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În cadrul ședinței ordinare 
în care a fost convocat 
plenul Consiliului Local au 
fost votate și adoptate 45 
de proiecte de hotărâre 

  
Consilierii locali ai municipalității 

s-au reunit în ședința ordinară orga-
nizată pe data de 3 februarie 2023 
pentru a vota cele 46 de proiecte de 
hotărâre. Dintre acestea, doar 45 au 
primit votul majorității, fiind și adop-
tate. Astfel, singurul proiect respins, 
de la votul căruia grupul PSD s-a ab-
ținut, a fost cel privind aprobarea 
vânzării prin licitație publică a tere-
nului în suprafață de 260 mp, apar-
ținând domeniului privat al 
municipiului Iași. Proiectul de hotă-
râre numărul 19 a fost retras. Acesta 
prevedea concesionarea, prin licita-
ție publică, a terenului ce este pro-
prietate a municipalității, în 
suprafață de 2.020 mp, situat pe 
strada Aurel Vlaicu.  

Peste 40 de proiecte de 
hotărâre au fost adoptate 
de către consilierii locali 
ai municipalității ieșene 
Primăria Municipiului Iași a orga-

nizat ședința ordinară în cadrul că-
reia peste 40 de proiecte de 
hotărâre au fost adoptate. Printre 
acestea se regăsesc și cele privind 

declanșarea procedurii de selecție a 
membrilor din cadrul Consiliului de 
Administrație a societăților Citadin 
S.A și Termo-Service S.A. În același 
timp, în cadrul ședinței ordinare a 
fost votat și aprobat proiectul de ho-
tărâre privind modificarea și com-
pletarea Hotărârii Consiliului Local în 
legătură cu adoptarea impozitelor și 
taxelor locale, dar și a altor sume 
care vor deveni parte a bugetului 
local pentru anul 2023. Plenul Con-
siliului Local a votat favorabil pentru 
susținerea structurilor sportive. Ast-
fel, potrivit proiectului, a fost apro-
bată acordarea sumei de 9,9 
milioane de lei către Asociația „Clu-
bul Sportiv Municipal Politehnica” 
Iași. Prin această hotărâre a fost vo-
tată și acordarea sumei de 1,5 mi-
lioane de lei către Clubul Sportiv 
Politehnica Iași, cu titlu de finanțare. 
Pentru derularea proiectelor spor-
tive va fi acordată suma de 405 mii 
de lei. Municipalitatea va finanța, pe 
lângă acestea, și alte cluburi spor-
tive, cum ar fi Asociația „Clubul 
Sportiv Arsenal”, cu suma de 42.000 
de lei, Asociația „Clubul Sportiv Atle-
tis”, cu suma de 43.000 de lei, dar și 
alte cluburi din Iași. Aleșii locali au 
adoptat printre acestea și proiectul 
de hotărâre privind închirierea unor 
spații în incinta unității de învă-
țământ a Liceului „Miron Costin” din 
Iași, dar și din cadrul Colegiului Na-

țional „Emil Racoviță”. În ceea ce pri-
vește planul urbanistic zonal din 
strada Sergent Grigore Ioan, numă-
rul 10, din cauza faptului că avizul 
comisiei de urbanism a fost nefavo-
rabil, acest proiect a fost respins, 
prin vot, de către consilierii locali. 
Consilierii USR l-au propus pe con-
silierul local Iulian Neculau în cadrul 
proiectului de hotărâre privind ale-
gerea Președintelui de ședință al 
Consiliului Local al municipiului Iași, 
care va conduce ședințele Consiliu-
lui Local și va semna hotărârile 
adoptate pentru o perioadă de 3 luni, 
începând cu luna martie a anului 
2023. Acest proiect a fost adoptat în 
unanimitate de voturi. 

Problema câinilor fără 
stăpân și necesitatea unor 
park and ride-uri, discutate 
în plenul Consiliului Local 
Consilierii locali, împreună cu 

primarul Iașului, Mihai Chirica, au 
purtat discuții și în ceea ce privește 
problema câinilor fără stăpân. Edilul 
a transmis asigurări cetățenilor cu 
privire la acest aspect, susținând că 
Primăria Iași are în vedere problema 
și se ocupă constat de aspectele pri-
vind soluționarea cât mai rapidă. „De 
foarte multă vreme ne ocupăm de 
această problemă. Noi ne facem da-
toria atât cât ne permite legea și o 
facem cât se poate de corect. Acolo 

unde sunt probleme, de fiecare dată 
acționăm. Nu o facem public, pentru 
că este un domeniu sensibil, dar noi 
ne facem datoria în temeiul legii ani-
malelor. Zilele trecute am descins 
de-a dreptul în unele curți unde erau 
foarte multe probleme. Cum ar fi si-
tuația de la Țigarete, de la Pieta și al-
tele. Dar nu suntem abuzivi”, a 
precizat Mihai Chirica, primarul Iașu-
lui. Consilierul PSD Ovidiu Laicu a 
susținut, în cadrul ședinței, necesi-
tatea unor zone destinate pentru 
park and ride. Aceste zone special 
amenajate ar oferi posibilitatea ce-
tățenilor să parcheze mașina în si-
guranță și să folosească transportul 
în comun. Primarul Iașului a ținut să 
precizeze faptul că aceste locații nu 
for aduce un rezultat semnificativ în 
ceea ce privește decongestionarea 
tragicului. „Nu sunt împotrivă! Însă 
acest lucru nu va aduce un rezultat 
în prioritatea decongestionării trafi-
cului. Avem deja un proiect tehnic 
realizat în zona CUG”, a precizat 
Mihai Chirica, edilul Iașului.  

Peste 40 de proiecte de hotărâre 
au fost adoptate de plenul Consiliului 
Local în cadrul ședinței ordinare din 
data de 3 februarie 2023. Ședința a 
durat peste 4 ore, timp în care con-
silierii locali au purtat discuții și au 
supus votului proiectele de hotărâre 
aprobate prin ordinea de zi.  

Alexandra MAISNER

Peste 40 de proiecte de hotărâre au fost adoptate 
în ședința ordinară a plenului Consiliului Local
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Peste 1 milion de euro este valoarea 
investiției pentru modernizarea 
drumurilor din comuna Țibănești, 
județul Iași. Procedura pentru 
execuția lucrărilor este programată 
la finalul lunii februarie 2023. Oferta 
cu prețul cel mai mic este un criteriu 
de departajare a ofertelor 

 
Primăria comunei Țibănești, județul Iași, 

anunță investiții în localitate. Pe data de 
20.02.2023, autoritatea contractantă va organiza 
o licitație pentru modernizarea mai multor dru-
muri din localitățile Țibănești, Războieni și Glode-
nii Gândului. Valoarea investiției este de 5.811.195 
de lei, fără TVA, aproape 1,1 milioane de euro. Co-
misia de evaluare va alege oferta constructorilor 
cu prețul cel mai mic. „Rolul lucrărilor care fac 
obiectul contractului este de a prelua cantitatea 
de noroi antrenată de cauciucuri pe timp ploios. 
Prin realizarea drumurilor, colectarea și dirijarea 
apelor pluviale se va asigura confortul necesar 
pentru circulația rutieră pe toată perioada anului. 
Antreprenorul va îndeplini toate cerințele/condi-
ționalitățile impuse prin avizele și acordurile 

emise de instituțiile abilitate, care au stat la baza 
obținerii autorizației de construire pentru execu-
tarea lucrărilor”, se arată în caietul de sarcini. La 
un moment dat, primăria din localitate a alocat 
fonduri pentru pietruirea drumurilor.  

Drumurile din Glodenii Gândului vor fi 
asfaltate pe o lungime de 5 kilometri 
Conform proiectului, se vor asfalta mai multe 

drumuri pe o lungime de 5.056 de metri. Se vor 
amenaja 120 de accese la proprietăți, se vor ridica 
la cotă 35 de cămine de vizitare. Durata contrac-
tului este de maximum 7 luni. „Antreprenorul va 
purta întreaga responsabilitate pentru îndeplini-
rea corectă a sarcinilor descrise, iar în cazul în 
care, pentru realizarea responsabilităților definite 
în cadrul contractului și într-o fază ulterioară, 
acesta va avea nevoie de mai mult personal decât 
cel specificat în prezentul caiet de sarcini, va răs-
punde pentru asigurarea necesarului de resurse 
umane, fără a solicita costuri suplimentare. An-
treprenorul va asigura personal adecvat pentru 
îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerințele mi-
nime definite în prezentul caiet de sarcini”, se 
arată în documentația procedurii. Consiliul Jude-

țean Iași are în plan să reabiliteze mai multe dru-
muri județene.  

Aproape 3 milioane de euro este suma 
alocată pentru comuna Valea Lupului 
Nu în ultimul rând, Primăria comunei Valea Lu-

pului a reușit să semneze contractul de finanțare 
la Compania Națională de Investiții (CNI) SA, pen-
tru modernizarea mai multor drumuri din locali-
tate. Recent, CNI a lansat licitația pentru execuția 
lucrărilor ce va fi organizată pe data de 
21.02.2023. Valoarea estimată a investiției este de 
16.750.768 de lei, fără TVA, aproape 3 milioane de 
euro. Sunt vizate acele drumuri afectate de cala-
mitățile din anul 2021. Pe lista de investiții au fost 
cuprinse nu mai puțin de 21 de străzi: Petuniei, 
Spicului, Cetinii, Luminii, Caisei, Fagului, Priete-
niei, Teilor, Cicoarei, Plăieșilor, Pinului, Unirii, 
Zmeurei, Primăverii, Orientului, Toamnei, Împăcă-
rii, Lacului, Magnoliei, Ion Minulescu, Mircea 
Eliade. Lungimea totală a drumurilor este de 5.678 
de metri.  

Drumurile din Glodenii Gândului vor fi asfaltate 
cu fonduri de la bugetul local, dar rămâne de văzut 
oferta cărui constructor va fi validată. 

Ciprian BOARU

Drumurile din Glodenii Gândului 
vor fi asfaltate! Investiția din comuna 
Țibănești ajunge la 1,1 milioane de euro



Bugetul de venituri și 
cheltuieli a fost votat, până 
la urmă, de Consiliul Local 
al comunei Aroneanu. 
Astfel, totalul veniturilor 
bugetate este de 8,78 
milioane de lei, veniturile 
proprii fiind de 2,14 
milioane de lei, cheltuielile 
prognozate valorând 11,09 
milioane de lei, dintre care 
7,094 milioane de lei în 
secțiunea de funcționare și 
3,99 milioane de lei în 
secțiunea de dezvoltare. 
Există și o serie de 
cheltuieli inutile ce vor goli 
visteria comunei Aroneanu 

 
În urma unei ședințe extraordi-

nare a Consiliului Local Aroneanu, ce 
a avut loc vineri, 03 februarie 2023, 
a fost aprobat bugetul de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2023. Primarul 
Benoni Moruzi a prognozat venituri 
în scădere față de anii precedenți, în 
schimb a reușit să mărească cheltu-
ielile de personal. Pentru angajații 
din primărie, bugetul prevede chel-
tuieli în creștere, până la 1,83 mi-
lioane de lei. Și cheltuielile cu 
asistența socială sunt în creștere, 
ajungând la peste 838 de mii de lei. 

