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Mama, tata [i
copilul au
ajuns \n arest!
To]i, prin[i
be]i la volan!
Mai rar ]i-e dat s` vezi
a[a ceva. O familie
\ntreag` a fost re]inut`
pentru infrac]iuni rutiere,
dup` ce unii membri au
fost prin[i b`u]i sau f`r`
permis. Mama, fiul [i tat`l
vitreg au fost b`ga]i \n
spatele gratiilor, asta \n
mai pu]in de un an. To]i
risc` s` ajung` \n
penitenciar dup` ce [i-au
pus \n joc via]a

ACTUALITATE

Pag. 8

Criz` de
medicamente
pentru
bolnavii
de cancer!

Se preconizeaz` o criz` a
medicamentelor pentru
pacien]ii oncologici. Din
cauz` c` România ofer`
un pre] prea mic
furnizorilor de citostatice,
ace[tia refuz` s` le mai
produc`. Citostaticele
sunt „vitale” pentru
pacien]ii oncologici.
Medicii sunt alarma]i

Precipita]ii izolate
Max: 18 grade C
Min: 11 grade C
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Finan]ele au
pus gând r`u
firmelor din IT
care se ocup`
de spitale!
Finan]ele au intrat \n
contabilitatea unei firme
de IT din Ia[i.
Responsabilii societ`]ii
au decontat o serie de
cheltuieli de câteva zeci
de mii de euro.
Inspectorii i-au obligat s`
pl`teasc` datoria c`tre
bugetul de stat.
Administratorul societ`]ii
deja s-a conformat
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VREMEA

Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14
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Ajuns direct la
spital dup` ce
[i-a s`rutat
iubita! Prin saliv`
i-a transmis
o infec]ie

EVENIMENT

Firma de salubritate
cheltuie 100.000 de
euro pe sterilizarea
câinilor din Ia[i
|n perioada urm`toare, pe data de 28 octombrie, Salubris
SA, societatea de salubritate a Prim`riei, organizeaz` o licita]ie
pentru achizi]ia unor servicii medicale sanitar-veterinare, care
urmeaz` s` fie prestate la ad`postul de câini din Tome[ti.
Prevederea bugetar` a procedurii este de 530.000 de lei, f`r`
TVA, adic` peste 100.000 de euro. Serviciile solicitate sunt:
prestarea opera]iilor de sterilizare câini, vaccinare antirabic`
câini, eutanasiere câini, microcipare câini, examin`ri [i tratamente
\n scop terapeutic câini, imobilizare a câinilor f`r` st`pân afla]i
la ad`postul de câini de la Tome[ti - la[i, precum [i eliberarea
certificatelor sanitar-veterinare de transport a subproduselor
de origine animal`”, se arat` \n caietul de sarcini.
Contractul se va desf`[ura pe o perioad` de 12 luni, de
la semnarea acestuia. La \nceputul anului, Salubris SA a
organizat alt` licita]ie pentru achizi]ionarea de hran` uscat`
pentru câinii caza]i \n padocul municipalit`]ii. Prevederea
bugetar` a procedurii a fost de 164.500 de lei, f`r` TVA,
aproape 35.000 de euro. Necesarul este de 70 de tone de
hran` uscat`, din care 500 de kilograme pentru câinii juniori,
restul pentru cei adul]i. Contractul a fost semnat tot pe o
perioad` de 12 luni.
Ciprian BOARU

Prim\ria comunei
Pris\cani caut\ s\
angajeze finan]i[ti!
Concursul are
loc luna viitoare
|n perioada urm`toare, pe data de 13 noiembrie, Prim`ria
comunei Pris`cani organizeaz` un concurs de recrutare pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie vacant` de consilier clasa
I grad profesional debutant - compartiment buget, finan]e, impozite
[i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
|n func]ie de rezultatele la proba scris`, candida]ii vor sus]ine [i
un interviu. „Condi]ii de participare: studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` \n domeniul
economie sau finan]e, f`r` vechime în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice. Dosarele de concurs se depun
la sediul autorit`]ii sau institu]iei publice organizatoare, în termen
de 20 de zile de la data public`rii anun]ului pe site-ul acesteia.
Bibliografia, atribu]iile prev`zute în fi[a postului, precum [i alte
date necesare desf`[ur`rii concursului se afi[eaz` pe pagina de
internet a autorit`]ii sau institu]iei publice organizatoare, la sec]iunea
special creat` în acest scop”, se arat` \n anun]ul publicat de c`tre
Agen]ia Na]ional` a Func]ionarilor Publici (ANFP), pe data de 9
octombrie.
Ciprian BOARU
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Uluitor! O minune se repet\
de dou\zeci de ani la
c\p\tâiul Sfintei Parascheva.
O femeie a v\zut totul `n
fiecare an
w |n aceste zile, municipiul Ia[i se
preg`te[te de cel mai important moment
de peste an

w Zeci de mii de credincio[i sunt a[tepta]i
din \ntreaga ]ar` s` ajung` la racla cu
moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva
w De dou`zeci de ani, o femeie a reu[it un
lucru la care pu]ini s-ar fi a[teptat
w An de an este prima persoan` care
str`bate sute de de kilometri pentru a
atinge racla cu sfintele moa[te
Zeci de mii de credincio[i din \ntreaga ]ar` sunt a[tepta]i \n
aceste zile \n municipiul Ia[i s` asiste la s`rb`toarea Cuvioasei
Parascheva. Cel mai mare pelerinaj religios din ]ar` va \ncepe
oficial din aceast` diminea]`, când moa[tele Cuvioasei vor fi scoase
din Catedrala Mitropolitan` pe baldachinul din curtea interioar`,
unde credincio[ii se pot \nchina. Oamenii vin de peste tot din
]ar`, dar [i din str`in`tate, pentru a se putea \nchina la moa[tele
Cuvioasei, unde vor c`uta alinare, sprijin [i rug`ciune. Pentru
unii dintre cei care vin la sfânt`, Cuvioasa a f`cut adev`rate
minuni, ceea ce i-a f`cut pe credincio[i s` ajung` la Ia[i an de
an, s` \nfrunte capriciile vremii [i s` stea zeci de ore pentru a
se putea \nchina la moa[tele Sfintei. De mai bine de dou`zeci
de ani, face acest lucru [i Elena S`biu]`, o femeie \n vârst` de
76 ani din Piatra Neam]. De 14 ani, ne\ntrerupt, Elena S`biu]`
de]ine un adev`rat record printre pelerini. Ea este primul credincios
care se a[az` la rând [i a[teapt` uneori [i 22 de ore pentru a
ajunge s` se \nchine [i s` se roage la moa[tele Cuvioasei.
„Vin s` stau 20 [i ceva de ore pentru c` \mi place s` o simt
pe Sfânt` aproape. Pentru asta vin [i a[tept s` ajung la ea, s` o
v`d, s` m` rog [i s` \i simt puterea. Prima dat` când am venit,
am stat vreo 30 de ore. M-am a[ezat vineri seara la ora 6:00 [i
am ajuns sâmb`t`, a doua zi, pe la 12:00. Dar merit` orice minut
de a[teptare. Am fost impresionat` de cum am v`zut primirea
Sfintei, a fost momentul \n care am decis s` vin de atunci an de
an. {i am ]inut s` fiu prima. M-a ferit de boli, de toate, trebuie
s` ne mântuim”, a ar`tat Elena S`biu]`, \n vârst` de 76 ani, din
Pia]a Neam].
Femeia are o adev`rat` poveste de via]`. A legat prietenii cu
celelalte femei care vin ca [i ea, de la bun \nceput, la moa[te.
Chiar dac` [i-a pierdut so]ul, Elena S`biu]` a ar`tat c` \[i dore[te
s`n`tate [i c` se roag` la Sfânt` s` treac` cu bine peste greut`]i.

„Anul acesta am venit cu gând de s`n`tate \n primul rând. Asta
\mi doresc. Prima dat` am venit din curiozitate, iar atunci m-am
sim]it \nc`rcat` suflete[te. A[a am decis s` vin an de an. M-am
rugat la Sfânt` pentru o minune [i m-a ajutat. Am avut probleme
mari la un picior, nu mai puteam merge [i am venit al Sfânt`
s` m` rog [i m-a ajutat. Am ajuns ast`zi (ieri- n.r.) la 9:00 [i
pân` mâine dimiena]` la 7 avem de stat. Dar m` \ncarc cu energie,
nu sim]i frigul sau foamea. Important este s` ne \mplinim suflete[te.
Abia a[tept s` ajung la racl`. M` rog la Sfânt` s`-mi \ndeplineasc`
dorin]ele, \n primul rând s`n`tate [i apoi s` trec de singur`tate”,
a mai spus Elena S`biu]`.

Tradi]ie ne\ntrerupt` \n jurul baldachinului
|n aceast` diminea]`, moa[tele Cuvioasei Parascheva vor fi
scoase din Catedrala Mitropolitan` [i depuse spre \nchinare pe
baldachinul din curtea interioar`. Locul unde vor fi a[ezate moa[tele
a fost preg`tit ieri temeinic de familia Bu[tei. Membrii familiei
vin ne\ntrerupt, de 16 ani, la s`rb`toarea Cuvioasei pentru a
\mpodobi baldachinul. Sfânta le-a adus o bucurie \n familie, iar
de atunci oamenii ]in s`-[i arate recuno[tin]a [i \mpodobesc
baldachinul sfintei cu flori. |n anul 2004, Florentina Bu[tei a visato pe Sfânt`. Femeia era îns`rcinat` în acel moment, iar Sfânta i
s-a ar`tat în vis. În acel moment a în]eles c` îi va proteja familia,
iar ea a decis s`-i arate recuno[tin]a [i mul]umirea. „Este al
[aisprezecelea an de când venim cu drag doar pentru Sfânt`.
Pentru noi este cea mai mare s`rb`toare, pentru c` o facem cu
dragoste. Cam cu o lun` de zile înainte ne gândim ce flori s`
folosim. Prima dat` am venit cu trandafiri [i crinii. Anul acesta
am preg`tit o combina]ie de culori luminoase. Avem un tip de
aranjament care con]ine crin, delfinium albastru, eucalipt, trandafir
[i antirinium”, a spus Florentina Bu[tei.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

