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Dezastru total la Aeroportul Ia[i.

Raportul care \l \ngroap`
definitiv pe Marius Bodea!
Camarila liberal` face victime
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R`sturnare de
situa]ie \n
cazul atacului
de la casa
Corduneanu!
Procurorii ie[eni au
propus arestarea
preventiv` a suspec]ilor
care ar fi incendiat o cas`
a membrilor clanului
Corduneanu. Anchetatorii
au spus c` autorit`]ile au
fost sesizate de membrii
familiei Corduneanu.
Incidentul de la care a
pornit scandalul a avut
loc la finele lunii trecute
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Proxenetul
din politica
ie[ean`,
greu de
\nvins!

Blocul din comuna Rediu
pare greu de demolat.
Locuitorii din zona de
case s-au trezit peste
noapte cu du[manul din
vecini. |n loc de mansard`
a mai ap`rut un etaj. ISC a
hot`rât c` autoriza]ia de
construire a fost eliberat`
ilegal, dar a mutat meciul
\n curtea Prefecturii

Predominant însorit
Max: 23 grade C
Min: 11 grade C
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Unul dintre
liderii mi[c`rii
#Rezist, ridicat
de procurorii
DIICOT!
Un ie[ean a fost „s`ltat”
de anchetatori din pat. La
perchezi]ie au fost
descoperite trei
kilograme de cannabis \n
casa acestuia, conform
procurorilor ie[eni.
Oamenii legii au precizat
c` au propus arestarea
preventiv` a lui Adrian
Dolniceanu, iar
judec`torii l-au plasat \n
arest la domiciliu
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Dou`
asistente au
b`gat teroarea
\ntr-un
mare spital
din Ia[i!

EVENIMENT

La Ia[i a `nceput un
proiect dedicat tinerilor

De ieri, 23 octombrie, la Ia[i a debutat un proiect dedicat
tinerilor. Evenimentul se va \ncheia pe 27 octombrie 2019. |n
aceast` perioad`, tinerii din România se vor întâlni la Ia[i –
Capitala Tineretului din România 2019-2020, în cadrul celei
de-a patra edi]ii a Summitului Tinerilor. Sub egida sloganului
„Imagineaz`! Crede! Revolu]ioneaz`!”, a patra edi]ie a Summitului
Tinerilor propune 4 teme. Aceste teme au scopul s` creeze
contextul potrivit pentru ca tinerii din ]ar` s` în]eleag` mai
bine importan]a lor viitoare [i modul în care ar trebui s` se
dezvolte România. Cele patru teme sunt legate de viitorul
muncii, ora[ele tinere, democra]ia [i criza climatic` [i ecologic`.
În acest an, Summitului Tinerilor propune trei direc]ii la
nivel de activit`]i - latur` informativ`, latur` formativ` [i latur`
recreativ`. Participan]ii pot s` aleag` între activit`]i precum
sesiuni plenare, mese rotunde [i ateliere tematice centrate pe
cele 4 teme de discu]ie. „În acest an am adus inova]ii de la
modul în care este organizat întreg programul, pân` la con]inutul
propriu-zis al sesiunilor care vor avea loc. Totodat`, avem o
varietate de ateliere pe baza celor patru teme ale edi]iei,
ateliere de formare, ateliere informale [i ateliere recreative,
toate desf`[urându-se într-un cadru relaxant [i prietenos pentru
participan]ii no[tri”, au ar`tat organizatorii.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Situa]ia `nv\]\mântului
ie[ean va fi dezb\tut\
la Casa P\trat\
|n cursul zilei de ast`zi, 24 octombrie, la Casa P`trat` va
avea loc o nou` [edin]` a Colegiului Prefectural. |n cadrul \ntâlnirii
directorilor institu]iilor deconcentrate vor fi dezb`tute [i analizate
mai multe puncte de discu]ii. {edin]a va \ncepe de la ora 11:00
în Sala „Iacob Negruzzi” (fosta Sala „Galben`”) a Prefecturii. Cei
prezen]i vor discuta despre starea înv`]`mântului preuniversitar
ie[ean în anul [colar 2018-2019. Aceste aspecte vor fi prezentate
de c`tre Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i. Totodat`, pe
ordinea de zi va mai figura un punct legat de analiza pie]ei muncii
la nivelul jude]ului Ia[i în anul 2019. Aceste detalii vor fi prezentate
de c`tre Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Ia[i (AJOFM). |n plus, cei prezen]i vor discuta [i despre restaurarea
monumentelor istorice [i interven]iile de construire \n zonele de
protec]ie. Aceste aspecte vor fi prezentate de c`tre Direc]ia pentru
Cultur` Ia[i. Pe ordinea de zi pot figura [i alte discu]ii.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Deputatul Camelia
Gavril\ prezint\ detalii
despre situa]ia
României `n cadrul ONU
w Deputatul ie[ean Camelia Gavril` a
prezentat o serie de aspecte despre
situa]ia Organiza]iei Na]iunilor Unite

w Parlamentarul social-democrat a
detaliat [i situa]ia ]`rii noastre \n cadrul
organiza]iei
w Au fost analizate [i alte aspecte din
cadrul ONU
Prof. dr. Camelia Gavril`, vicepre[edintele Comisiei pentru
înv`]`mânt, [tiin]`, tineret [i sport a Camerei Deputa]ilor, a
subliniat rolul diploma]iei în contextul celebr`rii Zilei Interna]ionale
a Na]iunilor Unite. Aceasta este o zi de s`rb`toare a unui construct
politic ce a men]inut cea mai lung` perioad` de pace la nivel
mondial. „ONU r`mâne cea mai important` organiza]ie interna]ional`,
fondat` în 24 octombrie 1945, dup` al Doilea R`zboi Mondial [i
are ast`zi 193 de state membre. |ntemeierea ei a constat din
semnarea, de c`tre membrii fondatori, a Cartei Na]iunilor Unite.
Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura pacea
mondial`”, a men]ionat prof. dr. Camelia Gavril`.
Deputatul PSD Camelia Gavril` a prezentat câteva teme
promovate de Organiza]ia Na]iunilor Unite semnificative, de larg
interes umanitar, iar efectele interven]iilor la nivel global se
observ` în evolu]ii constante. Parlamentarul a subliniat eradicarea
s`r`ciei în toate formele sale, dar [i asigurarea unei vie]i s`n`toase
[i promovarea bun`st`rii tuturor, indiferent de vârst`.
„Guvernarea PSD a ]inut cont [i de aceste riscuri, iar în
perioada 2016-2019 a fost crescut pragul de venituri pentru accesul
la medicamente compensate, a fost redus pre]ul medicamentelor
inovative, s-au dezvoltat programe diferite. Inclusiv pentru tratarea
Hepatitei C - [i grad de fibroz` 2, 3 [i 4. Vorbim [i de educa]ie
de calitate - Garantarea unei educa]ii de calitate [i promovarea
oportunit`]ilor de înv`]are de-a lungul vie]ii pentru to]i. În prezent,
103 milioane de tineri din lumea întreag` nu au acces la educa]ie
primar` sau sunt analfabe]i. Dintre ace[tia, procentul cel mai
semnificativ, de 60 la sut`, îl reprezint` tinerele femei sau fetele”,
a mai spus deputatul ie[ean

Progrese \n educa]ie
Demnitarul ie[ean a mai spus [i c`, de[i se confrunt` cu
fenomenul abandonului [colar sau al rezultatelor modeste la
anumite test`ri interna]ionale, România înregistra evolu]ii în
domeniul educa]iei. „Discut`m [i de realizarea egalit`]ii de gen,

cre[terea încrederii în sine [i a implic`rii tuturor femeilor în via]a
social` [i politic`. Constat`m c` înc` exist` numeroase inegalit`]i
între persoanele de sex masculin [i cele de sex feminin, în sensul
diferen]elor salariale, al accesului în func]ii de conducere, violen]`
domestic`, probleme de emancipare. La nivel global, doar în 46
de state femeile de]in mai mult de 30 la sut` din mandatele
parlamentelor na]ionale. |n România, procentul este de 23 la sut`
cu o cre[tere semnificativ` fa]` de mandatele legislative precedente.
Mai mult, suntem ]ara din Uniunea European` cu cele mai mici
diferen]e în ceea ce prive[te salariile primite de femei [i b`rba]i”,
a ad`ugat prof. dr. Camelia Gavril`.

Concluzii despre ONU
Deputatul ie[ean a ar`tat [i situa]ia asigur`rii accesului tuturor
la energie la pre]uri accesibile. „Dincolo de luptele politice, de
crize [i tensiuni, cifrele dovedesc faptul c` politicile [i m`surile
implementate de Programul de Guvernare al PSD nu au avut
doar un caracter na]ional. Au fost în deplin` leg`tur` cu obiectivele
strategice europene [i mondiale. În concluzie, s`pt`mâna aceasta,
în apropierea zilei de s`rb`toare a ONU, trebuie s` preciz`m
faptul c` acest construct interna]ional a venit ca urmare a unor
conflagra]ii mondiale dramatice. Dar [i ca urmare a pierderii
milioanelor de vie]i, iar lec]iile trecutului nu trebuie repetate.
Ast`zi, organiza]ia are rolul de a men]ine pacea [i armonia între
state, dar are [i sensuri mai ample care înseamn` a asigura o
dezvoltare durabil` la nivel mondial”, a mai men]ionat deputatul
PSD.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Premier\ la Casa P\trat\.
Circ groaznic `n plenul CJ.
Campania electoral\ i-a
`nnebunit pe ale[ii jude]ului
Consiliul Jude]ean Ia[i a devenit un adev`rat teatru ieftin.
Ale[ii jude]ului Ia[i au reu[it ca \n ultimele dou` zile s` fac` un
circ f`r` precedent, totul fiind legat doar de campania electoral`.
Dac` pe 22 octombrie, cei de la PSD au p`r`sit sala de [edin]e,
nemul]umi]i c` PNL vrea pre[edin]ia comisiilor de specialitate,
ziua de ieri a dep`[it toate a[tept`rile. La prima or` a dimine]ii
au fost convocate comisiile de specialitate. Acest lucru s-a f`cut
\ns` separat, pe fiecare comisie \n parte. Cu toate acestea, liberalii
au contestat decizia. Ace[tia au ar`tat c` din moment ce comisiile
s-au ]inut pe 22 octombrie, iar PSD a p`r`sit sala, atunci acestea
nu mai puteau fi convocate pe 23. Practic, PNL a ar`tat c` [edin]a
de plen nu avea de ce s` se mai ]in` pe 23, ci trebuia amânat`
pentru o alt` zi.
Cu toate acestea, [edin]a s-a ]inut, iar PSD a plusat. Nici mai
mult nici mai pu]in, ale[ii PSD au reu[it s`-i schimbe din func]ii
pe liberalii [i pe cei de la PMP care erau pre[edin]i de comisii.
Practic, social-democra]ii s-au r`zbunat pe liberalii care au cerut
pre[edin]ia comisiilor reunite cu o zi \nainte. Au fost schimba]i
Liviu Bulgaru (Comisia de Agricultur`), Vasile Cotiug` (Comisia
de Sport), Constantin {erban (Comisia de Administra]ie) [i Marian
Uscatu (Comisia de Agricultur`).

