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A[a arat` jurnalul unei studente dependente de alcool!

Dup` ce a fost la un pas
de a fi violat` de prieteni,
a b`ut un pumn de
pastile pentru a uita totul!
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Adev`rata fa]`
a divei care
[i-a [antajat
amantul cu
film`ri
Frumoasa care [i-a
[antajat amantul ajutat`
de iubitul ei pozeaz`
\ntr-un arhitect de succes
\n Ia[i. Tân`ra se laud`
pe internet c` a realizat
proiecte de locuin]e
colective [i proiecte
pentru reabilitarea
institu]iilor publice
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Acest
antreprenor a
pornit la drum
cu mult
entuziasm!

{tefan Iona[cu este unul
dintre legumicultorii cu
tradi]ie din Ia[i care a
\nceput s` cultive legume
\n urm` cu zece ani. De[i
afacerea a fost profitabil`
la \nceput [i totul mergea
cum [i-a propus \n ultimii
ani, situa]ia s-a schimbat
dramatic. Ie[eanul [i-a
dat seama c` vine cu bani
de acas`, doar pentru c`
nu voia s` renun]e la
serele cu legume

Predominant însorit
Max: 23 grade C
Min: 11 grade C
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O asistent`
medical` de la
un spital din
Ia[i [ocheaz`
printr-o poz`
Atitudine revolt`toare din
partea acestor cadre
medicale din Ia[i.
Post`rile pe care le-au
f`cut \n mediul online au
[ocat \ntreg colectivul
medical. Colegii aduc
acuza]ii grave la adresa
acestora. Au fost
chemate de mai multe ori
\n comisia de disciplin`,
pentru abateri incredibile
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Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14
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O profesoar`
de la Palatul
Copiilor a
primit un
diagnostic
crunt!

EVENIMENT
PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun.
Ia[i, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei S.C. SCUDAS TOOLS S.R.L., desemnat
prin Încheierea nr. 101/04.07.2018, pronun]at` de Tribunalul
Ia[i Sec]ia a II – a Civil` - Faliment, în dosarul nr. 4380/99/2018,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind
procedurile de prevenire a insolven]ei [i de insolven]`, coroborat
cu prevederile Noului Cod de Procedur` Civil`, în m`sura
compatibilit`]ii [i conform hot`rârii adoptate în [edin]a Adun`rii
Creditorilor din data de 01.08.2019, scoate la vânzare prin
licita]ie public` cu strigare în data de 28.10.2019, ora 12:00, a
urm`torului bun mobil:
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{oc pe Aeroportul Ia[i. Zeci
de angaja]i au demisionat
`n corpore. Companiile
aeriene au intrat `n panic\

Denumire bun; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI (EUR, f`r` TVA)
Autoturism CHEVROLET KLAN/NN1/LACETTI
952,00
Pre]ul nu include TVA.
În cazul în care la data fixat` pentru [edin]a de licita]ie
din data de 28.10.2019, nu se va reu[i valorificarea bunului
mobil, apar]inând debitoarei, se va organiza o nou` licita]ie,
în acelea[i condi]ii, în data de 11.11.2019, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept
asupra activului ce urmeaz` a fi scos la vânzare, au obliga]ia,
sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt pân` la
data de 28.10.2019, respectiv 10.11.2019, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar.
În conformitate cu prevederile art. 91, aln. (1), din Legea
nr. 85/2014, bunurile înstr`inate de administratorul judiciar
sau lichidator, în exerci]iul atribu]iilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garan]ii reale mobiliare
sau drepturi de reten]ie, de orice fel, ori m`suri asiguratorii,
inclusiv m`surile asiguratorii instituite în cursul procesului
penal. Pasul de supraofertare stabilit este de 5% din pre]ul de
început al fiecarei licita]ii, f`r` TVA, conform hot`rârilor adoptate
în [edin]a Adun`rii Creditorilor din data de 01.08.2019. Înscrierea
la licita]ie se face cu cel pu]in 1 (una) zi înainte de data
licita]iei prin depunerea tuturor documentelor prev`zute în
Regulamentul de organizare al licita]iei. Garan]ia de participare
la licita]ie este în valoare de 10% din pre]ul de început al
fiec`rei licita]ii, sum` ce va fi depus` în lei, la cursul BNR
din data pl`]ii, în contul de lichidare al debitoarei, nr.:
RO13BUCU1032235342119RON, deschis la Alpha Bank, suc.
Ia[i, prin ordin de plat` sau foaie de v`rs`mânt bancar. În
cazul câ[tig`rii licita]iei garan]ia se constituie avans, iar în caz
contrar se va restitui licitantului. Dovada consemn`rii va fi
ata[at` ofertei de cump`rare, pân` la termenul stabilit pentru
vânzarea la licita]ie public`. Detaliile privind documenta]ia
necesar` în vederea particip`rii la licita]ia public` [i modul de
organizare a licita]iei, precum [i descrierea activului supus
procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini
care include Regulamentul de vânzare [i de organizare a
licita]iei [i care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului
de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea
la licita]ie. Pre]ul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA
inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness
LRJ S.P.R.L., nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la
Alpha Bank Ia[i sau în numerar la sediul lichidatorlui judiciar.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul lichidatorului
judiciar, pe www.lrj.ro, tel/fax: 0232/220.777, 0733/683.702,
mail: vanzari@lrj.ro.