Bugetul comunei 
Aroneanu pentru 
anul 2023 a fost aprobat 
Conform referatului de speciali-

tate, prin care se solicită Consiliului 
Local al comunei Aroneanu aproba-
rea bugetului inițial al comunei Aro-
neanu, pe anul 2023, raport întocmit 
în temeiul art. 136, alin. (8), lit. b) din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul ad-
ministrativ, veniturile aprobate au 
fost de 8,78 milioane de lei, dintre 
care cote defalcate din taxa pe va-
loare adăugată – 1,33 milioane de lei, 
sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea buge-
telor – 1,08 milioane de lei, sume din 
cote defalcate din impozitul pe venit 
– 852 de mii de lei, cote defalcate din 
impozitul pe venit – 1,57 milioane de 
lei, sume repartizate din fond la dis-
poziția Consiliului Judeţean Iași – 
126 de mii de lei, subvenții pentru 
acordarea ajutorului pentru încălzi-

rea locuinței și suplimentului pentru 
energie, alocate pentru consumul de 
combustibili solizi și petrolieri – 170 
de mii de lei, subvenții primite de la 
bugetele consiliilor județene pentru 
protecția copilului – 169 de mii de lei, 
precum și venituri proprii – 2,14 mi-
lioane de lei. 

Totalul cheltuielilor prognozate 
este de 11,09 milioane de lei, dintre 
care 7,09 milioane de lei în secțiunea 
de funcționare și 3,9 milioane de lei 
în secțiunea de dezvoltare. Exce-
dentul, în sumă de 325 de mii de lei, 
reprezentând excedentul anului 
2022, se repartizează pe capitolul de 
cheltuieli Autorități executive – Alte 
active fixe. 

Cheltuieli inutile ce vor goli 
visteria comunei Aroneanu 
Primăria Aroneanu are prevă-

zută o serie de cheltuieli care vor 
lăsa fără bani visteria comunei, Con-
siliul Local girând pentru mai multe 
investiții mari.  

Astfel, pentru achiziția unui 
teren de sport pentru Școala „Aron-
Vodă”, primăria va plăti 500.000 lei, 
pentru două stații de încărcare a au-
tovehiculelor electrice și amplasa-
rea lor va plăti 1.235.000 lei, pentru 
sisteme de monitorizare în comună 
va achita nu mai puțin de 900.000 
lei, iar pentru construirea și dotarea 
unui așezământ cultural se vor plăti 
500.000 de lei. 

Primăria are în vedere să-și con-
struiască un nou sediu administra-
tiv. Pentru lucrările de proiectare și 
studiile aferente construirii, aceasta 
va plăti, din bugetul propriu, nu mai 
puțin de 415.000 de lei. O parte dintre 
aceste sume vor veni din PNRR sau 
din alte fonduri nerambursabile. 

Deoarece nu s-a dorit organiza-
rea unui birou contabil, Primăria 
Aroneanu are prevăzut un buget de 
240.000 de lei pentru achiziția unor 

servicii de contabilitate, servicii de 
audit și servicii fiscale. 

Și pentru angajații primăriei, și 
pentru persoanele asistate social, 
primarul Benoni Moruzi a stabilit 
sume mai mari. Astfel, cheltuielile de 
personal vor ajunge la 1,83 milioane 
de lei, iar cele de asistență socială la 
838 de mii de lei, alături de alte chel-
tuieli inutile ce vor goli visteria co-
munei Aroneanu. 

Andrei ROTARU
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Consilierii locali au votat bugetul pentru 2023: Ce 
cheltuieli inutile vor goli visteria comunei Aroneanu!
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Cetățenii ieșeni sunt enervați la 
culme de prețurile pe care trebuie 
să le plătească pentru parcarea 
la Aeroportul Iași 

 
După ce pe pagina oficială de Facebook a Ae-

roportului Iași au fost prezentate prețurile pe care 
cetățenii trebuie să le plătească dacă vor să sta-
ționeze în parcarea Aeroportului, mulți dintre ei 
s-au arată nemulțumiți de tarife. Chiar și pentru 1 
minut, cetățenii sunt buni de plată. Reacțiile nu 
au întârziat să apară, iar majoritatea oamenilor s-
au arătat revoltați în urma prețurilor stabilite, spu-
nând că acestea sunt exagerate. 

Prețurile pentru parcarea la Aeroportul 
Iași, motiv de supărare pentru călători 
După ce pe pagina oficială a Aeroportului In-

ternațional Iași s-au afișat prețurile pe care cetă-
țenii trebuie să le plătească pentru parcare, 
călătorii s-au arătat enervați la culme, tarifele ac-
tuale fiind considerate exagerate.  

Deși persoanele cu dizabilități beneficiază de 
parcare gratuită, aceștia vor trebui să prezinte le-
gitimația de handicap.  

Comentariile nu au întârziat să apară în urma 
acestei postări, cei mai mulți oameni fiind indig-
nați de aceste schimbări.  

„Nu o spun cu răutate, dar este exagerat! O 
parcare din zona aeroportului din Bergamo, pen-
tru 15 zile, ajunge 325 de lei, iar la Aeroportul Iași 
este 750 de lei. Depășiți orice măsură“, susține 
Gabriel Ambro.  

Aceste neplăceri aduse cetățenilor sunt cau-
zate de faptul că parcarea a fost micșorată ca ur-
mare a lucrărilor pentru organizarea de șantier a 
noului terminal.  

„Cred că tariful e cam exagerat! În cam toate 
aeroporturile din Europa, primele 15 minute sunt 
gratis, pentru a da posibilitatea oamenilor de a 
lăsa sau a lua pe cineva fără a bloca parcarea de-
geaba“, menționează un alt cetățean, Adrian Plop. 

Cât vor trebui să achite cetățenii 
care vor să lase mașina 
în parcarea Aeroportului Iași 
Cetățenii care vor să-și lase mașina în parca-

rea aeroportului vor scoate din buzunar 5 lei/oră 
pentru o staționare cuprinsă între 0 minute și 6 
ore, între 6 ore și 12 ore vor achita 45 de lei, iar de 

la 12 ore până la 24 ore vor plăti 60 de lei, urmând 
ca fiecare oră suplimentară să fie taxată cu 50 de 
lei. Tariful pentru abonamentul lunar al angajaților 
aeroportului este de 100 de lei, în timp ce pentru 
operatorii economici ce desfășoară activitatea 
rent a car este de 300 lei per autoturism, plus cos-
turile de achiziție a cardurilor de parcare.  

„Creșterea tarifelor de parcare la Aeroportul 
Iași nu urmărește creșterea veniturilor din acest 
tarif, ea este luată pentru că a fost micșorată par-
carea, ca urmare a lucrărilor pentru organizarea 
de șantier a noului terminal, iar traficul este foarte 
mare. În curând vom avea mult mai puține locuri 
de parcare, ca urmare a lucrărilor de extindere a 
parcării, astfel că ne dorim sa încurajăm pasagerii 
să vină cu mijloace alternative de transport“, de-
clară managerul Aeroportului Internațional Iași, 
Romeo Vatra. 

Acesta mai susține și că se fac eforturi ca în 
câțiva ani să fie ridicată o parcare cu mai multe 
etaje în fața noului terminal, proiect pentru care 
a fost finalizat recent studiul de fezabilitate. 

Pentru plata parcării la Aeroportul Iași se ac-
ceptă doar bancnote românești, dar și plata cu 
cardul (POS). 

Andreea IRUC

Cetățenii ieșeni, enervați la culme de 
prețurile pentru parcarea la Aeroportul Iași. 
Romeo Vatră: „Vrem să încurajăm pasagerii 
să vină cu mijloace alternative de transport!“



Micuțul Matei a trecut printr-o perioadă foarte 
grea, după ce la 6 luni a fost dus la doctor pentru 
un simplu control, fiind răcit, medicul adminis-
trându-i și vaccinul obligatoriu care se face până 
la vârsta respectivă. Începând cu a doua zi, pentru 
Matei și familia lui a început calvarul care nici 
până acum nu pare să dea semne să dispară.  

Andreea și Bogdan Lungu sunt părinții a doi 
copii minunați, dintre care cel mai mic, Matei, un 
copil de numai 9 luni, aparent normal, dar care a 
trecut de multe ori pe lângă moarte, după ce la 
vârsta de 6 luni i s-a administrat vaccinul obliga-
toriu, problemele pornind chiar de a doua zi. Be-
belușul a fost născut prematur, la 35 de 
săptămâni. După plecarea din maternitate totul 
părea a decurge normal, până în ziua cu pricina. 

Povestea cutremurătoare a lui Matei: 
A ajuns la spital pentru o răceală 
și a primit un diagnostic neelucidat 
După naștere, micuțul Matei părea că se dez-

voltă ca un copil normal, dar nimic nu avea să pre-
vestească că un vaccin care ar fi trebuit să îi facă 
bine, de fapt, i-a adus cel mai negru coșmar prin 
care bebelușul avea să treacă.  

„La 6 luni am mers cu Matei la un control, la 
medicul de familie. În aceeași zi a hotărât doamna 
doctor să îi facă și vaccinul, cu toate că el era un 
pic mucos și chiar tușea. Am precizat asta doam-
nei doctor, că pentru asta m-am dus, dar ea a zis 
că, dacă nu are febră sau scaune proaste, nu e 
nicio problemă. Matei practic a făcut toate vacci-
nurile obligatorii. Imediat după acest vaccin, a 
doua zi i-a apărut o iritație foarte urâtă în zona in-
timă, la modul că aproape era sângerie acolo. I-
am dat mesaj doamnei doctor, i-am explicat 
povestea, i-am spus că e ciudat că i-a apărut ime-
diat după vaccin și mi-a recomandat să-l dau cu 
cremă, însă fără rezultat”, povestește Andreea 
Lungu, mama lui Matei. 

Tot chinul a durat aproximativ 3 săptămâni, 
până când băiețelul a dat într-o laringită, astfel, 
mama a mers cu el la un centru de permanență, 
medicul de familie nefiind atunci la cabinet. Me-
dicii au asigurat-o pe mama copilului că totul este 
în regulă, dându-i doar un sirop de tuse. Cu tot cu 
tratament, băiețelul a început să se simtă din ce 
în ce mai rău, ajungând de urgență la spital. 

„Am ajuns la spital, iar, după două ore de stat 
acolo, starea lui s-a agravat foarte tare. La un mo-
ment dat, mi l-au băgat în camera de resuscitare. 
Între timp făcuse convulsii și a început să se aler-
teze toată lumea. După o jumătate de oră au reu-
șit să-l stabilizeze și mi-au spus că trebuie să 

mergem la Terapie Intensivă, starea lui fiind în 
continuare critică. Nu mai eram om, nu înțele-
geam ce se întâmplă! Am venit pentru o laringită, 
iar copilul meu în ceva timp era în stare critică. 
Doctorii mi-au spus că nu se știe dacă va trece cu 
bine peste noaptea respectivă. Atunci am simțit 
că mi-a picat tot cerul în cap”, spune mama băie-
țelului. 

Povestea cutremurătoare a lui Matei, 
o lecție de supraviețuire miraculoasă 
Din fericire, micuțul a trecut cu bine acea 

noapte și a început să dea semne că își revine. 
Pentru tânăra mămică și pentru puiul ei a început 
o întreagă perioadă în care băiețelul a trecut prin 
nenumărate analize, puncții, diagnostice, precum 
leucemie, retard, dar și foarte multe infecții și tra-
tamente, până când starea bebelușului s-a agra-
vat, iar mama copilului, văzând că la Spitalul 
„Sfânta Maria” Iași se bate pasul pe loc, a cerut ex-
ternare pe semnătură.  