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

3

EVENIMENT

Vineri, 11 octombrie

Consiliul Local a decis ce
se `ntâmpl\ cu tronsonul
Poitiers-Trei Fântâni. Se
mi[c\ proiectul [oselei de
centur\
Ale[ii municipiului Ia[i au avizat ieri,
\n cadrul unei [edin]e extraordinare, un
proiect de hot`râre legat de [oseaua de
centur` a ora[ului. Astfel, \n urma [edin]ei
de plen care a avut loc la Palatul Roznovanu,
municipalitatea va ceda temporar Ministerului
Transporturilor administrarea a dou` sectoare
de drum. Aceast` ac]iune va fi realizat` în
vederea reloc`rii, protej`rii, mut`rii re]elelor
de utilit`]i aflate pe amplasamentul proiectului
[oselei de centur` - varianta de trafic greu.
Este vorba despre sectorul km 19<600
(Selgros) - km 26<460 (DN28), mai exact
bulevardul Poitiers, tronsonul cuprins între
pasajul existent peste CF600 Tecuci - Ia[i
[i DN24 Ia[i-Vaslui, [i strada Trei Fântâni,
tronsonul cuprins între DN24 Ia[i-Vaslui [i
DN28 Ia[i-Albi]a. Transmiterea acestor
tronsoane de drum se va face în baza unui
protocol de predare-primire pe o perioad`
de cinci ani, timp în care Guvernul trebuie
s` demareze lucr`rile. Pân` la începerea
acestora, administrarea respectivelor por]iuni
de drum r`mâne în sarcina municipalit`]ii
ie[ene. „În discu]ia avut` luni, 7 octombrie,
cu reprezentan]ii Ministerului Transporturilor
[i Companiei Na]ionale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere, s-a încercat deslu[irea
motivelor pentru care municipiul Ia[i,
principalul partener al acestui proiect, a
fost ultimul în[tiin]at despre faptul c`
inten]ionau s` declan[eze aceast` procedur`.
Din punctul meu de vedere, au început-o

pe repede înainte, f`r` s` analizeze foarte
bine care sunt cu adev`rat dedesubturile
tehnice ale unui asemenea proiect”, a
men]ionat edilul Mihai Chirica.

Cum va decurge proiectul
Primarul a detaliat [i cum se va derula
\ntreaga procedur`. „Practic, au preluat un
studiu de fezabilitate întocmit înainte de
2009, pe care l-au transformat într-o
documenta]ie de achizi]ie, dar s-au trezit
într-un impas. Acesta este legat de ceea
ce se întâmpl` cu infrastructura îngropat`,
de utilit`]i în special, insistând pe diverse
teme pe care nu le st`pâneau din punct
de vedere tehnic. Cert este c`, pentru a
nu mai întârzia procedura de achizi]ie, vom
c`uta s` g`sim cât mai repede cele mai
bune solu]ii pentru relocarea acelor utilit`]i.
Nu uit`m [i de protejarea celor care nu

Dosar de executare nr.:2097/40/2013
Nr. A__EIS:7179/10.10.2019

pot fi scoase din amplasament. Nu scrie
nic`ieri c` trebuie s` ne asum`m [i finan]area
acestor utilit`]i. În condi]iile în care vom
ajunge la indicatori a c`ror valoare este
mult peste m`sura puterii de finan]are, vom
face cerere c`tre minister pentru a le
cuprinde într-un program de finan]are”, a
spus primarul Mihai Chirica.
Municipalitatea va aloca suma de 150.000
de lei în vederea elabor`rii studiilor tehnice
[i a studiului de fezabilitate pentru acest
demers. O sum` egal` va fi prev`zut` în
acela[i scop pentru anul viitor. Termenul
estimat pentru finalizarea documentelor este
de trei luni. Dup` finalizarea obiectivului,
tronsoanele de drum vor fi transmise din
domeniul public al statului în domeniul
public al municipiului Ia[i [i administrarea
Consiliului Local al municipiului Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Noi aparate medicale la
Spitalul de Neurochirurgie

Spitalul Clinic de Urgen]` „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Ia[i,
unitate subordonat` Consiliului Jude]ean, se doteaz` cu o serie
de aparate de sterilizare a saloanelor. Unitatea medical` a lansat
în Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice procedurile pentru
achizi]ionarea unor robo]i mobili de dezinfec]ie cu lumina continu`
cu ultraviolete, a unor sterilizatoare la temperatur` joas` cu
peroxid de hidrogen (tip plasm`) [i a unor sterilizatoare cu
abur necesare dezinfect`rii spa]iului destinat pacien]ilor. Valoarea
total` estimat` a contractului se încadreaz` între 1.875.680 lei
[i 3.751.360 lei. Termenul limit` de depunere a ofertelor este
11 noiembrie 2019, ora 15:00. Robo]ii cu raze ultraviolete, special
destina]i spa]iilor medicale, asigur` sterilizarea unei înc`peri în
câteva minute, aparatul având spectru de activitate pe germeni
multirezisten]i care nu cedeaz` la dezinfectantele obi[nuite.
Speciali[tii sus]in c` prin utilizarea luminii UV, fa]` de care
germenii nu [i-au dezvoltat înc` o metod` natural` de ap`rare,
dispozitivul elimin` microbii r`spunz`tori de infec]ii ale pielii [i
este de 16 ori mai eficient în neutralizarea stafilococului auriu
rezistent, în compara]ie cu alte tehnici de dezinfec]ie. Astfel de
dispozitive sunt folosite deja cu succes în spitale din alte ]`ri.
Printre avantajele unui astfel de sistem sunt reducerea costurilor
de spitalizare precum [i a consumului de antibiotice. În spitalele
în care a fost implementat` aceast` tehnologie, infec]iile au fost
diminuate cu 99 la sut`.
Vlad ROTARU

Dosar de executare nr.:2097/40/2013
Nr. A__EIS:7182/10.10.2019

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, prin Direc]ia
general` execut`ri silite cazuri speciale - Serviciul execut`ri silite
cazuri speciale regional Ia[i, organizeaz` în data de 21.10.2019,
ora 12:00, LICITA}IE (IV licita]ie) pentru vânzarea urm`torului
bun mobil, proprietatea debitorului GRINDEI LEONARD C~T~LIN,
autoturism marca Wolkswagen Passat, an fabricatie 2000, culoare
ro[u, nr. inmatriculare V-804-FUT, seria sasiu WVZZZ3BZYP050725,
carburant benzin`. Pre]ul de vânzare este de 2105 lei. Licita]ia
se va desf`[ura la sediul nostru din Ia[i, str. Anastasie Panu,
nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Ia[i.
Autoturismul se afl` depozitat in localitatea Române[ti, jud.
Boto[ani.
Pentru informa]ii suplimentare (condi]ii participare, vizionare,
depunere ofert` [.a.), v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anun]ul integral se afl` postat
pe www.anaf.ro, sec]iunea Anun]uri - Valorificare prin licita]ie
a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscal`: Iasi Execut`ri
silite cazuri speciale.

Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, prin Direc]ia
General` Execut`ri Silite Cazuri Speciale - Serviciul Execut`ri
Silite Cazuri Speciale Regional Ia[i, organizeaz` în data de
21.10.2019, ora 11:00, LICITA}IE (IV licita]ie) pentru vânzarea
urm`torului bun mobil, proprietatea debitorului MUNTEANU
NICU, autoturism marca Dacia 1310L, an fabricatie 1997, culoare
albastru, nr. înmatriculare BT - 86 - BID, seria sasiu
UU1R11711V2685004, carburant benzin`. Pre]ul de vânzare este
de 187 lei. Licita]ia se va desf`[ura la sediul nostru din Ia[i,
str. Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Ia[i.
Autoturismul se afla depozitat in loc. Romanesti, jud.
Botosani.
Pentru informa]ii suplimentare (condi]ii participare, vizionare,
depunere ofert` [.a.), v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anun]ul integral se afl` postat
pe www.anaf.ro, sec]iunea Anun]uri - Valorificare prin licita]ie
a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscal`: Iasi Execut`ri
silite cazuri speciale.

{ef Serviciu Execut`ri Silite
Cazuri Speciale Regional Ia[i,
Oana IA}CO

{ef Serviciu Execut`ri Silite
Cazuri Speciale Regional Ia[i,
Oana IA}CO

Executor fiscal,
Alexandru T`b`caru

Executor fiscal,
Alexandru T`b`caru
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Lacrimi [i mult\ durere!
Zeci de persoane au
condus-o pe Andreea
Rodiana pe ultimul drum
Andreea Rodiana, eleva din Ia[i care s-a luptat
timp de doi ani cu o boal` necru]`toare, a fost
condus` joi pe ultimul drum. Zeci de persoane
au fost prezente la \nmormântarea care a avut
loc la Cimitirul „Sf. Vasile” din Ia[i
Andreea Rodiana, eleva \n vârst` de 18 ani a Liceului
Teoretic „Dimitrie Cantemir”, care s-a luptat timp de doi ani
de zile cu o boal` necru]`toare, a fost condus` pe ultimul
drum \n cursul zilei de joi. Astfel, to]i cei care i-au aflat
povestea, au iubit-o [i au vrut s` fie al`turi de familia fetei,
au fost prezen]i la Cimitirul „Sf. Vasile” din Ia[i pentru a-[i
lua r`mas bun de la tân`ra care s-a luptat f`r` re]ineri cu
boala de care suferea. |n urm` cu doi ani de zile, tân`ra a
fost diagnosticat` cu o tumor` malign`, sarcom pelvin cu
metastaze pulmonare [i metastaze osoase. De atunci [i pân`
la finalul s`pt`mânii trecute, Rodiana a luptat constant cu
boala, reu[ind de mai multe ori s` dea impresia c` a reu[it
s` \nving`. Vestea mor]ii ei a luat prin surprindere pe toat`
lumea, dar mai ales pe cei care o urm`reau pe re]elele de
socializare, unde a postat mai multe poze \n care p`rea a fi
din nou o tân`r` plin` de via]`, care are tot viitorul \n fa]`.