w Situa]ie nemai\ntâlnit` la
Aeroportul Interna]ional
Ia[i
w Mai mul]i angaja]i ai unei
firme de handling au plecat
\n mas`, nemul]umi]i de
condi]iile de lucru [i
salariile mici
w Firma ofer` mentenan]`
pentru mai multe companii
aeriene. Compania a fost
implicat` la Ia[i \n mai
multe scandaluri
O lovitur` nea[teptat` s-a ab`tut asupra
Aeroportului Interna]ional Ia[i. Angaja]ii
unei firme care se ocup` de mentenan]a
avioanelor [i-ar fi dat demisia \n mas`.
Oamenii s-au plâns de salariile mici [i de
efortul mare pe care \l depun la munc`
[i au decis s` demisioneze. Compania
Menzies Aviation se ocup` de mentenan]a
avioanelor companiei Wizz Air, dar [i a
celor de la Tarom. Doar c`, de ceva vreme,
lucrurile par c` s-au complicat, iar angaja]ii
de la Ia[i au decis s` ia atitudine. Astfel,
recent, peste 20 de persoane care lucreaz`
la Menzies Aviation \n cadrul aerog`rii
ie[ene [i-au depus demisia \n semn de

protest fa]` de salariile pe care le \ncaseaz`.
„Au plecat circa 20 de persoane [i au r`mas
cu patru-cinci angaja]i aici. A plecat tot
scandalul de la salarii. Au f`cut profit pe
firm` [i oamenii sunt pl`ti]i cu bani pu]ini.
S-au acumulat nemul]umiri, iar acum ei au
decis s` plece”, a spus un angajat al aerog`rii
ie[ene.Compania se ocup` de mentenan]a
avioanelor, dar [i de operarea bagajelor
c`l`torilor.
Reporterii cotidianului BUNå ZIUA IA{I
au \ncercat s` ia leg`tura cu reprezentan]ii
companiei Menzies Aviation, pentru a l`muri
situa]ia. Numai c` la telefonul afi[at au
r`spuns cei de la Otopeni. Ace[tia nu au
putut oferi prea multe detalii despre situa]ia
de la Ia[i. „Nu v` putem oferi detalii despre
ceea ce se \ntâmpl` acolo”, a spus un
reprezentant al Menzies Aviation. De precizat
c` num`rul de telefon al companiei pe Ia[i
este incorect.

Conducerea aeroportului
neag` problemele
Conducerea Aeroportului Interna]ional
Ia[i a negat situa]ia. C`t`lin Bulgariu,
directorul R.A. Aeroportul Ia[i, a ar`tat c`
nu sunt probleme la aerogar` [i c` dac`
ar exista a[a ceva, lucrurile ar trebui tran[ate
\ntre companiile aeriene [i firma de handling.
„Nu avem nicio belea. Sunt discu]ii de
genul acesta mai mereu. Ei sunt un furnizor

de servicii de handling care lucreaz` cu
unele companii aeriene. Discu]ii sunt la
fiecare firm`, b`nuiesc c` au [i la ei pe
acest motiv. Noi nu avem probleme, contractul
este \ncheiat \ntre operatorul de zbor [i
aceast` firm`. Au tot felul de discu]ii la
ei, dar nu sunt probleme care s` genereze
vreun blocaj”, a spus C`t`lin Bulgariu,
directorul Aeroportului Interna]ional Ia[i.

Au chinuit sute de
pasageri
Nu este pentru prima oar` când la
Aeroportul Ia[i au fost probleme cu aceast`
companie de handling. Anul trecut, \n plin`
iarn`, sute de pasageri au avut de suferit
din cauz` c` angaja]ii Menzies Aviation nu
au degivrat avioanele la timp. Avioanele nu
au mai decolat, iar oamenii au pierdut timp
pre]ios \n terminalele aerog`rii ie[ene. Firma
\n cauz` nu a asigurat serviciile de degivrare
din simplul motiv c` nu dispunea de substan]a
respectiv`. Toate companiile aeriene cu care
Menzies Aviation avea contract au fost
nevoite s` amâne decolarea zborurilor pentru
c` substan]a degivrant` lipsea, iar cursa
nu putea decola cu niciun chip. Menzies
are certificat valabil emis de autorit`]ile din
domeniul avia]iei pân` \n 30 iunie 2021.
Anul trecut a avut o cifr` de afaceri de 60
de milioane de lei, un profit de 3,1 milioane
de lei, dar [i datorii de 13 milioane de lei.

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

3

EVENIMENT

Mar]i, 15 octombrie

Niciodat\ Ia[ul nu a mai v\zut
a[a ceva. Record absolut
`nregistrat `n aceste zile `n
municipiu
w Peste 30 de mii de credincio[i au asistat
la Liturghia s`vâr[it` de s`rb`toarea
sfintei Parascheva
w Al]i 50 de mii s-au aflat la rând pentru a
ajunge s` se \nchine la moa[tele
Cuvioasei
w Peste 180 de mii de oameni au trecut
prin fa]a raclei cu sfintele moa[te
Eveniment marcant \n centrul municipiului Ia[i. Peste 30 de
mii de persoane au asistat ieri pe pietonalul {tefan cel Mare [i
Sfânt la Liturghia s`vâr[it` de hramul Cuvioasei Parascheva. |n
niciun alt an, centrul ora[ului nu a fost atât de aglomerat de
pelerini, de credincio[i veni]i din \ntreaga ]ar` pentru a fi aproape
de Sfânt`. În acela[i timp, la rândul întins pe 3,5 kilometri, peste
55.000 de pelerini au ascultat Sfânta Liturghie, a[teptând s` ajung`
s` se închine la Cuvioas` [i la moa[tele Sfântului Ierarh Spiridon.
Slujba a fost oficiat` de c`tre ÎPS Nectarie, Mitropolit de
Corfu, Paxos [i insulele Diapontice (Grecia), împreun` cu ÎPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei [i al]i 17 ierarhi din
]ar` [i str`in`tate. Pe scen` au mai fost ÎPS Nathanael, Mitropolit
de Amantia (Albania), PS Qais, Episcop de Erzurum [i Vicar al
Patriarhiei Antiohiei (Siria), PS Antonie, Episcop de B`l]i (Republica
Moldova) [i PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud (Republica
Moldova). |nainte de Liturghie, ierarhii s-au \nchinat pe rând la
moa[tele celor doi sfin]i. |n cadrul slujbei, ierarhii au ]inut s`
transmit` [i cuvinte de \nv`]`tur` c`tre pelerinii prezen]i pe
pietonal. „În r`stimpul vie]ii noastre îl putem vedea pe Dumnezeu
nu doar în Tainele Bisericii, ci [i în chipul semenilor no[tri, care
au p`[it înaintea noastr` pe calea sfin]eniei. Suntem p`rta[i la o
întânire de tain` dintre doi mari sfin]i ai Bisericii noastre! Ei au
tr`it în vremuri diferite [i în locuri diferite. Nu s-au întâlnit
niciodat` ca oameni. Dar au lucrat [i avut în inima lor în chip
puternic aceea[i tr`ire: a vederii lui Dumnezeu ca iubire [i libertate.
Au lucrat [i în]eles c` sunt fiin]e chemate s` Îl sl`veasc` [i s`I mul]umeasc` lui Dumnezeu care li S-a f`cut cunoscut [i le-a
descoperit scopul vie]ii. Comuniunea cu Dumnezeu ca iubire [i
libertate. Aceast` comuniune se realizeaz` pe c`ile propov`duite
[i practicate de Biseric`. Sfin]ii tr`iesc învierea înc` din aceast`
via]`. P`rta[ al învierii înainte de moarte este acela care î[i
încredin]eaz` inima întru toate [i pentru toate lui Hristos”, a
ar`tat ÎPS Nectarie, Mitropolit de Corfu, Paxos [i insulele Diapontice.

