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{eful celei mai periculoase grup`ri mafiote
din Bucure[ti a fost ridicat de poli]i[tii ie[eni!

Ar fi comandat
incendierea unei case a
clanului Corduneanu!
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Cel mai sincer
hacker
din România
a sc`pat de
toate acuza]iile
Povestea lui Iulian Cezar
Oancea este una cu
adev`rat impresionat`:
de[i era doar un copil de
14-15 ani, procurorii din
cadrul a trei structuri
DIICOT s-au str`duit s`-l
prind`. Din teribilism [i
din dorin]a de a face cât
mai mul]i bani în condi]ii
rapide, f`r` munc`, a
descoperit cum poate
sparge conturile bancare
ale clien]ilor b`ncilor
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Lovitur` de
teatru! Un
cunoscut om de
afaceri, l`sat
f`r` avere!

Unul dintre cei mai
cunoscu]i oameni de
afaceri din Ia[i s-a trezit
cu toat` averea pus` sub
sechestru. Direc]ia
General` Control Venituri
Persoane Fizice a
constatat \n urma unor
verific`ri faptul c` acesta
a cheltuit mult mai mul]i
bani fa]` de cât a câ[tigat
\n mod oficial

Predominant însorit
Max: 23 grade C
Min: 12 grade C

SOCIAL
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Ie[ean r`mas
f`r` cas`
pentru o datorie
de câteva
mii de lei!
Un pensionar din jude]ul
Ia[i sus]ine c` a r`mas
f`r` cas` [i c`, acum, are
[i poprire pe pensie.
Asta, dup` ce a avut
„\ndr`zneala” s` fac` un
credit bancar. Ie[eanul
afirm` c` a fost obligat s`
semneze dou`
angajamente de plat` [i
c` nu [i-a mai permis s`
achite ratele
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VREMEA

Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14
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Fumatul i-a adus
pe ace[ti
pacien]i \n pragul
decesului! Nu
pot respira f`r`
un aparat!

EVENIMENT

Ambasadorul Coreei de
Sud a fost `n vizit\
la SC Antibiotice SA
|ntâlnire important` la Palatul Roznovanu. Ieri, 22 octombrie,
primarul Mihai Chirica s-a întâlnit cu Ambasadorul Republicii
Coreea, Excelen]a Sa Kim Yong Ho. Ambasadorul Republicii
Coreea la Bucure[ti s-a aflat în Ia[i \n aceste zile. Oficialul
a participat la inaugurarea Centrului de Studii Coreene din
cadrul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”. Excelen]a sa a
fost înso]it pe parcursul acestei vizite de c`tre Kim Ji Eun,
secretar II al Ambasadei, [i Song Hoyoung, asistent tehnicoadministrativ al Ambasadei. O delega]ie a Ambasadei Republicii
Coreea a f`cut [i o vizit` la Antibiotice SA, unde a avut o
întâlnire cu conducerea companiei [i a vizitat o sec]ie de
produc]ie a produselor injectabile.
|n cadrul unei întâlniri oficiale organizate la sediul prim`riei,
discu]iile au vizat extinderea rela]iilor de cooperare între Ia[i
[i Coreea. Au fost vizate domeniile academic [i economic,
valorificarea poten]ialului deosebit al României [i al Ia[ului
de a atrage investi]ii. Acest lucru s-a datorat pozi]iei strategice
între Asia [i Europa de Vest, precum [i finalizarea procesului
de înfr`]ire cu localitatea Yongin din Coreea.
În cadrul discu]iilor, primarul Mihai Chirica a apreciat c`
Republica Coreea ar trebui s` fie un model pentru România.
Edilul a accentuat modul cum a reu[it Coreea s` combat`
corup]ia, dar [i care au fost investi]iile din sistemul de educa]ie
[i din mediul economic.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

ANUNT
R.A. AEROPORTUL IASI organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi:
-1 post Inspector de Specialitate Arhivist, studii superioare
de lunga durata, vechime in munca de 1(unu) an;
-1 post Inspector de Specialitate SCIM, studii superioare
de lunga durata, vechime in munca 1(unu) an;
-1 post Inspector de Specialitate Achizitii Publice, studii
superioare in domeniul tehnic, economic sau juridic,
certificat expert achizitii publice, experienta in domeniul
studiilor 1(unu) an;
Data-limita pentru depunerea dosarelor 06.11.2019, ora
15.oo, la Comp. Resurse Umane al R.A. Aeroportul Iasi, str.
Moara de Vant, nr. 34.
Data, ora si locul probei scrise 14.11.2019, la ora ce va fi
comunicata odata cu anuntul privind rezultatele sectiei dosarelor
de concurs, la sediul R.A. Aeroportul Iasi;
Relatii suplimentare la comp. Resurse Umane, telefon
0232/271590, int. 112.
Pagina de internet: www.aeroport.ro, sectiunea „Cariere”.
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Scene ireale la CJ. Zeci de
ale[i jude]eni au fost martorii
unui scandal f\r\ precedent
`n istoria institu]iei
w Dispute la sânge \n Consiliul Jude]ean
Ia[i

w Scandalul politic din plen poate duce la
blocarea [edin]elor institu]iei
w |ntâlnirea comisiilor de specialitate s-a
l`sat cu un scandal f`r` precedent \ntre
forma]iunile politice
w |ntre grupurile PNL [i PSD a \nceput un
r`zboi total
w Haosul poate s` blocheze toat`
activitatea Consiliului \n urm`toarea
perioad`
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i ar trebui s` se \ntâlneasc`
ast`zi, 23 octombrie, \ntr-o [edin]` ordinar` pentru a discuta câteva
zeci de proiecte de hot`râre. Doar c` o \ntâmplare de ieri a f`cut
ca [edin]a de plen s` fie \n perico de a nu se mai ]ine. Decizia
aceasta ar duce la o premier` nedorit` \n istoria Consiliului
Jude]ean Ia[i. Totul a plecat de la [edin]a comisiilor reunite,
[edin]` care ar fi trebuit s` preg`teasc` proiectele pentru plen.
La aceast` [edin]` nu au participat to]i ale[ii jude]eni, lucru
care a provocat haosul. |ntre consilieri era o practic` ca aceste
[edin]e de specialitate s` fie conduse de consilierul PSD Cristian
Stanciu, conform unei \n]elegeri anterioare. Numai c` ieri, liberalii
s-au \ntors [i au cerut ca alt ales s` coordoneze lucr`rile pentru
c` erau mai mul]i ale[i ai opozi]iei \n sal`. Nemul]umi]i de situa]ia
ap`rut`, social-democra]ii s-au ridicat [i au p`r`sit sala de [edin]e
pentru a-i determina pe liberali s` revin` la sentimente mai bune.
Ace[tia nu au dat \ns` \napoi, lucru care a dus la provocarea
scandalului. Sorin Flutur, ales PNL, i-a cerut lui Stanciu s` lase
pe altcineva s` conduc` [edin]a. Liderul de grup al celor de la
PSD nu a fost de acord, moment \n care a izbucnit scandalul.
Social-democra]ii nu au vrut s` cedeze pre[edin]ia comisiilor,
\n ciuda faptului c` erau mai pu]ini decât cei de la PNL \n sal`.
Momentul a dus la un scandal-monstru printre consilieri.
Consilierii PSD s-au retras din sal`, liberalii au r`mas \n`untru,
\ns` [edin]a nu a mai \ntrunit cvorumul necesar. Astfel, nimeni
nu [tie ce se va \ntâmpla [i unde se va ajunge.
„Indiferent de cine ar trebui s` conduc` Consiliul Jude]ean,
fie la pre[edin]ie, fie la comisii, acesta trebuie s` lucreze \n
interesul ie[enilor. Cine ]ip` c` pierde un scaun dac` se d`
deoparte ar trebui s` se retrag` definitiv. Te po]i declara nemul]umit
dac` e vreo problem` cu un proiect, nu pentru c` cineva \]i ia
scaunul la propriu. Nu te po]i ag`]a cu din]ii de un scaun”, a
spus liberalul Vasile Cotiug`.

O nou` \ncercare diminea]a
{edin]a plenului CJ ar trebui s` aib` loc \n aceast` diminea]`
la ora 10:00. Anterior, la ora 8:00, ar urma s` se \ntruneasc` din
nou comisiile de specialitate pentru a discuta proiectele de hot`râre.
|n cazul \n care comisiile nu se vor reuni, [edin]a ar urma s`
nu mai aib` loc. Pentru ca proiectele de hot`râre s` ajung` s`
fie discutate \n plen, acestea trebuie s` treac` de comisii. Pe
ordinea de zi figureaz` o serie de proiecte importante [i chiar
vitale pentru unele institu]ii subordonate CJ. |n cazul \n care
[edin]a nu se va mai ]ine, se poate ajunge la o situa]ie dramatic`.
De exemplu, Filarmonica de Stat „Moldova” are nevoie de
875 de mii de lei pentru achizi]ia unui pian performant pentru
concerte. Piesa muzical` este \ns` vânat` [i de alte institu]ii
culturale, astfel \ncât Filarmonica trebuie s` se mi[te urgent pentru
a nu pierde pianul. |n condi]iile \n care [edin]a de CJ nu mai
are loc, institu]ia de cultur` risc` s` piard` aceast` ocazie unic`.

Unde se poate ajunge?
Executivul CJ ar mai face o \ncercare. Va convoca comisiile
de specialitate separat, pentru a-i determina pe consilieri s` vin`
diminea]a aceasta la [edin]`. Pân` acum, comisiile erau la comun,
\ns` situa]ia se poate schimba \n totalitate. Convoca]i separat,
consilierii ar fi for]a]i s` vin` la [edin]e. |n caz contrar, ace[tia
ar putea s`-[i piard` indemniza]ia lunar`.
Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, nu a
r`spuns apelurilor telefonice ale redactorilor BUNå ZIUA IA{I
pentru a comenta situa]ia. R`mâne de v`zut dac` [efii administra]iei
jude]ene [i consilierii vor \n]elege cum stau lucrurile [i vor lucra
pentru ie[eni sau vor continua campania electoral` [i vor bloca
[edin]a.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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R\zboi chior pe sportul ie[ean.