Era iubit` [i apreciat` de toat` lumea
To]i cei care au cunoscut-o pe Andreea Rodiana au avut
numai cuvinte de laud` la adresa ei. Totodat`, foarte mul]i
oameni din Ia[i au fost impresiona]i de povestea ei [i s-au
oferit s` \ntind` o mân` de ajutor familiei. Astfel, a fost
realizat` o campanie prin care s-a creat o mobilizare f`r`
precedent, pentru ca via]a Rodianei s` fie salvat`. Cu toate
acestea, \n cursul s`pt`mânii trecute, aceasta s-a stins la o
clinic` din Viena. Trupul ne\nsufle]it a fost adus acas` \n
cursul zilei de mar]i. Tragicul anun] a fost f`cut pe re]elele
de socializare, chiar de c`tre p`rin]ii tinerei. Conducerea
Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Ia[i are numai
cuvinte de laud` la adresa fetei [i regret` cele \ntâmplate.
„Frumoas` [i talentat`, inteligent` [i responsabil`, plin`
de energie, \ndr`git` [i respectat` de comunitatea [colar`, cu
o situa]ie foarte bun` la \nv`]`tur`, un comportament irepro[abil,
Andreea Rodiana a fost aleas` pre[edinta Consiliului Elevilor
din liceul nostru. Avea o experien]` bogat` \n derularea
proiectelor de voluntariat, colaborând cu mai multe asocia]ii.
A parcurs un drum anevoios \n rela]ia cu boala, dar nu s-a
descurajat nici m`car o clip`, ducând lupta pân` la cap`t”,
transmite conducerea Liceului „Dimitrie Cantemir”.
Cristian HITRUC
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Situa]ie ciudat\ `ntr-un spital
din Ia[i! O tân\r\ mam\ este
acuzat\ c\ [i-a abandonat
copilul! A fost anun]at\
asisten]a social\
w O feti]` de doar un an [i câteva luni,
l`sat` singur` \n unitatea medical`

w Mai multe persoane sus]in c` aceasta a
fost abandonat` chiar de propria mam`
w Iat` ce spun cadrele medicale despre
aceast` situa]ie
w A fost anun]at` [i asisten]a social` din
localitatea din care provine copilul
w |ntre timp, copilul a intrat \n grija
bunicii, care a ajuns la spitalul din Ia[i
w Mama feti]ei este acuzat` c` [i-a
p`r`sit copilul \n spital
O situa]ie cel pu]in ciudat` a fost semnalat` de c`tre ie[eni
pe re]elele de socializare. Este vorba despre un copil \n vârst`
de doar un an [i o lun` care, din informa]iile care au ap`rut, se
pare c` a fost p`r`sit chiar de c`tre propria mam` la Spitalul
pentru Copii „Sf. Maria” din Ia[i. Daria este \n acest moment la
unitatea medical` men]ionat`, iar situa]ia \n care se afl` a stârnit
intrig` \n rândul ie[enilor. Cei care cunosc cazul [i au ]inut ca
acesta s` fie public, sus]in c` feti]a a fost abandonat` de c`tre
propria mam`, \n unitatea medical`, chiar la cererea concubinului.
„Aceast` feti]` a fost abandonat` de c`tre mama ei, dac` o
putem numi a[a, \n cursul serii de miercuri. Cine o poate ajuta
cu h`inu]e, pamper[i, juc`rii sau orice altceva, o poate g`si la
Spitalul pentru Copii «Sf. Maria» din Ia[i, la etajul al Vll-lea, sec]ia
a lV-a, camera 706. Feti]a se nume[te Daria, are un an [i o lun`,
iar mama ei a p`r`sit-o la cererea concubinului, din informa]iile
pe care le avem. Feti]a are nevoie \n special de h`inu]e, deoarece
era plin` de p`duchi [i tot ceea ce a avut a fost aruncat la gunoi.
Este nevoie [i de papucei sau de [ose]ele”, a specificat o tân`r`
din Ia[i, care a adus \n aten]ie cazul, pe re]elele de socializare.

Iat` ce spun cadrele medicale
despre aceast` situa]ie
Reporterii Cotidianului Bun` Ziua Ia[i au luat leg`tura cu
medicii din cadrul Spitalului pentru Copii „Sf. Maria” din Ia[i,
pentru a se informa despre situa]ia \n care se afl` copilul \n
vârst` de un an [i o lun` de zile. Conform cadrelor medicale,
se pare c` feti]a se afl` acum la spital, fiind \n grija bunicii, care
a venit imediat ce a aflat situa]ia. Totodat`, \n momentul de fa]`
nu se cunoa[te dac` este vorba despre un abandon. Cu toate
acestea, despre aceast` situa]ie au fost informa]i [i asisten]ii sociali
din localitatea din care provine familia Dariei. Conform informa]iilor
ob]inute de reporterii Cotidianului Bun` Ziua Ia[i, se pare c` deja
cazul a fost preluat de c`tre asisten]a social` [i c` va fi efectuat`
o anchet` pentru a stabili dac` a fost vorba de un abandon sau
dac` micu]a va putea s` r`mân`, \n continuare, \n grija mamei.
„Cunoa[tem aceast` situa]ie [i, \n momentul de fa]`, putem spune
c` feti]a nu este abandonat`. Din informa]iile pe care le avem, se
pare c` mama acesteia a plecat acas`, fiind \nlocuit` de bunic`. Cazul
a fost adus [i \n aten]ia asisten]ei sociale din localitatea din care
provine familia [i prim`riei. Mama copilului era internat`, aceasta a
p`r`sit spitalul [i a fost \nlocuit` de bunica feti]ei. Astfel, asisten]a
social` din localitatea de re[edin]` va vedea cu exactitate care este
situa]ia \n care se afl` acest copil”, precizeaz` dr. Solange Ro[u,
purt`tor de cuvânt al Spitalului pentru Copii „Sf. Maria” din Ia[i.
Cristian HITRUC
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Un ie[ean a ajuns direct la
spital dup\ ce [i-a s\rutat
iubita! Prin saliv\ i-a transmis
o infec]ie `n `ntreg corpul!
Un tân`r \n vârst` de 18 ani a ajuns la Spitalul Clinic de
Boli Infec]ioase Ia[i, prezentând st`ri de astenie [i febr`. Dup`
câteva investiga]ii, medicii au depistat faptul c` b`iatul suferea
de mononucleoz` infec]ioas`, afec]iune numit` [i „boala s`rutului”.
Iubita acestuia fusese diagnosticat` cu aceea[i afec]iune \n urm`
cu aproximativ o s`pt`mân`. Medicii sus]in c` prin saliva transmis`
prin s`rut, tân`rul a preluat virusul cu care era infestat` iubita
lui. Odat` cu \nceperea anului universitar [i a [colii, num`rul
pacien]ilor diagnostica]i cu boala mononucleoz` infec]ioas` cre[te.
Medicii speciali[ti sus]in faptul c` nu numai prin s`rut se poate
transmite aceast` afec]iune, ci [i prin simplul contact cu o alt`
saliv` infectat`, fie de pe un pahar, lingur`, farfurie. Pentru acest
motiv, chiar [i copiii pot primi acest diagnostic.

Ce spun medicii speciali[ti?
„Virusul Epstein-Barr (EBV) este cea mai comun` cauz` a
mononucleozei infec]ioase, dar [i al]i viru[i pot provoca aceast`
boal`. Mononucleoza infec]ioas`, cunoscut` [i sub numele de
„mono” sau „boala s`rutului” este o boal` contagioas`. Pacientul
diagnosticat cu mononucleoz` va primi un suport de vitamine,
deoarece sistemul imunitar scade considerabil. Mononucleoza este
cauzat` de virusul Epstein-Barr, virus care se reg`se[te \n mucus
[i saliv` [i poate fi transmis prin contactul cu saliva unei persoane
infectate. Simptomele se pot dezvolta treptat [i nu apar \ntotdeauna
\n acela[i timp. Printre simptomele care contureaz` diagnosticul
de mononucleoz` infec]ioas` se num`r` obosela extrem`, sl`biciune
muscular`, febr`, dureri \n gât, dureri de cap [i de corp, sc`derea
apetitului, dar [i eczeme sau erup]ii cutanate. Num`rul pacien]ilor
cre[te odat` cu \nceperea anului universitar [i a [colii [i asta
pentru c`, fiind o boal` transmisibil`, \n colectiv se \mpr`[tie cel

Pe 9 octombrie 2019, la Colegiul Tehnic C. F. „Unirea”
din Pa[cani a avut loc activitatea „Ziua Na]ional` a Holocaustului
în România”. Ac]iunea [i-a propus s` reaminteasc` elevilor
evenimentele tragice petrecute în timpul celui de-al Doilea
R`zboi Mondial, între care [i crimele s`vâr[ite de c`tre regimul
antonescian împotriva evreilor, mai ales privind deportarea [i
exterminarea acestora în Transnistria. Activitatea a fost
structurat` pe dou` componente: prima s-a referit la Holocaustul
în Europa în general, avându-se în vedere rasismul [i
antisemitismul promovat de Germania în perioada 1933-1945.
|n acest context, elevii au vizionat imagini din filme documentare
[i din filmul artistic „Lista lui Schindler”.

Prezent`ri Power Point din lag`rele din
Germania [i Austria

Din ce \n ce mai multe cazuri!
Lunar, la Spitalul Clinic de Boli infec]ioase Ia[i ajung aproximativ
15 pacien]i infesta]i cu „boala s`rutului”. De la copii la adul]i,
f`r` excep]ie, prezint` \n general acelea[i simptomatologii care
ajut` medicii s` pun` diagnosticul de mononucleoz` infec]ioas`.
Medicii ie[eni sus]in c` primele semne c` suferim de aceast`
afec]iune sunt febra de 39-40 de grade Celsius, dureri \n gât [i
senza]ie de oboseal`. Problema cea mai mare o reprezint` faptul
c` aceast` afec]iune nu cedeaz` la antibiotic, iar persoanele cu
un sistem imunitar sc`zut sunt predispuse la a dezvolta afec]iuni
hepatice, pulmonare [i chiar cardiace.

Ziua Na]ional\ a
Holocaustului în România,
comemorat\ la Colegiul
Tehnic ıUnirea‰ din Pa[cani

mai repede. Este de ajuns s` fie un copil infestat [i atunci, prin
intermediul aceleia[i vesele, s` se infesteze [i un altul”, a specificat
prof. dr. Carmen Dorob`], managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva”, din Ia[i.