Moment marcant \n fa]a pelerinilor
Spre finalul Sfintei Liturghii, 17 preo]i care au zidit biserici
în timpul regimului comunist, de[i au avut de suferit atunci din
cauza autorit`]ilor, au primit de la ÎPS Teofan o important` distinc]ie.
Unii au primit „Crucea Moldav`”, iar al]ii „Crucea Special`”. Oamenii
[i-au riscat via]a \n timpul regimului comunist, iar de hramul
Sfintei, prela]ii ortodoc[i au ]inut s`-i cinsteasc`. |n ciuda piedicilor
regimului, preo]ii au ridicat l`ca[urile de cult. Unul dintre ace[tia,
preotul Eugen L`z`rescu din Darabani, a fost anchetat în beciurile
Mili]iei, dar tot a construit Biserica din Carasa – Boto[ani. Preotul
Aurel Florea a fost amenin]at cu buldozere pe [antier, \ns` a
continuat ridicarea Bisericii din Satul Grivi]a – Boto[ani, între anii
1982-1984. Preotul Ioan Zaharie Curtean din Ia[i a cump`rat o
cas` [i a transformat-o în capel` în anul 1979. Ulterior a zidit o
nou` biseric` între anii 1981-1984, în ciuda presiunilor mari. A
primit amenin]`ri cu pu[c`ria, iar so]ia [i copilul au fugit la p`rin]i
de frica regimului. Preotul Constantin Cap[a din Piatra Neam] a
stat trei s`pt`mâni în beciul Mili]iei, a fost b`tut, condamnat un
an cu suspendare [i a primit o amend` de 3.000 de lei. Acesta
a construit totu[i biserica din Ar`moaia – Neam], între 1982 [i
1983, \n ciuda opozi]iei regimului. Majoritatea preo]ilor au fost
sprijini]i în activitatea lor de Preafericitul Patriarh Teoctist.