Contre de la distan]\ `ntre
PSD [i PNL
Finan]area obiectivelor [i proiectelor sportive a ajuns s` fie
transformat` \ntr-o disput` politic`. Dup` ce a fost criticat de liberalii
ie[eni c` refuz` s` sprijine sportul ie[ean, Maricel Popa, pre[edintele
Consiliului Jude]ean, a ]inut s` ias` [i el la ramp`. „Le reamintim
distin[ilor politruci liberali c` s-au împotrivit cu îndârjire atunci când
Maricel Popa a încercat s` ini]ieze mai multe proiecte de hot`râre
prin care s` modernizeze baza sportiv` de la Ruginoasa [i implicit
s` sus]in` al]i tineri fotbali[ti ai acestei comunit`]i. Tot liberalii, prin
vocea profesorului de istorie Vasile Cotiug`, acuz` administra]ia
jude]ean` de faptul c` nu mai sus]ine sportul de performan]` prin
finan]area Funda]iei Sportului Ie[ean. Le reamintim [i de aceast`
dat` c` nu Maricel Popa [i PSD Ia[i se împotrivesc finan]`rii sportului
ie[ean prin intermediul FSI. Legea nu mai permite acest lucru [i
le recomand`m s` îl consulte pe Mihai Chirica, primarul Ia[ului [i
viitorul lor coleg de partid”, sus]in cei de la PSD Ia[i.

PSD arunc` cifre dup` cifre
Social-democra]ii sus]in c` atacurile PNL nu sunt justificate.
„Liberalii devin ridicoli [i cu adev`rat haio[i în momentul în care
solicit` înfiin]area Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar` pentru
Infrastructura Educa]ional` în Zona Metropolitan`. Guvernul PSD
sus]ine de mai bine de 3 ani, prin Programul Na]ional de Dezvoltare
Local`, reabilitarea, modernizarea [i construirea de cre[e, gr`dini]e
[i [coli. Sunt deja finalizate sau în diferite faze de implementare
273 de obiective de investi]ii, cu peste 287 de milioane de lei.
La capitolul cre[e, suma ce va fi cheltuit` va dep`[i 16,8
milioane de lei. Cu ace[ti bani, se vor reabilita [i moderniza dou`

cre[e, iar alte 7 vor fi ridicate din temelii. Aproape 80 de milioane
de lei vor fi destinate gr`dini]elor, 45 de unit`]i existente urmând
a fi ref`cute, iar alte 37 vor fi construite de la zero”, sus]in cei
de la PSD.
Social-democra]ii au continuat criticile la adresa PNL. „Din
p`cate, pe tot parcursul acestor trei ani, consilierii jude]eni liberali
au preferat s` nu voteze proiectele administra]iei social-democrate
care propunea moderniz`ri de drumuri, dezvoltarea Aeroportului
sau sus]inerea antreprenorilor [i a mediului de afaceri. Ace[tia
s-au pozi]ionat inclusiv împotriva adopt`rii bugetului jude]ului Ia[i,
cel mai mare din istoria existen]ei Consiliului Jude]ean Ia[i”, au
mai spus cei de la PSD.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Noi proiecte derulate de GAL Colinele Ia[ilor.
Peste 2 milioane de euro au fost investite
Unul dintre grupurile de ac]iune local`
de la nivelul jude]ului Ia[i continu` s`
implementeze o serie de proiecte pentru
comunit`]ile pe care le reprezint`. GAL
„Colinele Ia[ilor” a implementat, începând
cu luna noiembrie 2016, Strategia de Dezvoltare
Local` (SDL) 2014-2020. Aceast` strategie
are ca scop dezvoltarea microregiunii GAL
într-o manier` specific` principiului european
LEADER. Alocarea financiar` pentru cele
nou` m`suri de dezvoltare cuprinse în SDL
a fost de peste 2.2 milioane de euro. Banii

au fost derula]i prin finan]are european`
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rural`. GAL a desf`[urat [i activit`]i specifice
de animare în teritoriul celor 15 comune
componente, în vederea inform`rii poten]ialilor
beneficiari asupra posibilit`]ilor de finan]are.
„În ultimii ani a ap`rut tot mai des ideea
dezvolt`rii satelor române[ti, iar unul dintre
instrumentele prin care s-a vizat acest lucru
a fost înfiin]area Grupurilor de Ac]iune
Local`. Principalele obiective previzionate a
fi atinse ca urmare a implement`rii strategiei

în teritoriul GAL Colinele Ia[ilor sunt \n
beneficiul locuitorilor. }intim ob]inerea unei
dezvolt`ri teritoriale echilibrate a economiilor
[i comunit`]ilor rurale, inclusiv crearea [i
men]inerea de locuri de munc`. Totodat`,
avem ca scop [i favorizarea competitivit`]ii
agriculturii. Ne dorim pe viitor s` continu`m
cu succes aceast` activitate”, a spus C`t`lin
Lupu, primarul comunei Ciurea [i pre[edintele
GAL.
Continuarea pe www.bzi.ro
Vlad ROTARU

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul social în Mun.
Ia[i, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, înregistrat` în Registrul
Societa]ilor Profesionale de Practicieni în Insolven]` sub nr. RFO
II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscal` 16605670, în calitate
de lichidator judiciar al societ`]ii debitoare, astfel desemnat prin
Încheierea nr. 141/19.10.2018, pronun]at` de instan]a Tribunalulului
Ia[i, Sec]ia a II - a Civil` - Faliment, în dosarul nr. 5984/99/2018
(nr. în format vechi: 322/2018), în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolven]ei
[i de insolven]`, coroborat cu prevederile Codului de Procedur`
Civil`, în m`sura compatibilit`]ii, aducem la cuno[tin]` general`
c` în data de 28.10.2019, ora 15:00, organizeaz` licita]ie public`
competitiv`, cu strigare, pentru valorificarea urm`toarelor active
mobile, proprietatea debitoarei:
DENUMIRE ACTIV; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI
(EUR f`r` TVA)
Motocositoare FERARI 515L
57,16
Motopr`[itoare HUSQVARNA T85 HX
21,17
Generator sudur` W220 DC
247,71
Motocultivator FERRARI 340 POWER SAFE
1.581,52
Motocultivator VERDINA
364,15
Compresor aer 100LT
266,76
Motopr`[itoare HS016
273,11
Vagon forestier
14,82
Ifron 204D
2.189,15
Ifron 204D
2.174,33
Tractor U650
2.846,53
Tractor U650
2.846,53
Vagon dormitor
547,29
Vagon dormitor
547,29
Autoutilitar` MAN TGA,
1.075,00
Remorc` HANGLER (pt. MAN TGA)
265,00
IPHONE 8 64 GB GOLD
412,85
IPHONE 8 64 GB GOLD
412,85
În cazul în care la licita]ia din 28.10.2019, nu se va reu[i
valorificarea tuturor activelor mobile apar]inând debitoarei, se vor
organiza noi licita]ii, în acelea[i condi]ii în data de 04.11.2019,
respectiv 11.11.2019, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar.
Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz`
a fi scoase la vânzare, au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s`
fac` dovada acestui fapt pân` la data de 27.10.2019, 03.11.2019,
respectiv 10.11.2019 ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar.În
conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, din Legea nr. 85/2014,
bunurile înstr`inate de administratorul judiciar sau lichidator, în
exerci]iul atribu]iilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini,
precum ipoteci, garan]ii reale mobiliare sau drepturi de reten]ie,
de orice fel, ori m`suri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a
activelor este licita]ie public`, cu strigare, competitiv`, conform
Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adun`rii Creditorilor
din data de 18.10.2019.Pasul de licita]ie stabilit este de 5% din
pre]ul de pornire al licita]iei, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în [edin]a Adun`rii Creditorilor din data de 18.10.2019.Garan]ia
de participare la licita]ie este în valoare de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei, pentru fiecare bun în parte, sum` ce va fi
depus` în contul de lichidare al debitoarei nr:
RO24BUCU1032235341756RON, deschis la Alpha Bank, suc. Ia[i.
Garan]ia de participare va fi depus` în lei la cursul BNR din data
pl`]ii. În cazul câ[tig`rii licita]iei garan]ia se constituie avans, iar
în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemn`rii va
fi ata[at` ofertei de cump`rare, pân` la termenul stabilit pentru
vânzarea la licita]ie public`. Detaliile privind documenta]ia necesar`
în vederea particip`rii la licita]ia public` [i modul de organizare
a licita]iei, precum [i descrierea activelor mobile supuse procedurii
de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare [i de organizare a licita]iei [i care poate
fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului judiciar. Poten]ialii ofertan]i
au obliga]ia achizi]ion`rii caietului de sarcini, aceasta fiind condi]ie
obligatorie privind participarea la licita]ie. Pre]ul caietului de sarcini
este de 595,00 lei, TVA inclus, pl`tibili în contul lichidatorului
judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha
Bank Ia[i sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe
www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220.777, 0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.
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A fost lovit \n
repetate rânduri.
A ajuns de
urgen]` la spital
Un b`rbat din Ia[i a ajuns la spital dup` ce a fost implicat
\ntr-un conflict violent. Acesta a fost lovit de mai multe
persoane [i a avut nevoie de \ngrijiri medicale.
„|n cursul zilei de mar]i, la Unitatea de Primire Urgen]e
a Spitalului «Sf. Spiridon» a fost transportat un b`rbat \n
vârst` de 41 de ani. Acesta a fost preluat de c`tre un echipaj
medical, \n urma unui apel la 112. Medicii au constatat c`
pacientul era policontuzionat, prin agresiune fizic`”, precizeaz`
prof. dr. Diana Cimpoe[u, coordonator UPU-SMURD Ia[i. |n
urma conflictului \n care a fost implicat, b`rbatul s-a ales cu
mai multe traumatisme [i contuzii. Acesta a fost internat
pentru a primi \ngrijiri. „B`rbatul a fost adus \n Urgen]e,
unde a primit \ngrijiri. Totodat`, a fost diagnosticat cu traumatism
cranio-cerebral, traumatism cranio-facial [i traumatisme la
nivelul membrelor superioare. B`rbatul a fost internat pentru
a beneficia de tratament de specialitate [i pentru a fi ]inut
sub atent` supraveghere medical`”, adaug` medicul ie[ean.
Cristian HITRUC