Scandal uluitor pe proiecte
Fie c` a fost vorba despre dezvoltarea aeroportului, de alocarea
de fonduri pentru unele institu]ii subordonate [i nu numai, circul
a fost la el acas`. |ntre Maricel Popa, pre[edintele CJ, [i liberali
s-au iscat adev`rate meciuri, cu vorbe grele [i nu numai. „PSD
Ia[i î[i exprim` mâhnirea pentru faptul c` liberalii, dup` ce au
încercat ilegal, în cadrul [edintei Comisiilor reunite dinaintea
plenului, s` schimbe pre[edintele de [edin]`, acum arunc` în
spa]iul public o serie de fumigene politice. Sub umbrela test`rii
majorit`]ii din CJ, liberalii au propus înlocuirea pre[edintelui
Comisiilor reunite [i numirea unui nou pre[edinte. Joaca acestora,
de-a administra]ia [i politica, a fost pe deplin meritat taxat` de
consilierii PSD. Astfel, pre[edin]ii liberali ai comisiilor de specialitate
au fost înlocui]i”, au sus]inut cei de la PSD. Ace[tia au acuzat
[i faptul c` proiectele au fost blocate de liberali.
„Liberalii ie[eni nu se dezic de calitatea de agitatori politici,
postur` cu care ne-au obi[nuit în acest mandat, anun]ând cu o
zi înainte de [edin]` o a[a-zis` apocalips`: întârzierea proiectelor
de pe ordinea de zi, lipsa avizelor din comisiile de specialitate

[i c` [edinta plenului nu va avea loc. Nimic din toate acestea nu
s-a întâmplat. PSD Ia[i a salvat [edin]a de plen [i a adoptat o
serie de proiecte urgente pentru comunitate care vizau modernizarea
drumurilor jude]ene, Aeroportul Ia[i sau Filarmonica „Moldova”.
Din p`cate, proiectul de organizare a Galei Laurea]ilor Sportului
Ie[ean a fost scos de pe ordinea de zi, deoarece pre[edintele
Comisiei pentru Tineret [i Sport, liberalul Vasile Cotiug`, a refuzat
convocarea membrilor Comisiei pentru avizare”, au mai spus cei
de la PSD.

PNL acuz` imixtiunea UNPR \n puci
Liberalii i-au ar`tat cu degetul [i pe cei de la ALDE [i UNPR,
care s-au aliat cu PSD. „În cadrul [edin]ei de plen, PSD [i-a
demonstrat înc` o dat` natura antidemocratic` prin abuzurile pe
care le face cu sprijinul ALDE [i UNPR la vârful jude]ului. În
total dispre] fa]` de regulamentul intern [i Codul Administrativ,
PSD a organizat un puci încercând s` schimbe pre[edin]ii comisiilor
de specialitate care sunt din partea PNL. Asta f`r` a ]ine cont
de configura]ia politic` a Consiliului Jude]ean. Grupul PNL va
ataca aceast` decizie în contencios administrativ. Prin modul în
care a gestionat [edin]a [i a girat aceste abuzuri, Maricel Popa
este principalul responsabil de aceast` mascarad` din Consiliul
Jude]ean”, au ar`tat cei de la PNL.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Prim\ria Ia[i cump\r\
trei ma[ini noi ca s\
nu mai polueze mediul
`nconjur\tor

|n perioada urm`toare, pe data de 7 noiembrie, municipalitatea
ie[an` organizeaz` o licita]ie pentru achizi]ionarea unui num`r
de 3 autoturisme. Prevederea bugetar` a procedurii este de
214.638 lei, f`r` TVA, adic` 45.000 euro. Autoturismele tebuie
s` aib` 5 locuri, an fabrica]ie 2019, carburant - motorin`,
norm` de poluare Euro 6, filtru de particule, capacitate cilindric`
1600 cc, cutie de viteze automat`/manual` cu 6+1 rapoarte,
trac]iune integral`, cinci u[i, mas` maxim` autorizat` de 2.000
kg, aer condi]ionat. Descrierea continu` cu airbag, sistem
ESP, proiectoare de cea]`, asisten]` la pornire \n ramp`,
culoare albastru. Garan]ia va fi de minimum 3 ani, \n limita
a 100.000 km, minimum 5 ani pentru perforarea caroseriei
prin coroziune [i minimum 3 ani pentru defecte de vopsea.

Ma[inile vechi poluau
Edilii vor \n parcul auto autoturisme care s` nu polueze
mediul \nconjur`tor. „Municipalitatea consider` a fi oportun`
impulsionarea dezvolt`rii transportului cu autoturisme cât mai
pu]in poluante, astfel \ncât lista obiectivelor de investi]ii noi
stabilite pe anul 2019 a fost inclus` modernizarea [i \nnoirea
parcului auto prin achizi]ionarea unui num`r de 3 autoturisme
care s` r`spund` tuturor necesit`]ilor actuale ale administra]iei
publice locale, \ntrucât 3 autoturisme din dotarea parcului
auto vor fi propuse pentru casare, 2 dintre ele având o vechime
de 14 ani, iar al 3-lea cu vechime de 12 ani, cu normele de
poluare Euro3, autoturisme care genereaz` cheltuieli din ce
\n ce mai ridicate pentru a putea fi men]inute \n stare de
func]ionare”, se arat` \n caietul de sarcini.
Ciprian BOARU

Angaj\ri `n vitez\ la
Prim\ria Ia[i! Se ocup\
multe posturi vacante
Municipalitatea ie[ean` continu` recrutarea de personal. Pe
data de 14 noiembrie, ora 10.00, este programat` proba scris`
pentru ocuparea pe durat` nedeterminata a postului contractual
de inspector de specialitate II. Postul liber se afl` \n organigrama
Biroului Cooperare Economic` [i Turism. Cei interesa]i pot depune
dosarele pân` pe data de 5 noiembrie. |n func]ie de rezultatele
la proba scris`, candida]ii vor sus]ine [i un interviu. „Condi]ii
specifice de participare: studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`, vechime în specialitatea studiilor
de minimum 1 an, cunoa[terea a dou` limbi str`ine, una la nivel
intermediar-avansat, a doua cel pu]in la nivel intermediar”, sunt
condi]iile prim`riei. Totodat`, pe data de 5 noiembrie este organizat
alt concurs pentru ocuparea pozi]iei de [ef a aceluia[i birou. Unic
candidat este Daniel Juravle, care asigura pân` acum interimatul.
Ciprian BOARU
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ANUN}
„Universitatea Tehnic` „Gheorghe Asachi” din Ia[i cu sediul
în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anun]`
licita]ie deschis` cu strigare în vederea închirierii urm`torului
reper temporar disponibil:
1. Spa]iu în suprafa]` total` de 1875 m.p. [i teren în
suprafa]` de 100 m.p amplasat în Facultatea de Design Industrial
[i Managementul Afacerilor, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.
35, Ia[i, distribuit astfel:
- Spa]iu în suprafa]` de 735 m.p. amplasat la parterul
Imobilului Tex 4;
- Spa]iu în suprafa]` de 620 m.p. amplasat la etajul 1 al
Imobilului Tex 4;
- Spa]iu în suprafa]` de 520 m.p. amplasat la etajul 2 al
Imobilului Tex 4;
- Teren în suprafa]` de 100 m.p. amplasat în latura de
vest al Imobilului Tex 4;
2. Spa]iu în suprafa]` de 36 m.p. amplasat la etajul 1,
Imobil Hala MUS, Facultatea de Construc]ii de Ma[ini [i
Management Industrial, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47,
Ia[i.
3. Spa]iu în suprafa]` de 17 m.p. amplasat la parterul
Facult`]ii de Mecanic` (hol), Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.
43, Ia[i.
4. Spa]iu în suprafa]` de 8 m.p. amplasat la parterul corpului
A, Imobil AC, Facultatea de Automatic` [i Calculatoare, Bd.
Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 27, Ia[i.
5. Spa]iu în suprafa]` de 1 m.p. amplasat la etajul 1, hol,
Imobil ETH, Facultatea de Inginerie Electric`, Energetic` [i
Informatic` Aplicat`, Bd.Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 23, Ia[i.
Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferit` pentru
tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lun`).
Depunere/ transmitere oferte -Data limit` 15.11.2019 ora 09:00.
Adresa - Registratura Universit`]ii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Ia[i, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil
T, parter.
Documenta]ia de atribuire se ob]ine pe baz` de solicitare
scris` de la Universitatea Tehnic` „Gheorghe Asachi” din Ia[i,
Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67 Imobil T - Serviciul
Administrativ Patrimoniu et. 2 – cam. 220.
Data/ora/loc deschidere oferte 15.11.2019, ora 10:00, imobilul
Rectorat (Imobil T) al Universit`]ii Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Ia[i, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67.”
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Dou\ asistente au b\gat
teroarea `ntr-un mare spital!
Mai multe cadre medicale vor
s\ intre `n grev\ din cauza lor
De mai mul]i ani de zile, dou` asistente medicale de la
Institutul de Psihiatrie „Socola” din Ia[i seam`n` teroare printre
colegi. Cadrele medicale din cadrul institutului sus]in c` acestea
nu mai presteaz` meseria pentru care sunt pl`tite [i c`, zilnic,
pozeaz` \n avertizori de integritate, emi]ând zeci de sesiz`ri c`tre
conducerea spitalului. |n cursul s`pt`mânii trecute, una dintre ele
a emis, \ntr-o singur` zi, nu mai pu]in de nou` sesiz`ri. Colegii
celor dou` sus]in c` ele nu urm`resc altceva decât s` ob]in`
posturi de conducere \n cadrul unit`]ii medicale. Totodat`, ace[tia
reclam` c` asistentele Lola Mitric` [i Mirela Popeanu folosesc
aceea[i metod` pe care au mai folosit-o [i \n trecut, cu fo[tii
directori de spital.