„Am decis să plec, pe semnătură, deoarece 
trecuse deja prea mult timp și eu nu știam ce are 
copilul meu. Între timp am vorbit cu niște rude la 
București, care ne-au făcut o legătură la Spitalul 
Fundeni, chiar cu doamna manager reușind să 
vorbesc. A văzut analizele, a văzut că totuși nu 
este ok și ne-au chemat în cel mai scurt timp la 
ei. Am vorbit la spital să ne facă un transfer, însă 
nu s-a putut, prin urmare, am plecat pe semnă-
tură. Ne-am internat în cele din urmă la Fundeni, 
acolo unde Matei a trecut din nou prin alte analize, 
deoarece medicii nu au luat nimic în considerare 
din ce i s-a făcut la Iași”, a mai spus mama copi-
lului. 

Pentru micuț a urmat o lungă perioadă de 
analize, până când s-a confirmat că ar fi suspect 
de o boală rară pentru care nu există nici măcar 
tratament.  

„Mi-a zis că trebuie să facem niște analize 
speciale, pe care să le trimitem în străinătate. 
Între timp, în spital i se făceau tot felul de analize, 

într-adevăr, era o diferență de la cer la pământ 
între Iași și București. Am trecut prin multe clipe, 
dar după 6 zile i s-a descoperit un deficit puternic 
de B12. Vitamina asta ar fi direct răspunzătoare 
cu partea neurologică, ceea ce elucida misterul 
pentru care copilul meu nu stătea în funduleț și 
nici nu-și ținea capul ca alți copii la vârsta lui. I-
au administrat injecția de B12, iar copilul, imediat 
după asta, a doua zi, parcă a înflorit”, a mai decla-
rat femeia. 

De unde vine deficitul de B12 
După o sesiune întreagă de controale și trata-

mente, băiețelul a fost transferat la Spitalul „Obre-
gia” din București, deoarece începuse să aibă un 
tremurat puternic după tratamentul administrat. 
Acolo au început noi investigații, iar, după un con-
trol RMN, bebelușului i-a ieșit o atrofiere a creie-
rului din cauza deficitului de vitamina B12. 

„Practic, toată problema noastră a plecat de 
la acest deficit de B12, care putea fi ușor desco-
perit în primele săptămâni și la Iași. De ce nu s-a 
descoperit nu știu... Rămâne în continuare un 
mister și, totodată, o frică. Totuși, eu, ca mamă, 
mă gândesc că toată această prolemă a plecat de 
la acel vaccin, dar nimeni nu poate confirma cu 
exactitate. Au fost câteva păreri ale medicilor că 
ar fi pornit de la asta, dar nimeni nu scrie pe hâr-
tie, iar asta e și mai dureros. Dacă ar fi fost doar 
problema deficitului de B12, mă gândesc că ar fi 
trebuit să apară demult, nu fix după vaccin, dar 
concluzia asta o trag eu, ca mama”, explică An-
dreea Lungu. 

Povestea cutremurătoare a lui Matei nu s-a în-
cheiat încă. Acum, micuțul se află din nou în sânul 
familiei după ce a fost externat, starea lui de tre-
murat încetinind de la  o zi la alta. Pentru Matei va 
urma din nou o sesiune de tratamente și internări 
în spital, începând cu data de 22 februarie 2023, 
acolo unde medicii vor încerca să renunțe treptat 
la tratament. Doctorii sunt de părere că Matei este 
ca o minune și că va avea toate șansele să devină 
un copil perfect normal și sănătos. 

Elena DÎNCEANU
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Povestea cutremurătoare a lui Matei: 
Un bebeluș din Iași are afecțiuni grave, 
cel mai probabil, din cauza unui vaccin!
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Ziua internațională a tineretului 
ortodox a fost sărbătorită de copiii 
de la Centrul de Excelență „Daniel și 
Cozma“ (CEDC) Iași, alături de 
preotul Damaschin, la Șezătoarea 
Vieții, prin diferite activități culturale 
și muzicale, dar și prin educație 
plastică. Copiii au cântat, au pictat 
icoane, au împletit brățări și au făcut 
mărțișoare. Între timp, preotul Dan 
Damaschin s-a ocupat de bucătărie, 
acolo unde le-a pregătit micuților 
tot felul de bunătăți 

 
Lucrările copiilor vor fi donate și vândute, iar 

banii câștigați vor fi adăugați la suma adunată 
pentru cumpărarea unui aparat medical de ultimă 
generație. 

Pe data de 2 februarie a fiecărui an este săr-
bătorită Ziua Internațională a tineretului ortodox, 
așa că în acest an a fost prilej de mare sărbătoare 
pentru copiii de la CEDC Iași și pentru părintele 
Damaschin, care au organizat o seară de poveste 
la Șezătoarea Vieții, așa cum îi place părintelui să 
numească CEDC. 

Voie bună la Șezătoarea Vieții de Ziua 
Internațională a tineretului ortodox 
Zeci de copii de la CEDC au petrecut o seară 

minunată alături de părintele Damaschin, care le-
a oferit prilejul de a-și descoperi talente nebă-
nuite în ceea ce privește creativitatea. La centru 
au răsunat cântece bisericești, rugăciuni, dar și 
sfârâitul ceaunului de tuci, în care preotul Dan Da-
maschin a pregătit o bunătate de tochitură mol-
dovenească. 

„Am sărbătorit cu toții, cum altfel decât mun-
cind pentru alții. Eu m-am băgat în bucătărie, că 
la asta mă mai pricep, am mâinile mai mari și, 
dacă mă bag la lucruri mărunte, le fac praf, iar co-
piii s-au băgat la chestiile finuțe și au făcut cru-
ciulițe, au făcut mărțișoare și au pictat icoane pe 
sticlă. Au fost activități foarte frumoase și a fost 
bine că a fost în afara postului, că altfel fasolea 
se prindea mult mai repede de fundul cazanului 
decât jumările care au mers mai bine la făcut, la 
fel și colțunașii cu brânză. A fost o seară frumoasă 
pentru copii, cu mult entuziasm, încât nu ne mai 
dădeam duși acasă”, a povestit preotul Dan Da-
maschin pentru reporterii BZI. 

Lucrările copiilor, 
donate și vândute: „Vrem să 
și salvăm vieți, nu doar să le ajutăm“ 
Copiii de la CEDC au lucrat cu mâinile lor ta-

lentate sute de suveniruri bisericești, mărțișoare 
și au pictat icoane deosebite pe sticlă, care mai 
târziu vor fi donate, iar altele vândute, astfel că 
bănuții vor fi adăugați la suma strânsă până acum 
pentru cumpărarea unui aparat medical de ultimă 
generație, dar și pentru alte obiective. 

„Câteva dintre lucrările care pot fi folosite vor 
fi donate. Avem niște obiective în care vom 
împărți cruciulițe, iar celelalte, mărțișoarele, icoa-
nele pictate și felicitările, vor fi vândute în pe-
rioada lunii martie, mai mult pentru strângere de 
fonduri, dar și pentru scutecele și laptele praf, ne-
cesare familiilor cu mulți copii, dar încercăm să 
captăm niște resurse și pentru maternitatea 
noastră (n.r. – Maternitatea „Cuza Voda” Iași), care, 
după cum se știe, trebuie dotată cu aparatură 
foarte necesară, dar și foarte, foarte scumpă. De 
aceea, fiecare bănuț, fiecare leuț contează. Vrem 
ca până înspre toamnă să salvăm vieți, nu doar să 
le ajutăm”, a mai adăugat preotul Dan Damaschin. 

Elena DÎNCEANU

Ziua internațională a tineretului ortodox, sărbătorită 
de părintele Damaschin, alături de copiii Centrului 
de Excelență „Daniel și Cozma“, la Șezătoarea Vieții
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Asistenții medicali din 
rețeaua de 
pneumoftiziologie și 
asistenții medicali 
comunitari pot lua parte la 
cursuri gratuite online pe 
tema controlului 
tuberculozei. Primul curs 
privind rolul asistenței 
medicale primare și 
comunitare în prevenirea, 
depistarea precoce, 
abordul medical și social 
integrat al cazurilor de TB, 
inclusiv TB latentă, 
va avea loc în perioada 
13-16 martie 2023  

 
Începând cu luna martie 2023, se 

vor relua cursurile de formare a asis-
tenților medicali din rețeaua de 
pneumoftiziologie și a asistenților 
medicali comunitari (AMC). Cursurile 
privind rolul asistenței medicale pri-
mare și comunitare în prevenirea, 
depistarea precoce, abordul medical 
și social integrat al cazurilor de TB, 
inclusiv TB latentă, se vor desfășura 
în format online, pe platforma Ordi-
nului Asistenţilor Medicali Genera-
lişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali 

din România (OAMMGMAR).   

Asistenții medicali 
din rețeaua de 
pneumoftiziologie 
și asistenții medicali 
comunitari pot să 
beneficieze de cursuri 
gratuite pe tema 
controlului tuberculozei 
Primul curs planificat în anul 

2023 va fi în perioada 13-16 martie 
2023, urmând să se mai desfășoare 
două sesiuni în lunile mai și iulie 
2023. Acesta este gratuit și creditat 
cu 15 puncte EMC, desfășurându-se 
în cadrul proiectului 
POCU/2255/4/9/117426. 

Proiectul „Organizarea de pro-
grame de depistare precoce (scree-
ning), diagnostic și tratament 
precoce al tuberculozei, inclusiv al 
tuberculozei latente” se adresează 
profesioniștilor din sectorul medical 
care doresc să își îmbunătățească 
nivelul de competențe specifice în 
domeniul „Boli transmisibile – Tuber-
culoza”, prin derularea de programe 
de formare creditate și schimburi de 
experiență. Formarea este asigurată 
de formatori cu experiență, medici 

pneumologi cu practică clinică recu-
noscută și cadre universitare. 

Proiectul menționat se deru-
lează din 16 martie 2018, cu sprijinul 
Ministerului Sănătății, împreună cu 6 
parteneri: Asociația Română Anti-
SIDA (ARAS), Uniunea Națională a Or-
ganizațiilor Persoanelor Afectate 
HIV/SIDA (UNOPA), Fundația Centrul 
pentru Politici și Servicii de Sănătate 
(CPSS), Asociația SamuSocial din 
România, Asociația pentru Sprijini-
rea Pacienților cu Tuberculoză Mul-
tidrog Rezistentă (ASPTMR) și 
Fundația Romanian Angel Appeal 
(RAA). 

Ce condiții trebuie să 
îndeplinească cursanții  
Pot participa la aceste cursuri 

gratuite persoanele care sunt anga-
jate într-o instituție publică, spital 
public, autoritate de sănătate pu-
blică, institut sau instituție medi-
cală, care oferă servicii în domeniul 
prevenirii, depistării precoce (scree-
ning), diagnosticului și tratamentului 
precoce al tuberculozei, inclusiv al 
tuberculozei latente, instituție pu-
blică al cărei personal este implicat 
în furnizarea de servicii în domeniul 
prevenirii, depistării precoce (scree-

ning), diagnosticului și tratamentului 
precoce al tuberculozei, inclusiv al 
tuberculozei latente (direcție gene-
rală de asistență socială și protecția 
copilului, primărie, consiliu local).  

Participanții trebuie să fie absol-
venți, cu certificat de absolvire, în 
specialitatea asistent medical și tre-
buie să fie membri activi ai Ordinului 
Asistenților Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România. Aceștia trebuie să fie de 
acord cu utilizarea și prelucrarea da-
telor cu caracter personal. Pentru a 
lua parte la aceste cursuri, asistenții 
medicali trebuie să aibă disponibili-
tatea de a participa la activitățile din 
proiect, să completeze și să depună, 
în termen, toate documentele solici-
tate. 

Persoanele interesate să parti-
cipe la cursurile pe tema controlului 
tuberculozei pot să acceseze site-ul 
p r o i e c t u l u i 
https://screeningtb.ro/inscriere-
participanti/ pentru înscriere sau să 
contacteze echipa responsabilă de 
organizare la adresa de e-mail cur-
suri@screeningtb.ro sau la telefon 
0720.190.080.  