comunist. „Se apropie, cu mila lui Dumnezeu, s`rb`torirea a 30
de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Pu]in câte pu]in
trec anii [i uit`m de acea perioad` de dinaintea lui decembrie
1989. Veteranii de r`zboi s-au dus sau se duc, unul câte unul,
spre ve[nicia Împ`r`]iei Cerurilor. Cei care au p`timit în închisori,
de asemenea, ne p`r`sesc, pu]ini mai sunt printre noi. Am socotit
c` este bine, la apropierea acestui soroc, s` ne aducem aminte
de câteva clipe luminoase. De câ]iva din preo]ii care mai sunt în
via]`, care au zidit biserici înainte de 1990. S-a amintit mult despre
bisericile d`râmate [i va trebui s` amintim în continuare c` nimeni
[i nimic nu poate justifica d`râmarea unei biserici. În acela[i
timp, se cuvine s` ne aducem aminte [i faptul c`, în mod special
la ]ar`, acolo unde nu erau biserici sau se d`râmau din cauza
trecerii timpului, au fost preo]i curajo[i. Ace[tia au reu[it s`
construiasc` biserici”, a precizat |PS Teofan.
Racla cu moa[tele Sfintei Parascheva [i cea cu moa[tele Sf.
Ierarh Spiridon vor mai r`mâne [i ast`zi pe baldachinul din
curtea Catedralei Mitropolitane, pentru ca pelerinii s` se poat`
ruga. Ulterior, racla cu moa[tele Sfintei va fi introdus` \n
Catedral`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Ia[i,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei: ”AMUR COMPANY” S.R.L., desemnat prin Sentin]a
Civil` nr.683/03.05.2017, pronun]at` de Tribunalul Ia[i Sec]ia
a–II–a Civil` Faliment, în dosarul nr.12293/99/2012 (format
vechi: 929/2012) , în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006,
privind procedura insolven]ei, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, coroborat cu prevederile Codului Procedur` Civil`,
în m`sura compatibilit`]ii, organizeaz`, în ziua de 21.10.2019,
ora 15:00, licita]ie public` competitiv`, cu strigare, pentru
valorificarea urm`toarelor active mobile:
Nr.Crt.; Denumire bunuri; Cant.; Pre] de pornire a licita]iei
la (EUR, f`r` TVA)
1 F-05 Universal Set(F300 BASIS<POMPA) 1 130,44
2 Mobilier office
1 245,79
3 Mobilier Mobila Grande
1 873,00
4 Mobilier CDA157
1 1.216,77
5 Mobilier CDA158
1 319,14
6 Mobilier CDA159
1 342,38
7 Mobilier CDA160
1 363,26
8 Mobilier CDA161
1 140,22
9 Mobilier CDA162
1 218,51
10 Mobilier CDA163
1 103,69
11 Ma[in` de debitat
1 88,50
12 Frez` loca[uri mini
1 88,81
Pre]urile nu con]in TVA.
În cazul în care la licita]ia dlicita]ii, în acelea[i condi]ii pe
28.10.2019, 04.11.2019, respectiv 11.11.2019, ora 15:00, la sediul
lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept
asupra activelor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare, au obliga]ia,
sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt pân` cel
târziu la data de 20.10.2019, 27.10.2019, 03.11.2019, respectiv
10.11.2019, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În
conformitate cu prevederile art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile
înstr`inate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerci]iul
atribu]iilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum
ipoteci, garan]ii reale mobiliare sau drepturi de reten]ie, de
orice fel, ori m`suri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a
activelor este licita]ie public`, competitiv`, cu strigare, în
conformitate cu Regulamentul de vânzare aprobat de Adunarea
Creditorilor din data de 13.08.2019. Pasul de licita]ie stabilit
este de 5% din pre]ul de pornire al licita]iei, conform Regulamentului
de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de
13.08.2019. Înscrierea la licita]ie se face cel târziu cu o zi
înainte de data fixat` pentru începerea licita]iei prin depunerea
tuturor documentelor prev`zute în Regulamentul de organizare
al licita]iei. Garan]ia de participare la licita]ie este în valoare
de 10% din pre]ul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ
în parte, sum` ce va fi depus` în contul de lichidare al
debitoarei, nr.:RO93BUCU1032235341031RON, deschis la Alpha
Bank, suc. Ia[i. În cazul câ[tig`rii licita]iei garan]ia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemn`rii va fi ata[at` ofertei de cump`rare, pân` la termenul
stabilit pentru vânzarea la licita]ie public`. Detaliile privind
documenta]ia necesar` în vederea particip`rii la licita]ia public`
[i modul de organizare a licita]iei, precum [i descrierea activelor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare [i de organizare
a licita]iei [i care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului
de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea
la licita]ie. Pre]ul caietului de sarcini este de 357,00 lei, TVA
inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i,
sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe
www.lrj.ro, la tel/fax:0232/220.777, mobil:0733/683.702,
mail:vanzari@lrj.ro.

Cuvântarea Mitropolitului Teofan
|PS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a ]inut s`
arate importan]a luptei duse de preo]ii bisericii \n timpul regimului
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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O asistent\ medical\ de la un spital
din Ia[i [ocheaz\ printr-o poz\ cu
mesaj obscen! Imaginea interzis\
minorilor a ap\rut deja pe facebook
w Atitudine revolt`toare
din partea acestor cadre
medicale din Ia[i
w Post`rile pe care le-au
f`cut \n mediul online
au [ocat \ntreg
colectivul medical
w Colegii aduc acuza]ii
grave la adresa acestora
w Au fost chemate de
mai multe ori \n comisia
de disciplin`, pentru
abateri incredibile
w Au fost trase de
mânec` pentru c` au
mâncat din pachetele
pacien]ilor
Dou` asistente medicale, angajate
ale Institutului de Psihiatrie „Socola”,
continu` s` aduc` la culmea disper`rii
toate cadrele medicale din spital. Prin
atitudinea pe care o abordeaz` [i
ac]iunile pe care le fac, atât \n interiorul
spitalului, cât [i \n mediul online,
acestea afecteaz` imaginea unit`]ii
medicale, sus]in colegii. Astfel, colectivul
medical s-a plâns de faptul c` distrug
imaginea Institutului prin intermediul
re]elelor de socializare. Chiar dac` au
pozat \n sus]in`toare ale ministrului
Sorina Pintea, o poz` postat` pe Facebook
a creat valuri mari \n lumea medical`.

Mesaj obscen pentru
ministrul s`n`t`]ii
|ntr-o postare f`cut` pe Facebook
imediat dup` ce mo]iunea de cenzur`
a trecut, asistenta Lola Mitric` afi[eaz`
o atitudine sfid`toare la adresa ministrului.
„Aceste dou` personaje au ajuns
pân` la ministrul s`n`t`]ii, doamna
Sorina Pintea. Este al treilea ministru
pe care \l manipuleaz`. To]i angaja]ii
Institutului de Psihiatrie «Socola» o
felicit` pe doamna Pintea pentru
performan]ele profesionale, pentru c`
are o carier` pe care [i-o doresc mul]i.
Cele dou` prietene ale doamnei ministru,
care au fost singurele persoane c`rora
le-a deschis u[a, i-au transmis o felicitare,
cu mesaj direct. Este vorba despre o
postare f`cut` \n mediul online, la
\ncheierea mandatului doamnei ministru,
\n condi]iile \n care sus]ineau c` au
o rela]ie foarte bun` cu doamna Pintea”,
sus]in colegii celor dou` asistente.
|n aceast` fotografie apare asistenta
Lola Mitric`, cu degetele mijlocii ridicate,
transmi]ând un mesaj obscen Sorinei
Pintea.
„Dup` ce a trecut mo]iunea de
cenzur`, acest` doamn`, Lola Mitric`,
apropiata doamnei ministru, face o
postare \n care spune: r`mân la aceea[i
idee, doamna Pintea, nu m` dezmint.
Astfel, i-a transmis un mesaj de \ncheiere
de mandat. Cam aceasta este valoarea
unui ministru \n fa]a acestor doamne,
care nu [tiu decât s` manipuleze. Sau folosit de ministru \n speran]a c`
va demite conducerea”, povestesc cadrele