|[i urm`resc colegii [i pozeaz`
tot ce le iese \n cale
Colegii celor dou` asistente sus]in c` acestea au ajuns s`
pozeze [i s` filmeze \n cadrul spitalului \n fiecare zi. Astfel, \n
cursul s`pt`mânii trecute, \ntr-o singur` zi, au emis nu mai pu]in
de nou` sesiz`ri c`tre conducerea spitalului.
„Din anul 2016 au \nceput s` existe aceste probleme. Aceste
dou` asistente, Lola Mitric` [i Mirela Popeanu, vin la spital doar
pentru a ne urm`ri pe noi. Stau cu telefonul \n mân`, ne filmeaz`
[i fac poze peste tot. Ele sus]in c` sunt avertizori de integritate.
Spitalul are mul]i astfel de avertizori, dar ei \[i \ndeplinesc [i
atribu]iile pentru care sunt pl`ti]i. |n cazul lor, lucrurile stau altfel.
Noi [tim, cu to]ii, c` ele urm`resc un singur lucru. |n cursul
s`pt`mânii trecute, Mirela Popeanu a emis nu mai pu]in de nou`
sesiz`ri la conducerea spitalului. Este vorba despre acelea[i lucruri
pe care le reclam` de fiecare dat`”, precizeaz` cadrele medicale
din Institutul de Psihiatrie „Socola”.

Colegii amenin]` cu grev`
|n situa]ia de fa]`, colegii celor dou` asistente de la Institutul
de Psihiatrie „Socola” iau \n calcul chiar [i o grev`. Ace[tia sus]in
c` nu mai pot lucra \n aceste condi]ii [i c` cele dou` persoane
trebuie s` se opreasc`. Totodat`, ei reclam` c`, \ntr-un an de
zile, una dintre ele a venit la serviciu doar de câteva ori.
„Noi nu mai putem lucra a[a, am ajuns s` ne uit`m \n spate
când mergem prin spital. Este vorba despre sute de cadre medicale,
asisten]i, infirmieri, doctori, care [tiu care este situa]ia. Cele dou`

nu vor s` se opreasc` din aceste ac]iuni pe care le au. Este
vorba despre sute de persoane, angaja]i ai Institutului de Psihiatrie,
care sunt deranja]i de aceste lucruri. De multe ori ne-am gândit
chiar s` facem o grev`. Dac` nu se va rezolva, probabil c` vom
face [i acest lucru”, mai spun colegii celor dou` asistente.

„Am ajuns s` ne fie ru[ine
s` spunem unde lucr`m”
Conform cadrelor medicale, se pare c` cele dou` asistente
urm`resc doar s` ob]in` posturi de conducere \n cadrul unit`]ii
medicale. Colectivul medical sus]ine c` cele dou` folosesc metode
precum [antajul, pe care l-au mai folosit [i cu fo[tii conduc`tori ai
unit`]ii medicale. |n aceste condi]ii, colegii celor dou` asistente
medicale sus]in c` ele cauzeaz` un real prejudiciu de imagine
Institutului de Psihiatrie „Socola” [i, implicit, sutelor de angaja]i pe
care unitatea medical` \i are. Cadrele medicale, care au stat de
vorb` cu reporterii Cotidianului Bun` Ziua Ia[i [i au dorit s` se
afle sub protec]ia anonimatului, au spus c` a ajuns s` le fie ru[ine,
din cauza celor dou`, s` spun` unde lucreaz`. „De multe ori ne
este ru[ine s` spunem unde lucr`m, pentru c` lumea ne ia la
\ntreb`ri. Am ajuns s` venim cu taxiul la munc` [i s` spunem s`
ne lase \n alt` parte, nu la spital. Toat` lumea ne \ntreab` dac` ce
se aude despre spital este adev`rat. Ele stric` imaginea acestui
institut [i imaginea noastr`. Dac` ar ob]ine ce \[i doresc, a]i vedea
c` institutul ar deveni, brusc, perfect”, mai povestesc cadrele medicale.
Sorin PAVELESCU
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Pe Facebook se lupt\ pentru
]ar\, iar la Tome[ti cultiv\
Cannabis. Unul dintre liderii
mi[c\rii #Rezist, ridicat
de procurorii DIICOT!
w Un ie[ean a fost „s`ltat” de anchetatori
din pat
w La perchezi]ie au fost descoperite trei
kilograme de cannabis \n casa acestuia,
conform procurorilor ie[eni

Plasat \n arest la domiciliu
Adrian Dolniceanu [i-a construit o adev`rat` ser` la Tome[ti,
\n care cultiva cannabis. „La data de 23.10.2019, procurorii DIICOTS.T. Ia[i au dispus re]inerea pentru o perioad` de 24 de ore a
inculpatului D.A, pentru s`vâr[irea infrac]iunii de trafic de droguri
de risc”, au precizat procurorii DIICOT. Dolniceanu s-a apucat
de afaceri \mpreun` cu so]ia sa. „În fapt s-a re]inut c`, în cursul
anului 2019, cu sprijinul so]iei sale, inculpatul a înfiin]at pe raza
comunei Tome[ti, jude]ul Ia[i, la adresa la care locuiesc cei doi
împreun` cu fiica minor`, pe terenul cur]ii situat în spatele casei,
în interiorul unor sere (construc]ii pe cadru de lemn, acoperite
cu folie din plastic), o planta]ie ilicit` de cannabis de tip indoor,
constituit` din mai multe plante de cannabis, în scopul recolt`rii

Universitatea „Cuza”, gazda celei mai importante \ntâlniri
academice din Europa. Este vorba despre Seminarul Rectorilor.
Acesta este intitulat „Universities in a Changing Europe: 30
Years since the Fall of the Iron Curtain”. Totul este programat
ast`zi, 24 octombrie 2019, ora 14:00. Locul este Sala Senatului
de la „Cuza”. „Seminarul este organizat cu ocazia \mplinirii
a 30 de ani de la c`derea Cortinei de Fier. Particip` rectori,
prorectori, profesori din Republica Ceh`, Fran]a, Germania,
Irlanda, Italia, Republica Moldova, Olanda, Portugalia, Regatul
Unit, Ucraina, Spania, reprezentând universit`]i membre ale
Grupului Coimbra, Re]elei Utrecht, Consor]iului Universitaria,
Consor]iului Universit`]ilor din Republica Moldova, România
[i Ucraina, precum [i alte universit`]i partenere ale «Cuza»”,
a transmis prof. univ. dr. Tudorel Toader, rector.

Dezbatere de substan]` academic`

w Oamenii legii au precizat c` au propus
arestarea preventiv` a lui Adrian
Dolniceanu, iar judec`torii l-au plasat \n
arest la domiciliu
Anchet` incendiar` a oamenilor legii din Ia[i! Unul dintre
obi[nui]ii protestelor din centrul Ia[ului a fost luat \n vizor de
anchetatori. Astfel, \n urm` cu dou` nop]i, poli]i[tii, sub coordonarea
procurorilor din cadrul Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor
de Criminalitate Organizat` [i Terorism (DIICOT), au descins \n
casa lui Adrian Dolniceanu. Dup` primirea unor informa]ii,
anchetatorii de la Antidrog au efectuat perchezi]ii \n casa unuia
dintre cei mai vocali membri #Rezist. Perchezi]iile au fost finalizate
spre miezul nop]ii, iar Dolniceanu a fost „s`ltat”. Individul a fost
b`gat în Centrul de Re]inere [i Arest Preventiv, din cadrul
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.

Universitatea ıCuza‰
din Ia[i, gazda celei
mai importante `ntâlniri
academice din Europa

[i ob]inerii drogului de risc cannabis (inflorescente), droguri
destinate atât comercializ`rii, cât [i consumului personal”, au mai
precizat procurorii.

De asemenea, iau parte la Seminar [i reprezentan]i ai British
Council, AUF [i DAAD. |n cele patru sesiuni ale seminarului
se vor prezenta expuneri. Apoi vor fi discu]ii cu auditoriul, doi
revolu]ionari ie[eni. Sunt inclu[i [i 15 participan]i din universit`]ile
[i institu]iile reprezentate. Seminarul abordeaz` rememorarea
evenimentelor din Europa. |n particular din România, din 1989,
[i provoc`rile cu care se confrunt` universit`]ile europene \n
prezent. Temele sunt [i r`spândirea populismului [i tendin]ele
post-adev`r. Autonomia universitar`, libertatea academic` vor fi
alte aspecte. {i continuarea cooper`rii academice europene \n
condi]iile Brexitului va fi dezb`tut`. Incluziune [i diversitate \n
\nv`]`mantul superior sunt alte repere.
Valentin HU}ANU