A vrut s\ traverseze `n
grab\, dar a fost lovit\
de un autoturism
O femeie din Ia[i a fost transportat` de urgen]` la spital,
mar]i, dup` ce a fost lovit` de un autoturism. Aceasta a avut
nevoie de \ngrijiri medicale [i a fost internat`. „|n cursul zilei de
mar]i, la Unitatea de Primire Urgen]e a Spitalului «Sf. Spiridon»
din Ia[i a fost transportat` o pacient` din Ia[i. Aceasta a fost
preluat` de c`tre un echipaj medical, dup` un apel la 112. Cadrele
medicale au constatat c` pacienta a fost implicat` \ntr-un accident
rutier, \n calitate de pieton”, precizeaz` medicii Spitalului „Sf.
Spiridon” din Ia[i.
Pacienta care a fost dus` la spital a primit \ngrijiri din partea
medicilor. Aceasta s-a ales cu mai multe traumatisme [i contuzii
[i a avut nevoie de internare. „Pacienta a primit \ngrijiri \n cadrul
Unit`]ii de Primire Urgen]e. Ulterior, aceasta a fost internat`.
Pacienta a fost diagnosticat` cu traumatism cranio-cerebral,
traumatism toraco-abdominal [i mai multe contuzii. Aceasta va fi
supus` unor investiga]ii mai am`nun]ite [i va fi ]inut` sub atent`
supraveghere medical`”, adaug` medicii ie[eni.
Cristian HITRUC
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Pont! Se fac angaj\ri la
Spitalul ıSf. Spiridon‰!
Aproape 80 de posturi
sunt scoase la concurs!

w Se fac angaj`ri masive la
Spitalul „Sf. Spiridon”
w Mai mult de jum`tate din
angaja]i vor fi repartiza]i
pe Clinica de Ar[i
w |nscrierile au \nceput deja
[i num`rul de candida]i
cre[te de la o zi la alta
Spitalul Clinic de Urgen]e „Sf. Spiridon”
Ia[i a scos la concurs 74 de locuri de
munc`. Se angajeaz` de la medici, la asisten]i
medicali [i brancardieri. Managementul a
anun]at c` 65 la sut` dintre angaja]i vor fi
repartiza]i pentru Clinica de Ar[i recent
inaugurat`. Conducerea spitalului sus]ine
c` poten]ialii angaja]i vor fi ale[i pe sprâncean`.
Desigur, cu studii \n domeniu [i poten]ial
de \nv`]are. Managerul spitalului sus]ine

faptul c` \n maximum o s`pt`mân`, Clinica
de Ar[i \[i va \ncepe activitatea.

|nscrierile curg gârl`
|nscrierile \n concurs au \nceput deja,
iar managerul sus]ine c` num`rul de candida]i
cre[te de la o zi la alta, semn c` sunt
foarte mul]i dornici. Perioada de depunere
a dosarelor expir` pe 30 octombrie. Pe
data de 11 noiembrie, dup` selec]ia dosarelor,
candida]ii vor sus]ine proba scris`. Imediat
dup`, pe 15 noiembrie, urmeaz` proba
practic`, iar pe 21 noiembrie cea de interviu.
Rezultatele finale, dup` contesta]ii, vor fi
afi[ate oficial pe data de 27 noiembrie.
„Luni aveam deja 32 de \nscri[i \n concurs.
Suntem con[tien]i c` nu tot personalul care
va fi angajat va avea experien]`, \ns` noi
le vom oferi posibilit`]i de stagii de practic`
\n Fran]a. Ministerul S`n`t`]ii are parteneriat
cu ace[tia, astfel \ncât personalul medical
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selectat de noi va avea [ansa s` mearg`
s` se specializeze acolo. Unii dintre medicii
no[ti au avut deja ocazia ca pentru o
s`pt`mân` s` fac` un schimb de experien]`
\n Fran]a”, spune ec. Ioan Bârliba, managerul
Spitalului „Sf. Spiridon”.

Marii ar[i vor putea fi
salva]i la Ia[i
Reamintim faptul c`, recent, a fost
inaugurat` Clinica de Ar[i din cadrul Spitalului
„Sf. Spiridon”. Astfel, \n noua clinic` vor
putea fi trata]i pacien]i care au suferit arsuri
grave, afec]iuni care nu puteau fi tratate
pân` \n prezent la Ia[i. Clinica a fost
prev`zut` cu cinci paturi pentru pacien]ii
cu arsuri mari [i alte 20 pentru cei cu
pân` la 20 la sut` arsuri. Investi]ia \n clinica
mai sus men]ionat` s-a ridicat la suma de
50.000.000 de lei.
Bianca CIUBOTARIU
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Dramatic! Un ie[ean a r\mas f\r\ cas]
pentru o datorie de câteva mii de lei!
Banca l-a executat, iar b\rbatul
a r\mas pe drumuri!
w Un pensionar din jude]ul Ia[i sus]ine c`
a r`mas f`r` cas` [i c`, acum, are [i
poprire pe pensie
w Asta, dup` ce a avut „\ndr`zneala” s`
fac` un credit bancar
w Ie[eanul afirm` c` a fost obligat s`
semneze dou` angajamente de plat` [i c`
nu [i-a mai permis s` achite ratele
Un b`rbat din jude]ul Ia[i, Valeric` Matei, sus]ine c` a ajuns
s` \[i piard` casa. El mai afirm` c` i-a fost pus` poprire [i pe
pensie, \n condi]iile \n care a achitat mare parte din creditul
contractat. Povestea tragic` a b`rbatului care locuie[te \n Hârl`u
\ncepe \n cursul anului 2006. „Pe 6 iulie 2006 am f`cut un credit
de 10.000 de euro la Bancpost. Am achitat ratele pân` când au
ramas circa 5.000 de euro de plat`. Din diverse motive, nu am
mai putut pl`ti ratele la timp”, relateaz` pensionarul. Potrivit
acestuia, din acel moment, el a \nceput s` fie c`utat de o firm`
care se ocup` cu recuperarea debitelor.

A f`cut un angajament de plat`
„Am f`cut un angajament de plat`, prin care m` obligam s`
achit ratele pân` la scaden]a contractului care nu era ajuns la
scaden]`. Dup` ce am pl`tit circa 10.000 de euro, Bancpost a
fost preluat` de Banca Transilvania”, a ad`ugat pensionarul.
El a mai spus c` i s-a cerut s` semneze un nou angajament
de plat`, dar f`r` a i se lua \n considerare suma achitat` pân`
atunci. „Dup` ce am pl`tit din nou circa 7.000 de euro, mi-au
scos apartamentul la vânzare. El a fost vândut cu circa 15.000
de euro. |n acela[i timp, mi-au pus poprire pe pensie. Atunci am
decis s` \i dau \n judecat`”, a precizat ie[eanul. Acesta sus]ine
c` modul \n care a fost tratat de reprezentan]ii b`ncilor este unul
abuziv. „Cine are dreptate \n aceast` situa]ie?! Am r`mas f`r`
apartament, mi-au pus poprire pe pensie [i eu am pl`tit, \n total,
circa 20.000 de euro pân` acum, pentru o restan]` ini]ial` de
5.000 de euro”, a \ncheiat b`rbatul.
Pe 11 iulie 2019, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au
respins contesta]ia la executare. „Instan]a admite excep]ia tardivit`]ii

formul`rii cererilor de anulare a execut`rii silite [i a tuturor
formelor de executare silit`. |n consecin]`, respinge aceste cereri
ale contestatorilor. Respinge celelalte capete de cerere ale contesta]iei
la executare”, au men]ionat recent judec`torii ie[eni.
A[adar, institu]iile chemate \n judecat` au invocat excep]ia
tardivit`]ii. Acestea au ar`tat c`, \n fapt, b`rbatul ar fi apelat prea
târziu la instan]`.

Un caz similar
Recent, al]i doi ie[eni, so] [i so]ie, au dat \n judecat` o banc`.
Daniela [i Iulian M. le cer magistra]ilor Tribunalului Ia[i s` oblige
Banca Transilvania la achitarea unor daune morale de 123.476 de
franci elve]ieni. Reclaman]ii au precizat c`, pe 29 septembrie 2008,
au contractat un \mprumut de la Volksbank (ce a fost preluat`
de c`tre Banca Transilvania). So]ii Daniela [i Iulian M. au optat
pentru un credit \n franci elve]ieni. Ca urmare a dificult`]ilor
financiare, ei au \ncheiat pe 17 mai 2012 un angajament de plat`,
prin care [i-au asumat obliga]ia de a achita lunar o rat` de 635
de franci elve]ieni. „Am f`cut eforturi \nsemnate [i ne-am respectat
\n fiecare lun` obliga]ia de plat`. |ns`, pe 12 ianuarie 2014,
Volksbank a solicitat executarea silit` pentru suma de 123.476
de franci elve]ieni. Executarea silit` a ajuns \ntr-un stadiu avansat,
inclusiv la evaluarea imobilului nostru, pentru a fi scos la vânzare”,
au precizat cei doi so]i \n fa]a instan]ei.

b`ncii. Nu poate fi re]inut` \n sarcina b`ncii comiterea vreunei
fapte ilicite pentru c` a demarat executarea silit`. Prin daunele
morale solicitate, se \ncearc` \mbog`]irea f`r` just` cauz`”, au
men]ionat cei de la Banca Transilvania \n instan]`.
Ciprian NEDELCU

Au contestat executarea silit`
Potrivit acestora, ei au contestat executarea silit`, iar pe 14
martie 2016, Judec`toria Ia[i le-a admis ac]iunea [i a dispus
anularea actelor respective. Mai mult, sentin]a a r`mas definitiv`
prin neapelare. „Banca ne-a adus grave prejudicii morale printro executare silit` f`cut` cu rea-credin]`. Acesta e [i motivul pentru
care solicit`m daune morale \n aceea[i sum` pentru care banca
a demarat procedurile de executare silit`. Prejudiciul este, astfel,
echitabil [i rezonabil”, au mai ar`tat reclaman]ii.
La rândul lor, reprezentan]ii b`ncii le-au cerut judec`torilor
ie[eni s` resping` ac]iunea pe motiv de netimbrare, dar [i ca
nefondat`. „Solicit`m respingerea ac]iunii, ca nefondat`. Trebuie
s` existe un prejudiciu real [i efectiv produs. De asemenea,
reclaman]ii trebuie s` dovedeasc` producerea prejudiciului, dar
[i leg`tura de cauzalitate \ntre presupusul prejudiciu [i fapta

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ECONOMIC

Miercuri, 23 octombrie

6

A aplicat tot ce a `nv\]at `n str\in\tate
[i acum are o afacere de succes, `n Ia[i

Latifundiarii din
Ia[i primesc
avansul din
subven]iile
cerute de APIA
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie \n Agricultur` (APIA) Ia[i
a demarat pl`]ile din avansul la subven]ii pentru fermierii din
jude] care au depus cererile anul acesta \n campania din
prim`var`.
Agricultorii care intr` la plata avansului \n aceast` s`pt`mân`
sunt fermierii care exploateaz` mai mult de 50 de hectare de
teren agricol. |n jude] sunt \n jur de 400 de fermieri care
intr` la aceast` categorie [i vor avea \n curând banii \n conturi.
|n total, 21.118 de fermieri din jude] au depus anul acesta
cererile unice de plat`, iar jum`tate au fost deja autoriza]i s`
\ncaseze banii. Potrivit APIA Ia[i sunt 11.484 de agricultori
autoriza]i la plat`. Suma total` autorizat` la plata avansului
este de aproape 9,8 milioane de euro din care 9 milioane de
euro provin din FEGA [i 780.000 de euro din FEADR. Procentul
autorizat la plata avansului de 70 la sut` din valoarea subven]iilor
este 54,38 la sut`.