Cum prevenim?
Medicii speciali[ti ie[eni sus]in faptul c` cele mai \ntâlnite
complica]ii care pot ap`rea \n urma infest`rii cu mononucleoza
infec]ioas` sunt probleme ale ficatului [i m`rire a splinei. Astfel,
mononucleoza poate duce la inflamarea ficatului [i anume la
hepatit` sau, uneori, la apari]ia icterului, care determin` culoarea
\n gaben a pielii [i a albului ochilor. |n cazul m`ririi splinei ca
rezultat \ntârziat al instal`rii mononucleozei, splina se poate rupe
[i pot ap`rea dureri spontane \n partea superioar` stâng` a
abdomenului. „Putem preveni apari]ia infec]iei cu virusul EpsteinBarr prin evitarea contactului cu saliva unei persoane infectate.
Se evit` astfel, s`rutarea unei persoane infestate, folosirea aceleia[i
vesele sau consumarea alimentelor din acelea[i farfurii. De
asemenea, persoanele care se [tiu diagnosticate cu aceast` boal`,
s` evite contactul cu alte persoane pân` la dispari]ia virusului
din corp. |n general, dup` un tratament ]inut corespunz`tor, dup`
aproximativ 30 de zile de la diagnosticare, pacientul este vindecat”,
\ncheie prof. dr. Carmen Dorob`].
Bianca CIUBOTARIU

De asemenea, au urm`rit mai multe prezent`ri Power Point
din lag`rele din Germania [i Austria, realizate [i comentate de
profesorul de istorie Gabriel Bugioeanu pe baza fotografiilor
din timpul vizit`rii acestor obiective culturale. Cea de a doua
component` a avut în vedere Holocaustul în România sub
guvernarea antonescian`. În leg`tur` cu acest aspect s-au urm`rit
prezent`rile Power Point ale elevilor, având ca tem` deportarea
[i exterminarea evreilor în Transnistria, dar au fost vizionate
[i imagini referitoare la Pogromul de la Ia[i din zilele de 29
iunie - 6 iulie 1941. Elevii au mai urm`rit filmul documentar
despre Eva Mozes Kor, originar` din Transilvania, una dintre
supravie]uitoarele din lag`rul de exterminare de la Auschwitz.
Activitatea a fost completat` [i cu amenajarea unei expozi]ii cu
desene ale elevilor cu titlul „Holocaustul nu trebuie uitat”.
Aceast` activitate comemorativ` s-a încheiat cu discu]ii pe tema
Holocaustului. Coordonatorii activit`]ii au fost profesorii Gabriel
Bugioeanu [i Cristina Brînz`, iar al]i profesori implica]i în
activitate au fost Ioan Mugurel Sp`taru [i Adrian Eugen Mercore.
Valentin HU}ANU
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Dosar de executare nr. E-204
Nr. 7251 din 26.09.2019
ANUN} PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2019 luna octombrie ziua 24
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur` fiscal`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare,v` facem cunoscut c` în ziua de 24,
luna octombrie, anul 2019, ora 11:00, în localitatea Ia[i, bd.
Nicolae Iorga, nr. 10C, se vor vinde la licita]ie urm`toarele
bunuri mobile,proprietatea SC EVERLIGHT SOLUTIONS SRL,
licita]ia a II-a.
Denumirea bunului mobil Descriere sumar`; Cantitate
(bucati); Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile,dac`
este cazul; Pre]ul de evaluare saude pornire al licita]iei3, exclusiv
TVA (lei); Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*)
- Autoturism Daewoo Matiz, nr. înmatriculare IS-06-NZI,
culoare verde cyber, an fabrica]ie 2008, serie [asiu
UU6MF48418D116750, serie motor 547407KB1 Stare actual`:
în conservare, prezint` zgârieturi, luneta sparta- Autoturism
Infiniti EX35, nr. Înmatriculare B-333-SYN, culoare gri, an
fabrica]ie 2008, serie [asiu JNKA909F78M350740, serie motor
614131C, motor 3.498 cmc, benzin`; 11; Gaj DGRFP Ia[i –
AJFP Ia[i -Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii
conform:- proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.
19806/24.05.2018 [i - proces verbal de sechestru pentru bunuri
mobile nr. 41011/19.10.2018; 1.42528.725; 19%
*) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea adaugat`
aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop [i
pân` la acel termen s` prezinte oferte de cump`rare.
Pentru participarea la licita]ie ofertan]ii depun, cu cel pu]in
o zi înainte de data licita]iei, urm`toarele documente:
a) oferta de cump`rare;
b) dovada pl`]ii taxei de participare sau a constituirii
garan]iei sub forma scrisorii de garan]ie, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei. Plata taxei se va efectua în contul
IBAN RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar A.J.F.P.IA{I,
cod de identificare fiscal` 4540909, deschis la Trezoreria
Municipiului Ia[i;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului;
e) pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe actul de
identitate/pa[aport;
h) declara]ia pe proprie r`spundere a ofertantului prin care
certific` faptul c` nu este persoan` interpus` cu debitorul.
Cump`r`torului îi revine obliga]ia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obliga]iile de mediu, obliga]iile de
conservare a patrimoniului na]ional sau altele asemenea.
Alte informa]ii de interes pentru cump`r`tor, dup` caz:
- formularul “cererea de participare la licita]ie [i oferta de
cump`rare” utilizat este cel aprobat prin OPANAF nr. 63/2017,
(anexa 38);
- în cazul persoanelor înscrise la licita]ie prin
mandatari/împuternici]i trebuie s` î[i justifice calitatea prin
procur` special` autentic`, autentificat` de c`tre notar;
- contul men]ionat de organul de executare trebuie s` fie
creditat cu taxa de participare la licita]ie la data [i ora ]inerii
licita]iei.
Pentru informa]ii suplimentare, v` depute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon 0232/465969, interior 5114.
Data afi[`rii: 11.10.2019
Conduc`torul organului de executare,
ANCA BETEAGU
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Niciun angajator din Ia[i
nu este interesat de
ace[ti bani oferi]i de stat
w Programul de stimulare a
angaj`rii tinerilor \n mediul
rural nu are succes \n Ia[i

De[i programul a fost lansat de câteva
luni, niciun angajator nu a depus dosarele
la Direc]ia pentru Agricultur` Jude]ean`
(DAJ) Ia[i. Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii
Rurale (MADR) a alocat la nivel na]ional
suma de 3 milioane de lei \n acest an,
pentru stimularea angaj`rii tinerilor în
agricultur`, acvacultur` [i industria alimentar`.
Banii sunt utiliza]i pentru acordarea unor
facilit`]i fiscale atât pentru angajator, cât
[i pentru angajat. Astfel, fermierul care
angajeaz` doi tineri va primi un sprijin
lunar de 1.000 de lei pentru fiecare, dac`
tân`rul are studii superioare în domeniu,
de 750 de lei pentru persoanele cu studii
medii de specialitate [i de 500 de lei pentru
persoanele f`r` studii, iar angajatul, la rândul
lui, beneficiaz` de scutiri de la plata
impozitului pe venit aferent salariului brut.
Potrivit legii, „Programul vizeaz` acordarea
unui sprijin financiar angajatorilor fermieri
în vederea angaj`rii, cu norm` întreag`, a
tinerilor beneficiari ai programului pe perioad`
nedeterminat` sau determinat`, dar nu mai
pu]in de 12 luni”.

Ce documente trebuie s`
depun` fermierii?
Astfel, fermierul care face dovada angaj`rii
a doi tineri beneficiari ai programului
prime[te sprijin financiar consistent, precum
[i cursuri de formare profesional` de scurt`
durat` în domeniul agricol, al acvaculturii
[i/sau industriei alimentare. Pentru a beneficia
de prevederile legii, fermierii au obliga]ia
de a încheia cu tinerii beneficiari ai

programului contracte individuale de munc`
cu norm` întreag`. La rândul s`u, tân`rul
beneficiar al programului care va fi angajat
în condi]iile acestei legi beneficiaz` de
scutiri de la plata impozitului pe venit
aferent salariului brut stabilit potrivit
contractului individual de munc` încheiat
în cadrul programului. Termenul final de
depunere a dosarelor este sfâr[itul acestui
an.
Raluca COSTIN

Clarific\ri privind Programul ıCasa Verde‰.
Iat\ ce se `ntâmpl\ cu beneficiarii din Ia[i
Perioada de depunere a documentelor
pentru ob]inerea banilor necesari instal`rii
panourilor fotovoltaice este suspendat` din
cauza epuiz`rii fondurilor din prima zi a
deschiderii programului. O parte dintre
poten]ialii beneficiari sunt \ns` nel`muri]i
cu privire la valabilitatea documentelor care
trebuie depuse în vederea ob]inerii finan]`rii
în cadrul programului, respectiv certificatele
de atestare fiscal` [i extrasul de carte
funciar`, documente a c`ror valabilitate poate
expira în perioada de suspendare a programului.

Reprezentan]ii Administra]iei Fondului pentru
Mediu (AFM) sus]in c` ace[tia nu trebuie
s` \[i fac` griji pentru c`, „\n conformitate
cu prevederile ghidului de finan]are a
Programului, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului nr. 1287/2018, pe perioada de
suspendare, termenele se prelungesc în mod
corespunz`tor. |n aceast` situa]ie, men]ion`m
c` toate documentele depuse [i înregistrate
la instalatorii valida]i pân` la momentul
suspend`rii accesului în aplica]ia informatic`,
sunt acceptate de Administra]ia Fondului

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

pentru Mediu ca fiind depuse în termen la
data redeschiderii accesului în aplica]ie, în
vederea analiz`rii. De asemenea, v` aducem
la cuno[tin]` c` data relu`rii înscrierilor în
program va fi anun]at` din timp pe site-ul
institu]iei, astfel încât persoanele fizice care
nu au depus [i nu au înregistrat documentele
la instalatorii valida]i pân` în data de 10
septembrie, s` aib` timpul necesar constituirii
dosarului în vederea înscrierii în Program”,
sus]in reprezentan]ii AFM.
Raluca COSTIN

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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Ie[enii pot depune
dosarele pentru ajutorul
de `nc\lzire a locuin]ei
Direc]ia de Asisten]` Social` a început ac]iunea de primire a
solicit`rilor pentru acordarea ajutoarelor privind înc`lzirea locuin]ei
în perioada sezonului rece. Limitele de venituri pentru acordarea
ajutoarelor de înc`lzirea locuin]ei cu agent termic în sistem
centralizat sunt: 0 – 786 lei/membru de familie pentru familii; 0
– 1.082 lei pentru persoana singur`. Compensa]ia se acord` prin
acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, în
func]ie de venitul mediu pe membru de familie sau persoan`
singur`.
În afar` de procentele stabilite pentru ajutoarele din bugetul
de stat, prin Hot`rârea de Consiliu Local nr. 435/2011, privind
acordarea de ajutoare pentru înc`lzirea locuin]ei familiilor [i
persoanelor singure domiciliate în Municipiul Ia[i, au fost stabilite
procente suplimentare acordate, pe tran[e de venituri, din bugetul
local, în limita maxim` admis` ca venit net/membru de familie
pentru persoana singur`, iar pentru familii s-a m`rit plafonul de
acordare pân` la limita de 1.000 lei/membru de familie, procentul
stabilit drept compensare procentual` fiind de 15 la sut` din suma
datorat` pentru agentul termic consumat pentru înc`lzirea locuin]ei.
Pentru acordarea ajutoarelor de înc`lzirea locuin]ei cu gaz metan,
energie electric`, lemne sau combustibili solizi, limitele de venit
sunt 0 – 750 lei/membru de familie. Compensa]ia este o sum`
fix`, în func]ie de venitul mediu pe membru de familie sau
persoana singur`, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