A de]inut recent [i un service auto
De pe planta]ia sa, Dolniceanu a ob]inut o cantitate impresionant`
de droguri. „În urma perchezi]iei domiciliare, au fost ridicate 3
kilograme de cannabis, precum [i alte bunuri [i materiale utilizate
în derularea activit`]ii infrac]ionale”, au mai precizat procurorii.
În cursul zilei de ieri, inculpatul a fost prezentat Tribunalului Ia[i
cu propunere de arestare preventiv` pentru o perioad` de 30 de
zile. Instan]a a fost una blând` [i l-a plasat \n arest la domiciliu.
Ac]iunea a fost efectuat` împreun` cu ofi]eri de poli]ie judiciar`
din cadrul Brig`zii de Combatere a Criminalit`]ii Organizate Ia[i
[i cu sprijinul poli]i[tilor de combatere a criminalit`]ii organizate
din Bac`u, Alba, Bucure[ti [i Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
Ia[i. Din câte se pare, Adrian Dolniceanu a de]inut pân` de
curând un service auto. Surse din cadrul anchetei au precizat c`
acesta ar fi cultivat cannabis de o perioad` destul de mare de
timp.
Ciprian NEDELCU
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ANUN}
Municipiul Pa[cani, cu sediul în str. {tefan cel Mare, nr.
16, jude]ul Ia[i, cod
705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod
de înregistrare fiscal` 4541360, organizeaz` în data de 14.11.2019,
ora 12:00, licita]ie public`, având ca obiect:
„Închirierea prin licita]ie public` pe o perioad` de 3 luni,
a terenului în suprafa]` de 600 mp, situat în municipiul Pa[cani,
strada {tefan cel Mare, nr. 17, nr. cad. 61280, proprietate
public` a Municipiului Pa[cani, jude]ul Ia[i, în vederea amenaj`rii
unui patinoar artificial”
Documenta]ia de atribuire privind organizarea [i desf`[urarea
a procedurilor de închiriere poate fi achizi]ionat` de la sediul
Municipiului Pa[cani, str. {tefan cel Mare, nr. 16, jude]ul Ia[i,
Compartiment Patrimoniu [i Contracte -Camera 29.
Perioada de achizi]ionare a documenta]iei de închiriere
este 25.10.2019–05.11.2019, ora 16.00.
Pre]ul de achizi]ionare a documenta]iei de atribuire este
în cuantum de 50 lei [i poate fi achitat prin virament în contul:
RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pa[cani
sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe [i Impozite
Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Pa[cani.
Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor este 07.11.2019,
ora 16.00.
Ofertele se depun la sediul Municipiul Pa[cani, situat în
str. {tefan cel Mare, nr.16, jude]ul Ia[i –Registratur`, în dou`
plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul licita]iei
pentru care este depus` oferta [i va trebui s` con]in` documentele
obligatorii necesare particip`rii la licita]ie. Pe plicul interior,
care con]ine oferta prorpiu-zis`, se înscriu numele sau denumirea
ofertantului, precum [i domiciliul sau sediul social al acestuia.
Data limit` de depunere a ofertelor este 12.11.2019 ora
16:00.
Fiecare participant la licita]ie depune o singur` ofert` ce
va con]ine documentele necesare [i obligatorii particip`rii la
licita]ie.
{edin]a de deschidere a ofertelor se va desf`[ura la sediul
Municipiului Pa[cani, în data de 14.11.2019, ora 12:00, la Sala
18.
Instan]a competent` în solu]ionarea litigiilor ap`rute este
Tribunalul Ia[i, Sec]ia a II–a civil`, de Contencios Administrativ
[i Fiscal, str. Elena Doamn`, nr. 1 A, mun. Ia[i, cod po[tal
700389, tel. 0232.250.600, adres` po[t` electronic` tr-ia[iciv2@just.ro.

Cât va costa carnea de porc de Cr\ciun?

Marile lan]uri de magazine
se preg\tesc s\ o aduc\ din
Spania, fermierii se plâng
c\ vând cu un pre] prea mic
Efectele pestei porcine se vor sim]i anul acesta [i \n rândurile
cresc`torilor din jude]. Ie[enii vor fi nevoi]i s` pl`teasc` un pre]
mai mare ca anul trecut pentru porcul din gospod`riile fermierilor,
dac` vor tradi]ionala mas` de Cr`ciun, sau s` cumpere carne de
porc adus` din Spania. Dar nici aceasta nu este foarte ieftin`,
pentru c` pre]ul a mai crescut pu]in fa]` de anul trecut. Toate
acestea au creat panic` printre fermierii din Ia[i care se tem c`
vor r`mâne cu porcii nevându]i.

Porcii din gospod`riile ie[enilor,
mai scumpi anul acesta
Unul dintre cresc`torii cu tradi]ie, care anual a vândut \n
preajma Cr`ciunului \ntre 30 [i 40 de porci, este Mihai Florea.
Ie[eanul spune c` anul acesta va fi unul greu pentru el, din cauza
restric]iilor privind pesta porcin`. „Noi cre[tem mai pu]ini porci
anul acesta, pentru c` nu vrem s` risc`m s` r`mânem cu ei. Nu
o s` vindem cu mai pu]in de 11-12 lei kilogramul \n viu. Nu ne
permitem s` d`m cu mai pu]in, pentru c` am cheltuit prea mult
cu porcii. Clien]ii s` mearg` la supermarket dac` nu le convine.
Oricum, acum ne-au dat \n cap cu pesta porcin` [i nu [tiu când
o s` ne revenim”, spune ie[eanul care sus]ine c` deja are câ]iva
clien]i. „Au rezervat câ]iva porci de vreo dou` luni. Doi, trei.
Pu]ini. Dar sunt buni [i `ia. Sunt clien]i cu tradi]ie, care respect`
tradi]ia de Cr`ciun”, mai spune fermierul.
Reprezentan]ii Asocia]iei Cresc`torilor de Animale din zona
Focuri spun c` pre]urile vor exploda de Cr`ciun. „Nu sunt porci.
De asta se vând a[a scump. A[a e pia]a. Produc]ie mic`, pre]
mare”, spune Constantin Pan]\ru, reprezentant al Asocia]iei din
comuna Focuri.

Porc de Spania sau Germania,
\n galantarele din Ia[i
Speciali[tii din domeniu sus]in c` pre]ul de anul acesta al
c`rnii de porc va fi dictat de cea mai bun` ofert`. Astfel, \n
marile lan]uri de supermarketuri vor fi carcase cu carne de porc
adus` din Spania, dac` pre]ul este unul bun. „Pre]ul c`rnii de
porc depinde de oferta de pe pia]`. De exemplu, din Germania
[i Spania, pre]ul c`rnii de la poarta abatorului pleac` de la 10,2
lei la 10, 4 lei. De la noi din ]ar`, pre]ul c`rnii de porc din
abator e \ntre 10,5 [i 10,7 lei. Bine\n]eles c` marile lan]uri de
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magazine vor alege cel mai mic pre] pentru carnea de porc, cel
mai probabil carnea din Spania. Carnea de porc din curtea
fermierului se vinde cu 7,2-7,4 lei [i estim`m [i prevedem o
cre[tere de 7-8 la sut` pân` \n decembrie. Fermierii nu vor putea
vinde dac` nu ofer` un pre] corect”, sus]ine Mary Pan`, Pre[edintele
Asocia]iei Cresc`torilor [i Exportatorilor de Bovine, Ovine [i
Porcine din România (ACEBOP).

China, cel mai bun client
al produc`torilor europeni
Chiar dac` mare parte din produc]ia de carne de porc din
Europa ajunge \n România, exist` [i state care pl`tesc mai bine
pentru un kilogram de carne de porc [i monopolizeaz` aceast`
pia]`. „S` [ti]i c` marile state produc`toare de carne de porc
prefer` s` vând` c`tre China pentru c` primesc 4,2 euro pe
kilogramul de porc \n viu. China \nghite jum`tate din produc]ia
de porc din Europa. Pesta porcin` a f`cut ravagii \n Asia [i pentru
c` nu exist` restric]ii privind transportul de carne de porc, cump`r`
din Europa”, mai spune Mary Pan`.
Pesta porcin` a ap`rut pentru prima dat` la Ia[i \n comuna
Gol`e[ti, \n luna iulie, la porcii mistre]i g`si]i mor]i \ntr-o gospod`rie.
|n urm` cu aproape dou` luni, prezen]a virusului pestei porcine
africane (PPA) a fost confirmat` \n cazul a doi porci domestici
dintr-o gospod`rie din satul Butea, comuna Butea. |nc` de atunci
au fost luate toate m`surile necesare stop`rii r`spândirii virusului.
Raluca COSTIN
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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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Construc]ii Feroviare Moldova
a dat `n judecat\ Fiscul,
pentru a sc\pa de sanc]iuni
w Compania controlat` de controversatul
om de afaceri Paul Butnariu, aflat` \n
insolven]` din cauza datoriilor de milioane
de euro, a dat \n judecat` autorit`]ile
fiscale

Construc]ii Feroviare Moldova SA a ac]ionat \n instan]` mai
multe institu]ii publice. Compania controlat` de omul de afaceri
Paul Butnariu se afl` \n procedura insolven]ei de mai mul]i ani,
cu datorii de 35,7 milioane de lei. CFM SA solicit` la Curtea de
Apel Ia[i anularea unui act administrativ prin care se \ncearc`
executarea companiei.
Concret, Construc]ii Feroviare Moldova SA a reclamat \n
instan]` Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i,
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice, dar [i Direc]ia
General` de Solu]ionare a Contesta]iilor dup` ce institu]iile statului
au f`cut demersurile pentru a recupera banii de la firma controlat`
de Paul Butnariu.

A \ncercat s` p`c`leasc`
institu]iile statului
Paul Butnariu este [eful Camerei de Comer] [i Industrie, cel
care ocup` o func]ie de „supraveghetor” al mediului de afaceri
din Ia[i. Ultima sa mare companie a fost b`gat` oficial \n insolven]`
\n urm` cu doi ani. Este vorba despre Compania de Construc]ii
Feroviare Moldova SA Câmpulung Moldovenesc, creat` ca o firm`
paravan din Ia[i. Firma a fost \nfiin]at` pentru c` nu putea participa
la licita]iile publice organizate de stat. Datoriile uria[e c`tre

Termo-Service Ia[i vinde
un utilaj cu 15.000 de euro
Societatea din subordinea municipalit`]ii ie[ene care se
ocup` de administrarea locuin]elor \ncearc` s` valorifice un
utilaj evaluat la peste 15.000 de euro. Concret, Termo-Service
SA scoate la vânzare o platform` pe care a achizi]ionat-o \n
anii preceden]i [i care nu mai este folosit` \n activit`]ile
companiei. Este vorba despre o platform` ridic`toare cu bra]
( PRB ) - Marca NIFTY/170HDE.
Conform datelor tehnice, platforma este folosit` pentru
ridicarea pân` la o \n`l]ime de 17 metri [i are o raz` de
ac]iune de peste 8 metri. Totodat`, capacitatea acesteia este
de 200 kg. {efii Termo-Service SA au stabilit pre]ul de vânzare
al utilajului la 75.000 lei, f`r` TVA.