consumat alimentele pacien]ilor. „To]i
trecem prin postura de pacient, suntem
oameni. Mul]i pacien]i m`nânc` de
acas`, iar dac` o doare sufletul pe
doamna Lola Mitric` de alimenta]ia
pacien]ilor, nu \n]elegem de ce m`nânc`
din pachetele pe care le primesc pacien]ii
de acas`. Dac` sus]ine c` mâncarea
este proast` \n spital, pacien]ii trebuie
l`sa]i s` m`nânce mâncarea adus` de
apar]in`tori, poate de multe ori cu mult
efort sau mari sacrificii. Doamna Lola
Mitric` a fost chemat` de multe ori
\n comisii de disciplin`, pe aceast`
spe]`. Venea bolnavul la frigider s`-[i
ia din pachet [i nu mai g`sea nimic.
{i apar]in`torii r`mâneau uimi]i. Pare
halucinant, dar este adev`rat”, mai spun
cadrele medicale.

medicale de la Institutul „Socola”, vizibil
deranjate de atitudinea acestora.

Abateri grave,
reclamate de pacien]i
Colegii celor dou` asistente, Lola
Mitric` [i Mirela Popeanu, aduc acuza]ii
grave pentru cele dou`. Lipsa de la
serviciu este doar un aspect semnalat
de c`tre cadrele medicale.
„Când trebuia s` fie la serviciu,
doamna Mirela Popeanu pleca dou`,
trei ore, pentru c` o chema directorul
spitalului, care era altul decât cel de
acum. Noi nu puteam s` d`m telefon
s` \ntreb`m, s` verific`m. Astfel, lipsea

dou`, trei ore din clinic`, pleca când
voia. Venea la spital, ar`ta ce [i-a
cump`rat, la amiaz` deschidea cutiile,
mai st`tea o or` [i pleca acas`”,
poveste[te un alt cadru medical din
Institut.

Chemate \n comisia de
disciplin` pentru c`
mâncau din alimentele
pacien]ilor
Colegii celor dou` cadre medicale
au adus [i alte acuza]ii, cel pu]in
halucinante. Ace[tia au povestit cum
asistenta Lola Mitric` a fost chemat`
\n comisia de discplin` pentru c` a
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Ce urm`resc cele
dou` persoane
Conform angaja]ilor Institutului de
Psihiatrie „Socola”, cele dou` persoane
urm`resc doar un post de conducere,
a[a cum au ob]inut [i au ocupat \n
trecut.
„Cele dou` persoane se opreau de
mult` vreme, dac` reu[eau s`-[i ating`
scopul. Iar scopul lor este unul singur,
s` demit` conducerea, pentru c` e
singura conducere sub care ele nu au
ocupat func]ii. Dac` ele ar ob]ine o
func]ie de conducere, ar spune c` acest
spital este cel mai bun”, \ncheie colegii
celor dou` asistente.
Sorin PAVELESCU
sorin.pavelescu@bzi.ro
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O profesoar\ de la Palatul Copiilor a
primit un diagnostic crunt! Dup\ ce a fost
operat\ ultima dat\, a paralizat! Cu toate
acestea, nu vrea s\ piard\ lupta cu via]a!
w A crezut ini]ial c` este vorba despre o
problem` minor` [i s-a adresat unui
medic orelist

w |n urma unui RMN f`cut la cererea
medicului neurolog, femeia a fost
diagnosticat` cu o tumor` malign` sever`
O profesoar` de Limba englez` de la Palatul Copiilor Ia[i a
primit un diagnostic crunt. Totul a \nceput cu ni[te simple dureri
de cap [i st`ri de grea]`. A crezut ini]ial c` este vorba despre
o problem` minor` [i s-a adresat unui medic orelist. Acesta a
constatat c` nu era nicio problem` la nivelul urechilor [i i-a
recomandat s` consulte un neurolog. |n urma unui RMN f`cut
la cererea medicului neurolog, femeia a fost diagnosticat` cu o
tumor` malign` sever`. Dup` cinci opera]ii consecutive, aceasta
a f`cut o parez` pe partea dreapt` [i se chinuie s` vorbeasc`.
Din tinere]e [i cu un copil abia n`scut, femeia a dat piept \n
piept cu cruzimea unei boli necru]`toare. De[i diagnosticul sever
nu-i preconizeaz` perioada de timp pe care o mai are de tr`it,
femeia se p`streaz` entuziast`, sim]ind c` acesta este cel mai
bun medicament.

A \nceput cu simple dureri de cap
Andreea Poenaru are ast`zi 42 de ani [i a profesat \n calitate
de profesor de Limba englez` la Liceul „Emil Racovi]`”, iar mai
apoi la Palatul Copiilor Ia[i. De[i era un dasc`l de succes, boala
nu a ocolit-o. La vârst` de 37 de ani, a fost diagnosticat` cu o
tumor` malign` pe creier. De atunci, a \nceput chinul. A fost
operat` pentru prima dat` \n anul 2014, apoi \n 2015, iar \n 2017
de dou` ori, [i ultima dat` \n decembrie 2018. Ultima opera]ie
i-a l`sat sechele care nu-i mai dau voie s` profeseze. „Totul a
\nceput cu ni[te dureri de cap. M` mai duruse capul, deci nu
m` gandeam nicio secund` c` ar putea fi ceva grav. Treptat,
st`rile de durere de cap au \nceput s` fie \nso]ite de st`ri de
grea]`. Dup` ce am consultat mai mul]i medici, am fost \ndrumat`
s` fac un RMN. |n urma acestui test, mi s-a depistat o tumor`
malign` pe creier. Am \ncercat s` \mi p`strez pozitivismul cât
am putut de mult [i asta pentru c`, la acea vreme, aveam un
copil de un an [i numai câteva luni. M-am oprit pentru o perioad`
din profesat [i am \ncercat s` m` \ncurajez s` merg mai departe.