Codruța ȘOROAGĂ

Se reiau cursurile gratuite pe tema 
controlului tuberculozei! Ce condiții 
trebuie să îndeplinească cursanții
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Astăzi, 4 februarie 2023, ora 19:30, 
la Uzina cu Teatru are loc marea 
premieră a piesei „Conul Leonida 
față cu reacțiunea” de Ion Luca 
Caragiale, în regia lui Ion Sapdaru. 
Ieșenii sunt invitați să facă parte din 
povestea conului Leonida (Doru 
Aftanasiu) și a Efimiței (Anne Marie 
Chertic). Ființele tragic de comice 
trăiesc într-un cavou călduț, 
răsfățându-se cu ceaiul de tei seara 
și așteptând un singur eveniment în 
fiecare dimineață – venirea Saftei 
(Oana Sandu), fata ce le face focul în 
sobă, care le aduce noutăți din 
mahala și de prin lumea reală. Iată 
că și în dimineața asta de crâncen 
făurar vine să împrăștie 
fantasmagoriile celor doi 
bătrâni speriați de moarte 

 
Ion Sapdaru, regizorul spectacolului, a vorbit 

despre această „bijuterie dramatică”, dar și des-
pre marele său idol, Ion Luca Caragiale. „Bravul 
nostru pensionar Leonida, fire aprigă în trecut, 
mare vorbitor prin cafenelele din mahalaua bucu-
reșteană, acum are un singur spectator: a doua 
nevastă, bonoma Efimița, pețită de undeva din 
provincie, pe care politicianul, dar și psihanalistul 
Conul Leonida, o inițiază în toate cele neștiute de 
biata femeie. Leonida o inițiază pe Efimița în tai-

nele celui mai mare dușman al poporului – statul 
– care nu mai dă odată legea de murături, lefuri 
bune și scutirea de biruri. Despre marile intrigi ale 
Vaticanului, disciplina de fier a trupelor lui Gali-
bardi, mecanismul îmbolnăvirii de fandaxie și ipo-
hondrie și modalitățile prin care poți să scapi de 
aceste indispoziții sufletești. Ambii trăiesc într-
un cavou călduț, răsfățându-se cu ceaiul de tei 
seara și așteptând un singur eveniment în fiecare 
dimineață – enirea Saftei (Oana Sandu), fata ce le 
face focul în sobă și care le aduce noutăți din ma-
hala și de prin lumea reală. Iată că și în dimineața 
asta de crâncen făurar vine să împrăștie fantas-
magoriile celor doi bătrâni speriați de moarte. 
Așadar, nicidecum revoluție sau, Doamne ferește, 
reacțiune”, a precizat regizorul Ion Sapdaru.  

Despre 
„Conul Leonida față cu reacțiunea” 
„Conul Leonida față cu reacțiunea” are pre-

miera astăzi, 4 februarie 2023, la Uzina cu Teatru, 
ora 19:30, următoarele reprezentații având loc pe 
5 și 9 februarie. 

Regizorul Ion Sapdaru a declarat faptul că, 
după părerea sa, „Conul Leonida față cu reacțiu-
nea” este cea mai bună piesă a lui Ion Luca Cara-
giale. „«Conul Leonida față cu reacțiunea» este, 
după părerea mea, cea mai bună piesă a lui Ion 
Luca Caragiale. Este o bijuterie dramatică măies-
trit șlefuită pe toate fațetele. Este o rarisimă și 
perfectă împletire a subiectului, caracterelor dra-
matice, manierei și a finalului rocambolesc. Din-
colo de ambițiile politice ale lui Leonida se află 

neputnicia celui dat la o parte, scos pe linie 
moartă, lipsit de puterea de a face ceva, celui care 
nu mai are posibilitatea, capacitatea și libertatea 
de a realiza ceva sau de a acționa. Bătrânețea 
aduce și inutilitatea”, a  menționat Ion Sapdaru. 

Ce-a fost cu adevărat 
Piesa „Conul Leonida față cu reacțiunea” a 

fost prezentată la banchetul Junimii, într-o sâm-
bătă de noiembrie, în anul 1879, cu titlul „Republi-
canismul”.  

Potrivit unor note apocrife ale lui Ion Creangă, 
apărute în „Viața lui Caragiale”, studiată după do-
cumente inedite, la acest banchet, povestitorul s-
a cunoscut cu I.L. Caragiale și s-a împrietenit, 
rămânând încântat de modul în care dramaturgul 
prezenta lucrarea. „Azi ne-am văzut și ne-am îm-
prietenit numaidecât. Vesel și glumeț, domnul Ca-
ragiale s-a apucat să citească. Noi ne-am strâns 
ca găinile pe târnaț în jurul d-sale și ascultam... 
Fără nici o codire, glasul său de țârcovnic înfățo-
șază o babă și un moșneag care sfătuiesc despre 
lege și zavistie. Apoi s-au culcat, și ce credeți c-
au visat? Curată scărmăneală...”, se arată în „Me-
morii”, în manuscris.  

Precizăm că ultima punere în scenă a textului 
caragialian „Conul Leonida față cu reacțiunea” la 
Naționalul ieșean a fost în anul 1996, în regia lui 
Teodor Corban. Atunci, chiar Ion Sapdaru a inter-
pretat rolul lui Leonida, Ada Gârțoman-Suhar fiind 
în rolul Efimiței, iar Anne Marie Chertic în rolul Saf-
tei. 

Andreea TIMOFTE

Povestea piesei „Conul Leonida față cu 
reacțiunea”, în premieră, la Iași! Regizorul 
Ion Sapdaru: „Este o bijuterie dramatică 
măiestrit șlefuită pe toate fațetele”
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Tinerii medici rezidenți și 
specialiști din Iași au 
descoperit o metodă de a 
face lunar câteva sute de 
euro fără pic de efort. 
Aceștia solicită locuințe în 
blocurile ANL din șoseaua 
Bucium, nr. 36, pentru care 
plătesc o sumă modică, iar 
apoi subînchiriază 
apartamentele le prețul 
pieței, profitul 
rotunjindu-le veniturile  

 
Cele 11 blocuri ANL din șoseaua 

Bucium, nr. 36, se află în administra-
rea Direcției de Sănătate Publică 
(DSP) Iași și numără 165 de aparta-
mente cu una, două și trei camere. 
Acestea ar trebui să fie locuite de 
medici rezidenți și specialiști din 
Iași, însă mai mult de 50 la sută din 
apartamente sunt subînchiriate, 
ajungând să fie locuite de persoane 
care nu au nimic de-a face cu siste-
mul medical ieșean. 

Peste 50 la sută 
din locuințele din blocurile 
ANL sunt subînchiriate 
de medicii ieșeni 
Reporterii BZI s-au deplasat din 

nou la blocurile ANL din șoseaua Bu-
cium, nr. 36, unde au discutat cu mai 
mulți locatari. Deși foarte puțini re-
cunosc că medicii subînchiriază 
apartamentele din aceste blocuri, la 
o primă discuție, toți locatarii se in-
teresează dacă îți dorești să închi-
riezi o locuință în unul din aceste 
blocuri. Dacă subînchirierea nu ar fi 
atât de răspândită, evident că astfel 
de întrebări nu ar avea de ce să 
apară.  

„Eu sunt medic rezident, locu-
iesc aici de ceva timp. Nu mai știu 
cât e chiria, oricum e sub prețul pie-
ței. Nu cunosc persoane care să su-
bînchirieze, vă doriți să închiriați un 
apartament aici?”, a precizat un 
medic rezident.  

Reporterii BZI au aflat din surse 
proprii că peste 50 la sută din apar-
tamentele situate în blocurile ANL 
sunt subînchiriate. Înainte de pande-
mie, această practică ar fi fost mult 

mai răspândită. „Înainte de pande-
mie, foarte mulți subînchiriau, dar 
acum trebuie să completezi un act 
adițional, trebuie să declari pe pro-
prie răspundere că nu ai locuință. 
Dacă nu mergi la notariat și nu de-
clari că nu ai unde locui, nu îți face 
nimeni contract”, a declarat un 
medic ce locuiește într-un aparta-
ment administrat de DSP Iași.  

„Eu locuiesc aici cu soția, care 
este medic rezident. Ea mai are vreo 
3 colegi care locuiesc aici, dar sunt 
și foarte multe persoane care nu 
sunt nici medici rezidenți, nici me-
dici specialiști”, a declarat un alt lo-
catar.  

Chiria pentru un 
astfel de apartament este 
mult sub prețul pieței 
Cele 11 blocuri ANL din șoseaua 

Bucium, nr. 36, au fost date în folo-
sință în anul 2008. Acestea au fost 
construite pentru a veni în sprijinul 
medicilor rezidenți și specialiști care 
nu-și permit să închirieze un aparta-
ment la prețul pieței, nici să-și achi-
ziționeze o locuință proprie. Medicii 
plătesc o chirie modică, rezidenții 
achitând 3 lei/m2, iar medicii spe-
cialiștii – 5 lei/m2.  Problema princi-
pală este că multe persoane profită 
de această facilitate, iar mai apoi 
subînchiriază apartamentele, ob-

ținând, astfel, venituri ilegale și 
luând șansa unei persoane ce chiar 
are nevoie de o asemenea de lo-
cuință. 

„Prin contractele de închiriere 
este stabilită valoarea chiriei care se 
calculează în funcție de suprafața 
locativă astfel: pentru medic rezi-
dent – 3lei/m2, iar pentru medic spe-
cialist – 5 lei/m2. Prin contractul de 
închiriere este stipulată, în mod ex-
pres, interdicția subînchirierii lo-
cuinței ANL, nerespectarea acestei 
obligații ducând la rezilierea con-
tractului. În final, vă facem preciza-
rea că suntem interesați în 
rezolvarea tuturor problemelor care 
privesc locuințele ANL atribuite spre 
închiriere și vom efectua toate de-
mersurile pentru rezolvarea aces-
tora. În ceea ce privește 
subînchirierea apartamentelor ANL, 
vă precizăm că nu avem astfel de in-
formații. Dacă dumneavoastră le 
dețineți, vă rugăm să ni le puneți la 
dispoziție pentru a lua măsurile ne-
cesare”, a transmis dr. Corina Gîscă, 
directorul executiv al DSP Iași.  

DSP Iași a investit 
foarte puțin în 
întreținerea blocurilor 
Condițiile din cele 11 blocuri ANL 

sunt extrem de proaste, trotuarele 
sunt cvasiinexistente, ușile de la in-

trarea în scări stau în permanență 
deschise, oricine putând intra după 
bunul plac în bloc. Acestea nu sunt 
singurele probleme, pereții exteriori 
sunt plini de mucegai, iar locatarii 
apartamentelor de la parterul blocu-
rilor au făcut diverse improvizații 
pentru a-și proteja balcoanele de 
musafirii nepoftiți, urâțind aspectul 
imobilelor.  

„Investițiile realizate la blocurile 
ANL în ultima perioadă au constat în 
elaborarea unui studiu de fezabili-
tate pentru amenajarea terenului pe 
care sunt construite cele 11 blocuri 
aflate în administrația Direcției Pu-
blice de Sănătate Iași.  

Elaborarea studiului de fezabili-
tate a avut ca obiectiv sistematiza-
rea pe verticală a terenului existent, 
cu crearea de drumuri auto, alei pie-
tonale, spații verzi, spații de joacă 
pentru copii, bariere auto etc. Ter-
menul de realizare a investiției va fi 
stabilit în funcție de fondurile alo-
cate cu această destinație.  