Tân\rul care a demonstrat c\
po]i avea un business de
succes [i `n acest domeniu
w A muncit al`turi de so]ie aproape zece
ani \n agricultur`, \n Italia, unde a \nv`]at
tot ce [tie acum

Marius Atomei este un ie[ean care, ca oricare al]i tineri de
vârsta lui, a urmat cursurile unei facult`]i agricole, sperând s`
se angajeze \n domeniu. Dup` ce a terminat facultatea, i s-a oferit
[ansa s` plece \n str`in`tate, unde ar fi v`zut cu ochii lui cum
se face agricultur`, respectiv legumicultur`. Aici a \nv`]at tot ce
[tie despre practica \n acest domeniu. „Diferen]ele nu sunt majore
fa]` de ceea ce e aici. Doar c` \n Italia se pune mai mult accent
pe tehnologie”, spune ie[eanul.

Model adoptat din Italia
Ce bani primesc agricultorii?
Fermierii vor primi avansul de 70 la sut` din schema de
plat` unic` pe suprafa]` (SAPS), care este de 102,6082 euro/ha.
Pentru plata redistributiv` pentru intervalele între 1 [i 5 hectare
(inclusiv 5 ha) [i peste 5 hectare [i pân` la 30 de hectare
inclusiv, avansul va fi din suma de 48,7127 euro/ha. Tot 70
la sut` din suma de 59,3201 euro/ha se va pl`ti fermierilor
pentru plata la înverzire.
Tinerii fermieri vor încasa avansul din 31,2477 euro/ha.
Pl`]ile pentru schemele finan]ate din FEGA (Fondul European
de Garantare Agricol`) se fac în lei, la cursul de schimb
valutar de 4,7496 lei/euro, stabilit de Banca Central` European`
în data de 30 septembrie 2019, în timp ce pentru pl`]ile
schemelor finan]ate din FEADR (Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rural`), cursul de schimb valutar este de 4,6635
lei/euro. Acesta a fost stabilit de Banca Central` European`
în data de 31 decembrie 2018.
Raluca COSTIN

Timp de aproape zece ani a lucrat \n fermele italienilor unde
se cultiv` mai ales ro[ii folosite la pizza sau la sosuri. Aici a
deslu[it tainele legumiculturii de calitate. „E suficient s` \ncepi
o afacere, c` dac` te descurci cu clien]ii, pe parcurs o m`re[ti.
Noi [i aici am \nceput cu o suprafa]` mic` de solarii. A[a cum
am v`zut \n Italia c` f`ceau oamenii cu gr`dinile lor. Dar rezultatul
era nea[teptat”, spune ie[eanul. Acesta poveste[te c` \n zona unde
muncea erau câteva zile pe s`pt`mân` târguri unde se vindeau
numai produsele din gospod`riile micilor legumicultori. „Ei nu
foloseau nimic chimic. Totul era f`cut mecanizat, \ns` cu mare
aten]ie. Fiecare centimetru de p`mânt \l verificau [i ac]ionau
imediat cu utilajele dac` li se p`rea c` o ml`di]` nu e la locul
ei”, spune ie[eanul. Acesta s-a \ntors \n ]ar` din dorin]a de a
oferi [i ie[enilor legume s`n`toase, crescute natural.

Primii bani europeni, pentru sere
A depus primul proiect european \n urm` cu trei ani [i a
ob]inut 15.000 de euro pentru o mic` ser`. „Când am v`zut primii
bani, primul lucru pe care l-am f`cut a fost s` lu`m r`sadurile.
Am pus ro[ii, salate. Apoi am diversificat. Am \nceput cu 1.000
de metri p`tra]i”, poveste[te ie[eanul. Ulterior a mai depus un
proiect european pentru instalarea tinerilor fermieri [i a ob]inut
50.000 de euro pentru a-[i dezvolta ferma vegetal`. „Dac` era
vorba s` avem produse naturale, am zis c` [i f`ina pe care o
consum`m s` fie natural`. A[a am devenit [i fermieri cu acte \n
regul`. Am \nceput s` cultiv`m cereale pe câteva hectare, iar
acum am ajuns la 90 de hectare cu culturi cu atestat ecologic.
Nu aplic`m niciun tratament chimic”, mai spune ie[eanul.

Afacere de familie cu fonduri europene
Acesta nu s-a oprit aici [i a depus proiect pentru a ob]ine
fondurile necesare achizi]ion`rii utilajelor agricole performante cu
care s` lucreze terenurile. „Nu putem s` mai facem agricultur`
ca pe vremea bunicilor. E necesar` tehnologizarea. Noi avem 5
angaja]i, dar pentru a manevra aceste combine [i tractoare e
necesar` o preg`tire. De aceea ne-a fost greu s` g`sim oamenii
pricepu]i”, mai poveste[te Marius Atomei. Toate proiectele pe
care le-a depus valoareaz` \n total 440.000 de euro. Agricultorul
sus]ine c` oricine poate deveni fermier [i poate ob]ine fonduri
europene. „Nou` ne-a fost greu pentru c` voiam sere moderne,
aparatur` modern`. {i acestea cost`. Iar noi nu aveam to]i banii
pentru a investi \n tehnologie. Dar cu fondurile europene ne-am
descurcat mai bine [i am pus pe picioare o afacere de familie”
, mai spune fermierul.

Investi]ii de zeci de milioane de euro \n Ia[i
Ia[ul este unul din jude]ele care se afl` \n topul celor care
atrag banii europeni pentru instalarea tinerilor fermieri ce vor s`[i deschid` afaceri. Fondurile nerambursabile primite de ie[eni
pân` acum prin intermediul subm`surii 6.1- „Instalarea tinerilor
fermieri” se ridic` la aproximativ 20 de milioane de euro. Pân`
la sfâr[itul acestui an se semneaz` contracte de finan]are astfel
c` suma \ncasat` de fermieri ar putea cre[te. Cu banii primi]i,
ie[enii au deschis ferme vegetale, apicole sau ferme zootehnice.
Raluca COSTIN

GRAFIC
BETA
INVEST

Expert contabil cu bogat`
experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in
[i verific eviden]a contabil` la
SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme
economice [i reprezentare cu
ocazia oric`ror controale.

SERVICII
TIPOGRAFICE

Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490.019

LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite
o cerere
de oferta la:
grafic.beta.
invest@
gmail.com

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n
]ar` [i str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n
domeniul financiar-contabil, prest`m urm`toarele
servicii: * Analiza economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize contabile
judiciare [i extrajudiciare; * Evalu`ri patrimoniale [i
bunuri mobile; * Misiuni de administrare [i arbitraje
- lichid`ri societ`]i; * Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]` economico-financiar`,
drept comercial parte economic`; * Transformare,
fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; * Comunicare
[i rela]ii publice, resurse umane; * Management,
contabilitate [i informatic` de gestiune. Rela]ii la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

REVELION 2020 - zbor din Iasi
Revelion Roma 28.12.2018-02.01.2020
Pret/pers 575 euro
Revelion Paris 30.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 670 euro
Revelion Barcelona 30.12.2019-05.01.2020
Pret/pers 680 euro
Israel&Iordania-Revelion la Marea Moarta
27.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 1090 euro
Tarifele includ taxele de aeroport la programele cu avionul.
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Programul detailat,informatii
suplimentare la sediul agentiei din
Iasi str.Vasile Alecsandri nr.9 sau
la tel.0374 106447
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Istoria tramvaiului,
prezentat\ pe str\zile
din Ia[i `ntr-un proiect
spectaculos
Ie[enii sunt invita]i s` afle istoria tramvaiului GT 4 [i a celui
mai vechi vagon de acest tip care exist`. Duminic`, \ncepând cu
ora 11, ie[enii sunt a[tepta]i \n rondul din Târgu Cucu s` vizioneze
galeria foto [i materialele video. Totodat`, cei curio[i pot participa
la un atelier de machetare pentru a recrea din carton tramvaiul
original GT 4. „Compania de transport public din Stuttgart, Stuttgarter
Straßenbahnen AG, [i asocia]ia pasiona]ilor tramvaielor istorice din
Stuttgart, Stuttgarter Historische Straßenbahnen, organizeaz`, pe
26 [i 27 octombrie, evenimente dedicate anivers`rii celor 60 de
ani, sub denumirea «60 Jahre GT 4 – Stuttgarts Straßenbahn für
Jahrzehnte» - 60 de ani de GT 4 – Tramvaiul ora[ului Stuttgart
de decenii. În acest context, CTP Ia[i [i Asocia]ia Tramclub Ia[i
realizeaz`, în paralel cu ora[ul Stuttgart, ac]iunea «Un tramvai
peste decenii. 60 de ani cu GT 4»”, au precizat oficialii CTP Ia[i.

Cele mai frumoase tramvaie
vechi produse \n Germania
|n luna octombrie se împlinesc 60 de ani de la intrarea în
exploatare a tramvaielor GT 4. Aceste vagoane au fost revolu]ionare

din punct de vedere constructiv [i sunt considerate cele mai
frumoase tramvaie vechi din Germania. Tramvaiul GT 4 a devenit
un simbol [i pentru ora[ul Ia[i de peste 20 de ani. |n ora[ul
nostru se reg`sesc o treime dintre vagoanele care au circulat
ini]ial la Stuttgart. Printre acestea se afl` al patrulea vagon produs,
în prezent cel mai vechi tramvai GT 4 care exist`.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Sanc]iuni ustur\toare pentru ie[enii care
arunc\ moloz pe aleile dintre blocuri
Cei care \[i renoveaz` apartamentele
aleg de multe ori s` depoziteze resturile
de materiale de construc]ii [i molozul pe
aleile dintre blocuri. Din acest motiv,
autorit`]ile locale au trecut la sanc]ionarea
celor care nu respect` normele de cur`]enie
impuse de hot`r~rile locale, iar amenzile
sunt pe m`sura mizeriei f`cute.
„Poli]i[tii locali din cadrul Serviciului
3 Poli]ie Local` au sanc]ionat contraven]ional,
conform HCL Ia[i 172 din 2002, privind
gospod`rirea [i men]inerea cur`]eniei în
municipiul Ia[i, pe numitul B.A., domiciliat

în municipiul Ia[i, deoarece a depozitat pe
domeniul public, respectiv în zona Podu
Ro[, reziduuri provenite din construc]ii”,
au declarat reprezentan]ii Poli]iei Locale
Ia[i.