Am avut norocul de a avea \ntreaga familie al`turi de mine”,
spune Andreea.

Dup` opera]ie a paralizat
Dup` o perioad` de refacere, femeia s-a \ntors la Palatul
Copiilor, unde to]i elevii ei o a[teptau cu sufletul la gur`. Andreea
poveste[te c` toate durerile disp`ruser` [i c` a crezut pentru
moment c` a p`c`lit boala. Din p`cate \ns`, \n anul 2015, când
a repetat RMN-ul, medicii au constatat faptul c` tumora reap`ruse
[i c` se extindea. A intrat din nou \n opera]ie cu speran]a c` va
fi ultima dat`. „|mi amintesc c`, \n acel an, am fost foarte uimit`
de faptul c` medicii mi-au g`sit din nou tumora, [i asta pentru
c` nu m` durea nimic, m` sim]eam perfect. Dup` ce am ie[it
din opera]ie, am revenit din nou la ale mele. Totul a decurs a[a
cum m` a[teptam, \ns`, \n anul 2017, dup` RMN-ul pe care \l
f`ceam periodic, iar s-a constatat c` trebuie s` m` operez. A[a
am [i f`cut. Am mai avut \ntre penultima [i ultima opera]ie timp
s` m` bucur de via]a pe care o aveam. Dup` ultima opera]ie am
r`mas cu o parez` pe partea dreapt` [i vorbesc foarte greu. Nu
m` sperie gândul c` nu m` voi reface vreodat` [i asta pentru
c` voi lupta pân` m` voi pune pe picioare. Am momente seara,
câteodat`, când con[tientizez ce mi s-a \ntâmplat [i m` \ntristez,
dar \ncerc s` nu p`strez acea stare foarte mult”, mai spune
Andreea.

Exerci]iile recuperatorii

este «pic`tura» care face diferen]a”, spune Oana Ursu, kinetoterapeut
la Spitalul Clinic de Recuperare Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU

|n acest moment, Andreea este internat` cu spitalizare la zi,
la Spitalul Clinic de Recuperare din Ia[i, [i urmeaz` o serie de
exerci]ii recuperatorii. Medicii sunt pozitivi \n ceea ce prive[te
recuperarea Andreei [i sus]in faptul c` atunci când pacientul
coopereaz` [i continu` exerci]iile \nv`]ate \n spital [i acas`, [ansele
de reu[it` sunt mari. „Andreea se afl` acum la cea de-a14-a [edin]`
de kinetoterapie dintr-un ciclu de 15 zile recomandate anual.
Facem exerci]ii de recuperare a mobilit`]ii membrelor afectate.
De-a lungul [edin]elor, aceasta s-a recuperat frumos, cu o evolu]ie
mai mare pe membrul superior [i cu una mai lent` pe cel inferior.
La [edin]ele de recuperare medical`, facem exerci]ii la scripete,
exerci]ii de mobilitate [i de for]`. De asemenea, lucr`m foarte
mult [i \n oglind`, pentru a o ajuta s` con[tientizeze [i s`
vizualizeze executarea corect` a mi[c`rilor. |i este recomandat ca
toate exerci]iile \nv`]ate \n spital s` fie repetate [i acas`. Aceasta
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Executorii vând un
apartament `n Nicolina
cu 74.000 de euro
Pe data de 13 noiembrie, ora 11:00, executorii judec`tore[ti
organizeaz` o licita]ie pentru vânzarea unor bunuri ce apar]in
debitorilor Vasile [i Maria Filip. Este vorba despre un apartament
situat pe strada Ovidiu, cartierul Nicolina II. Imobilul are o
suprafa]` util` de 65,03 metri p`tra]i. Evaluatorii au stabilit
un pre] de pornire de 330.808 lei, aproape 74.000 de euro.
Procedura este organizat` la cererea creditorilor Adrian [i
C`t`lina {erb`noiu. Creditorii au de recuperat suma de aproape
170.000 de lei. „Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept
asupra imobilului urm`rit s`-l anun]e pe executorul judec`toresc
\naintea datei stabilite pentru vânzare”, se arat` \n anun]ul
publicat de c`tre executorul judec`toresc Sergiu Plumbu.
Debitorii nu pot licita personal [i nici prin persoane interpuse.
Participan]ii la licita]ie trebuie s` depun` o garan]ie \n cuantum
de 10 la sut` din pre]ul de pornire a licita]iei. Câ[tig`torul
procedurii are obliga]ia s` fac` plata \n termen de 30 de zile.
Ciprian BOARU