Cererea [i declara]ia pe proprie r`spundere, înso]ite de actele
doveditoare privind identitatea, veniturile [i starea de
proprietate/închiriere/folosin]`, se depun la sediul Direc]iei de
Asisten]` Social` Ia[i, din strada Mitropolit Varlaam, nr. 54, în
intervalul orar 8:30 – 12:30, în zilele de luni [i mar]i, respectiv
în intervalul orar 12:00 – 16:00 în ziua de joi.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Ast\zi au loc mai multe
licita]ii pentru
`nchirierea spa]iilor
comerciale din pie]ele
agroalimentare
Ecopia]a SA, compania municipalit`]ii care gestioneaz` pie]ele
agroalimentare din Ia[i va oferi spre \nchiriere mai multe spa]ii
comerciale din pie]e, bazar [i talcioc. Concret, firma din
subordinea Prim`riei Ia[i organizeaz` licita]ii publice cu strigare
pentru închirierea urm`toarelor terenuri [i spa]ii comerciale: terenul nr. 4 (20mp) din Bazar, destinat amplas`rii unei rulote
pentru activitatea de fast food, pe 11.10.2019 - ora 9:30; - terenul
nr. 2 (20mp) din Bazar, destinat amplas`rii unei rulote pentru
activitatea de fast food, pe 11.10.2019, ora 9:45; - spa]iul comercial
S5 (72,5mp) – Pia]a Independen]ei pe 11.10.2019, ora 11:00; spa]iul comercial S4 (38mp) – Pia]a Independen]ei, pe 11.10.2019
– ora 11:30; - spa]iul comercial S9 (48,21mp) - Pia]a Independen]ei,
pe 11.10.2019 - ora 12:00; - spa]iul comercial S3 (28,65mp) –
Pia]a Hala Central`, pe 11.10.2019 – ora 12:30; - spa]iul comercial
S1 (5,87mp) – Pia]a Independen]ei, pe 11.10.2019 – ora 13:00;
- spa]iul comercial S1 (80,4mp) – Talcioc, pe 11.10.2019 – ora
14:00. „Licita]iile vor avea loc la sediul firmei din strada Anastasie
Panu, num`rul 48. Caietele de sarcini se pot cump`ra de la
secretariatul societ`]ii, unde se va depune documenta]ia pentru
înscriere pân` la data [i ora de începere a fiec`rei licita]ii”, au
precizat reprezentan]ii Ecopia]a SA.
Vlad ALEXA

„H`r]uirea nu este un flirt” - campanie
\n autobuzele [i tramvaiele din Ia[i
C`l`torii din mijloacele de transport
public s-au întâlnit din nou cu poli]i[tii
ie[eni, în câteva sta]ii de transport din ora[,
[i au primit sfaturi importante despre cum
trebuie s` ac]ioneze pentru ca autorii
infrac]iunilor de h`r]uire sexual` s` fie tra[i
la r`spundere.
„Oamenii legii au desf`[urat o nou`
ac]iune de prevenire a unor astfel de fapte,
dup` ce, în urm` cu o s`pt`mân` a fost
lansat` campania «H`r]uirea nu este un
flirt», eveniment desf`[urat în Tramvaiul
Tinerilor, în prezen]a a peste 30 de elevi

ie[eni”, au precizat reprezentan]ii Companiei
de Transport Public Ia[i.
Fluier`turile, atingerile nepotrivite,
urm`ririle sau gesturile obscene îndreptate
spre diferite persoane în spa]iul public sunt
doar câteva dintre situa]iile în care autorii
unor astfel de fapte pot fi tra[i la r`spundere.
Compania de Transport Public Ia[i, al`turi
de Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Ia[i,
în parteneriat cu Inspectoratul {colar Jude]ean
Ia[i deruleaz` o campanie de prevenire a
cazurilor de h`r]uire sexual` care au loc
pe strad` ori în mijloacele de transport în

comun. „Scopul acestei campanii este ridicarea
nivelului de con[tientizare în rândul elevilor
cu privire la modalitatea de reac]ie în situa]ii
de risc sau victimizare, pentru a evita
implicarea de orice natur` într-o fapt` penal`,
dar [i în rândul celorlal]i cet`]eni cu privire
la identificarea situa]iilor de h`r]uire [i la
modific`rile legislative pe aceast` linie”, au
mai precizat reprezentan]ii Companiei de
Transport Public Ia[i.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE
LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
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

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

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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Caz demn de Cartea Recordurilor la Ia[i!
Mama, tata [i copilul au ajuns `n arest!
To]i au fost prin[i turt\ de be]i la volan!
w Mai rar ]i-e dat s` vezi a[a ceva

w O familie \ntreag` a fost re]inut` pentru infrac]iuni rutiere,
dup` ce unii membri au fost prin[i b`u]i sau f`r` permis
w Mama, fiul [i tat`l vitreg au fost b`ga]i \n spatele gratiilor, asta
\n mai pu]in de un an
w To]i risc` s` ajung` \n penitenciar dup` ce [i-au pus \n joc
via]a
Poveste cum rar ]i-e dat s` auzi, la Ia[i. Mama,
Mama, a doua re]inut`
fiul [i concubinul mamei, re]inu]i pentru infrac]iuni
rutiere. To]i trei au ajuns \n spatele gratiilor dup`
ce au \nc`lcat grav legea. Povestea \ncepe \n luna
ianuarie a acestui an. Atunci, un tân`r din Ia[i a
ajuns \n spatele gratiilor dup` ce a fost prins de
poli]i[ti b`ut [i f`r` permis de conducere. Ionu]
Tâmpescu, cunoscut drept „Arabu”, a fost prins
de poli]i[ti la volan. Oamenii legii au pornit \n
urm`rirea acestuia [i au reu[it s`-l trag` pe dreapta
dup` câteva sute de metri. Tâmpescu emana halen`
alcoolic`, motiv pentru care a fost testat cu aparatul
alcooltest. |n urma test`rii a rezultat faptul c`
acesta consumase b`uturi alcoolice, aparatul indicând
o valoare de 1.03 miligrame alcool pur \n aerul
expirat. „Poli]i[tii ie[eni au depistat un b`rbat care
conducea un autoturism pe drumurile publice sub
influen]a b`uturilor alcoolice. De asemenea, b`rbatul
nu de]inea permis de conducere pentru nicio
categorie de vehicule. Pe numele s`u a fost deschis
un dosar penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor
de conducerea unui autoturism sub influen]a
b`uturilor alcoolice [i pentru conducerea unui
autoturism f`r` permis de conducere”, au precizat
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i. |n sânge, Tâmpescu avea o alcoolemie
de 2,83 [i de 2,61 miligrame de alcool pur.

La câteva zile distan]`, mai precis pe data de
9 februarie, mama tân`rului avea s` fie re]inut`,
dup` zicala: „A[a mam`, a[a fiu”. Oamenii legii
au depistat o femeie, tot f`r` permis, [i tot b`ut`,
dar la volan. Nu mic` le-a fost mirarea când au
aflat c` femeia nu este nimeni alta decât mama
tân`rului Tâmpescu. Poli]i[tii din cadrul Sec]iei
num`rul 4 Poli]ie Rural` Miroslava au oprit, pentru
control, pe DJ 248 A, pe raza comunei Voine[ti,
un autoturism, condus de Petronela Munteanu, de
50 de ani, din comuna Miroslava. Întrucât aceasta
emana halen` alcoolic`, a fost testat` cu aparatul
etilotest, rezultând o valoare de 1,82 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Femeia a fost condus` la o
unitate medical`, unde i-au fost prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Totodat`, s-a constatat faptul c` aceasta nu de]ine
permis de conducere pentru nicio categorie de
vehicule. În cauz` a fost întocmit dosar penal sub
aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de conducerea unui
vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e
[i conducerea unui vehicul f`r` permis de conducere.
Ieri, femeia a fost prezentat` \n fa]a judec`torilor,
iar ace[tia au decis s` o plaseze sub control judiciar
pentru 60 de zile. Femeia avea \n sânge o alcoolemie
de 4,67 [i 4,55 miligrame de alcool pur. „Poli]i[tii

ie[eni au depistat un b`rbat care conducea un
autoturism pe drumurile publice sub influen]a
b`uturilor alcoolice. De asemenea, b`rbatul nu
de]inea permis de conducere pentru nicio categorie
de vehicule. Pe numele s`u a fost deschis un
dosar penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor
de conducerea unui autoturism sub influen]a
b`uturilor alcoolice [i pentru conducerea unui
autoturism f`r` permis de conducere”, au precizat
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i, la momentul respectiv.

Tat`l vitreg i-a urmat
Pe data de 8 octombrie, la Ia[i avea s` se
fac` \nc` o re]inere. Un b`rbat a ajuns mar]i
noaptea \n arestul Poli]iei, dup` ce a provocat un
accident rutier. Mai precis, Vasile {tirban, un
ie[ean \n vârst` de 40 de ani din Miroslava, se
deplasa pe un scuter, iar la un moment dat a

pierdut controlul [i a intrat \n coliziune cu un
autoturism marca Audi, condus regulamentar. Dup`
ce a v`zut ce a f`cut, mopedistul a \ncercat s`
plece de la fa]a locului, \ns`, \ntâmplarea a f`cut
ca, \n acel moment, prin zon` s` treac` un echipaj
de Poli]ie. Observând incidentul, oamenii legii au
oprit autospeciala s` vad` dac` pot ajuta cu ceva.
|n acel moment, unul dintre poli]i[ti a sim]it miros
de alcool, iar drept urmare l-a testat pe mopedist
cu aparatul alcooltest. |n urma test`rii a rezultat
o alcoolemie de 1,20 miligrame alcool pur \n aerul
expirat. Ulterior, \n urma verific`rilor efectuate,
s-a stabilit c` b`rbatul nu de]inea permis de
conducere. Acesta a fost condus la audieri, pe
numele s`u fiind deschis un dosar penal. Parc`
nu ar fi fost \ndeajuns infrac]iunile pe care le-a
comis, Vasile {tirban a refuzat [i prelevarea de
mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.
Acesta a fost arestat pentru 30 de zile.
Drago[ SAVIN

Criz\ de medicamente pentru bolnavii de cancer! Furnizorii refuz\ s\ mai
distribuie citostatice `n România! Unele spitale au r\mas deja f\r\ tratamente!
Se preconizeaz` o criz` a
medicamentelor pentru pacien]ii
oncologici. Din cauz` c` România
ofer` un pre] prea mic furnizorilor
de citostatice, ace[tia refuz` s` le
mai produc`. Citostaticele sunt
„vitale” pentru pacien]ii
oncologici. Medicii sunt alarma]i
Se d` alarma \n \ntreaga ]ar` din cauza faptului
c` citostaticele ieftine, imperios necesare pentru
tratarea pacientului cu cancer, sunt pe cale de
dispari]ie. Exist` \n acest moment spitale \n România
care nu mai de]in aceste medicamente, din cauza
faptului c` a sc`zut interesul firmelor care le
produc, din cauza pre]ului oferit de c`tre Ministerul
S`n`t`]ii. Medicii din Ia[i sus]in c`, din surse
sigure, este cunoscut faptul c` nu doar România
se confrunt` cu aceast` problematic`, ci [i ]`rile
vecine. Este vorba despre un mecanism economic
care are la baz` câ[tigul financiar [i nu tratarea
pacientului oncologic. Bolnavii de cancer sunt
dependen]i de aceste pastile care se pare c` vor
intra criz` de fabricare.