Incinerarea resturilor
vegetale, interzis` pe
propriet`]ile private
Numeroase amenzi sunt date [i pentru
incinerarea de[eurilor, care nu este permis`
\n spa]iile publice, dar nici pe propriet`]ile

Zeci de scandalagii
amenda]i \ntr-o
singur` zi pe
str`zile din Ia[i
Pe parcursul unei singure zile au fost aplicate amenzi pe
band` rulant` scandalagiilor.
|n prima zi a s`pt`mânii, poli]i[tii locali din cadrul Serviciilor
de Ordine Public`, care [i-au desf`[urat activitatea de men]inere
a ordinii [i lini[tii publice în cartierele ie[ene au legitimat
123 persoane. |n aceast` situa]ie au aplicat 51 de amenzi cu
o valoare de 14.315 lei. Dintre acestea, 21 sanc]iuni au fost
aplicate pentru sanc]ionarea faptelor de înc`lcare a ordinii [i
lini[tii publice.
„Poli]i[tii locali din cadrul Serviciului 5 Poli]ie Local` au
sanc]ionat contraven]ional, conform Legii 61 din 1991 – pentru
sanc]ionarea faptelor de înc`lcare a unor norme de convie]uire
social`, a ordinii [i lini[tii publice, cu amend` în valoare de
500 lei, pe numitul D.A. domiciliat în municipiul Ia[i, care,
fiind în stare v`dit` de ebrietate, tulbura f`r` drept, prin
strig`te [i larm`, lini[tea locatarilor din zona str`zii Bucium,
împreun` cu al]i tineri”, au declarat reprezentan]ii Poli]iei
Locale Ia[i.

Numero[i [oferi au \nc`lcat
legea pe str`zile din ora[
|n aceea[i zi, echipele din cadrul Serviciului Siguran]a
Circula]iei care au desf`[urat activit`]i de fluidizare a traficului
rutier [i pietonal au legitimat un num`r de 70 de persoane.
Ace[tia au aplicat 65 de sanc]iuni contraven]ionale, cu o valoare
de 7.505 de lei.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

private. „Poli]i[tii locali din cadrul Biroului
Protec]ia Mediului au sanc]ionat contraven]ional,
conform HCL Ia[i 172 din 2002– privind
gospod`rirea [i men]inerea cur`]eniei, cu
amend` în valoare de 500 lei, pe numitul
P., domiciliat în municipiul Ia[i, care a fost
depistat în zona [oselei Bârnova, în timp
ce incinera de[euri vegetale [i mase plastice,
creând disconfort cet`]enilor din zon`”, au
mai precizat reprezentan]ii institu]iei din
subordinea municipalit`]ii.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

PAVILION A
CENTRUL EXPOZIŢIONAL ROMEXPO
BUCUREŞTI, ROMÂNIA

www.packshow.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE
LA CELE MAI MICI PRETURI,

30/10 - 3/11/ 2019

Expoziţie de packaging pentru
Europa de Sud-Est

Trimite o cerere de oferta la:

Organizatori:

În parteneriat cu:

grafic.beta.invest@gmail.com
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-

Psiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS

CENTRUL VALMEDICA

office@valmedicaiasi.ro
Bulevardul Nicolae Iorga,
nr. 12, et.1, Ia[i
Magazin Produse Naturale
0371343917
office@valmedicaplant.ro

Amplasat intr-o loca]ie
central` cu dot`ri moderne
Clinica de Acupunctur`
[i Masaj 0744562369

SC CABINET MEDICAL
ALBU ALINA SRL
dr. ALBU ALINA - medic primar
pediatru.

Se acorda consulatii si la domiciliu.

dr. Wanda Bagdasar - medic primar
pediatru.
Contract CAS; Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034 sau 0758.063.500
CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA
„PSIHOLOGIE CLINICA“- CAUIA
FLORENTINA
COPII- ADULTI Telefon: 0732.806.569
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INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Proces inedit la Tribunal! Cel mai sincer
hacker din România a sc\pat de toate
acuza]iile: ıAm stat la caterinc\ cu ni[te
gabori într-un birou la BCCO‰
Judec`torii de la Tribunalul Ia[i nu prea au
avut ce s`-i fac` lui Iulian Cezar Oancea, un tân`r
de 20 ani pasionat de tehnologie [i IT, care a fost
trimis în judecat` de procurorii de la Direc]ia de
Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat`
[i Terorism Ia[i (DIICOT), pentru c` a spart
conturile unor clien]i ai unor b`nci. Magistra]ii au
constatat c` faptele pentru care a fost trimis în
judecat` Cezar Oancea de procurorii ie[eni, la
începutul acestui an, sunt comise exact în aceea[i
perioad` în care au fost comise fapte similare
pentru care a fost deja condamnat definitiv. Mai
exact, pentru faptele din perioada 2013-2015, tân`rul
a fost condamnat deja definitiv de instan]ele din
Bac`u [i din Cluj la o pedeaps` de cinci ani de
internare într-un centru de deten]ie. Era pedeapsa
maxim` prev`zut` de legisla]ia penal` pentru faptele
s`vâr[ite de un minor. A ie[it din Centrul de
deten]ie pentru minori de la Br`ila pe data de 13
martie 2018, dup` ce i-a fost admis` o cerere de
liberare condi]ionat`. Nici m`car procurorii nu au
mai contestat acea decizie de liberare înainte de
termen.

Pedeapsa este deja executat`
În acest context, judec`torii ie[eni l-au condamnat
zilele trecute tot la cinci ani de deten]ie într-un
centru pentru minori, dar au constatat c` pedeapsa
este deja executat`. În acest context, tân`rul hacker
a sc`pat f`r` s` mai fie trimis înapoi în spatele
gratiilor.
Judec`torii ie[eni au men]inut decizia de liberare
condi]ionat` a Judec`toriei Br`ila [i au considerat
c` Cezar Oancea [i-a isp`[it deja pedeapsa. Povestea
lui Iulian Cezar Oancea a mai f`cut obiectul unui
material de pres` publicat în „Bun` Ziua Ia[i”,
fiind una extrem de interesant`. Totul pleac` de
la pasiunea lui obsesiv` pentru tehnologie [i de
la dorin]a de a avea bani, telefoane scumpe, bijuterii,
ceasuri, ma[ini ca în filme etc. Le-a avut pe toate
începând de la vârsta de 13 ani. Atunci a început
s` fac` bani de unul singur, cu ajutorul viciului
s`u pentru tehnologie [i IT. În general, Iulian este
un copil bun, inteligent, respectuos cu ceilal]i, cu

personalitate puternic`, chiar sclipitor. Absolut
nimic din copil`ria lui nu prevedea un viitor petrecut
în centrele de deten]ie. De[i p`rin]ii lui au v`zut
c` avea foarte mul]i bani, c` la 13-14 ani cump`ra
produse electrocasnice dintre cele mai scumpe, au
crezut c` este pur [i simplu genial, foarte de[tept
[i c` este pl`tit de diferite firme pentru care face
„lucruri” pe internet. Evident, a fost o gre[eal` a
lor, pentru care ulterior au pl`tit cu to]ii, atât
copilul, cât [i ei.

Sunt vinova]i [i p`rin]ii?
Nu este simplu deloc pentru un p`rinte s` te
treze[ti cu masca]ii în cas` de mai multe ori pentru
c` ai un copil care sparge conturi de internet [i
fur` bani de pe cardurile oamenilor sau din conturile
b`ncilor. „Din probele dosarului, instan]a a ajuns
la concluzia c` p`rin]ii inculpatului minor [i-au
pierdut autoritatea fa]` de singurul lor copil. V`zând
c` fiul lor aduce acas` atâtea bunuri f`r` s` le fi
pl`tit, trebuiau s`-[i dea seama c` minorul a comis
o fapt` penal`, fiind exclus s` fi crezut povestea
cu banii virtuali”, au sus]inut judec`torii într-o
sentin]` de condamnare a adolescentului.

Procurorii ie[eni l-au trimis în
judecat` la începutul lui 2019
De la 13 ani, Iulian s-a apucat de acest sport
– c`uta vulnerabilit`]i ale clien]ilor [i b`ncilor
pentru a putea fura bani. Urme ale faptelor sale
au început s` apar` simultan în mai multe jude]e
ale ]`rii, dar [i în str`in`tate. Astfel, a ajuns în
aten]ia mai multor structuri de combatere a crimei
organizate din România. Informa]ii despre faptele
lui au ajuns [i la procurorii de la Ia[i. A fost
trimis în judecat` la începutul anului 2019 pentru
infrac]iunea de acces neautorizat la un sistem
informatic. Pare a fi un tip perseverent în activitatea
lui infrac]ional`, dar, în acela[i timp, este un tip
[ocant de sincer. A acceptat sa povesteasc` multe
dintre faptele sale pe un blog construit cu scopul
de a-i ajuta pe al]i tineri s` nu ajung` în situa]ia
lui.

Ar fi f`cut peste
100.000 de euro
Tân`rul poveste[te c` aventura lui a început
atunci când a devenit extrem de pasionat de jocurile
pe calculator, dar [i de programare. „Am înv`]at
cum s` ob]in date de identificare ale cardurilor
bancare online, cum [i unde pot s` le folosesc,
cum s` identific [i s` profit de vulnerabilit`]i ale
serverelor online pentru a ob]ine genul `sta de
date [i alte lucruri de genul `sta. Chestia asta
chiar m-a prins r`u de tot [i dup` ceva timp tot
ceea ce f`ceam în fiecare zi era legat doar de
lucrurile astea [i încercam s` îmi perfec]ionez cât
mai mult metodele de fraudare pentru a ob]ine
un profit cât mai mare”, mai sus]ine adolescentul.
U[or, u[or, în fiecare zi, s-a perfec]ionat. A început
s` ob]in` lucruri din ce în ce mai valoroase [i s`
fac` din ce în ce mai mul]i bani.