Nou num`r pus la dispozi]ia ie[enilor
|ntr-o alt` ordine de idei, Termo-Service a pus la dispozi]ia
clien]ilor un nou num`r de dispecerat. Practic, la num`rul 0232.935
pot fi anun]ate nereguli legate de defec]iuni la re]elele de utilit`]i,
avarii sau alte probleme ce ]in de via]a la bloc. Num`rul poate
fi apelat 24 de ore din 24 pentru interven]ia echipelor.
Vlad ALEXA
bugetele de asigur`ri de s`n`tate, sociale, pensii, [omaj [i datoriile
nepl`tite fiscului fiind principalele piedici. Paul Butnariu a înfiin]at,
prin anii 2000, o a doua companie – practic identic` cu cea la
care era deja manager, ac]ionar [i director general.
Aceast` nou` firm` a fost denumit` Compania de Construc]ii
Feroviare Moldova SA Câmpulung Moldovenesc. Aici, al`turi de
Butnariu, este ac]ionar printre al]ii inclusiv CFM SA Ia[i. Motivul
a fost clar: CCFM SA Câmpulung Moldovenesc, f`r` datorii, putea
participa la licita]ii – ob]inând astfel lucr`ri pe care, în fond, le
executa firma din Ia[i, dar în subantepriz`. Aceasta poate fi [i
exlica]ia pentru care, la categoria capitaluri proprii, CFM SA Ia[i
figureaz` cu un minus de 11,8 milioane de lei.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Tot mai mul]i tineri, surprin[i `n timp
ce consum\ droguri pe str\zile din Ia[i
Tot mai dese sunt cazurile \n care tinerii sunt surprin[i de oamenii
legii \n timp ce consum` substan]e interzise pe domeniul public. |n
majoritatea situa]iilor, este vorba despre grupuri de tineri care consum`
droguri \n zona parcurilor de joac` sau pe aleile l`turalnice ale ora[ului.
„Poli]i[tii locali din cadrul Serviciului 2 Poli]ie Local` au depistat în
zona pârtiei de schi doi tineri care dormeau în autoturism. Având în
vedere faptul c` tinerii erau incoeren]i, lucr`torii institu]iei au procedat
la efectuarea unui control sumar, asupra numitului S.L., în vârst` de
28 de ani, domiciliat în municipiul Ia[i, fiind g`sit un produs vegetal
de culoare verde-oliv, sub form` de frunze [i mugur, cu miros
în]ep`tor”, au declarat reprezentan]ii Poli]iei Locale Ia[i.

Droguri confiscate [i verificate \n laborator
Substan]ele suspecte sunt confiscate [i verificate \n laboratoare
de specialitate, pentru a se stabili exact dac` acestea sunt ilegale
sau nu. „Existând suspiciunea c` produsul vegetal ar fi drog,
acesta a fost ridicat [i transmis Brig`zii de Combatere a Criminalit`]ii
Organizate [i Terorism, pentru continuarea verific`rilor [i dispunerea
m`surilor legale ce se impun în acest caz”, au mai precizat oficialii
Poli]iei Locale Ia[i.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

PAVILION A
CENTRUL EXPOZIŢIONAL ROMEXPO
BUCUREŞTI, ROMÂNIA

www.packshow.ro
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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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R\sturnare de situa]ie `n cazul atacului de
la casa Corduneanu! Unul dintre locotenen]i
a luat vina asupra sa, ca s\-[i scape [eful
de pu[c\rie
w Procurorii ie[eni au propus arestarea preventiv` a suspec]ilor
care ar fi incendiat o cas` a membrilor clanului Corduneanu
w Anchetatorii au spus c` autorit`]ile au fost sesizate de
membrii familiei Corduneanu
w Incidentul de la care a pornit scandalul a avut loc la finele lunii
trecute
w Totul s-a l`sat cu c`tu[e pentru patru membri ai „Clanului
sportivilor”, din Bucure[ti
Scandal cât casa, la Ia[i, \ntre clanurile interlope!
Patru membri ai „Clanului sportivilor” au ajuns
ieri \n fa]a judec`torilor, cu propunere de arestare
preventiv`. Asear`, cei patru interlopi au fost aresta]i
preventiv, pentru 30 de zile. La Judec`toria Ia[i,
mai mul]i membri ai clanului au venit s`-i \ncurajeze
pe presupu[ii f`pta[i. Totul a pornit de la o plângere
f`cut` de membri ai clanului Corduneanu.
Astfel, pe 30 septembrie 2019, la ora 1:31,
Poli]ia a fost sesizat` prin num`rul 112 de c`tre
Georgeta Corduneanu. Aceasta le-a spus poli]i[tilor
c` persoane necunoscute au incendiat poarta de
acces \n curtea casei din satul Dancu. Pe 22
octombrie au fost puse \n aplicare patru mandate
de perchezi]ie domiciliar` \n municipiul Bucure[ti
[i ora[ul Chitila. La acele adrese se aflau persoane
b`nuite de comiterea faptei. Ulterior, au fost emise
mandate de aducere pe numele suspec]ilor. |n
aceea[i zi, s-a dispus re]inerea a patru persoane,
\n calitate de suspec]i, pentru 24 de ore.

Ancheta]i pentru
distrugere [i instigare
Parchetul de pe lâng` Judec`toria Ia[i a dispus
miercuri punerea \n mi[care a ac]iunii penale fa]`
de un inculpat pentru instigare la distrugere. Fa]`
de ceilal]i trei inculpa]i s-a pus \n mi[care ac]iunea
penal` pentru distrugere.

„|n luna septembrie 2019, Preda Eugen i-a
determinat pe inculpa]ii Naca Mihai [i Sandu
Bogdan Ionu] s` incendieze locuin]a familiei
Corduneanu. Activitatea a fost concretizat` \n
noaptea de 29 spre 30 septembrie 2019. |n jurul
orei 1:30, Naca Mihai, Sandu Bogdan Ionu] [i o
a treia persoan`, neidentificat` pân` \n prezent, sau deplasat din Bucure[ti pân` \n localitatea Dancu,
cu autoturismul marca Jeep Grand Cherokee, cu
num`r de \nmatriculare de Anglia. Ma[ina era
pus` la dispozi]ie de inculpatul Naca Marian. Acolo,
au incendiat gardul locuin]ei persoanei v`t`mate
Corduneanu Georgeta. |n cas` se mai aflau cinci
membri ai familiei Corduneanu, dintre care doi
copii minori”, a precizat ieri Monica Palaghia, primprocurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i.

Cinci litri de benzin`
Anchetatorii au mai spus c` suspec]ii ar fi
folosit un recipient de 5 litri cu benzin` [i o surs`
de aprindere. Flac`ra s-a propagat c`tre unul dintre
imobilele aflate \n curte. Focul a fost stins ulterior
de interven]ia locatarilor.
„|n acest mod a fost pus` \n pericol integritatea
fizic` a persoanelor [i a bunurilor de la adresa
respectiv` [i din vecin`tate. Inculpa]ii au fost
audia]i, fiind \ntocmit` o propunere de arestare

preventiv`. Aceasta a fost \naintat` Judec`toriei
Ia[i. Cercet`rile sunt efectuate de Serviciul de
Investiga]ii Criminale din cadrul IPJ Ia[i, sub
coordonarea procurorului de caz. Activit`]ile au
beneficiat de sprijinul lucr`torilor Direc]iei de
Opera]iuni Speciale, Biroul de Opera]iuni Speciale
Ia[i, Unitatea Teritorial` de Analiz` a Informa]iilor
Ia[i, Direc]ia General` a Poli]iei Municipiului
Bucure[ti [i Serviciul Ac]iuni Speciale”, a mai spus
Monica Palaghia.
Conform acesteia, cercet`rile continu`, \n cauz`
urmând a se stabili \ntreaga situa]ie de fapt.

Ne\n]elegeri din Anglia
Liderul „Clanului sportivilor”, din Bucure[ti,
Eugen Preda, a fost adus \n urm` cu dou` seri
la sediul IPJ Ia[i, pentru audieri. Preda a fost
ridicat de poli]i[ti chiar de pe aeroport, în Bucure[ti,
în timp ce se preg`tea s` plece din ]ar`. Surse
judiciare au afirmat c` rivalitatea dintre clanuri ar
fi izbucnit dup` ce un individ ce cocheteaz` cu
lumea sporturilor de contact ar fi cerut ajutorul
clanului Corduneanu. Din câte se pare, b`rbatul
este cum`tru cu Adrian Corduneanu. La un moment

dat, b`rbatul ar fi avut un conflict cu sportivul
Adrian Preda. Dup` ce s-a certat cu Adrian Preda,
b`rbatul a cerut ajutorul clanului Corduneanu.
Ulterior, clanul Corduneanu le-ar fi cerut „sportivilor”
s`-l lase în pace pe b`rbat. |ns`, cele dou` clanuri
nu s-au în]eles [i cearta a degenerat, de la post`ri
pe Facebook, pân` la incendieri, din câte se pare.

A luat vina asupra sa,
s`-l scape pe Preda
Reporterii BZI au aflat ce a declarat Eugen
Preda, liderul „Clanului Sportivilor” din Bucure[ti,
\n fa]a instan]ei. Preda a precizat c` nu are nicio
leg`tur` cu atacul de la casa clanului Cordunenilor.
„Eugen Preda s-a ar`tat indignat de ceea ce s-a
\ntâmplat. A declarat c` nu are nicio leg`tur` cu
incidentul de la Ia[i”, sus]ine Radu Irimia, avocatul
lui Eugen Preda. De asemenea, reporterii au aflat
c` unul dintre ceilal]i trei inculpa]i a recunoscut
c` a provocat incendiul f`r` s` fie pus de nimeni
s` fac` asta. Chiar [i a[a, judec`torii ie[eni nu au
crezut pove[tile auzite [i au decis arestarea celor
patru bucure[teni pentru 30 de zile.
Sorin PAVELESCU

Peste o sut` de pacien]i a[teapt` un transplant de cornee!
Lipsa donatorilor \i poate l`sa f`r` vedere o via]` \ntreag`!
|n luna iulie a fost efectuat ultimul transplant
de cornee la Ia[i. Anul acesta au fost f`cute doar
[apte transplanturi.
Lista de a[teptare este \nc` lung`. Astfel, 102
pacien]i a[teapt` \n fiecare zi un telefon de la
medicul specialist, pentru a-i anun]a dac` vor primi
\n sfâr[it [ansa de a vedea. Medicii oftalmologi
ie[eni sus]in c` num`rul mic de donatori de cornee
este determinat de o lips` de comunicare, \ntre
medicii speciali[ti [i apar]in`tori, dar [i de
preconcep]ii. Situa]ia este din ce \n ce mai grav`,
sus]in medicii.