Criz` de medicamente pentru
pacien]ii oncologici!
Institutul Regional de Oncologie Ia[i [i-a f`cut
aprovizionarea cu medicamente din vreme pentru
„zilele negre” ce au venit. Managementul spitalului
s-a asigurat de faptul c` pacien]ii bolnavi de cancer
vor beneficia de tratamentul care \i ]ine \n via]`.

Din p`cate, \ns`, aceste rezerve de medicamente \i \ncânt` foarte mult. Din cauza taxelor mari [i
se vor epuiza la un moment dat, fapt ce va crea a pre]urilor mici oferite de România pentru
o criz` \n rândul pacien]ilor diagnostica]i cu cancer, cump`rarea acestor medicamente, ace[tia refuz`
ei fiind dependen]i de citostatice. Ministerul S`n`t`]ii, s` mai produc`. Aceasta nu este o problem` doar
prin Programul Na]ional de Oncologie, se angajeaz` \n România, ci [i \n alte ]`ri vecine. Citostaticele
s` ofere gratuit tratament medicamentos pacien]ilor sunt extrem de importante \n curele de vindecare
cu afec]iuni oncologice, dar [i servicii de monitorizare ale pacientului oncologic. |n cazul \n care pacientul
a evolu]iei bolii. Din p`cate \ns`, o nepotrivit` nu beneficiaz` de aceste medicamente, rezultatele
manageriere a \n]elegerilor stabilite cu produc`torii sunt compromise”, a specificat prof. dr. Lucian
de citostatice poate compromite starea de s`n`tate Miron, [eful Clinicii de Oncologie Medical` din
a bolnavilor de cancer.
cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO)
„|n prezent, Institutul Regional de Oncologie din Ia[i.
Ia[i de]ine medicamentele necesare pentru pacien]ii
existen]i \n baza noastr` de date. Am avut \n stoc
„Ministerul S`n`t`]ii
rezerve pe care le utiliz`m acum. |n ]ar`, \ns`,
gestioneaz` foarte prost”
exist` alarme c` medicamentele ieftine vor lipsi
Deputatul PMP, Petru Movil`, membru \n
\n curând. Citostaticele ieftine nu mai reprezint`
un interes pentru produc`tori, \ntrucât profitul nu Comisia de S`n`tate a Camerei Deputa]ilor, afirm`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

faptul c`, pentru aceast` criz` a medicamentelor,
pentru tratarea pacientului oncologic, de vin` este
conducerea Ministerului S`n`ta]ii.
Acesta spune c` \n]elege perspectiva furnizorului
de a nu mai produce aceste medicamente, atâta
vreme cât nu este mul]umit de câ[tigul financiar
[i c` problema este creat` din cauza unei proaste
managerieri a fondurilor din partea Ministerului
S`n`ta]ii. „Ministerul S`n`t`]ii gestioneaz` foarte
prost Programul Na]ional de Oncologie. Faptul c`
exist` o achizi]ie centralizat` este un aspect extrem
de r`u. Spitalele sunt nevoite s` a[tepte aceste
medicamente \n loc s` le fie puse la dispozi]ie
pentru tratarea pacientului oncologic. Trebuie
gândit` o solu]ie de eficientizare a distribuirii
acestor medicamente, solu]ie care s` fie \n folosul
pacientului, dar [i a managementului spitalelor de
profil. Sunt cazuri \n care pacien]ii nu beneficiaz`
de aceste medicamente gratuit [i, din nevoie,
trebuie s` [i le achizi]ioneze singuri, cu promisiunea
c` le vor fi decontate. Trebuie reluat dialogul cu
Ministerul S`n`t`]ii privind aceast` situa]ie, pentru
c`, \n caz contrar, furnizorii nu ne vor mai oferi
produse de care avem extrem de mare nevoie.
Trebuie stabilit un pre] corect [i fa]` de furnizor,
nu doar un pre] care s` ne convin` nou`, astfel
\ncât s` primim ceea ce avem nevoie. Voi lua
personal leg`tura cu conducerea IRO pentru a g`si
solu]iile necesare pentru a evita o astfel de criz`
[i, de asemenea, voi pune \n discu]ie cu Ministerul
S`n`t`]ii aceast` problem` care ne amenin]`”, a
specificat deputatul PMP, Petru Movil`.
Bianca CIUBOTARIU
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{acalii imobiliari au luat cu japca terenul
statului [i pun `n pericol via]a ie[enilor.
Oricând se poate ajunge la o tragedie!
w O situa]ie de-a dreptul scandaloas` se \ntâmpl` pe o suprafa]`
\ntins` de la marginea Ia[ului, acolo unde [acalii imobiliari au
ocupat abuziv un teren [i un luciu de ap` care apar]ine Statului
Român, asta f`r` s` se realizeze o concesiune sau o cump`rare
legal`

w Pentru c` terenul respectiv, de peste 12.000 mp, nu era
reglementat concret de autorit`]ile responsabile, [acalii imobiliari
au profitat de situa]ie [i au \nceput amenajarea unei zone de
agrement, precum [i a mai multor cl`diri pe terenul respectiv
w Abia \n urma sesiz`rilor venite din partea vecinilor,
reprezentan]ii Agen]iei Domeniilor Statului au f`cut o serie de
verific`ri [i au stabilit \n final c` toat` por]iunea apar]ine
Statului Român
Probabilitatea unei tragedii este iminent` pentru
ie[enii care locuiesc \n zona Hlincea, acolo unde
o suprafa]` \ntins` de teren pe care exist` un
luciu de ap` a fost ocupat` abuziv de [acalii
imobiliari. S-a ajuns \n aceast` situa]ie dup` ce,
un afacerist imobiliar local, pe nume Marian
M`run]elu, a profitat de o situa]ie neclar` privind
iazul respectiv [i a \neput construirea unor cl`diri
[i anexe pe malul apei, ba chiar s` fac` modific`ri
\n ceea ce prive[te cursul apei. Atât institu]iile
responsabile, cât [i Prim`ria Ciurea nu au f`cut
absolut nimic vreme \ndelungat`, asta pân` când
familiile care locuiesc \n vecin`tate s-au v`zut cu
casele [i gospod`riile inundate dup` fiecare ploaie
abundent`, apa venind de la iazul care nu mai
avea scurgerea asigurat`.

Control de la ADS
Dup` o serie de verific`ri f`cute de ABA PrutBârlad [i Garda de Mediu Ia[i, \n urma c`rora
au fost aplicate sanc]iuni, dar [i obligativitatea
tras`rii unor m`suri, inspectorii din cadrul Agen]iei
Domeniilor Statului ADS au f`cut verific`ri pentru
a stabili cine este proprietar de drept pe suprafa]a
de circa 12.000 mp. Astfel, \n urma verific`rilor
f`cute de ADS, s-a stabilit faptul c` \ntreaga
suprafa]` apar]ine Statului Român [i nu este vorba
despre o proprietate a Prim`riei Ciurea sau una
privat`, a[a cum au sus]inut cei care au ocupat
terenul pentru amenajarea unei zone de agrement.
Drept urmare, autorit`]ile au dispus readucerea la
forma ini]ial` [i golirea iazului respectiv, care a
fost umplut cu ap` pân` la limita refuzului. Marea
problem` este c`, \n urma lucr`rilor f`cute la

comanda lui Marian M`run]elu, c`lug`rul de
scurgere al iazului a fost \nfundat, iar apa nu mai
are continuitate, motiv pentru care se adun` \n
aceea[i acumulare. Lucrurile au devenit acum mai
complicate pentru c` Prim`ria Ciurea a \nchis ochii
la ceea ce se \ntâmpl` aici [i \n documentele
oficiale nu era prev`zut` golirea iazului.

Dispera]i s` refac`
scurgerea apei,
pentru a nu se
ajunge la o tragedie
|n momentul de fa]` exist` o tensiune enorm`
\n zona luciului de ap` Hlincea, dar [i \n Prim`ria
Ciurea, acolo unde sunt mai multe persoane
responsabile de situa]ia creat`. Asta se \ntâmpl`
pentru c` nu se poate asigura scurgerea apei [i
se poate ajunge la inundarea \ntregii zone unde
au fost construite numeroase cl`diri reziden]iale.
„Marian M`run]elu este disperat dup` ce ADS a
fost \n control [i s-a stabilit oficial c` terenul
apar]ine statului. El trebuie acum s` goleasc` iazul,
\ns` nu reu[e[te pentru c` a \nfundat canalul de
scurgere. A adus mai mul]i oameni la munc`,
majoritatea minori din satele apropiate, [i i-a pus
s` munceasc` aici, s` fac` o nou` scurgere. Ei
\ncearc` cu cabluri s` desfunde [i vechiul canal,
dar nu au reu[it, iar acum sap` un [an] separat.
Toate lucr`rile sunt f`cute f`r` vreun act, iar
muncitorii sunt minori [i cu siguran]` lucreaz` la
negru. Ca s` aib` o acoperire minim`, M`run]elu
a depus un memoriu la Prim`rie precum scurgerea
a fost \nfundat` de locuitorii de la blocuri, dar
este o minciun` pentru c` toate interven]iile au

fost f`cute doar de el. Suntem \n mare pericol s`
fim inunda]i \n aceast` situa]ie”, au explicat locuitorii
din zona iazului Hlincea.
Mai mult, \n urma reclama]iilor, inspectorii
G`rzii Na]ionale de Mediu au realizat o serie de
controlale [i au descoperit faptul c` anexele
respective au fost ridicate \n condi]ii ilegale, motiv
pentru care a fost aplicat` o sanc]iune ustur`toare
de 40.000 de lei.