„Poli]ia, deschide]i
sau spargem u[a”
Tân`rul mai sus]ine c` pân` în august 2013,
toat` afacerea mergea foarte bine. Ca în orice alt`
zi, s-a trezit cu gândul c` trebuie s` mai fac` ni[te
bani pentru c` cheltuise prea mult. „În acea
diminea]`, aveam o dorin]` incredibil de mare de
a avea [i mai mul]i bani. St`team pe canapea,
navigând pe iPhone-ul meu. S-a f`cut ora [ase
diminea]a, sun` interfonul. M` duc s` r`spund,

nu se aude nimic. M` întorc din nou pe canapea.
Sun` din nou. Se duce tata – „Poli]ia, deschide]i!”.
În nici dou` secunde, ofi]erii DIICOT Bac`u [i
BCCO Bac`u erau la u[`. Cioc, cioc – „Poli]ia,
deschide]i sau spargem u[a! A deschis”, descrie
Iulian cum a ajuns pentru prima dat` în biroul
procurorului DIICOT. {apte ofi]eri în civil i-au
controlat tot apartamentul timp de opt ore, dar [i
casa în care locuiau p`rin]ii la ]ar`.

„Mi-au cump`rat
chiar [i o cafea”
I-au fost confiscate toate dispozitivele electronice,
dar [i produsele achizi]ionate de pe internet cu
ajutorul banilor fura]i pe internet. „Am fost prezentat
în fa]a unui procuror la sediul DIICOT Bac`u.
Imediat ce am intrat în biroul procurorului m-a [i
întâmpinat cu sintagma „Marele infractor Oancea
Cezar. Bine ai venit, ia un loc!”. Dac` nu a[ fi fost
în situa]ia aceea, m-ar fi bufnit un râs teribil la
auzul acelor cuvinte. Dar în ciuda circumstan]elor
în care m` aflam, râsul nu era chiar primul lucru
pe care îmi venea s` îl fac”, a povestit b`iatul. A
fost l`sat s` plece acas` dup` audieri. „În viziunea
mea de atunci, am dat cu subsemnatul odat` [i am
stat la caterinc` cu ni[te gabori într-un birou la
BCCO, care mi-au cump`rat chiar [i o cafea. Ce
dracu s-ar putea întâmpla mai r`u de atât? A[adar,
mi-am reînceput activitatea”, a mai relatat acesta.
Sorin PAVELESCU

Fumatul i-a adus pe ace[ti pacien]i \n pragul decesului!
Nu pot respira f`r` un aparat! Statul \i condamn` la moarte
Medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie din
Ia[i sus]in faptul c` num`rul de pacien]i dependen]i
de oxigenoterapie este \n cre[tere. Este vorba
despre acei bolnavi care nu au aer, care nu pot
respira [i sunt dependen]i de un concentrator de
oxigen. Ace[ti pacien]i, pentru a putea supravie]ui,
sunt conecta]i la un aparat care le furnizeaz`
oxigen, aparat f`r` de care nu pot respira. Aproape
900 de oameni nu dispun de bani pentru a \nchiria
un astfel de aparat. Mai mult decât atât, ace[tia
nu \[i permit s` pl`teasc` facturile la electricitate.
Aparatul este alimentat cu energie electric`, iar
facturile se ridic` [i la 500 de lei lunar, o sum`
extrem de mare pentru unii dintre ace[tia.

Motivele declan[atoare
Din p`cate, pentru ace[ti bolnavi, Ministerul
S`n`t`]ii nu sus]ine financiar nicio boal` respiratorie
cronic`. Casa de Asigur`ri de S`n`tate deconteaz`,
\ns`, 100 de lei pentru chiria aparatului, \ns` foarte
mul]i bolnavi refuz`. Motivul este simplu: nu \[i
permit s` pl`teasc` facturile colosale la electricitate.

Unii pacien]i ajung [i de 30 de ori pe an la spital,
deoarece nu-[i permit s` \ntre]in` costurile unui
concentrator de oxigen la domiciliu. „Din cauza
unor boli respiratorii cronice, pacien]ii ajung
dependen]i de concentratorul de oxigen. În general,
motivele principale care determin` aceste afec]iuni
sunt cauzate de fumat [i de poluarea atmosferic`.
Se \nregistreaz` o cre[tere a num`rului de pacien]i
care depind de oxigenoterapie”, spune prof. dr.
Traian Mih`escu, [eful Clinicii de Pneumologie de
la Spitalul de Pneumoftiziologie din Ia[i.

de multe ori, indica]iile noastre nu sunt respectate.
Am avut pacien]i care, de[i din cauza fumatului au
ajuns s` fie \n stare grav`, au continuat s` fumeze.
Ace[tia, \n timp ce-[i administrau oxigen, au \nceput
s` fumeze, motiv pentru care au suferit o explozie
la nivelul fe]ei”, mai spune prof. dr. Traian Mih`escu.

„Familiile marginalizeaz`
bolnavul”

Asistentul social al spitalului poveste[te c` se
confrunt` cu situa]ii greu de imaginat. Din cauza
condi]iilor financiare precare, mul]i dintre pacien]ii
Au fumat \n timp ce foloseau
dependen]i de concentratorul de oxigen r`mân
concentratorul de oxigen
f`r` electricitate. Mai r`u decât atât, familiile
{eful Clinicii de Pneumologie mai poveste[te acestora ajung treptat s`-i marginalizeze din cauza
faptul c` unii pacien]i care beneficiaz` de un bolii. Din acest motiv, bolnavii g`sec \n spital un
concentrator de oxigen la domiciliu nu [tiu s`-l refugiu. „Am avut pacien]i c`rora li s-a oprit curentul
utilizeze. Din acest motiv, accidentele [i incidentele din cauz` c` nu au pl`tit facturile. Aceasta este
nu au \ntârziat s` apar`. Pove[tile din casele pacien]ilor o situa]ie frecvent` \n general \n mediul rural. În
diagnostica]i cu boli respiratorii sunt de-a râsu’ aceste cazuri se mai implic` conducerea Prim`riei
plânsu’. „Noi ne facem datoria de a le explica din comuna din care bolnavul face parte. Adesea
pacien]ilor cum s` utilizeze aparatul. Din p`cate, li se g`se[te câte o locuin]` sau li se improvizeaz`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

una. Mai sunt [i cazuri \n care familiile marginalizeaz`
bolnavul. Pacientul dependent de oxigenoterapie
este destul de greu de \ntre]inut. Aparatul face
zgomot, familia nu mai accept`, ori bolnavul are
diverse nevoi pe care familia nu le rezolv`. De
multe ori, spitalul devine sprijinul principal al
acestora”, spune Lauren]iu Chico[, asistent social
la Spitalul de Pneumoftiziologie.

Ce este oxigenatorul?
Oxigenoterapia reprezint` administrarea oxigenului
la concentra]ii mai mari decât cele din mediul
ambiant. Aceast` terapie reprezint` o modalitate
vital` de tratament \n \ngrijirea pacien]ilor cu boli
respiratorii. Oxigenatorul cre[te [ansele de supravie]uire
ale pacientului. Prin intermediul unei canule nazale,
sursa de oxigen este livrat` pacientului. Concentratorul
de oxigen poate fi sta]ionar sau portabil. Sta]ionar,
când este amplasat la domiciliul pacientului sau
la spital, sau portabil, atunci când activitatea
bolnavului impune deplasarea lui.
Bianca CIUBOTARIU
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{eful celei mai periculoase grup\ri mafiote
din Bucure[ti a fost ridicat de poli]i[tii
ie[eni! Ar fi comandat incendierea unei case
a clanului Corduneanu!
w A \nceput r`zboiul \ntre cele mai cunoscute clanuri din lumea
interlop`

w La Ia[i s-a aprins fitilul, iar ceea ce urmeaz` s` se \ntâmple ar
putea fi cel mai mare scandal iscat vreodat`
w Una dintre propriet`]ile clanului Corduneanu a fost atacat` \n
stil mafiot
w Poli]i[tii din Ia[i au intrat pe fir [i au f`cut mai multe
descinderi \n Bucure[ti
w Asear`, capul clanului Sportivilor din Bucure[ti a ajuns la
sediul IPJ, unde a fost audiat \mpreun` cu trei „s`ge]i”
w El este b`nuit c` ar fi pus la cale atacul
w Cert este c` la mijloc st` un scandal care ar fi \nceput \n
Anglia
Ziua de 22 octombrie 2019 va intra \n istorie.
Pe 30 septembrie
Este zi de „doliu” pentru unul dintre cele mai
a \nceput totul
puternice [i mai cunoscute clanuri interlope din
România. Ieri, liderul clanului Sportivilor din
Bucure[ti a ajuns la sediul Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i, pentru audieri. Eugen Preda,
temutul interlop \n jurul c`ruia s-au ]esut pove[ti
care mai de care mai \nfrico[`toare, a fost ridicat
de poli]i[ti chiar de pe aeroport, \n Bucure[ti, \n
timp ce se preg`tea s` plece din ]ar`. Cum au
ajuns poli]i[tii din Ia[i s` fac` asta este destul de
simpu, dar \n acela[i timp extrem de complicat.
Liderul clanului Sportivilor, Eugen Preda, este
b`nuit c` ar fi dat comand` locotenen]ilor s`i s`
incendieze casa pe care clanul Corduneanu o are
\n zona Holboca. Reporterii cotidianului BUNå
ZIUA IA{I au intrat \n posesia unor informa]ii dea dreptul incredibile [i au reu[it s` ob]in` imagini
video chiar \n timp ce Eugen Preda [i locotenen]ii
s`i au intrat \n sediul IPJ Ia[i pentru audieri.

|n seara de 30 septembrie 2019, un apel la
num`rul unic de urgen]e 112 avea s` anun]e c`
un incendiu a izbucnit \n zona Dancu. Mai precis,
s-a anun]at c` gardul unei case arde. Pompierii
au ajuns la fa]a locului, \ns` nu au avut prea mult
de lucru, \ntrucât familia cuprins` de necaz a
stropit cu ap`, diminuând incendiul. Chiar casa
familiei Corduneanu a fost cea vizat`. Membrii
clanului nu au mers \ns` la Poli]ie s` depun`
plângere, chiar dac` se vedea de la o po[t` c` la
mijloc este vorba despre o mân` criminal`. Totu[i,
vigilen]a poli]i[tilor din Ia[i a fost una dus` la
extrem. Imediat, poli]i[tii din cadrul Serviciului de
Investiga]ii Criminale au preluat cazul [i au \nceput
s` fac` cercet`ri. Era destul de clar c` membrii
clanului Corduneanu au intrat \ntr-un conflict cu
un clan rival. A mai r`mas ca poli]i[tii s` afle care
este clanul care a pus la cale atacul din Dancu.

