noi, pentru cei cu care viața nu a fost deloc
darnică. Publicăm numărul de cont al Asociației
Culturale Europene, în care pot fi depuse donațiile.Acesta este RO43BRDE240SV36451702400,
deschis la BRD – Sucursala Iași. Orice ieșean sau
om de afaceri care dorește să pună umărul pentru
a aduce o rază de bucurie în sufletele unor persoane necăjite o poate face, donând bani în contul
asociației.
Lista primilor prieteni ai lui Moș Crăciun se
poate vedea pe www.bzi.ro
Vă mulțumim!

sfătuit prietenește că ar fi bine să-și păstreze
câteva sute de lei și să plece. Nici animatoarele
nu scăpau de frați. Erau puse să danseze, erau
filmate și, mai apoi, videoclipurile ajungeau pe
net... Cine mai știe ce...

Vrea să-și împace subalternii
pe care i-a ascultat și filmat
La final de rubricuță, babele vă dau de veste
despre Găborel Hohla de pe la agricolă. După ce
a fost ditamai scandalul cu filmatul și înregistratul, direftorul vrea să-i împace pe angajați și deja
s-a gândit să dea o mega petrecere de Crăciun.
Când au auzit de inițiativa direftorului, angajații
au anunțat că nu vor la nicio petrecere. Au zis că
sunt filmați și ascultați destul în birouri, nu vor
să mai stea și față în față cu direftorul... Mai povestim despre ce se întâmplă în enstetuția asta
și în alte ediții...