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun.
Ia[i, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator
judiciar al societ`]ii HIDROTERM EXECUTIE S.R.L., desemnat
prin Încheierea din data de 08.06.2017, pronun]at` de Tribunalul
Ia[i, Sec]ia a II-a Civil`-Faliment, în dosarul nr.3694/99/2017
(format vechi 159/2017) , în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolven]ei,
coroborat cu prevederile Codului de Procedur` Civil`, în m`sura
compatibilit`]ii, organizeaz` licita]ie public`, model competitiv,
cu strigare, în data de 21.10.2019, ora 13:00, pentru valorificarea
urm`torului bun mobil:
Denumire bun; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI (EUR,
f`r` TVA)
Plac` compactoare GRP – 6500
162,00
În cazul în care la licita]ia din 21.10.2019, nu se va reu[i
valorificarea bunului mobil, se vor organizara noi licita]ii, în
acelea[i condi]ii, in data de 28.10.2019, respectiv 04.11.2019,
ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunului mobil ce urmeaz` a fi scos
la vânzare, au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data 20.10.2019, 27.10.2019, respectiv
03.11.2019, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În
conformitate cu prevederile art.91, aln.(1), din Legea nr.85/2014,
bunurile înstr`inate de administratorul judiciar sau lichidator,
în exerci]iul atribu]iilor sale, sunt dobândite libere de orice
sarcini, precum ipoteci, garan]ii reale mobiliare sau drepturi
de reten]ie, de orice fel, ori m`suri asiguratorii. Modalitatea
de valorificare a bunului mobil este licita]ie public`, model
competitiv, cu strigare, conform Regulamentului de vânzare
aprobat în cadrul [edin]ei Adun`rii Creditorilor din data de
14.05.2019. Pasul de licita]ie stabilit este de 5% din pre]ul de
pornire al licita]iei, conform Regulamentului de vânzare aprobat
în cadrul [edin]ei Adun`rii Creditorilor din data de 14.05.2019.
Înscrierea la licita]ie se face cel târziu cu o zi înainte de data
fixat` pentru începerea licita]iei prin depunerea tuturor
documentelor prev`zute în Regulamentul de organizare al
licita]iei. Garan]ia de participare la licita]ie este în valoare de
10% din pre]ul de pornire a licita]iei, pentru fiecare bun în
parte, sum` ce va fi depus` în contul de lichidare al debitoarei,
nr.:RO60BUCU1032235341732RON, deschis la Alpha Bank, suc.
Ia[i, în lei la cursul BNR din data pl`]ii. În cazul câ[tig`rii
licita]iei garan]ia se constituie avans, iar în caz contrar se va
restitui licitantului. Dovada consemn`rii va fi ata[at` ofertei de
cump`rare, pân` la termenul stabilit pentru vânzarea la licita]ie
public`. Detaliile privind documenta]ia necesar` în vederea
particip`rii la licita]ia public` [i modul de organizare a licita]iei,
precum [i descrierea bunului mobil supus procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare [i de organizare a licita]iei [i care
poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului judiciar. Poten]ialii
ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului de sarcini, aceasta
fiind condi]ie obligatorie privind participarea la licita]ie. Pre]ul
caietului de sarcini este de 238,00 lei, TVA inclus, pl`tibili în
contul lichidatorului judiciar, nr.RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Ia[i sau în numerar la sediul lichidatorului
judiciar. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro la tel./fax: 0232/220.777,
mobil:0733.683.702, mail:vanzari@lrj.ro.
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Un mort a fost `ntinerit cu
30 de ani! Firma ie[ean\
de monumente funerare
[i-a b\tut joc de clien]i
w O ie[eanc` care a vrut s` fac` dou`
monumente funerare s-a ales cu mai
multe b`t`i de cap
w Societatea nu a finalizat lucrarea
\nceput` la jum`tatea lunii august.
Reclama]ia a ajuns [i la Protec]ia
Consumatorilor
w „Am apelat la aceast` firm` care are
punct de lucru [i \n Pris`cani. Mi-au dat o
factur`, f`r` bon. Lucr`rile sunt
deplorabilie, neterminate [i nefinisate”,
spune reclamanta. „Dac` scrie]i ceva, voi
ajunge \n instan]`. Nu trebuie s` v` dau
numele meu”, spune o reprezentant` a
societ`]ii, recomandat` ca asistent` a
managerului
O ie[eanc` a trecut prin clipe nepl`cute \n momentul \n care
a apelat la serviciile firmei de monumente funerare El Danymat
Funerar SRL. La finalul verii, G.M. [i-a propus s` amenajeze dou`
morminte \n localitatea Pris`cani, unde sunt \ngropa]i unchiul [i
m`tu[a. Muncitorii au cerut un avans ca s` porneasc` lucrarea, cu
o valoare total` de aproape 3.000 de lei. Femeia [i-a pus mâinile
\n cap, pentru c` lucr`rile ar fi fost de mântuial`. Mai mult,
reprezentan]ii firmei nu au mai r`spuns la telefon [i nici nu au
mai finalizat lucrarea. Ie[eanca a reu[it s` se plâng` doar la
Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor. „Am apelat
la aceast` firm` care are punct de lucru [i \n Pris`cani. Mi-au dat
o factur`, f`r` bon. Lucr`rile sunt deplorabilie, neterminate [i
nefinisate. Mi-au blocat num`rul cei de la firm`. Au gre[it [i scrisul
de pe cruce. Pe unchiul meu l-au f`cut mai tân`r cu 30 de ani.
|n loc de 1930, data na[terii, au trecut anul 1960. Lucrarea a fost
una de suprafa]`, bordur`, cruce [i postament”, poveste[te ie[eanca.

Ce spun reprezentan]ii firmei
Conform datelor disponibile, societatea El Danymat Funerar
SRL este condus` de Vasile Daniel Cozianu, care are calitatea de
administrator, dar [i de unic asociat. Firma a fost \nfiin]at` \n 2014
[i are sediul \n sat Dancu, comuna Holboca, pe strada Divinit`]ii.

Datele financiare ale societ`]ii nu sunt disponibile. Reprezentan]ii
societ`]ii au precizat c` lucrarea a fost finalizat` chiar \n cursul
dimine]ii de ieri. „Lucrarea a fost finalizat`. Azi (ieri- n.r.) diminea]`
a fost o echip` acolo. Am \ncercat s` o contactez pe mama doamnei.
Oricum, trebuia s` mai achite [i suma de 400 de lei. Dac` scrie]i
ceva, voi ajunge \n instan]`. Nu trebuie s` v` dau numele meu.
Doamna nu avea de unde s` [tie, pentru c` a fost \n weekend.
Nu [tiu ce s` spun (despre scrisul gre[it de pe cruce- n.r.). Eu
sunt acoperit` pentru c` nu mi-a achitat toat` suma. M-au sunat
de la Protec]ia Consumatorilor [i mi-au spus c` nu sunt motive.
Femeia nu este \n toate facult`]ile. A lucrat la «Socola»”, a spus
o femeie care s-a recomandat asistenta managerului societ`]ii.