Un bidon de benzin` a explodat
Atacul de la casa clanului Corduneanu a fost
pus destul de bine la punct. Autorii, trei din câte
se pare, au aprins un bidon plin cu benzin` [i sau f`cut nev`zu]i. La câteva secunde dup` ce au
plecat \n tromb`, bidonul a explodat, iar fl`c`rile
au cuprins gardul. Probabil, inten]ia atacatorilor a
fost de a incendia casa, \ns` nu s-a \ntâmplat a[a.
Despicând firul de a]` \n patru, poli]i[tii au reu[it
s` fac` un cerc de suspec]i [i s` \n]eleag` cum
s-a ajuns aici. |n urma activit`]ilor specifice, poli]i[tii
au aflat c` autorii ar putea fi trei membri din
clanul Sportivilor. Chiar liderul clanului, Eugen
Preda, ar fi pus la cale totul, ca mesaj de aten]ie.
Scandalul \ntre clanul Sportivilor [i clanul Corduneanu
se pare c` a \nceput \n urm` cu ceva vreme. Un
individ, de loc din Ia[i, stabilit \n Anglia, ar fi fost
m`rul discordiei dintre clanuri.

Un club din Anglia
Reporterii BZI au aflat c` rivalitatea dintre
clanuri a izbucnit dup` ce un individ ce cocheteaz`
cu lumea sporturilor de contact, pe nume John
Smith, ar fi cerut ajutorul clanului Corduneanu.
Din câte se pare, John Smith este cum`tru cu
Adrian Corduneanu. De câ]iva ani, acesta locuie[te
\n Anglia [i ar avea \n grij` o sal` de sport. La

un moment dat, John ar fi avut un conflict cu
sportivul Adrian Preda. |ntr-un timp, membrii
clanului Corduneanu aveau o rela]ie destul de bun`
cu clanul Sportivilor. Drept urmare, John Smith,
când s-a certat cu Adrian Preda, a cerut ajutorul
clanului Corduneanu. Ulterior, clanul Corduneanu
le-ar fi spus „sportivilor” s`-l lase pe Smith \n
pace. Cumva, cele dou` clanuri nu s-au \n]eles [i
au ajuns s` se certe. Adrian Corduneanu a f`cut
[i un live pe Facebook, prin care \l \njura [i
amenin]a pe cumnatul fra]ilor Preda.

{eful clanului a dat comanda?
Ieri, \n Bucure[ti au fost mai multe perchezi]ii.
Poli]i[tii din Ia[i, \mpreun` cu cei din Bucure[ti,
au intrat peste mai multe persoane. Pe Eugen
Preda l-au ridicat de pe aeroport, iar pe trei dintre
mebrii clanului, de la domicilii. Asear`, cei patru
b`rba]i au ajuns la sediul Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i pentru audieri. Poli]i[tii trebuie s`
afle dac` membrii clanului Sportivilor au pus la
cale atacul. Eugen Preda a fost adus la Ia[i \mpreun`
cu Mihai Naca, Marian Naca [i Bogdan Sandu.
Asear`, to]i au fost re]inu]i pentru 24 de ore. |n
cursul zilei de ast`zi, cei trei vor fi prezenta]i \n
fa]a judec`torilor cu propunere de arestare preventiv`.
Sorin PAVELESCU
sorin.p@bzi.ro

Lovitur` de teatru! Un cunoscut om de afaceri, l`sat f`r`
avere! Toate bunurile lui sunt puse sub sechestru
Autorit`]ile fiscale au pus sub sechestru
toate bunurile de]inute de controversatul
om de afaceri ie[ean Vasile Zlate. Inspectorii
din cadrul Direc]iei Generale Control
Venituri Persoane Fizice au f`cut o serie
de verific`ri [i au realizat c` so]ul fostei
directoare de la SC Terom SA Ia[i a
cheltuit mai mul]i bani decât a câ[tigat
\n mod oficial. Practic, acesta ar fi declarat
venituri mai mici c`tre institu]iile statului.
Din acest motiv, toate bunurile sale au
fost puse sub sechestru de ANAF, iar
pensia a fost [i ea poprit`. |n aceste
condi]ii, Vasile Zlate a f`cut un demers
la Curtea de Apel Ia[i prin care contest`
m`sura luat` de autorit`]ile fiscale.
„Direc]ia General` Control Venituri
Persoane Fizice a efectuat verific`ri cu
privire la perioada 1 ianuarie 2014 - 31
decembrie 2015. S-a constatat \n mod
gre[it c` a[ fi folosit fonduri mult mai
mari decât cele provenite din surse
impozabile declarate. Aprecierea aceasta
a fost una pur subiectiv`. Atunci, a fost
emis` o decizie de impunere. Am contestat
acea decizie, dar a fost suspendat`

contesta]ia, pe motiv c` exist` o plângere
penal` depus` pe data de 16 iulie 2019
la Parchetul de pe lâng` Tribunalul Ia[i”,
a precizat Vasile Zlate \n cererea adresat`
instan]ei de judecat`.

Vrea s` se foloseasc`
iar de toate bunurile
Vasile Zlate controleaz` al`turi de
Viorica Zlate [i fiul lor, Lucian, compania
JAD Group. Firma se afl` \n momentul
de fa]` \n procedura de insolven]` dup`
mai multe acuza]ii de evaziune fiscal`
f`cute de autorit`]ile fiscale \n ultimii ani.
Acesta consider` \ns` c`, de[i a fost
dechis un dosar de evaziune fiscal`, asta
nu explic` m`surile luate de Fisc. „Infrac]iunea
de evaziune fiscal` nu poate justifica
suspendarea contesta]iei mele. Toate
bunurile mele sunt puse sub sechestru,
fiind poprit` [i pensia”, a mai precizat
Vasile Zlate \n cererea adresat` instan]ei.
Acum, urmeaz` ca instan]a s`
stabileasc` un prim termen de judecat`
al cauzei. Ulterior, magistra]ii ie[eni vor

asculta ce au de spus [i reprezentan]ii
Fiscului, pentru a putea lua o decizie
\n acest caz. Membrii familiei Zlate
\ncearc` s` scape cu fa]a curat` dup`
multitudinea de combina]ii financiare
f`cute \n ultimii ani, combina]ii care iau adus \n vizorul autorit`]ilor. Recent,
Vasile Zlate [i Viorica Zlate au deschis
mai multe dosare \mpotriva Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal` [i a
Direc]iei Generale Regionale a Finan]elor
Publice Ia[i prin care \ncearc` anularea
unor m`suri luate de inspectorii fiscali.

Au ap`rut firmele
fantom` \n locul
fabricii de stat
Direc]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i a trecut la verific`ri \n cazul
JAD Group dup` ce firma a solicitat
rambursarea sumei de 331.616 lei
reprezentând TVA. Solicitarea a fost
f`cut` \n cazul unui proiect din Calea
Chi[in`ului prin care firma a ridicat un
centru de afaceri cu fonduri europene.

Dup` verific`rile celor de la Finan]e, sa stabilit c` firma lui Zlate nu doar c`
nu putea s` primeasc` ace[ti bani, ci
chiar ar trebui s` mai pl`teasc` \n plus
statului nici mai mult nici mai pu]in
decât 2.867.320 lei. Inspectorii Fiscului
au descoperit nereguli grave, \n special
TVA dedus` pentru un num`r de opera]iuni
fictive. JAD Group a \nregistrat c` ar
fi pl`tit TVA c`tre 5 firme care apar]in
sau au fost administrate \n fapt tot de
familia Zlate [i care au acela[i sediu cu
JAD Group, pe Calea Chi[in`ului nr.
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29: Company LGV, Mohingab Group
SRL, RFKI Comercial SRL [i Ovis General
Construct.
Dup` [ase ani de procese [i peste
70 de termene de judecat`, \n anul 2016,
Tribunalul Ia[i a dat sentin]a \n privin]a
devaliz`rii fostei fabrici Terom Ia[i, unul
dintre cele mai mari combinate de fibre
sintetice. Magistra]ii au concluzionat c`
afacerea a fost pus` la cale de Viorica
Zlate, director al combinatului, [i fra]ii
Hasan [i Ammar Nanna.
Vlad ALEXA
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Jorge Mendes nu mai este cel mai
puternic impresar din lume! Cine l-a
detronat pe agentul lui Cristiano Ronaldo
A fost o var` extrem de profitabil` pentru agen]ii de juc`tori
- doar în cele cinci mari campionate din Europa s-a cheltuit o
sum` record în aceast` var` - 6 miliarde de euro, o cre[tere cu
aproape un milion de euro fa]` de 2018.
Iar în buzunarele impresarilor au ajuns sume exorbitante aproape jum`tate de miliard de euro. De aceea, tranzac]iile au
produs [i o nou` ierarhie în topul celor care reprezint` interesele
sportivilor. Celebrul agent Jorge Mendes nu mai este lider în
ierarhia impresarilor, fiind detronat de mult mai pu]in cunoscutul
Jonathan Barnett.
Fondator [i pre[edinte al Stellar Group, Barnett este agentul
unor fotbali[ti de top - are peste 200 de clien]i, dar cele mai
sonore nume sunt Gareth Bale, cel c`ruia i-a asigurat un salariu
de 30 de milioane de euro la Real Madrid [i Saul Niguez de la
Atletico. Dou` staruri în devenire, Mason Mount de la Chelsea
[i Daniel James de la Manchester United figureaz` pe lista lui
Jonathan Barnett. Acesta a încasat 125 de milioane de euro din
comisioane [i a devenit cel mai puternic impresar conform revistei
Forbes.