La nou` ani, are nevoie de
transplant
Cel mai tân`r pacient care are nevoie de un
transplant de cornee este \n vârst` de nou` ani.
Cel mai \n vârst`, \ns`, are 84 de ani. Lipsa
donatorilor \i va l`sa mult timp pe lista de a[teptare.
Medicii sus]in c` este \n cre[tere num`rul de
pacien]i tineri care au nevoie de astfel de transplant.
Lipsa donatorilor, \ns`, \i va urm`ri probabil mult`
vreme. „Avem foarte pu]ini donatori pe anul 2019.
Din p`cate, apar]in`torii nu sunt de acord s`
doneze corneea. Mul]i dintre ei au preconcep]ii
religioase, al]ii nu con[tientizeaz` cât bine pot face

prin acest gest. |n acest moment se face recoltarea
numai de la pacien]ii \n moarte clinic`, \ns`, trebuie
de [tiut c` se poate face [i de la al]i pacien]i care
\[i pierd via]a. |n primele trei-patru ore dup` deces,
se poate recolta corneea indiferent de afec]iunea
din cauza c`reia a decedat pacientul. |n Ia[i, avem
una dintre pu]inele clinici care de]in o solu]ie de
p`strare a corneei [i pân` la zece zile”, spune
prof. dr. Camelia Bogd`nici, [efa clinicii de
oftalmologie de la Spitalul Clinic Jude]ean de
Urgen]e „Sf. Spiridon” Ia[i.

chiar, ca [i pleoapele s` arate cât mai natural”,
adaug` dr. Camelia Bogd`nici. Aceasta vorbe[te
[i despre faptul c` apar]in`torii se \ngrijoreaz` c`
la \nmormântare e posibil ca decedatul s` arate
inadecvat. Mai mult decât atât, preconcep]iile merg
atât de departe \ncât ace[tia afirm` c` dac` fac
transplant de cornee, deceda]ii nu vor mai vedea
pe lumea cealalt`.

Vin trei, beneficiaz` doar unul

|n momentul \n care spitalul intr` \n posesia
corneelor, ace[tia contacteaz` trei pacien]i. Doar
Deficit de donatori
unul va beneficia de transplant \n ziua respectiv`.
Atitudinea apar]in`torilor este de mult` vreme |n ziua interven]iei chirurgicale, celor trei li se
discutat` de medicii speciali[ti. Ace[tia nu accept` fac teste s` se vad` dac` sunt sau nu compatibili
s` doneze corneea din cauza unor preconcep]ii pentru a suferi aceast` interven]ie chirurgical`.
sau a lipsei de informare.
„Pentru a evita incidentele, trebuie s` ne asigur`m
Medicul Camelia Bogd`nici sus]ine c` \n echipa c` pacien]ii sunt s`n`to[i. Pentru transplantul de
celor care discut` cu familiile celor deceda]i despre cornee se face anestezie general`, astfel \ncât este
transplant ar trebui s` fie [i un oftalmolog. „Cred imperios necesar ca ace[tia s` nu aib` probleme
c` exist` un deficit de donatori de cornee, pentru de s`n`tate. A[adar, chiar dac` un pacient e primul
c` nu exist` un medic oftalmolog care s` explice pe lista de a[teptare, acesta va putea fi refuzat
familiei importan]a don`rii corneei. De multe ori, dac` nu intr` \n criteriile de selec]ie. Bine\n]eles,
ace[tia nu cunosc faptul c` \n locul corneei, dup` celor doi pacien]i care sunt refuza]i, li se explic`
ce le facem recoltarea, noi punem o protez` care de ce nu au putut fi ei cei care vor primi corneea”,
s` dea senza]ia c` este ochiul natural. Avem grij`, mai spune medicul oftalmolog. Aceasta adaug`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

faptul c`, de multe ori când a telefonat persoanele
aflate pe lista de a[teptare, ace[tia au refuzat,
spunând c` [i-au f`cut deja transplantul \n alte
]`ri. Al]ii nu r`spund la telefon. Astfel, pierd [ansa
de a beneficia de transplantul de cornee din ziua
respectiv`.

Un singur medic specializat pe
transplant de cornee
|n acest moment, se fac recolt`ri de la Ia[i,
Bac`u [i Piatra Neam]. Din p`cate \ns`, exist` un
singur medic specialist \n Ia[i care este specializat
s` fac` transplantul de cornee. Acesta este ie[it
la pensie, dar are contract cu spitalul pentru a se
ocupa de aceste interven]ii. Lipsa de personal
calificat \n aceast` direc]ie ar putea reprezenta o
problem` pe termen lung.
{efa Clinicii de Oftalmologie sus]ine c` a g`sit
o solu]ie. „|n acest moment, sunt trei medici care
fac recoltarea [i doi asisten]i. Singurul care se
ocup` de transplant este prof. dr. Dorin Chiseli]`.
Inten]ionez s` trimit \n str`in`tate trei medici
pentru a se specializa pe transplantul de cornee”,
\ncheie prof. dr. Camelia Bogd`nici.
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Dezastru total la Aeroportul Ia[i. Raportul
care `l `ngroap\ definitiv pe Marius
Bodea! Camarila liberal\ face victime
Un adev`rat dezastru se poate abate asupra
Aeroportului Interna]ional Ia[i. O expertiz` preliminar`
f`cut` la pista de 2.400 metri a scos la iveal` un
adev`r [ocant. Lucrarea a fost f`cut` \n b`taie de
joc, la mijloc fiind zeci de milioane de euro din
bani publici. Proiectul f`cut sub obl`duirea trioului
Marius Bodea, Cristian Adomni]ei [i Relu Fenechiu
continu` s` scoat` la iveal` tot mai multe probleme.
Actuala conducere a Aeroportului Ia[i a ar`tat
cum au ap`rut peste 1.700 de puncte \n pist`,
puncte care acumuleaz` ap` [i care pot conduce
la diverse probleme pe viitor. Lucrarea f`cut` de
asocierea Max Boegl- Vega ‚93 Gala]i [i UTI Grup
iese \n câteva s`pt`mâni din garan]ie. |ns` ceea
ce a ie[it la iveal` \n ultima vreme dep`[e[te orice
\nchipuire. |n anul 2012, liberalii afla]i atunci la
putere au dat contractul de construc]ie a pistei
noi cum`trului lui Fenechiu, Corneliu Istrate. Firma
Vega Gala]i a f`cut lucrarea, iar la scurt timp a
intrat \n insolven]`. Din 2014 [i pân` \n prezent,
problemele s-au \nmul]it.
Primele constat`ri legate de calitatea lucr`rii
au fost f`cute \nc` de anul trecut, \ns` nimeni nu
avea s` prevad` unde se va ajunge.
Practic, Bodea, Fenechiu [i Adomni]ei nu sau uitat la ce se poate \ntâmpla, ferici]i c` au dat
lucrarea camarilei de partid. Rezultatele se v`d
\ns` abia acum, iar pasagerii care se perind` anual
la Ia[i pot avea de suferit. {i nu doar pasagerii
pot avea de suferit, ci [i companiile aeriene.

Obliga]i s` refac` lucrarea
Actuala conducere a aerog`rii a comandat o
expertiz` asupra lucr`rii pentru a vedea situa]ia. O
expertiz` final` ar urma s` apar` \n câteva s`pt`mâni.
Chiar dac` lucrarea iese din garan]ie, constructorul
va fi nevoit s` refac` totul pe cheltuiala proprie. |n

g`sim solu]ia de remediere [i s` g`sim exact
cauzele care au dus la aceste apari]ii \n pist`. Noi
suntem acum \n proces de recep]ie. Acesta nu
poate fi \ns` \ncheiat pân` când nu vor fi remediate
toate deficien]ele. Nu vorbim doar de pist`, ci [i
de c`minele de balizaj, de tot ceea ce \nseamn`
zona de siguran]`. Acestea au ni[te caracteristici
[i trebuie s` respecte anumite detalii. Ie[irea din
garan]ie se face la finalul procesului de recep]ie.
Dac` respingem acest proces de recep]ie, atunci
\ncepem s`-l lucr`m noi dac` ei nu vor s`-l fac`.
Durata de utilizare a pistei ar fi de 25 de ani. Pe
stratul de uzur` se merge pe zece ani”, a mai
spus C`t`lin Bulgariu, directorul Aeroportului Ia[i.

Dezv`luiri uluitoare.
{pag` la orizont?
caz contrar, conducerea aerog`rii va opri garan]ia
din cadrul contractului. Este vorba de circa patru
milioane de lei, o parte din garan]ia care a r`mas
la aeroport pân` la recep]ia final` a lucr`rii.
Din fericire, zborurile nu sunt afectate \n
prezent. |ns` pe termen lung, dac` nu se intervine,
lucrurile se pot agrava. „Noi suntem \n faza de
expertiz` a pistei. Raportul preliminar arat` c` sunt
probleme la stratul de uzur`. Vestea bun` este
c`, \n ceea ce prive[te straturile de fundare, nu
sunt probleme, dar la uzur` sunt probleme. Au
fost necesare realizarea de foraje suplimentare [i
a unor lucr`ri de laborator suplimentare. |n maxim
30 de zile, analizele vor fi gata, iar noi le vom
prezenta opiniei publice. Ast`zi, nu sunt probleme
\n ceea ce prive[te aterizarea [i decolarea avioanelor.
Pe noi ne intereseaz` ca toate aceste lucruri s`
nu conduc` la realizarea unor fisuri \n stratul de
asfalt care ar putea duce la probleme de acest
gen. Sunt peste 1.700 de puncte unde trebuie

g`site solu]ii de remediere”, a sus]inut C`t`lin
Bulgariu, directorul Aeroportului Interna]ional Ia[i.