„Cel de la Direc]ia
de Ape care
a f`cut Procesul-Verbal
este un tâmpit!”
De[i situa]ia delicat` a ie[enilor care locuiesc
\n apropierea lacului Hlincea dureaz` de câteva
luni dup` ce cursul de ap` a fost blocat pentru
amenajarea unei sta]iuni de agrement, autorit`]ile
responsabile nu au luat pân` acum m`surile care
se impun, de[i numeroase familii sunt \ntr-un
pericol iminent de a fi inundate \n propriile case.
Cel de la Direc]ia de Ape care a f`cut ProcesulVerbal este un tâmpit! El a scris c` trebuie s`
golesc iazul, dar dac` fac asta, se inund` toat`
Manta Ro[ie, intru [i eu, [i el la pu[c`rie dac`
se \ntâmpl` asta. Ei nici m`car nu au un num`r
de inventar pentru acest iaz. Digul nu a fost f`cut
de mine, ci \n anii ‚90, de fostul inginer Calancea
de la ferma Manta Ro[ie. Un golan a sp`lat aici
[i a \nfundat scurgerea, se bag` acolo fecale, am
g`sit chiar o g`leat` \n conduct`. Eu am cur`]at
de la an la an [i am f`cut un bine pentru acest
iaz”, a spus Marian M`run]elu.

Amenaj`ri f`r` acte legale
|n urma verific`rilor realizate de Administra]ia
Bazinal` ABA Prut-Bârlad \n zona luciului de ap`
din Hlincea s-a descoperit faptul c` aici au fost f`cute
mai multe amenaj`ri f`r` acte legale, iar cel mai
grav aspect ]ine de faptul c` a fost blocat` continuitatea
unui curs de ap`, ceea ce poate duce la acumul`ri
masive \n apropiere, iar mai departe la inundarea
gospod`riilor. „Reprezentan]i ai ABA Prut-Bârlad [i
Unitatea Administrativ Teritorial` comuna Ciurea sau deplasat la teren \n zona lacului de ap` din Hlincea
- comuna Ciurea, \n scopul verific`rii unei sesiz`ri
referitoare la disconfortul generat de lacul de acumulare
amenajat de domnul M`run]elu Marian prin bararea
cursului de ap` necodificat Cet`]uia - strada Ion
Matei, constatând c` numitul a pus \n aplicare un
proiect de amenajare a v`ii cursului de ap` necodificat
Cet`]uia f`r` acte de reglementare din punct de
vedere al gospod`ririi apelor. |n urma controlului,
atât UAT comuna Ciurea, cât [i domnului M`run]elu
Marian li s-au trasat m`suri cu privire la golirea
lacului amenajat pe cursul de ap` necodificat Cet`]uia
(m`rginit la nord de digul traversat de strada Ion
Matei), precum [i interven]ia operativ` \n caz de
producere a unor inunda]ii conform Planului de
ap`rare a comunei Ciurea”, au precizat reprezentan]ii
Administra]iei Bazinale ABA Prut-Bârlad.
De precizat faptul c` terenurile din vecin`tatea
iazului pe care se dezvolt` Marian M`run]elu au
fost cump`rate \n condi]ii suspecte \n urm` cu
mai mul]i ani de la o pensionar` din Boto[ani, pe
nume Maria Sertis, iar apoi au fost vândute parcele
la pre]uri mult mai mari.
Vlad ALEXA

Finan]ele au pus gând r\u firmelor din IT care se ocup\ de spitalele din Ia[i!
Inspectorii au r\mas [oca]i dup\ ce au r\scolit actele din contabilitate
Inspectorii fiscali din cadrul Direc]iei
Generale Regionale a Finan]elor Publice
(DGRFP) Ia[i [i-au extins activitatea de
control. Astfel, \n vizorul finan]i[tilor a
ap`rut o firm` din domeniul IT, ce
func]ioneaz` de mai mul]i ani \n municipiul
Ia[i. Este vorba despre societatea Innovate
Informational Technology SRL, care a
\nregistrat anul trecut o cifr` de afaceri
de 6,1 milioane lei, profit de 1,2 milioane
lei, datorii de 2,8 milioane lei, cu un
num`r de 22 de angaja]i. |n ciuda cifrelor
bune, inspectorii au descoperit luna
trecut` c` administratorul firmei nu a
avut grij` s` pl`teasc` [i datoriile la
bugetul de stat. Conform unui raport
de inspec]ie fiscal`, firma a \nregistrat
venituri suplimentare de aproape 30.000
de euro, provenite din neplata TVA [i

a impozitului pe profit. Dac` firma nu
va achita datoria, finan]i[tii vor c`uta
bunuri ce pot fi executate. Dac` nici \n
acest caz datoria nu va fi recuperat`,
raportul se va transforma \ntr-o sesizare
penal` pentru evaziune fiscal`, ce va
ajunge pe masa procurorilor. Societatea
cu obiectul de activitate „prelucrarea
datelor, administrarea paginilor web [i
activit`]i conexe” a fost \nfiin]at` \n urm`
cu 10 ani.

Cine sunt
administratorii?
Firma este administrat` de c`tre
Ioan Dan Haliga, care are cele mai
multe p`r]i sociale \n firm`. „Ne concentr`m
pe calitatea rela]iilor cu clien]ii, acurate]ea

datelor [i adaptabilitatea la schimb`rile
de pe pia]a de s`n`tate. Am vrut s`
aducem noutatea tehnologic` mai aproape
de sistemul de s`n`tate stabilit [i
includerea celor dou` în instrument
inovativ de management. Consider`m
c` integrarea noilor tehnologii ale
informa]iei în pia]a medical` este un
pas necesar pentru a sprijini un management
modern de s`n`tate. Firma noastr`
dore[te s` devin` principalul partener
al spitalelor din România [i din str`in`tate
în domeniul managementului de s`n`tate”,
se arat` \n descrierea afacerii. Conform
portofoliului, firma a \ncheiat contracte
cu spitale din Ia[i, Arad, Bucure[ti,
Bra[ov, Boto[ani etc. Contactat telefonic,
Dan Haliga a recunoscut c` au fot f`cute
gre[it deconturile, dar c` prejudiciul a

fost achitat. „Se mai g`sesc una-alta,
dar se pot da jos. Suma a fost deja
achitat`. |n ziua de azi, când vine un
control, nu pleac` f`r` s`... Au verificat
toate documentele. Noi pl`tim lunar la
bugetul de stat 200.000 de lei, jum`tate
\nseamn` TVA, iar cealalt` jum`tate,
contribu]iile pentru salaria]i”, a precizat
Haliga.

Evaziune de milioane
de euro
Anul trecut, Finan]ele au identificat
la agen]ii economici sume suplimentare
\n valoare de 107.102.809 lei, aproape
23 de milioane de euro. Astfel, la
persoanele juridice, din TVA provine
suma de 52.172.469 lei, impozit pe profit
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- 42.126.684 lei, venituri microintreprinderi
- 244.570 lei, impozit salarii - 57.450 lei;
impozit dividende - 262.726 lei, contribu]ii
CAS - 110.040 lei, contribu]ii [omaj 5.187 lei, contribu]ii s`n`tate - 95.804
lei, alte impozite - 245.772 lei. Anul
trecut, la nivelul \ntregii regiuni, \nsemnând
[ase administra]ii, au fost \nregistrate
6.274 de controale. S-a stabilit o sum`
de 812 milioane de lei, \nsemnând
valoarea obliga]iilor suplimentare observate
de inspectorii fiscali. Cele mai multe
nereguli se reg`sesc la capitolul TVA,
unde a fost identificat` suma de 480 de
milioane de lei. Pe locul doi se afl`
impozitul pe profit sau venit - 279 de
milioane de lei, impozitul pe dividende
- 7,96 milioane lei [i altele.
Ciprian BOARU
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O poveste incredibil\! 30 de ani de
antrenamente pentru
a ajunge la Olimpiad\!
Ancu]a Stoenescu, cea mai titrat` baschetbalist` a României,
are [anse mari s` ajung` la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu
echipa na]ional` de... 3x3. Ancu]a Stoenescu are 12 titluri de
campioan` na]ional` în palmares, strânse în 30 de ani de baschet,
dar o calificare la Jocurile Olimpice ar reprezenta cea mai mare
realizare a carierei.
Retras` anul trecut de la echipa na]ional` de 5x5, pentru care
a jucat peste 20 de ani, Ancu]a Stoenescu se dedic` acum
baschetului 3x3. La aceast` disciplin`, România ocup` în acest
moment locul al treilea în ierarhia mondial`, ultimul care asigur`
biletele pentru Tokyo. Calific`rile se încheie la 31 octombrie. „De
obicei nu sunt dependent` de telefon, dar prima grij` pe care o
am luna aceasta este s` verific clasamentul punctelor pentru a
ajunge la Olimpiad`. Ne dorim foarte mult. La 5x5 este foarte
greu s` ajungem acolo, dar cu 3x3 avem o [ans`. A[a cum este
[i motto-ul celor de la Sport Arena, „Din strad`, la Jocurile
Olimpice”, exact a[a suntem [i noi. Am început mergând pe la
turnee în ]ar`, pe lâng` ]ar` [i acum am ajuns s` particip`m la
turnee care calific` România la Olimpiad`. Este un sentiment
foarte frumos. Ar fi cirea[a de pe tort, s` spun a[a. Ar fi o
încununare a carierei s` ajungi la Jocurile Olimpice, având în
vedere c` noi, ca sporturi de echip`, prea pu]in ne vedem în
lume”, a spus Ancu]a Stoenescu, component` a echipei na]ionale
de baschet 3x3 a României.

Baschetul din curtea [colii
Baschetul 3x3 a fost inclus în programul Jocurilor Olimpice
de la Tokyo în 2017. În clasamentul mondial de 3x3, Rusia ocup`
prima pozi]ie, fiind urmat` de China, în vreme ce România lupt`
cu reprezentativa Fran]ei pentru locul al treilea. Pentru a aduna

puncte în cursa de calificare la Tokyo, Ancu]a Stonescu joac`
trei turnee pe s`pt`mân`, num`rul maxim posibil. Trecerea la
baschetul 3x3 a fost o decizie fireasc` pentru ea.
„V`zând aceast` oportunitate a României [i a noastr`, a
juc`toarelor, de a putea ajunge [i de a face fa]` la acest nivel
înalt, am zis s` dau o mân` de ajutor colegelor care începuser`,
de[i înainte nu era considerat un sport olimpic. Chiar mi-a pl`cut,
este un pic diferit 3x3 fa]` de 5x5, pare mai relaxant, pentru c`
se joac` pe muzic`, în aer liber. Pân` la urm`, a[a am început
baschetul, am jucat în curtea [colii”- Ancu]a Stoenescu, component`
a echipei na]ionale de baschet 3x3 a României.
Na]ionala feminin` de baschet 3x3 a cucerit medalia de argint
la Campionatul European din 2016, competi]ie disputat` la Bucure[ti.