Mai facem precizarea că la blo-
curile ANL au fost efectuate lucrări 
de reparații ale acoperișului, înlo-
cuire a burlanelor, (lucrări de termo-
sistem, unde a fost cazul), înlocuire 
sau reparații ale ușilor de acces, in-
tervenții la instalațiile de apă și ca-
nalizare”, au precizat reprezentanții 
DSP Iași.  

Codruța ȘOROAGĂ

Locuințele din blocurile ANL, o afacere 
profitabilă pentru tinerii medici din Iași! Mai mult 
de 50 la sută din apartamente sunt subînchiriate
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Alin Alexandru Plop, tânărul care a 
vrut să-și omoare rivalul, a fost 
prins. Polițiștii români au colaborat 
cu cei din Republica Moldova și au 
reușit să-i dea de urmă. Trebuie 
precizat că Plop s-a făcut nevăzut 
după atacul armat 

 
Alin Alexandru Plop, tânărul care a vrut să-și 

omoare rivalul, a fost prins. Acesta a fugit în Re-
publica Moldova la scurt timp după ce l-a împuș-
cat pe Marius Angheluță. Polițiștii din Iași au reușit 
extrem de repede să afle cine este autorul, dar și 
unde se află. „În cadrul schimbului de informații 
dintre polițiștii Serviciului de Investigații Crimi-
nale al Inspectoratului de Poliție Județean Iași și 
autoritățile judiciare din Republica Moldova, băr-
batul bănuit de comiterea infracțiunii de tentativă 
la omor a fost localizat, depistat și reținut de către 
polițiștii moldoveni pe teritoriul Republicii Mol-
dova. Față de acesta, Tribunalul Iași a emis cere-

rea de dare în urmărire internațională și mandat 
european de arestare. Bărbatul de 31 de ani ur-
mează a fi predat/preluat din Republica Moldova, 
fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de 
tentativă la omor. Schimbul de date cu autoritățile 
moldovenești a fost efectuat prin intermediul 
Centrului de Cooperare Polițienească Internațio-
nală din cadrul IGPR”, au transmis reprezentanții 
IPJ Iași. 

Arma folosită de Alin Alexandru Plop 
a fost găsită sub un podeț 
La scurt timp după ce Plop a fost prins, poli-

țiștii din cadrul Serviciului de Investigații Crimi-
nale (SIC) au găsit arma pe care acesta a folosit-o 
în tentativa de a asasina. Aceasta a fost găsită 
sub un podeț, în Rediu. Chiar Plop ar fi ascuns-o 
acolo la câteva minute după ce a tras cu ea. Ieri, 
polițiștii au ridicat-o pentru expertiză. Urmează 
să se stabilească de unde provine arma și cum a 
ajuns în posesia lui Plop. Vă reamintim că individul 

și-a așteptat rivalul în fața blocului, cu pistolul în-
cărcat. Plop se afla într-un autoturism marca 
Audi. Din autoturism a tras un singur foc de armă, 
înspre capul rivalului său, Marius Angheluță. 

A vrut să-și împuște rivalul în cap? 
Dacă a vrut să îl împuște în cap sau nu pe An-

gheluță este greu de spus. Cert este faptul că Plop 
l-a nimerit în zona gâtului. Victima a căzut sece-
rată la pământ. Între timp, Plop s-a făcut nevăzut. 
Prietenii lui Angheluță au sunat la 112 și au cerut 
ajutorul medicilor. Un echipaj SMURD a plecat 
spre locul incidentului, însă, între timp, prietenii 
lui Angheluță l-au urcat pe acesta într-o mașină 
și au gonit spre Spitalul „Sfântul Spiridon”. Din acel 
moment s-a dat alarma la Iași. Victima lui Plop 
este în continuare în grija medicilor de la Spitalul 
„Sfântul Spiridon”. 

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Plop, 
tânărul care a încercat să-și asasineze rivalul. 

Sorin PAVELESCU

Filmul prinderii lui Plop, „gangster-ul” de 
Iași. După ce și-a împușcat rivalul a ascuns 
pistolul sub un pod și a trecut granița
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O ieșeancă în vârstă de 43 
de ani, care este într-un 
scaun cu rotile, trece prin 
niște momente de coșmar. 
De aproximativ un an de 
zile este terorizată de un 
bărbat, pe internet, care o 
amenință și o hărțuiește 
prin toate modurile 
posibile. Ba mai mult, 
acesta a început să-i atace 
toți prietenii de pe rețelele 
de socializare. Femeia a 
făcut nenumărate plângeri 
la poliție și l-ar fi trimis în 
judecată pe atacator, dar 
până acum nu a primit 
niciun răspuns 

 
Ana Maria Dămoc a fost diagnos-

ticată cu o boală rară neuromuscu-
lară degenerativă și este într-un 
scaun cu rotile de aproximativ 25 de 
ani. Ieșeanca duce un război cu pă-
rinții săi din cauza faptului că ei nu o 
lasă să se opereze pentru a reuși să 
ducă o viață mai bună. De un an de 
zile, cele mai mari bătăi de cap i le dă 
fostul ei prieten, care acum o ame-
nință și o hărțuiește în mod abuziv.  

Ștefan Adian Cadariu 
o amenință și o hărțuiește 
de un an de zile pe 
femeia care se află 
într-un scaun cu rotile  
Ana Maria Dămoc a ajuns la ca-

pătul puterilor din cauza amenință-
rilor și a șantajărilor pe care le 
primește zilnic de la fostul ei iubit. 
Totul a început în momentul în care 
Ștefan Adian Cadariu a primit ce și-
a dorit și a început să-și pună planul 
în aplicare.  

„Am început să vorbesc cu Adi în 
1999. A început să-mi zică că mă iu-
bește și că vrea să-i fiu soție, iar eu 
l-am crezut. Recunosc, a obținut de 
la mine niște poze mai indecente, 
pentru că aveam încredere în el, însă 
nu m-am gândit unde poate ajunge. 
Ne-am certat, mi-a spus că nu-și 
dorește o soție handicapată și i-am 
dat block. Ulterior a început să mă 
șantajeze.  

Timp de 10 ani de zile am accep-
tat, fiindcă mi-a fost frică de ce s-ar 
putea întâmpla. Îmi era jenă, ru-
șine...”, mărturisește, plină de supă-
rare, Ana Maria Dămoc. După ani grei 
de șantaj, femeia și-a luat inima în 

dinți și a depus plângere la poliție, 
încercând să-l oprească pe acest in-
divid, însă fără niciun rezultat. Mai 
mult decât atât, atacurile s-au inten-
sificat atât la adresa ei, cât și a prie-
tenilor săi.  

„După ce am decis să îl opresc și 
să-mi iau inima în dinți, totul a deve-
nit un adevărat coșmar. A început 
să-și facă conturi de Facebook cu 
numele și pozele mele, să dea me-
saje la toți cunoscuții și vecinii mei, 
în care le trimitea pozele cu mine 
goală și tot felul de jigniri și vorbe 
urâte. La adresa mea nici nu mai zic, 
pentru că au început să curgă ame-
nințările”, povestește ieșeanca.  

Ana Maria Dămoc: 
„Au început să mă mintă ” 
Câteva persoane care au încer-

cat să o ajute pe persoana vătămată 
afirmă cu ostilitate că s-au izbit de 
aceleași atacuri din partea unor 
conturi false de Facebook.  

„Am încercat să o ajut cum am 
putut. La un moment dat m-am tre-
zit și eu cu mesaje de la diferite con-
turi false, cu numele și pozele Anei, 
în care ea era goală. Apoi au conti-
nuat vorbe grele din partea domnului 

respectiv. Ulterior m-am trezit că 
aceeași persoană mi-a preluat po-
zele și începuse aceeași practică. 
Am mers la poliție și am depus plân-
gere, însă la mine s-a oprit la timp”, 
declară o cunoștință de-a Anei Maria 
Dămoc.  

Dosarul femeii este de mai bine 
de un an de zile pe mesele instanțe-
lor de judecată, însă nimeni nu i-a 
oferit niciun răspuns până acum. 
Polițiștii comunei Hălăucești au pus-
o la punct pe Ana Maria Dămoc. Ata-
catorul nu s-a oprit și nu se simte 
intimidat de nimic, astfel că încearcă 
să-și ducă planul la bun sfârșit.   

„Sun de fiecare dată la poliție și 
nimeni nu zice nimic. Sunt zile când 
polițiștii nici nu mai răspund, când 
reușesc și dau de ei, mă mint. Îmi tot 
zic că va trece cineva căruia să-i mai 
predau din ultimele dovezi, dar ni-
ciodată nu a venit nimeni. Cei de la 
Parchet nu au nicio soluție.  

Nici nu știu ce să mai fac, uneori 
am și tentative de suicid”, adaugă, 
cu ochii plini de lacrimi, ieșeanca ce 
se află într-un scaun cu rotile, în le-
gătură cu atacatorul ce o amenință 
și o hărțuiește de un an de zile.  

Cosmina PUIU

Teroarea prin care trece zilnic o ieșeancă ce este 
într-un scaun cu rotile. O amenință și o hărțuiește 
de un an de zile, iar polițiștii au pus-o la punct: 
„Poliția nici nu-mi mai răspunde”
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O frumoasă studentă din Iași este 
cea mai bună jucătoare de Counter-
Strike din lume. Tânăra Ana Maria 
Dumbravă, în vârstă de 23 de ani, a 
descoperit jocurile pe calculator 
când avea 4 ani. Este jucătoare 
profesionistă de CS:GO și a reușit să 
câștige cele mai mari turnee de 
Counter-Strike din 2015 până în 
prezent. Rolul său în echipă este cel 
de a lovi inamicii cu pușca cu lunetă 
de la distanță. A vrut să fie jucătoare 
de fotbal, dar a renunțat din cauza 
accidentărilor 

 
Ana Dumbravă, o tânără studentă la Inginerie, 

la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iași, este cea mai bună jucătoare de Counter-
Strike din lume. Reprezentanta țării noastre, ori-
ginară din Rădăuți, a câștigat premiul la 
Stockholm, în cadrul Campionatului Global Offen-
sive. Ieșeanca este jucătoare profesionistă de Es-
ports și face parte din cea mai bună echipă 
feminină la nivel global, Nigma Galaxy. Campioana 
a început să se joace pe calculator împreună cu 
fratele său când ea avea doar 4 ani. A vrut să fie 
jucătoare de fotbal, dar a renunțat din cauza ac-
cidentărilor. „Eu am copilărit în Rădăuți. Am des-
coperit jocurile pe calculator la 4 ani, când se juca 
fratele meu jocuri de tip shooting. În trecut, jocu-
rile erau populare printre băieți, dar acum multe 
fete se joacă pe calculator și fac performanță. La 
început nu mi-a plăcut jocul și nici nu mă descur-
cam foarte bine, dar cu timpul, după ce am petre-
cut multe ore învățând să joc mai bine, să înțeleg 
adversarii și să îmi ajut colegii de echipă, am ajuns 
la performanță. Am jucat 12.000 de ore până 
acum, în toți acești ani de când mă pregătesc 
pentru premiul cel mare. A fost greu la început, 
cu mult stres, sacrificii. În cele din urmă am reușit 
să câștig premiul la individual”, susține Ana Maria 
Dumbravă, care joacă cu numele „ANa” și este 
principalul  AWP (Artic Warfare Police) pentru 
echipa feminină de Counter-Strike, Nigma Galaxy.  