Detalii incredibile
de pe urma expertizei
Trebuie specificat [i faptul c` Vega a cerut
prin instan]` ca aeroportul s` pl`teasc` 1,8 milioane
de euro, pentru unele lucr`ri suplimentare la pist`,
care nu au mai fost decontate. Este oare normal
ca autorit`]ile ie[ene s` pl`teasc` ace[ti bani, \n
condi]iile \n care se vede cu ochiul liber c` lucrarea
a fost f`cut` extrem de prost?
„Acele 1.700 de puncte au ap`rut \n timp. La
\nceput au fost pu]ine, acum \ns` sunt mai multe.
Din rezultatul analizelor a reie[it aceast` cifr`. Noi
[tiam de câteva sute de astfel de puncte, care
\ns` s-au \nmul]it \ntre timp. Nu putem spune
exact. Expertul a solicitat o nou` serie de analize
ce nu erau prinse \n contractul ini]ial. Trebuie s`

Adev`rata bomb` este \ns` alta. De ceva vreme
se vorbe[te c` pe numele lui Marius Bodea ar fi
ap`rut un dosar penal pentru c` ar fi \ncasat o
sum` generoas` din contractul de construire a
pistei pentru a facilita câ[tig`torul. Cu toate c`
asocierea din care a f`cut parte [i Vega nu avea
cea mai bun` ofert`, a fost declarat` câ[tig`toare.
Pentru c` au lucrat neconform, pista a ajuns s`
aib` probleme. |n aceste condi]ii, se pare c` Marius
Bodea urmeaz` s` fie anchetat de procurori pentru
neregulile constatate la Aeroportul Ia[i.
Cotidianul BUNå ZIUA IA{I a relatat \n
nenum`rate rânduri despre afacerile dubioase ale
lui Marius Bodea la vârful Aeroportului Interna]ional
Ia[i. De altfel, toate aceste afaceri au fost demonstrate
chiar \n fa]a instan]elor de judecat`, lucru care
\nt`re[te faptul c` Bodea nu a f`cut altceva decât
s`-[i sporeasc` averea pe spatele naivilor.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Proxenetul din politica ie[ean\, greu de `nvins! Toate institu]iile s-au sp\lat
pe mâini! Scandalul s-a mutat la Prefectur\
Scandalul imobiliar din comuna Rediu
este departe de final! |ntr-o edi]ie trecut`
a cotidianului „Bun` Ziua Ia[i” s-a prezentat
o situa]ie \n care un dezvoltator imobiliar
a construit un bloc \n zona de case din
comuna Rediu. |n spatele afacerii se afl`
Mugurel Zarughevici, acuzat de proxenetism
[i trafic de minori. Vecinii au reclamat
peste tot noua construc]ie autorizat` cu
un regim de \n`l]ime P+2+M. Peste
noapte, mansarda a fost transformat` \n
etaj. Indicatorii urbanistici au fost autoriza]i
de Prim`ria Rediu pentru o suprafa]` de
508 metri p`tra]i. Inspectoratul Jude]ean
pentru Construc]ii Ia[i a intrat pe fir [i
a constatat c` autoriza]ia a fost eliberat`
cu nerespectarea legii. „Documenta]ia \n
baza c`reia s-a eliberata A.C. nu con]ine:
carte funciar` actualizat` la zi, extras
din planul cadastral actualizat, planul
topografic vizat de OCPI, referatele de
verificare pentru documenta]ia tehnic`
pe specialit`]i la cerin]ele stabilite prin
memoriul tehnic. |n teren nu s-a respectat
regimul de aliniere fa]` de limitele laterale
[i posterioare ale cl`dirilor \nvecinate”,
se ar`ta \n raportul ISC. |n acest moment,
sesizarea este verificat` de c`tre juri[tii
Prefecturii Ia[i.

Lucr`rile continu`
Chiar dac` lucr`rile au fost suspendate
pe moment, investitorul nu a ]inut seama

de controlul ISC. „Domnule, `[tia s-au
apucat [i au montat tâmpl`ria [i au
turnat [i ni[te [ape \n interior. Am sunat
la ISC [i au spus c` s-au adus documente.
Ce documente, pentru mutarea blocului?
Au spus c` nu \mi pot transmite
documentele”, a spus unul dintre locuitorii
de pe strada Garoafelor, din comuna
Rediu. Contactat telefonic, [eful
Inspectoratului a schimbat placa. „Pân`
când nu hot`r`[te instan]a, poate lucra.
Eu nu am dreptul s`-i opresc lucr`rile”,
spune Radu Lup`[teanu, [eful
Inspectoratului. Culmea, \n acest caz,
inspectorii de la ISC i-au amendat pe
primarul comunei [i pe inspectorul de
la Urbanism cu câte 5.000 de lei, pentru
c` nu au pus la dispozi]ie documentele
solicitate. Primarul Vasile Haid`u este
bucuros c` a sc`pat basma curat`. |n
ziua \n care a lipsit de la serviciu,
autoriza]ia a fost semnat` convenabil de
c`tre viceprimarul {tefan Paraschiv.

dovedit c` toat` documenta]ia era \n
regul`, erau avizele de la institu]iile
abilitate, Comisia nu i-a dat voie s`-[i
dea demisia. A fost deja amendat de
ISC cu 5.000 lei. A r`mas \n prim`rie
la insisten]ele comisiei”, a declarat
primarul Haid`u. Acest balamuc afecteaz`
locuitorii de bun`-credin]` de pe strada
Garoafelor. Afaceri[ti [i medici, cu venituri
peste medie, au crezut c` vor amenaja
un col] lini[tit \n comun`. Pân` când a
fost trântit un bloc ce a stricat armonia
din zon`. Mai mult, strada nu beneficiaz`
de toate utilit`]ile, iar \nc` opt apartamente
complic` [i mai mult traficul rutier.

Interfa]a este un neam]

|n luna ianuarie a anului 2019, so]ii
Mugurel [i Gabriela Zarughevici au
vândut c`tre so]ii Michael May (domiciliat
\n Stuttgart, Germania) [i Lucia - Verginia
May (n`scut` \n localitatea Scânteia,
jude]ul Ia[i ), terenul de 508 metri
p`tra]i de pe strada Garoafelor, care a
S-a schimbat
f`cut [i obiectul scandalului. P`r]ile sschimbarea
au \n]eles la o valoare de 26.000 de
Dup` publicarea articolului \n BZI, euro. Imediat dup` finalizarea tranzac]iei,
inspectorul de la Urbanism, Ciprian pe data de 16 aprilie 2019, Michael May
Cleminte, [i-a anun]at demisia. Chiar \nfiin]eaz` societatea de dezvoltare
primarul a amenin]at cu o comisie de imobiliar` May Bauhaus SRL. Societatea
disciplin`. Brusc, situa]ia s-a lini[tit. „S- amintit` este beneficiarul construc]iei
a constituit Comisia de Disciplin`. S-a din strada Garoafelor. Firma a fost
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

\nfiin]at` special pentru aceast` investi]ie.
Ulterior este ob]inut` autoriza]ia
nr.83/17.05.2019. Chiar dac` reprezentan]ii
Prim`riei Rediu men]ionau c` beneficiarul
este cet`]eanul german, \n realitate sunt
so]ii Zarughevici. Ce i-a dat de gol?
Tocmai sediul social. Firma ap`rea la
data \nfiin]`rii la adresa din municipiul
Ia[i, cartierul T`t`ra[i: strada Hanciuc,
nr.12, bloc 350, la parter. La aceea[i
adres` aveau domiciliul so]ii Zarughevici.
|ntre timp, apartamentul a fost vândut.

Au fost aresta]i
So]ii Zarughevici au intrat \n aten]ia
procurorilor DIICOT dup` ce au deschis
salonul de masaj Xclusive Massage, \n
zona central` a Ia[ului. Procurorii sus]in
c` cei doi se ocupau, de fapt, cu traficul
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de minori [i proxenetism, prin intermediul
salonului. Fetele, unele minore, erau
p`c`lite de Mugurel Zarughevici s`
\ntre]in` raporturi sexuale cu clien]ii
salonului, dar dup` ce mai \ntâi erau
\ncercate de „afacerist”. Aceste teste ar
fi fost tolerate chiar de c`tre so]ia lui
Mugurel. Totul a func]ionat de la \nceputul
anului 2016, pân` la mijlocul anului 2017.
Cei doi inculpa]i au fost aresta]i preventiv,
dup` care m`sura a fost schimbat` cu
cea de arest la domiciliu. Din prim`vara
acestui an, so]ii Zarughevici se afl` sub
control judiciar. Mugurel Mihai Zarughevici
este fostul lider al filialei ie[ene a
Partidului Ini]iativa Na]ional` (partid
condus pe vremuri de Cosmin Gu[` [i
Lavinia {andru- n.r.).
Ciprian BOARU
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Verdict dur înaintea
Mondialului din Japonia!
ıCristina Neagu are
dureri. E foarte sup\rat\!‰
22 de juc`toare s-au prezentat la ac]iunea centralizat` de la
Cluj-Napoca a na]ionalei feminine de handbal în vederea preg`tirii
Campionatului Mondial din Japonia, programat în perioada 30
noiembrie - 15 decembrie 2019. Marea absent` a fost Cristina
Neagu, care se afl` în plin proces de recuperare dup` accidentarea
groaznic` suferit` în meciul cu Ungaria de la Europeanul de anul
trecut. Ion }iriac este îns` convins c` Neagu va reveni rapid la
forma care a consacrat-o. „Genunchiul ei e înc` sl`bit [i are
dureri. A început u[or preg`tirea, dar apar tot timpul dureri. A
f`cut câteva investiga]ii suplimentare în Austria, îns` nu e u[or
de aflat cauza durerilor. Este foarte sup`rat` din aceast` cauz`.
În acest moment sunt [anse sub 20% s` o avem la Campionatul
Mondial din Japonia. De aceea eu preg`tesc echipa f`r` ea, pentru
c` e important s` fac asta”, a spus Tomas Ryde, selec]ionerul
na]ionalei feminine de handbal a României.
În aceste condi]ii, f`r` Neagu în teren, vioara întâi a na]ionalei
noastre la turneul final ar putea fi Cristina Laslo.

Cât va conta lipsa Cristinei Neagu?
Lipsa Cristinei Neagu va conta, mai ales c` sportiva are o
personalitate puternic`. Spre exemplu, nu s-a sfiit s`-l critice public
pe Ambros Martin pentru faptul c` a l`sat na]ionala înainte de
Mondiale.
„O a[tept`m pe Cristina. Ne dorim ca în ultimul cantonament
din noiembrie s` fie prezent` [i apt` de joc. Ne dorim s` mergem
cu ea împreun`, ca lider [i c`pitan al acestei echipe”, a spus [i
Cristina Laslo.