Face baschet de 30 de ani
Una dintre cele mai longevive juc`toare de baschet din
România, Ancu]a Stoenescu, va împlini anul viitor 40 de ani.
Component` a echipei de Liga Na]ional` CSM Târgovi[te, Stoenescu
nu are de gând s` se retrag` [i viseaz` chiar la o medalie
olimpic`.
„Nu ]in neap`rat s` bat un record, atât timp cât e[ti s`n`tos
[i înc` faci fa]`, e ok. Fac de 30 de ani baschet [i baschetul
înseamn` totul, e via]a mea. O medalie olimpic` ar fi de vis, tot
ce ne-am putea dori. Ar fi o baz` bun` pentru copiii care ne
urm`resc, s` le demonstr`m c` se poate [i în baschet. Am dovedit
la turneele pe care le-am jucat în aceast` var` cu echipa na]ional`
c` suntem bune [i chiar avem [anse s` ne batem de la egal la
egal cu ]`rile care sunt în top acum”, mai spune Ancu]a Stoenescu,
component` a echipei na]ionale de baschet 3x3 a României.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
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Angaja]ii Serviciului de
Proba]iune au dat `n judecat\
Jandarmeria Român\!
Sindicali[tii se simt lipsi]i de
orice urm\ de protec]ie!
w La Serviciul de Proba]iune Ia[i vin zilnic,
\n medie, aproximativ 100 de persoane

Mare scandal printre fermieri.
Iaca ce s-a \ntâmplat
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva informa]iuni
tare incitante de pe la noi de prin urbe, care au agiuns de
pu]intic` vreme [i pe la urechiu[ele noastre. Ei, de data asta,
babetele au mai auzit câte ceva despre un scandal de toat`
frumuse]ea, lucruri care nu pot s` r`mân` ne\mp`rt`[ite. A[a
cum v-am mai zis [i prin edi]iunile trecute, pe la capetal` a
avut loc un mare târg, o \ntâlnire a fermierilor, unde au participat
[i mai mul]i fonc]ionari de pe la Ia[i, de pe la agen]iile
sobordonate menesterului. Ei, nu ar fi o problem` c` au participat
[i dumnealor, doar c` cei de pe acolo au fost tare nemul]umi]i,
c` au fost uita]i acas` tocmai fermierii care trebuiau s` fie
premia]i. Dar, cic` treburi de istea nu s-au \ntâmplat doar la
Ia[i, ci prin mai multe giude]e din ]`ri[oara noastr` drag`.

Doar câ]iva au mai r`mas pe
lâng` dumnealui.
Oare cum i-o ]ine aproape?
|n continuarea rubricii de azi, babele bârfitoare v-or mai
spune câteva chestiuni tare incitante de pe la noi de prin urbe,
mai exact de prin curtea g`lbeji]ilor de prin Podu Ro[, unde
se \ntâmpl` tot felul de chestiuni, care mai de care mai
interesante. Ei, dup` cum v-am mai spus noi [i cu alt` ocazie,
nenea Mariusic` Brobodea [i-a cam pierdut sus]inerea, chiar
[i din partea teneretului, c` nimeni de pe acolo nu mai voia
s`-l sus]in`. Dar, se pare c` \ntre timp lucru[oarele s-au cam
schimbat, c` unii dintre tinereii laberali s-au decis, brusc [i
nea[teptat, s` se \ntoarc` al`turi de dumnealui, pe la ni[te
ac]iuni pe care le mai face el pe strad`, de râde toat` lumea
de el. Ei, babele nu spun c` au gre[it când au f`cut treaba
asta, dar se aude c` nenea Brobodea i-a motivat \n anumite
feluri, numai de dumnealui [tiute.

w Angaja]ii sus]in c`, f`r` paz` din partea
Jandarmeriei, se simt mereu \n
nesiguran]`
Mai mul]i membri ai Sindicatului Na]ional al Consilierilor din
Serviciile de Proba]iune (SNCSP) au decis s` ac]ioneze \n judecat`
Jandarmeria Român`. Astfel, reclaman]ii din cadrul mai multor
Servicii de Proba]iune din ]ar`, printre care [i cel din Ia[i, le-au
cerut magistra]ilor Tribunalului Bucure[ti s` oblige Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române la îndeplinirea obliga]iei legale
de asigurare, în mod gratuit, a pazei sediilor structurilor teritoriale
de proba]iune, a bunurilor [i a valorilor apar]inând acestora,
supravegherea accesului [i men]inerea ordinii interioare necesare
desf`[ur`rii normale a activit`]ii în aceste sedii. De asemenea,
reclaman]ii le-au solicitat judec`torilor bucure[teni s` autorizeze
Sindicatul de a contracta servicii de paz` private, pe cheltuiala
Jandarmeriei Române, cu privire la sediile men]ionate pân` la
data începerii efective a îndeplinirii obliga]iei de c`tre institu]ie.

Jandarmeria ignor` în mod nejustificat
dispozi]iile legale?
„Pe data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr.
252/2013, privind organizarea [i func]ionarea sistemului de
proba]iune, care prevede trecerea patrimoniilor serviciilor de
proba]iune (care anterior au func]ionat pe lâng` tribunale [i care
aveau sediile în acelea[i imobile cu instan]ele judec`tore[ti) în
administrarea [i în patrimoniul Direc]iei Na]ionale de Proba]iune
din cadrul Ministerului Justi]iei. Ca urmare, mai multe servicii
de proba]iune teritoriale au fost relocate în alte imobile, separat
de instan]e, f`r` a mai beneficia astfel de paza asigurat` de
Jandarmerie pentru sediile instan]elor. În ciuda faptului c`, potrivit
dispozi]iilor legale, paza sediilor structurilor teritoriale de proba]iune,
a bunurilor [i a valorilor apar]inând acestora, supravegherea
accesului [i men]inerea ordinii interioare necesare desf`[ur`rii

normale a activit`]ii în aceste sedii se asigur`, în mod gratuit,
de c`tre Jandarmeria Român`, prin structurile sale specializate,
de aproximativ cinci ani, Jandarmeria ignor` în mod nejustificat
aceste dispozi]ii legale, privând serviciile de proba]iune men]ionate
[i personalul acestora de paza absolut necesar` bunei desf`[ur`ri
a activit`]ii”, au subliniat reclaman]ii.

Be]i, droga]i [i pu[i pe har]`
Reclaman]ii au mai spus c` la serviciile de proba]iune se
prezint` zilnic un num`r însemnat de persoane condamnate cu
suspendarea execut`rii pedepsei sub supraveghere, pentru toate
tipurile de infrac]iuni (tâlh`rii, violuri, trafic de droguri, corup]ie
etc.). De exemplu, la Serviciul de Proba]iune Ia[i se prezint`
aproximativ 100 de persoane pe zi, fiind frecvente situa]iile în
care acestea se afl` sub influen]a substan]elor stupefiante, a
b`uturilor alcoolice [i nu de pu]ine ori având un comportament
neadecvat, potrivit reclaman]ilor.

Numeroase cazuri de agresiune

„De-a lungul timpului s-au înregistrat numeroase cazuri de
agresiuni fizice [i verbale la adresa consilierilor de proba]iune,
situa]iile fiind sesizate Poli]iei. |n repetate rânduri, Sindicatul a
adresat solicit`ri Jandarmeriei Române de a-[i îndeplini aceste
obliga]ii legale. IGJR ne-a transmis c`, înc` din anul 2014, a
O s` ias` mare scandal.
desf`[urat activit`]i procedurale specifice, a întocmit [i înaintat
Iaca de la ce \ncepe totul
c`tre institu]iile cu competen]` în promovarea [i adoptarea actelor
normative documenta]ia ce vine în sprijinul aplic`rii prevederilor
La final de rubricu]`, babele bârfitoare vor s` v` mai spun`
legale. Jandarmeria justific` faptul c`, \n acest moment, nu este
câteva informa]iuni simpatice, de prin urbea noastr` drag`, tot
asigurat` paza sediilor serviciilor de proba]iune prin aceea c`, pe
ni[te lucruri pe care le-am aflat [i noi de pu]intic` vreme. Ei, din
parcursul procesului de consultare interinstitu]ional`, Jandarmeriei
câte am auzit [i noi, se pare c` prin rândul puli]ailor locali de
i s-a solicitat în repetate rânduri punctul de vedere asupra unor
la noi din urbe o s` un izbucneasc` un mare t`mb`l`u, cât de
obiec]ii/clarific`ri formulate de c`tre institu]iile ce avizeaz`
curând. Cic` prin curtea dumnealor exist` unele personaje, despre
documentul, ultima interven]ie de acest fel fiind pe data de 16
care v-am mai spus [i cu alt` ocazie, care au cam \nceput s`-[i
iunie 2018, iar pe 18 iunie 2018, proiectul a fost retransmis c`tre
\ntreac` atribu]iunile de cirviciu. Cic`, cu ocaziunea asta, unii
Direc]ia General` Juridic`, structura cu competen]` în promovarea
colegi s-au sesizat [i au f`cut mai multe plângeri pe la conducere,
actelor normative, la nivelul MAI”, au mai afirmat reclaman]ii.
ca s` se aplice sanc]iuni. Dar, cei care vor fi zgudui]i se cred
Pe de alt` parte, pârâ]ii au cerut instan]ei respingerea ac]iunii,
tare sus]inu]i [i ]inu]i \n spate [i zic c` nimeni nu-i poate atinge.
pe motiv c` Sindicatul nu are calitate procesual`, iar institu]ia
Oricum, despre toate treburile istea o s` v` mai spun` babele,
care ar fi putut da \n judecat` Jandarmeria ar fi trebuit s` fie
cu alt` ocazie, când v` vom da [i câteva nume de pe acolo...
Direc]ia Na]ional` de Proba]iune, din cadrul Ministerului Justi]iei.
„Instan]a admite excep]ia lipsei calit`]ii procesuale active.
Respinge ac]iunea formulat` de reclaman]i, pentru lipsa calit`]ii
procesuale active”, au spus recent magistra]ii Tribunalului Bucure[ti.
Pe de alt` parte, [eful IJJ Ia[i, colonel dr. Mircea Tulic`, a afirmat
ieri c` au fost f`cute demersuri \n vederea asigur`rii serviciului
de paz` al sediului Serviciului de Proba]iune ie[ean [i c` acest
lucru se va \ntâmpla \n curând. „Este o situa]ie la nivel na]ional.
Noi avem o colaborare foarte bun` cu Serviciul de Proba]iune,
nu exist` o situa]ie conflictual`. Din discu]iile purtate pân` acum
rezult` c` Serviciul de Proba]iune a[teapt` aprobarea [i fondurile
de la nivel central pentru asigurarea tuturor condi]iilor necesare”,
a declarat ieri [eful Jandarmeriei ie[ene.
Ciprian NEDELCU
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