Ana Maria Dumbravă, 
o frumoasă studentă din Iași, este 
campioană mondială la Counter-Strike 
Tânăra în vârstă de 23 de ani a reușit să le de-

pășească pe brazilianca Olga Rodrigues și pe ru-
soaica Ksenia Kluenkova, astfel că a devenit cea 
mai bună jucătoare din lume. Ana este jucătoare 
profesionistă de CS:GO din 2015, perioadă în care 
a reușit să câștige premii de peste 30.000 de 
euro. A devenit campioană internațională la „Girl 
Gamer Festival” Dubai în 2020 și a câștigat cele 

mai mari turnee de Counter-Strike din lume, în 
2022, din Dallas și Valencia. Aceste premii au aju-
tat-o să devină cea mai bună jucătoare din lume 
și să câștige trofeul la Stockholm. „Faptul că prin 
participarea la acele competiții am obținut punc-
taje și scoruri mari, am fost propulsată în top 3 ju-
cătoare din lume. Având în vedere că a durat 8 ani 
să iau premiul cel mare, adică nu se întâmplă 
nimic peste noapte, iar acest joc necesită sacri-
ficii mari, dacă vrei să faci performanță”, mai 
spune Ana Maria Dumbravă. 

Jocurile pe calculator 
pot deveni o sursă de venit  
Tânăra studentă vrea să inspire cât mai multe 

fete să joace Counter-Strike și să facă perfor-
manță. Povestește că la începutul carierei o aju-
tau părinții săi și nu era plătită, însă acum câștigă 
suficient cât să se întrețină singură. „Orice sport 
îl faci din pasiune la început, dar apoi poate deveni 
un job bine plătit. Nu am fost plătită la începutul 
carieri, m-a susținut familia să merg la campio-
nate, să cumpăr calculatoare bune. Eu provin 
dintr-o familie de ingineri care au sacrificat foarte 
multe pentru mine. Acum pot să mă întrețin sin-
gură și m-a ajutat mult oferta de la compania din 
Emiratele Arabe, unde eu și colegele mele suntem 
acum angajate. Noi am impresionat reprezentan-
ții companiei când eram la campionatul din Dubai, 
care ne-au propus să ne angajăm și am acceptat. 
Momentan sunt în cantonament cu echipa în Var-
șovia. Ne pregătim pentru campionatul din 10 fe-
bruarie. Conștientizăm faptul că statul în fața 

calculatorului dăunează, de aceea facem sport la 
sală, mâncăm sănătos, încercăm să ne relaxăm 
după ce ne antrenăm 8 ore pe zi”, mai spune Ana 
Maria.   

Ana Dumbravă va participa 
la Campionatul Mondial de Esports, 
organizat la Iași 
Cea mai bună jucătoare din lume la Counter-

Strike va fi prezentă la Iași, la Campionatul Mon-
dial de Esports, organizat în perioada 26 august – 
2 septembrie 2023. „Eu mă cunosc cu cei care or-
ganizează evenimentul și m-au invitat să particip 
la Iași. Deci voi fi în Iași, la acest campionat”, mai 
spune Ana Dumbravă. La Iași sunt așteptați să 
participe aproximativ 500 de jucători, fiecare 
echipă fiind alcătuită din câte 10 persoane. Astfel, 
aproximativ 50 de țări vor fi prezente anul acesta 
la cea de-a 15-a ediție a Campionatului Mondial de 
Esports. Counter-Strike: Global Offensive este un 
joc video disponibil pe toate platformele. A fost 
lansat pe 23 septembrie 2014 și este o continuare 
a „clasicului” CS 1.6, fiind unul dintre cele mai po-
pulare jocuri din lume.  

Competițiile pentru cei mai buni jucători oferă 
premii de peste un milion de dolari. Ultimele sta-
tistici au arătat că aproape un milion de jucători 
au fost activi pe platformă în anul 2022. Potrivit 
Anei Dumbravă, o frumoasă studentă din Iași, 
care a ajuns cea mai bună jucătoare de Counter-
Strike din lume, jocul a devenit foarte popular în 
rândul fetelor.  

Raluca COSTIN

O frumoasă studentă din Iași este campioană mondială 
la Counter-Strike. Ana Dumbravă a reușit performanța 
la numai 23 de ani: „Am jucat 12.000 de ore”
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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 Inginer proiectant HVAC 
Vino sa faci parte din echipa DAS! Cautam co-
legi noi pentru departamentul de proiectare si 
ofertare instalatii HVAC (termice, climatizare, 

ventilatie, evacuarea fumului și a gazelor 
fierbinți).  

Candidatul ideal: 
Absolvent studii superioare in domeniul in-

stalatiilor aferente constructiilor 
Cunostinte temeinice Autocad, Ms Office, cu-

nostiintele de MagiCad constituie un avantaj 
Disponibilitate pentru deplasari, atentie la de-

talii, disponibilitate pentru program prelungit 
Descrierea jobului: 
Realizarea documentatiei proiectelor de in-

stalatii (parte scrisa si desenata)  
Participarea la discutii cu beneficiarii proiec-

telor realizate 

Proiectarea instalatiilor pentru fazele DTAC, 
PTH, DDE 

Oferirea de asistenta tehnica si suport in faza 
de executie 

Realizarea de memorii tehnice, breviare de 
calcul, scheme functionale, etc. 

Intocmirea listelor de cantitati, caietelor de 
sarcini, documentatiilor de avize, dispozitiilor de 
santier 

Elaborarea de solutii de proiectare si oferirea 
de solutii tehnice corespunzatoare pentru toate 
tipurile de proiecte (civile, industriale si agricole). 

Mentinerea legaturii cu furnizorii si produca-
torii de specialitate 

In functie de necesitati, intocmeste oferte fi-
nanciare pentru instalatiile HVAC: solicita oferte 
de pret de la furnizori, analizeaza listele de can-
titati in conformitate cu planurile proiectului, 
centralizeaza ofertele de pret de la furnizori 

Beneficii: 
Salariu motivant 
Tichete de masa / Diurna (in cazul deplasarilor) 
Telefon de serviciu 
Calculator cu toate licentele necesare 

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 ba-
calaureat) cu posibilitatea calificării în meseriile 
specifice domeniului construcții și instalații. 

CV-urile pot fi transmise prin e-mail la ad-
resa: office@das.ro sau se pot depune la se-
diul 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 
Administrator baze de date, studii 
superioare, experiență 3 ani, 
TERMO SERVICE S.A. Relații 
la:0232/212230; 
contact@tsiasi.ro;Aleea Gradinari, 
nr.8. 

Agent de securitate, calificare în 
domeniu, atestat, COMPANIA DE 
PAZA PANTERA SRL. Relații 
la:0232/219911; 
pantera.security@gmail.com , 
Calea Chișinăului,nr.17. 
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Ajutor bucătar, tineri 
absolvenți/liceu, RELANSGABI 
SRL. Relații la:0743830587 
relansgabi12@gmail.com, 
str.Pantelimon Halipa, nr.IIV,Iași. 

Ajutor de bucătar, școală 
generală,fără experiență 
precizată, YORGO GREEK FOOD 
SRL. Relații la: 0751891508; 
yorgo.greekfood@gmail.com,B-
dul Tudor Vladimirescu, nr.4. 

Analist, studii superioare, fără 
experiență precizată, ARCADIS 
EXCELLENCE CENTER ROMANIA 
SA. Relații la:  
veronica.lefter@arcadis.com, 
Str.Palat, nr.1, et2-3. 

Analist ajutor, studii superioare, 
fără experiență precizată, 
ARCADIS EXCELLENCE CENTER 
ROMANIA SA. Relații la:  
veronica.lefter@arcadis.com, 
Str.Palat, nr.1, et2-3. 

Ambalator manual, studii de 
specialitate fără  experiență 
precizată, ROMTEC EUROPA SRL. 
Relații la: 0332/808730; 
0232/227054; office@romtec-
europa.com, Sos Iași-Hlincea, 
nr.53. 

Asistent logistică, studii  
medii/superioare, experiență 
min.6 luni, ZEELANDIA SRL. 
Relații la: 0232/217024; 
0232/217034; 
cristina.amorariti@zeelandia.ro, 
com.Valea lupului, sat Valea 
Lupului, DN.28, Nr.Cadastral 
1015, corp C1. 

Asistent manager, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, CREATIVE MIBS SRL. 
Relații la: 0746251171; 
creativemibs@gmail.com, 
Str.Prof.Nicolae Oblu 18A,bl.B1, 
ap.14. 

Asistent Medical 
Balneofiziokinetoterapie și 
Recuperare, studii medii, fără 
experiență precizată, ELYTIS 
HOSPITAL HOPE SRL. Relații la: 
0332/803793; 0332/803783; 
0332/803749, str.Gheorghe 
Saulescu, nr.43 A. 

Asistent medical generalist, studii 
medii, fără experiență precizată, 
ELYTIS HOSPITAL HOPE SRL. 
Relații la: 0332/803793; 
0332/803783; 0332/803749, 
str.Gheorghe Saulescu, nr.43 A. 

Barman, studii medii, fără 
experiență precizată, CRISTIANA 
MAX SRL. Relații la: 0720015186; 
office.mcontexpert@gmail.com, 
b-dul Nicolae Iorga, nr.40. 

Bucătar, studii medii, experiență, 
BUM IMPACT SRL. Relații la: 
0748018327; 0752980289; 
florinbotezatu18@icloud.com, 
Sos Moara de Foc, nr.11, 
bl.596,sc.C,etj 3, ap.15. 

Bucătar, studii medii, experiență 2 
ani, PASTA HOUSE SEL. Relații la: 
0769241846; 0742480546; 
office.pastahouse@gmail.com, 
str.Maior Popescu Eremia, nr.1. 

Bucătar, absolvenți/fără 
experiență precizată, 

RELANSGABI SRL. Relații la: 
0743830587 
relansgabi12@gmail.com, 
str.Pantelimon Halipa, nr.IIV,Iași. 

Casier, studii medii, fără 
experiență precizată, DANY-CYP 
FAST FOOD SRL. Relații la: 
0755233351; 
batranu_ciprian@yahoo.com,Co
m.Tomesti, sat Chicerea, 
str.Releu, nr.112A. 

Casier, studii generale/ 
experiență 3 ani, LESS COM SRL. 
Relații la: 0232/234582 INT.144; 
secretariat@sedcom.ro, 
Sos.Moara de Foc, nr.4. 

Conducător autospecială, studii 
medii, experiență 2 ani, permis 
categ C.,SEMPRE VERDE SRL. 
Relații la: 0747214472; 
sempreverde019@gmail.com, 
str.Canta, nr.2, bl.455, sc A, etj 3. 

Confecționer , fără studii medii și 
experiență precizată, KIDS 
CORNER SRL. Relații la: 
0786068247; 
oanaconst@yahoo.com, str. 
Valea Rediului, nr.420. 

Confecționer, fără studii si 
experiență precizate, ELMA STIL 
SRL. Relații la: 0744704445; 
elmastil@artdecor.ro, b-dul 
Tudor Vladimirescu, nr.1. 

Confecționer Jaluzele, studii 
medii, fără experiență precizată, 
LECLUYSE INTERNATIONAL 
SRL. Relații la: 0235319107, 
andrei@fiscontexpert.ro, 
str.Calea Chișinăului, nr.6, 
Jud.Iași. 

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. 

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, studii medii, 
experiență 3 ani, KATTY 
FASHION SRL. Relații la: 
0752139210 hr@katty-
fashion.ro,calea Chișinăului, 
nr.57. 

Consilier juridic, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 0232/262800; 
0744275627; office@das-
instalatii.ro, str.Aurel Vlaicu, 
nr.87. 