Jorge Mendes a c`zut pe locul 3
în topul impresarilor
Fostul lider, Jorge Mendes, este pe locul 3 în clasamentul
întocmit de revista american`. Portughezul care gestioneaz`
destinele lui Cristiano Ronaldo sau ale trio-ului de la Manchester
City, Bernardo Silva, João Cancelo [i Ederson, dar [i ale
columbianului James Rodríguez de la Real, Angel di Maria de la
PSG sau Diego Costa de la Atletico, a încasat 115 milioane de
euro în ultimul an.
Un adev`rat monstru sacru în domeniu, Mendes este un
exemplu prin modul în care continu` s` umple de bani contul
lui Cristiano Ronaldo, nu doar din salariu, ci [i din contracte de

publicitate - starul portughez s-a îmbog`]it cu peste 100 de milioane
de euro în ultimul an. Mino Raiola este un alt agent care se
men]ine în top - cel care îi reprezint` pe Paul Pogba, Marco
Veratti, Lorenzo Insigne [i Zlatan Ibrahimovic a încasat aproape
70 de milioane de euro în ultimul an.
Clasamentul se bazeaz` pe tranzac]iile parafate între iunie
2018 [i iunie 2019.

Cele mai importante transferuri ale verii
Vara aceasta a avut parte de transferuri impresionante, precum
cele ale lui Joao Felix la Atletico Madrid, Antoine Griezmann la
Barcelona sau Eden Hazard la Real Madrid. Cei mai mari beneficiari
ale acestor mut`ri au fost agen]ii juc`torilor, care au primit sume
uria[e pentru a intermedia negocierile dintre p`r]i.
Impresarii din fotbal au din ce în ce mai mult` influen]`, cu
fiecare perioad` nou` de transferuri. Ace[tia au ajuns s` primeasc`
chiar [i jum`tate din suma unei mut`ri, sub form` de comisioane,
pentru a contribui la realizarea tranzac]iei.
Cei de la Fifa Transfer Matching System au f`cut calculele
[i au ajuns la o sum` enorm`. Aproximativ 480 de milioane de
euro ar fi primit agen]ii juc`torilor care au schimbat echipa în
aceast` var`. Suma reprezint` mai mult decât jum`tate din totalul
celor mai scumpe 10 transferuri din aceast` var`, 889 milioane
de euro.

Cât reprezint` comisioanele?
Din suma total` de aproape jum`tate de miliard de euro, 47%
reprezint` comisioanele încasate din 50 de transferuri. Astfel, se
poate spune c` exist` o mare diferen]` între cât câ[tig` un
impresar pentru o mutare „sonor`” [i una obi[nuit`. Aproximativ
8.746 de agen]i au intermediat tranzac]ii în aceast` var`.

Ca exemplu relevant, Mino Raiola a câ[tigat 11 milioane de
euro pentru intermedierea transferului lui Matthijs de Ligt de la
Ajax la Juventus, pentru care torinezii au pl`tit „l`ncierilor”
aproximativ 85 de milioane de euro. Cel mai mare comision
încasat de celebrul impresar a fost de 47 de milioane de euro,
primit pentru a intermedia mutarea din 2016 a lui Paul Pogba,
de la Juventus la Manchester United.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro
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Exclusiv! Zeci de ie[eni `[i
cer anual `napoi timbrul de
mediu `n instan]\! Autorit\]ile
spun c\ exist\ o solu]ie
pentru cei care `[i vor banii

Bursa bârfelor

w O femeie a pierdut litigiul intentat
finan]i[tilor
Bomba bombelor! Se [tie deja câ[tig`torul
unui concurs de func]ionar public?
|ncepem \n for]` rubricu]a noastr` tradi]ional`! Babele
bârfitoare au intrat \n posesia unei scrisori \ntocmite de un
fost angajat al unei enstitu]ii importante din Ia[i. Nu vom
publica \nc` aceast` scrisoare care acuz` c` un concurs de
angajare la aceast` enstitu]ie local`, concurs programat \n
aceast` perioad`, ar putea avea un câ[tig`tor dinainte anun]at.
Deocamdat` mai cercet`m un pic ce se \ntâmpl`. Ce v` putem
spune \ns`, dac` tot v-am stârnit curiozitatea, este c` marele
câ[tig`tor al acestui concurs ar putea fi chiar ginerele fostului
prifect D`nu] Mârlan. Aten]ie mare \ns`, c` mai multe institu]ii
ale statului sunt cu ochii pe acest concurs [i, dac` zvonurile
care circul` prin târgul Ie[ilor se adeveresc, s-ar putea s` ias`
tare urât pentru cei implica]i. Cert este c` la fel ca b`ie]ii cu
ochi alba[tri, [i babele bârfitoare sunt cu ochii pe acest examen
extrem de important! Oricum, dac` se adeveresc zvonurile,
vom publica entegral [i scrisoarea trimis` babetelor de un fost
angajat al acestei institu]ii!

Revolt` mare \n partidul ha[tagi[tilor
rezisten]i! Mai rezist` Closette \n
func]ie?
Continu`m seria dezv`luirilor incendiare [i ne \ndrept`m
un pic aten]ia spre partidule]ul umflat cu pompa al ha[tagi[tilor
rezisten]i. Cic` este revolt` mare \n acest partidule], cea vizat`
fiind chiar [`fa Closette Pipir`u. Ei bine, membrii de partid
s-au revoltat \mpotriva lui Closette, pe care o acuz` c` nu
particip` la [edin]e, nu a strâns semn`turi pentru candidatura
lui Dan Bârn` la preziden]iale, nu d` bani la partid [i \i trateaz`
pe to]i cu superioritate. P`i dac` de pe acum Closette face
pipi pe membrii simpli de partid, v` da]i seama ce se va
\ntâmpla dac`, printr-o catastrof` electoral`, ar ajunge cantidat`
la Prem`ria Ia[i. Totu[i, babele bârfitoare [tiu c` [i la ha[tagi[tii
rezisten]i sunt destui oameni cu capul pe umeri [i o vor arunca
peste bord pe Closette, cât de curând.

w Ie[eanca le cerea magistra]ilor s` oblige
Fiscul s` \i returneze suma achitat` drept
timbru de mediu
w Finan]i[tii spun c` nu mai este nevoie
de astfel de procese, deoarece exist` un
fond special pentru returnarea banilor
c`tre contribuabili
Zeci de ie[eni pierd timp, bani [i nervi \n fiecare an, \ncercând
s` \[i recupereze taxa de poluare auto. Ace[tia apeleaz` la instan]ele
de judecat`, neexistând vreo alt` modalitate de a-[i primi banii
\napoi. O femeie din Ia[i nu a avut câ[tig de cauz`, recent
magistra]ii Tribunalului Jude]ean respingându-i ac]iunea. „Instan]a
respinge ca inadmisibil` ac]iunea formulat` de reclamanta Mihaela
R., \n contradictoriu cu pârâta Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i \n numele [i pentru Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Ia[i. Respinge cererea reclamantei privind acordarea
cheltuielilor de judecat`”, au precizat judec`torii ie[eni. De remarcat
este faptul c` decizia nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

De unde a pornit scandalul
|n urm` cu câteva luni, Mihaela R. a dat \n judecat` DGRFP
Ia[i. Femeia le-a cerut magistra]ilor s` dispun` anularea actului
administrativ emis de DGRFP Ia[i, respectiv restituirea timbrului
de mediu, plus dobânzile de rigoare. Mai exact, aceasta a solicitat
anularea deciziei de calcul \n baza c`reia a achitat suma de 13.237
de lei, reprezentând timbrul de mediu, obligarea Fiscului la
restituirea sumei achitate [i plata dobânzii legale aferent`.
„Solicit obligarea pârâtei la plata sumei \ntr-o singur` tran[`,
precum [i la plata cheltuielilor de judecat`. Am achizi]ionat un
autoturism marca Hyundai Santa Fe fabricat \n 2006 [i, pentru
a-l \nmatricula \n România, am fost obligat` s` achit timbrul de
mediu impus de OUG nr. 9/2013. Pe 13 septembrie 2017 m-am

adresat Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i cu o
cerere prin care solicitam restituirea sumei de 13.237 de lei. Acea
cerere nu a fost solu]ionat` printr-o decizie ca act administrativ.
Decizia emis` de pârât` privind calculul timbrului de mediu este
nelegal`, deoarece nu \[i g`se[te aplicabilitate \n cauz`, iar taxa
de poluare a fost perceput` cu \nc`lcarea dispozi]iilor Tratatului
Comunit`]ii Europene”, a men]ionat ie[eanca \n fa]a judec`torilor.
La rândul lor, finan]i[tii au cerut respingerea ac]iunii. „Ca urmare
a intr`rii \n vigoare a OUG nr. 52/2017, reclamanta nu mai poate
solicita direct instan]ei restituirea timbrului de mediu, \ntrucât actul
normativ prevede o procedur` special`. Astfel, s-a creat cadrul legal
privind instituirea unei proceduri administrative de restituire a taxei
speciale, a[a \ncât nu se mai justific` aceast` ac]iune. Existen]a unei
proceduri speciale de restituire a sumelor atrage implicit respingerea
ac]iunii reclamantei. Din adresa de pe 9 aprilie 2019, transmis` de
Serviciul de Eviden]` pe Pl`titor Persoane Fizice - Biroul Compens`ri
Restituiri Persoane Fizice, rezult` c` reclamanta a depus o cerere
de restituire. Cererea a fost solu]ionat`, efectuându-se o solicitare
c`tre Administra]ia Fondului de Mediu privind alimentarea contului
«Disponibil din timbru de mediu pentru autovehicule», \n vederea
restituirii sumei \nscrise \n Decizia de solu]ionare prin care i s-a
recunoscut reclamantei dreptul privind restituirea sumelor solicitate”,
au subliniat reprezentan]ii DGFPJ Ia[i.
Ciprian NEDELCU

|nc` pu]in [i-[i bat clien]ii.
Revolt`toare atitudine
La final de rubricu]`, babele bârfitoare v-or mai spune câte
ceva despre ni[te treburi tare interesante care se \ntâmpl` prin
urbea noastr`, care-s de tot râsul. Ei, cic` omule]ii lu’ nenea
Minciunic` Labolache, b`ie]ii de conduc ma[inu]ele galbene
prin Târg, sunt cam cu nervii la p`mânt de o perioad`, cine
[tie de ce. Babetele au v`zut cu ochii lor cum unul dintre ei
aproape c` a s`rit la b`taie [i a \nceput s` urle la un pasager,
pe care-l acuza c` i-a stricat portbagajul la c`ru]`. Ei, dar ca
s` vad` el, cleentul, c` nenea ista e binevoitor, [ofera[ul i-a
zis c` trece el cu vederea [i vede cum face, ca s` nu-l fac`
bun de plat`. Acum, cine [tie, poate c` nici angaja]ii i[tea nu
prea-l mai suport` pe [`f, i-o scoate din s`rite. Dar, despre
treburile istea o s` v` mai zicem noi, \n edi]iile care urmeaz`.
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