Biletele la meciul cu
Suedia sunt disponibile
online. Copiii sub 14
ani au acces gratuit
Începând de miercuri, 23 octombrie, Federa]ia Român`
de Fotbal a dat startul vânz`rii biletelor la partida decisiv`
din grupa de calificare la EURO 2020, contra Suediei. Duelul
cu nordicii va avea loc pe Arena Na]ional`, în data de 15
noiembrie, de la ora 21:45. Tricolorii au nevoie de toat`
sus]inerea publicului în penultimul joc din drumul spre
Campionatul European de anul viitor, turneu final g`zduit în
12 ora[e europene, între care [i Bucure[tiul. Împreun` putem
ob]ine victoria care ne apropie de EURO! Biletele pentru jocul
cu Suedia sunt disponibile online, doar pe site-urile bilete.frf.ro
[i bilete.ro, pre]ul fiind între 35 lei (peluz`) [i 120 lei (tribun`).
Fiecare persoan` poate cump`ra maximum 4 bilete, urmând
ca acestea s` fie nominale (numele [i prenumele titularului
vor fi inscrip]ionate pe bilet, informa]ii precum data [i locul
na[terii vor fi, de asemenea, solicitate). În cazul modific`rii
titularului, tichetele vor putea fi preschimbate (inscrip]ionate
cu noul nume) la casieriile stadionului, în ziua meciului, între
orele 12:00 [i 21:45.

Print-at-home, f`r` taxe suplimentare
În aceste condi]ii, chiar dac` a[tept`rile sunt mari, Tomas
Ryde trage un semnal de alarm` înaintea Campionatului Mondial.
„Iubitorii de handbal din România trebuie s` [tie c` aceasta este
poate cea mai lipsit` de experien]` echip` pe care a avut-o
na]ionala în ultima perioad`. Melinda Geiger [i Paula Ungureanu
s-au retras, Eliza Buceschi abia ce a revenit dup` o accidentare,
Cristina Neagu se afl` în recuperare, deci echipa este lipsit` de
experien]a acestor juc`toare”, a mai spus Ryde.
Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, la care
Cristina Neagu are [anse mici de a evolua, se va desf`[ura în
perioada 30 noiembrie-15 decembrie, iar România a fost repartizat`
în Grupa C, al`turi de Spania, Ungaria [i Muntenegru.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Pe lâng` op]iunea livr`rii (6 RON în Bucure[ti [i 9 RON
în ]ar`), suporterii au [i varianta print-at-home, prin care î[i
pot imprima singuri biletul, f`r` costuri suplimentare. (IMPORTANT!
În cazul achizi]ion`rii mai multor e-ticket-uri, e necesar` printarea
biletelor din toate link-urile recep]ionate pe adresa de e-mail).
La acest joc cu Suedia, FRF a amenajat la Tribuna 2 sectoare
speciale pentru familii în care copiii vor beneficia de bilete
gratuite. În momentul realiz`rii comenzii de c`tre un adult se
va selecta [i num`rul copiilor din grup pentru care va fi emis
câte un bilet cu valoare zero. În sectoarele Family Zone, fiecare
persoan` poate comanda maximum 5 bilete, dintre care cel
pu]in unul trebuie s` fie rezervat unui copil sub 14 ani.
Accesul pe stadion, inclusiv al copiilor, se va realiza doar
pe baza unui bilet valabil. V` rug`m s` p`stra]i biletul pe
durata întregii partide pentru a putea valida locul pentru care
a]i optat.

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Exclusiv! Procurorii s-au
crucit: patru tineri, acuza]i
c\ au ac]ionat ca-n filme!
O ie[eanc\ a r\mas f\r\ un
leu `n cont!

Bursa bârfelor

Ce a scos la strad` nenea mili]ianul.
Scoate gologani frumo[i
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva informa]iuni
tare simpatice, de pe la noi de prin urbe, care au agiuns de
pu]intic` vreme [i pe la urechiu[ele noastre fine. Ei, de data
asta o s` v` spunem câteva chestiuni despre ni[te biznisuri
pe care un nene puli]ai, de pe la noi de prin Târg, le face
de la o vreme. Vocile care au agiuns [i prin curtea noastr`
ne-au spus c` nenea mili]ianul Criv`]oi se mai ocup`, \n timpul
liber pe care-l mai are, [i cu ni[te afaceri tare profitabile. Cic`
nenea ista are la strad` vreo 15 ma[inu]e galbene, de pe care
scoate gologani frumo[i tare. Babetele au aflat c` dumnealui
scoate grosul din taximetrie, c` fiecare ma[inu]` \i aduce cam
dou` sute de gologani pe zi, deci sume care nu-s de ici, de
colo. Acum, ce s` v` mai spun` babele despre toat` treaba
asta. Ne vom interesa [i noi mai bine [i v-om aduce [i alte
detalii, \n edi]iile care urmeaz`.

S-au apucat de c`utat cârti]a.
E zarv` mare \n Târg
|n continuarea rubricii de azi, babele bârfitoare vor s` v`
mai spun` ni[te chestiuni tare simpatice de prin urbea noastr`,
pe care le-am aflat [i noi de la ni[te personaje care ne mai
calc` [i nou` pragul. Cic` printr-o anumit` zon` din urbea
noastr` e zarv` mare de ceva vreme. Babetele au auzit c`
dup` ce a fost luat pe sus un nene trafecant de droguri, pe
numele dumnealui Ionic` B`lanul, lumea care-l cuno[tea nu
prea mai are lini[te. Prin urbea noastr` se zvone[te, de când
s-au \ntâmplat treburile istea, c` nenea B`lanul a fost turnat
[i dat \n primire chiar de c`tre un cunoscut, care-[i f`cea
veacul cu dumnealui tare des. Cic` \ntre cei doi ar fi fost ceva
de \mp`r]it, care are leg`tur` cu o sum` mai m`ricic` de
gologani. Ei, acum, b`ie]ii \ncearc` s` cate cârti]a, dar cine
[tie dac` o vor g`si. Oricum, despre toate treburile istea o s`
v` mai spun` babele, cu alt` ocazie.

w Patru tineri, printre care [i un minor, au
fost trimi[i de procurori \n fa]a instan]ei

w Cei patru sunt acuza]i c` au reu[it ca, \n
câteva minute, s` lase o ie[eanc` f`r` un
leu \n cont
w Totul s-a petrecut \n miez de noapte
Patru indivizi au fost trimi[i recent \n judecat` de anchetatori.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i iau trimis \n judecat` pe Narcis Av`danei, Ioan U. (minor - n.r.),
Mihai Udil` [i Eduard Vasile Doroftei.
Acuza]iile aduse de c`tre anchetatorii ie[eni \n acest caz sunt
de acces [i complicitate la acces ilegal la un sistem informatic
(zece acte materiale), efectuarea de opera]iuni financiare \n mod
fraudulos [i complicitate la aceast` infrac]iune (zece acte materiale)
[i furt calificat. Acum, urmeaz` ca instan]a s` stabileasc` un prim
termen al procesului. Ulterior, magistra]ii din cadrul Tribunalului
Ia[i vor asculta ce au de spus toate p`r]ile implicate, pentru a
putea lua o decizie \n acest caz.

Cum au „operat”
Anchetatorii ie[eni au sus]inut c` incidentul la care ar fi luat
parte cei patru a avut loc \n miez de noapte. „|n noaptea de 19
spre 20 septembrie 2018, \n jurul orei 2:00, inculpa]ii au sustras
din autoutilitara apar]inând persoanei v`t`mate Z.D., parcat` \n
Târgu Frumos, un portofel \n care se afla suma de 39 de lei.
De asemenea, ei au luat mai multe carduri de farmacie [i un
card bancar. Pe baza rezolu]iei comune a tuturor participan]ilor,
cardul bancar a fost introdus de N.A. \n bancomatul apar]inând
B`ncii Transilvania din Târgu Frumos, fiind retras` suma total`
de 5.000 de lei”, a declarat ieri Mihaela Apostol, prim-procurorul
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i. Potrivit acesteia, totul sa petrecut \n timp ce trei suspec]i asigurau paza. Ulterior, Narcis
Av`danei a \mp`r]it suma cu to]i ceilal]i suspec]i. Personal, lui

Av`danei i-ar fi revenit suma de 1.700 de lei, bani care au fost
retra[i din contul persoanei v`t`mate prin efectuarea a zece
retrageri de numerar \n mod fraudulos.

Femeia p`gubit` [i-a dat seama c` i-au
disp`rut [i banii, [i bunurile
Dup` câteva ore, femeia p`gubit` [i-a dat seama c` i-a fost
spart` autoutilitara. De asemenea, aceasta a constatat cu stupoare
c`, din vehicul, i-au disp`rut [i banii, dar [i bunurile. Aceasta a
mers ]int` la Poli]ie, unde a formulat o plângere. Femeia nu [tia
c`, \ntre timp, [i contul bancar \i fusese „cur`]at lun`”. Oamenii
legii au demarat cercet`rile, uitându-se [i pe film`rile surprinse
de camerele din zona respectiv`. |n urma cercet`rilor efectuate,
Narcis Av`danei a fost trimis \n judecat` pentru acces ilegal la
un sistem informatic (zece acte materiale), efectuarea de opera]iuni
financiare \n mod fraudulos (zece acte materiale) [i furt calificat.
Ceilal]i trei tineri au fost trimi[i \n fa]a instan]ei pentru complicitate
la primele dou` infrac]iuni, dar [i pentru furt calificat. „Facem
precizarea c` trimiterea \n judecat` constituie doar o etap`
procesual` care, \n nicio situa]ie, nu poate \nfrânge prezum]ia de
nevinov`]ie”, a \ncheiat prim-procurorul Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i.
Ciprian NEDELCU

Ei sunt cei mai mari ling`i,
pseudotelectuali ai Ia[ului
La final de rubricu]`, babele bârfitoare vor s` v` mai spun`
ni[te treburi simpatice, tot din Târgul nostru drag, unde se
\ntâmpl` tare multe lucru[oare care nu pot r`mâne nepovestite.
Ei, de data asta este vorba despre ni[te a[a-zi[i telectuali din
urbea noastr` drag`, care au sim]it de la o bucat` de vreme
miros de ciolan. Ei, dac` nu v` da]i seama despre cine e
vorba, v` spunem c` dumnealor sunt Andu L`zbescu, Adi]u
Cioflinc` [i Dorel Dobrin]u. Cic` grupule]ul ista de telectuali
a sim]it c` e rost de ciolan [i au \nceput s` se dea bine pe
lâng` pusereu. Cic` dumnealor se autopropun s` fie al`turi de
forma]iunea asta pulitic`, c` vor nevoie mare s` sus]in` [i se
bat cu pumnul \n piept c` f`r` ei nu se poate. Dar, babetele
[tiu c` ei urm`resc doar ciolanul, c` au v`zut cam care e noul
trend [i nu vor s`-l scape deloc.
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