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, limba engleză 
avansat, cunoștințe PC, SPIN 
GROUP & HR SRL. Relații la: 
0746295847; 
hr@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Contabil, 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, studii superioare, 
cunostinte operare pc, 
experiență 3 ani, limba engleza 
avansat, FISCONTEXPERT 
CONSULT SRL. Relații la: 
0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Controlor calitate, studii medii; 
cu experiență 1 an, OMCO 
ROMANIA SRL. Relații la: 
0232/232303; 0232/232371; 
personal.ro@omcomould.com,Ca
lea Chisinaului, nr.43A. 

Croitor-Confecționer 
îmbracaminte dupa comandă, 
studii medii, fără experiență 
precizată, STEFANA SRL. Relații 
la: 0232/2241127; 
stefanaprotec@gmail.com., 
str.Moara de Foc, nr.1, bl.595. 

Dulgher( exclusiv 
restaurator),scoala profesională, 
curs calificare, DAS SRL. Relații 
la: 0232/230637; 
0232/262800;0744275627 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Dulgher( exclusiv 
restaurator),calificare, fără 
experiență precizată, RC BETON 
BAU SRL. Relații la:0770550377; 
paula.roibu@rcbetonbau.com,Str.
Florilor Nr.38C.  

Economist, studii superioare, 
experiență min 5 min, BUSINESS 
PARTNER ACCOUNTING SRL. 
Relații la: 0740069549, 
str.serg.Grigore Ioan, nr.7. 

Economist, studii superioare, 
experiență 3 ani, TERMO 
SERVICE SA . Relații la: 
0232/212230; contact@tsiasi.ro, 
Aleea gradinari, nr.8. 

Electronist depanator utilaje 
calcul, studii medii/superioare, 
cunostinte operare PC,permis 
categ B, ELCO SERVICE SRL. 
Relații la: 0232/230205; 
office@elcoservice.ro, B-dul 
Poitiers, nr.25C, bl.10, parter. 

Electrician, cursuri de 
specialitate, experiență 3 ani, 
TERMO SERVICE SA . Relații la: 
0232/212230; contact@tsiasi.ro, 
Aleea gradinari, nr.8. 

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

Electrician în construcții și 

experiență precizate, LIFE PLUS 
SRL. Relații la: 0744290899, 
office@ehuman.ro,sat.Valea 
Lupu, stradela Prof.I.P.Culianu, 
nr.43. 

Electrician în construcții și 
experiență precizate, scoala 
profesională, fără experiență 
precizată, LINES ENERGY SRL. 
Relații la:0756092285; 
0745407777; 
linesenergy@gmail.com, str.Splai 
Bahlui, nr.10,ap.17. 

Expert achiziții publice, studii 
superioare, experiență 3 ani, 
TERMO SERVICE SA. Relații 
la:0232/212230; 
contact@tsiasi.ro, Aleea 
Gradinari, nr.8 

Expert legislația muncii, studii 
superioare, curs expert, limba 
engleză mediu, experiență 3 ani, 
SPIN GROUP & HR SRL. Relații 
la: 0746295847; 
hr@fiscontexpert.ro, B-Dul 
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1. 

Faiantar, studii medii, fără 
experiență precizată, 
PAVALASCU CONSTRUCT SRL. 
Relații la:0768918686; 
pavalascunelu@gmail.com,str.Io
n Creangă, nr.79, blS1,sc.B, ap.4. 

Faiantar, studii în domeniu, cu 
experiență, VELIS AG SRL. Relații 
la: 0740969853; office@velis-
construct.ro, com.Tutora, sat 
Tutora, nr.cadastral 308. 

Femeie de serviciu, studii 
generale/experiență 1 lună,  
LESS COM SRL. Relații la: 
0232/234582 INT.144; 
secretariat@sedcom.ro, Sos 
Moara de Foc, nr.4. 

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, calificare, fără 
experință precizată, RC BETON 
BAU SRL. Relații la: 
0770550377; 
paula.roibu@rcbetonbau.com,Str.
Florilor, nr.38C. 

Finisor terasamente, studii 
minime, fără experiență 
precizată, ALEMON TEAM SRL. 
Relații la:0761655429; 
sandel.ignat@yahoo.com, 
str.Valea Adancă, nr.15 J, cam.1. 

Geograf, sudii superioare, fără 
experiență precizată, ARCADIS 
EXCELLENCE CENTER ROMANIA 
SA. Relații la: 
veronica.lefter@arcadis.com,str.
Palat, nr.1, et.2-3. 

Fierar betonist, calificare , fără 
experiență precizată, RC BETON 
BAU SRL. Relații la: 
0770550377; 
paula.roibu@rcbetonbau.com, 
str.Florilor, nr.38 C. 

Finisor terasamente, studii 
minime fără experiență 
precizată, ALEMON TEAM SRL. 
Relații la: 0761655429; 



ANUNȚURI<9 sâmbătă, 04 februarie

sandel.ignat@yahoo.com, 
str.Valea Adâncă, nr.15j, cam 1 ;  

Geograf, studii superioare, fără 
experiență precizată, ARCADIS 
EXCELLENCE CENTER ROMANIA 
SA. Relații la: 
veronica.lefter@arcadis.com, 
str.Palat, nr.1, et 2-3, Iași. 

Infirmier/Infirmieră, studii medii, 
fără experiență precizată, DEBEO 
JOBS SRL. Relații 
la:0332/401106; 
office@debeojobs.com,str.Al.Vod
a, Ispilanti,nr.39, etj.2, spațiul S1, 
ap.3, Iași. 

Infirmier/Infirmieră, studii medii, 
fără experiență precizată, ELYTIS 
HOSPITAL HOPE SRL. Relații 
la:0332/803793; 0332/803783; 
0332/803749,str.Gheorghe 
Saulescu, nr.43 A. 

Inginer căi ferate, drumuri și 
poduri, studii superioare,fără 
experiență precizată, ARCADIS 
EXCELLENCE CENTER ROMANIA 
SA . Relații la: 
veronica.lefter@arcadis.com, 
str.Palat, nr.1, et 2-3, Iași. 

Inginer CCIA, studii superioare, 
fără experiență precizată, DENIS 
MIHAI CUCU CONSTRUCT SRL. 
Relații la: 0787774196, 
Com.Mogoșești, Sat Budești, 
str.Bisericii, nr.7. 

Inginer constructii civile, 
industriale și agricole, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 0232/262800; 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Inginer construcții hidrotehnice, 
studii superioare, fără experiență 
precizată, ARCADIS EXCELLENCE 
CENTER ROMANIA SA. Relații la: 
veronica.lefter@arcadis.com, 
str.Palat, nr.1, et 2-3, Iași. 

Inginer de sistem în informatică, 
studii superioare, experiență 3 
ani, TERMO SERVICE SA. Relații 
la:0232/212230; 
contact@tsiasi.ro,aleea Gradinari, 
nr.8. 

Inginer de sistem software, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, ARCADIS EXCELLENCE 
CENTER ROMANIA SA. Relații la: 
veronica.lefter@arcadis.com, 
str.Palat, nr.1, et 2-3, Iași.nginer 
ecolog, studii superioare, fără 
experiență precizată, ARCADIS 
EXCELLENCE CENTER ROMANIA 
SA. Relații la: 
veronica.lefter@arcadis.com, 
str.Palat, nr.1, et 2-3, Iași. 

Inginer energetică industrială, 
studii superioare, experiență 3 
ani, TERMO SERVICE SA. Relații 
la: 0232/212230; 
contact@tsiasi.ro, Aleea 
Gradinari, nr.8. 

Inginer geodez, studii superioare, 
fără experiență precizată, 
ARCADIS EXCELLENCE CENTER 
ROMANIA SA. Relații la: 
veronica.lefter@arcadis.com, 
str.Palat, nr.1, et 2-3, Iași. 

Inginer instalații pentru 
construcții, studii superioare, fără 
experiență precizată, DAS SRL. 
Relații la: 0232/230637; 
0232/262800;0744275627 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Inginer instalații pentru 
construcții,studii superioare, 
experiență 3 ani,TERMO SERVICE 
SA. Relații la: 0232/212230; 
contact@tsiasi.ro, Aleea Gradinari, 
nr.8. 

Inginer mecanic, studii superioare, 
experiență 1 an, OMCO ROMANIA 
SRL. Relații la:0232/232303; 
0232/232371; 
personal.ro@omcomould.com, 
Calea Chișinăului,nr.43 A. 

Inginer mecanic utilaj tehnologic 
pentru construcții, studii 
superioare, fără experiență 
precizată, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 
0232/262800;0744275627, 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Inginer proiectant energetician, 
studii superioare, fără experiență 
precizată, ARCADIS EXCELLENCE 
CENTER ROMANIA SA. Relații la: 
veronica.lefter@arcadis.com, 
str.Palat, nr.1, et 2-3, Iași. 

Inginer sisteme electroenergetice, 
studii superioare, fără experiență 
precizată, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 
0232/262800;0744275627 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Inginer tricotaje, confecții, studii 
superioare, experiență 3 ani, KATTY 
FASHION SRL. Relații la: 
0752139210 hr@katty-fashion.ro, 
Calea Chișinăului, nr.57, Iasi 

Ingrijitor clădiri, studii medii, 
experiență, MC CURATENIE SRL. 
Relații la:0744298637; 
lus_munteanu@munteanu@yahoo.
com, Bld.Dacia, nr.42B, bl4, sc.B, 
etj.3,ap.13. 

Ingrijitor clădiri, școală generală, 
experiență 3 ani, TERMO SERVICE 
SA. Relații la: 0232/212230; 
contact@tsiasi.ro, aleea Gradinari, 
nr.8.. 

Inspector/Referent resurse umane, 
studii superioare, cunoștințe 
operare PC.,limba engleză avansat, 
FISCONTEXPERT CONSULT SRL. 
Relații la: 0232/224227; 
office@fiscontexpert.ro,B-dul 
Nicolae Iorga, nr.51C, etj.1. 

Instalator, cursuri de specialitate, 
experiență 3 ani, TERMO SERVICE 
SA. Relații la: 0232/212230; 
contact@tsiasi.ro, Aleea Gradinari, 
nr.8. 

Instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze, scoala profesională, 
curs calificare, DAS SRL. Relații la: 
0232/230637; 0232/262800; 
0744275627; office@das-
instalatii.ro, Aleea Gradinari, nr.87. 

Instalator retele termice și sanitare, 
cursuri de specialitate, experiență 3 
ani, TERMO SERVICE SA. Relații 

la:0232/212230; contact@tsiasi.ro, 
aleea Gradinari, nr.8. 

Ipsosar(exclusiv restaurator), studii 
medii, fără experiență precizată, 
PAVALASCU CONSTRUCT SRL. 
Relații la: 0768918686; 
pavalascunelu@gmail.com, str.Ion 
Creanga, nr.79, bl.S1, sc.B, ap.4. 

Ipsosar(exclusiv restaurator), studii 
în domeniu, cu experiență, VELIS 
AG SRL. Relații la: 0740969853; 
office@velis-construct.ro, sat 
Tutora, com.Tutora, nr.cadastral 
308. 

Izolator termic, cursuri de 
specialitate, experiență 3 ani, 
TERMO SERVICE SA. Relații la: 
0232/212230; contact@tsiasi.ro, 
Aleea Gradinari, nr.8. 

Lăcătuș construcții metalice și 
navale, școală profesională/curs 
calificare, fără experiență precizată, 
DAS SRL. Relații la: 0232/230637; 
0232/262800;0744275627 
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel 
Vlaicu Nr.87. 

Lăcătuș mecanic, studii medi; fără 
experiență precizată , NORD EST 
INSTALAȚII SRL. Relații la: 
0764608860; 
bogdan@nordestinstalatii.ro, 
str.Prof.Neculai Zamfirescu, nr.19. 

Lăcătuș-montator, studii medii, 
experiență 1 an, OMCO ROMANIA 
SRL. Relații la: 0232/232303; 
0232/232371; 
personal.ro@omcomould.com, 
Calea Chișinăului, nr.43A. 

Lucrător bucătarie, școala generală, 
fără experiență precizată, GROUP 
AD AGA SRL. Relații la: 
0758551134; 
alina_agafiti@yahoo.com, B-dul 
Poitiers, nr.18. 

Lucrător comercial, studii medii, 
fără experiență precizată, 
COMOILSERV SRL. Relații la: 
0730690765; 
angajarimol@gmail.com, Vaslui. 

Lucrător comercial, studii medii, 
fără experiență precizată, FHSS 
SERIES SRL. Relații la: 
0746364156; 
florentina06dram@yahoo.com, 
str.Strapungere Silvestru, nr.7, 
cam1, bl.14, sc.D, etj.3, ap.15. 

 

MEDIU 

S.C. SELF CONCEPT S.R.L. și SC 
DELTA ENERGY DEVELOPMENT 
SRL, titulari ai planului „PUZ – 
PARC EOLIAN COSTULENI”, propus 
a fi amplasat în extravilanul com. 
Costuleni, jud. Iași anunță publicul 
interesat asupra luării de către 
APM Iași a deciziei de emitere a 
avizului de mediu pentru proiectul 
de plan sus menționat. Motivele 
care au stat la baza deciziei de 
emitere a avizului de mediu pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Iași, Calea 
Chișinăului nr. 43, în zilele de luni – 
vineri între orele 09:00 – 14:00 și 
pe site-ul apmis.anpm.ro. 
Observațiile publicului se primesc 
la APM Iași în termen de 10 zile 

calendaristice de la publicarea 
anunțului. 

SC CONIROX SRL, titular al 
proiectului „Construire și amenajare 
parcare auto” propus a fi amplasat 
în intravilan sat Cârniceni, nr. cad. 
62434, com. Ţigănaşi. jud. laşi, 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Iași, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului: proiectul nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului, evaluării adecvate și 
SEICA. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Iași din Str. Calea 
Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de 
L-V, între orele 8-14, precum şi la 
următoarea adresă de internet: 
apmis.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de 
internet a APM Iași. 

SC CONIROX SRL, titular al 
proiectului „Demolare spaţiu 
comercial S=28.9 mp, construire 
spălătorie auto, spaţiu comcrcial, 
vulcanizare, amplasare staţie peco 
transportabilă tip container, 
construire copertină pentru 
protejarea utilajelor societăţii” 
propus a fi amplasat în intravilan 
sat Cârniceni, nr. cad. 62470, com. 
Ţigănaşi. jud. laşi, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM 
Iași, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului: proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra 
mediului, evaluării adecvate și 
SEICA. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Iași din Str. Calea 
Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de 
L-V, între orele 8-14, precum şi la 
următoarea adresă de internet: 
apmis.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de 
internet a APM Iași.     

UAT Comuna Valea Lupului, jud. 
Iași, titular al Planului Urbanistic 
General al comunei Valea Lupului 
județul Iași, anunță publicul 
interesat asupra luării de către 
APM Iași a deciziei etapei de 
încadrare, și anume: planul este 
supus procedurii de adoptare cu 
aviz de mediu, întrucât poate avea 
efecte semnificative asupra 
mediului – planul se supune 
evaluării de mediu și se supune 
evaluării adecvate.Decizia etapei de 
încadrare poate fi consultată la 
adresa: http://apmis.anpm.ro. 
Observațiile publicului cu privire la 
decizia etapei de încadrare se 
primesc la sediul APM Iași din 
Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de 
luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 şi 
vineri, intre orele 8:00 – 14:00, în 
termen de 10 zile calendaristice.
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Ce ștangă de la Isejeu are 
șmecherul de la colegiul pictorului 
La început de rubrică, babele bârfitoare în-

călzesc puțin un subiect de pe la colegiul picto-
rului, din centrul târgului, unde administrator 
este unul Răducu Lensa. Cum s-a consemnat și 
în rubricile trecute, Lensa este un individ destul 
de alunecos, cu privirea sticloasă. Ei bine, babele 
știau că Lensa moșmondește treburile pe la can-
tină și pe la căminul colegiului, dar nu știau că 
treaba e mai groasă. Babele au aflat că printr-o 
firmă controlată de Lensa se execută niște lu-
crări de reparații pe la colegiu, iar sumele nu sunt 

mici. Cum ar veni, se plătește singur. Mai mult, 
când mai e nevoie de un meseriaș, tot de la firma 
lui este adus. În fine, astea sunt doar câteva as-
pecte. În edițiile viitoare, babele vor veni cu niște 
chestiuni importante care merită tratate și de 
colegii de la gazeta bâzâitoare. Lensa se laudă 
peste tot că are o ștangă importantă la Isejeu, în 
persoana unui inspector misterios. 

Iaca ce fac angajații de la Apa Mortal! 
E trai bun la companie 
De ceva timp, la sediul companiei Apa Mortal 

din Copou e distracție mare, spre nemulțumirea 
vecinilor de la case. Babele bârfitoare nu știu 
dacă ce se petrece acolo e cu știrea conducerii, 
dar trebuie povestit în rubrică. De câteva săptă-
mâni, mai mulți handralăi cu uniforme albastre 
organizează paranghelii în curtea instituției. Au 
întins grătare și au pus micii la pârlit, spre dispe-
rarea locuitorilor din apropiere. Sunt zile când 
iese un fumălău de se înroșesc telefoanele pom-
pierilor. Babele nu știu dacă e și cu ceva alcool 
pe acolo, dar e de aflat. Acuma, lumea o să 
creadă că babele sunt invidioase. Poate au drep-
tate, dar când știu ce lefuri și ce clanuri sunt la 
Apa Mortal, babele parcă ar vrea să mai sape prin 

instituție, pentru că sunt multe de aflat.  

Peripeții 
cu proști și bărci în Delta Dunării 
La final de rubrică, babele bârfitoare vin cu o 

povestioară și din lumea dezvoltatorilor imobi-
liari, dar din ăștia mai mici, de prin Valley of Wolf. 
Acolo a făcut niște blocușoare cu probleme un 
anumit Lorin Căcănescu. Povestea e despre el, 
întâmplarea datând de anul trecut. Atunci, Căcă-
nescu a organizat o mare petrecere cu bărci, prin 
Delta Dunării, alături de tatăl iubitului fetei. Cei 
doi și cu alaiul s-au tras cu bărcile, având la bord 
și mai multe sticle de rachiu. Petrecerea s-a stri-
cat în momentul în care Căcănescu a rămas blo-
cat cu barca în deltă, deși știa că are pompa 
defectă. Până să vină salvatorii, cuscrul a venit 
să-l alimenteze cu macheală, ca să nu stea pe 
uscat. La un moment dat, pe Căcănescu l-a luat 
cu panică, pentru că a început să intre apă în 
barcă. În momentul în care au venit gaborii, s-au 
pus toți pe râs, pentru că alaiul lui Căcănescu se 
chinuia să scoată apa cu cănile din dotare. Cam 
ăsta era nivelul. Nu se știe dacă s-a lăsat cu 
amenzi sau alte măsuri, pentru că nu prea ai voie 
să te bagi matol la manevrat bărci.

Bursa bârfelor

În luna februarie a anului 2017, 
Marcel Eduard Filip a mers împreună 
cu un prieten de-al său la o sală de 
jocuri. Acolo s-a întâlnit cu persoana 
vătămată, fiul patronului sălii, și au 
avut un schimb de replici dure, care 
s-a terminat cu o bătaie soră cu 
moartea. Individul a fost trimis în ju-
decată sub acuzația de vătămare 
corporală și a încercat să se scoată 
nevinovat în fața anchetatorilor, însă 
nu a reușit. A primit o pedeapsă de 
4 ani și 2 luni de închisoare.  

Bătaie ca în filmele de 
groază la o sală de jocuri  
În seara din 17 februarie 2017, în 

jurul orei 01:00, Marcel Eduard Filip 
a intrat într-un conflict cu fiul patro-
nului sălii de jocuri pe care o frec-
venta cel mai des. Totul a început pe 
baza unui conflict spontan apărut 
între cei doi, dar care s-a terminat 
cu o bătaie cruntă.  

Agresorul a dat dovadă de iras-
cibilitate și a vrut să-și descarce 
nervii pe victimă. A încercat în nenu-
mărate rânduri să pătrundă în sala 
de jocuri pentru a continua ce a în-
ceput, până l-a băgat în spital pe fiul 
patronului sălii de joc. Victima a avut 
nevoie de 110 zile de îngrijiri medi-
cale 

„La data de 17.02.2017, în jurul 
orei ora 01:00, inculpatul s-a depla-
sat, împreună cu martorul, la sala de 
jocuri, societate ce aparține tatălui 
persoanei vătămate. După ce a in-
trat în sala de jocuri, inculpatul s-a 
deplasat către baie, revenind după 
aproximativ 2 minute, oprindu-se 
lângă persoana vătămată cu care a 
început să aibă un schimb de replici. 
La un moment dat, inculpatul îi soli-
cită persoanei vătămate să iasă 
afară, motiv pentru care acesta iese 
pe uşa de acces, fiind urmat de per-
soana vătămată care se opreşte în 
cadrul uşii. Observând că persoana 
vătămată nu îl urmează, inculpatul 
reintră în fugă în sala de jocuri, în-
dreptându-se către persoana vătă-
mată pe care o împinge puternic cu 
ambele mâini, persoana vătămată 
căzând pe pardoseala sălii de jocuri. 
Persoana vătămată este ajutată să 
se ridice de către martori, cei doi 
martori poziţionându-se între incul-
pat şi persoana vătămată. După ce a 
fost ridicată de jos, persoana vătă-
mată a încercat să îl lovească pe in-
culpat cu piciorul, însă, datorită 
distanței, l-a atins cu încălțămintea. 
După ce a fost scos afară din sala de 
jocuri, inculpatul a încercat să rein-
tre de mai multe ori, însă a fost oprit 

de către martorii prezenţi. La un mo-
ment dat, inculpatul a reuşit să intre 
şi, deşi este ţinut de către martori, o 
loveşte pe persoana vătămată cu pi-
ciorul stâng în zona şoldului, aceasta 
dezechilibrându-se şi căzând la ni-
velul solului. Inculpatul părăsește 
din nou sala de jocuri, dar după câ-
teva secunde reintră în fugă, se în-
dreptă din nou către persoana 
vătămată, cu intenţia de a o lovi, fapt 
ce o determină pe aceasta să ridice 
un scaun pentru a se apăra, inculpa-
tul reuşind să o lovească din nou cu 
piciorul pe persoana vătămată. În în-
cercarea de a-l opri pe inculpat, 
martorul se interpune între inculpat 
şi persoana vătămată, inculpatul iz-

bindu-se de mai multe ori în martor 
în încercarea de a ajunge la per-
soana vătămată”, au declarat magis-
trații.  

Ce pedeapsă 
a primit inculpatul  
Inculpatul a încercat să-și apere 

spatele în ochii judecătorilor, dar 
martorii au relatat întâmplarea din 
seara menționată, de unde a reieșit 
că Marcel Eduard Filip a fost vinova-
tul, împreună cu câțiva prieteni de-
ai săi, Marcel Filip și Ispas Fernando 
Stoica. 

Continuarea pe www.bzi.ro 
Cosmina PUIU

Bătaie ca în filmele de groază la o sală de jocuri! Agresorul 
încearcă să se dea victimă: „A vrut să mă lovească cu scaunul”