Au fost [i alte cazuri
Alt patron al unei cunoscute firme de monumente funerare
a devenit personajul principal al unui scandal pornit de la o cruce.
Pe data de 29 ianuarie 2019, Ionel Cucu, din comuna }ibana, a
venit la Ia[i s` comande un monument funerar pentru un cavou
unde a fost \nmormântat` o rud` apropiat`. S-a dus \n poarta
cimitirului „Sf. Vasile”, unde a g`sit firma Vasfer Monument SRL.
Aici a fost \ntâmpinat de Vasile Feraru, patronul firmei. Cucu
poveste[te c` Feraru i-ar fi promis c` lucrarea va fi gata \n câteva
zile. Dar, pân` \n luna februarie, beneficiarul nu a primit comanda,
pentru care a pl`tit pre]ul integral de 720 de lei, la care s-au
ad`ugat 60 de lei pentru scrisul de pe cruce. |n replic`, Feraru
a precizat c` nu a putut lucra din cauza frigului. Chiar [i a[a, a
fost amendat de c`tre comisarii de la Protec]ia Consumatorilor.
Ciprian BOARU

GRAFIC
BETA
INVEST

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

SERVICII
TIPOGRAFICE

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

LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

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

REVELION 2020 - zbor din Iasi
Revelion Roma 28.12.2018-02.01.2020
Pret/pers 575 euro
Revelion Paris 30.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 670 euro
Revelion Barcelona 30.12.2019-05.01.2020
Pret/pers 680 euro
Israel&Iordania-Revelion la Marea Moarta
27.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 1090 euro
Tarifele includ taxele de aeroport la programele cu avionul.
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Programul detailat,informatii
suplimentare la sediul agentiei din
Iasi str.Vasile Alecsandri nr.9 sau
la tel.0374 106447
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Un ie[ean cere daune morale
de la societatea CFR Marf\!
Scandalul a izbucnit dup\
dispari]ia a peste opt tone de
motorin\!
w Un ie[ean le cere judec`torilor s` oblige
Societatea Na]ional` de Transport
Feroviar de Marf` (SNTFM) CFR Marf` SA
la plata unor desp`gubiri

Un b`rbat i-a chemat \n fa]a instan]ei pe reprezentan]ii SNTFM
CFR Marf` SA. Reclamantul, Dan Botez, le cere judec`torilor din
cadrul Tribunalului Ia[i s` oblige compania la plata unor daune
morale \n valoare de 50.000 de lei. Acum, urmeaz` ca instan]a
s` stabileasc` un prim termen de judecat` al procesului civil,
dup` care magistra]ii vor asculta ce au de spus ambele p`r]i,
pentru a putea lua o decizie \n acest caz.

Achitat de judec`tori
Dan Botez sus]ine c` a fost acuzat pe nedrept de neglijen]`
\n serviciu, dup` dispari]ia a peste opt tone de motorin` din
conductele SNTFM. „Am fost acuzat pe nedrept de neglijen]` \n
serviciu. Pe 7 decembrie 2016, am fost achitat la instan]a de fond
pe motiv c` fapta nu exist`. Au fost f`cute apeluri [i, la instan]a
superioar`, am fost achitat pentru c` fapta nu e prev`zut` de
legea penal`”, a precizat Botez \n cererea adresat` instan]ei. Acesta
a ad`ugat c` SNTFM s-a adresat instan]elor \n civil, cerându-i
desp`gubiri \n valoare de 81.403 lei. Banii erau ceru]i pentru un
presupus prejudiciu, respectiv pentru dispari]ia din gestiune a
8.594 de litri de motorin`. Incidentul a fost sesizat \n urm` cu
mai bine de cinci ani. B`rbatul a subliniat c` s-a constatat lipsa
combustibilului, dar c` el nu a avut nicio vin`, iar acest fapt ar
fi fost cunoscut de conducerea companiei.
Gestionarul punctului Socola a mai afirmat c`, dup` efectuarea
unei expertize tehnice, s-a constatat c`, pe lungimea conductei,
exist` mai multe zone de conexiune flan[e (pies` plat`, care
serve[te la îmbinarea etan[` în prelungire a unor conducte - n.r.).
Potrivit expertizei, unele dintre acele zone sunt demontate par]ial
sau erau f`r` garnituri. Reclamantul a subliniat c`, de fapt,
pierderile au fost \nregistrate tocmai din acest motiv. Mai exact,
expertul a constatat c` pierderile au fost cauzate de lipsa de
etan[eitate, coroziuni [i fisuri pe conducta amintit`.

ADR Nord-Est a participat
la Conferin]a
Interna]ional\ `n domeniul
Patrimoniului Cultural
La \nceputul lunii octombrie a avut loc cea de-a XV-a
edi]ie a Conferin]ei Interna]ionale \n domeniul Patrimoniului
Cultural - LuBec 2019. |n cadrul evenimentului care a avut
loc \n Lucca, Italia, a fost organizat workshopul „Patrimoniul
cultural urban prin prisma dezvolt`rii durabile [i a calit`]ii
vie]ii: o compara]ie european`.
|n cadrul acestui proiect, Agen]ia pentru Dezvoltare
Regional` Nord-Est este partener prin intermediul Centrului
Regional de Studii Nord-Est [i a fost reprezentat` de Ana
Paraschiv, Responsabil Tehnic-Financiar \n cadrul proiectului
SHARE.

Parteneri din toate ]`rile U.E.

„Am suferit din cauza
unor acuza]ii nefondate”
B`rbatul a mai sus]inut c`, din cauza procesului penal [i a
celui civil prin care a fost nevoit s` treac`, a avut numai de
suferit. „Unitatea cuno[tea problemele privind depozitarea [i
transportul prin conducte a motorinei. O asemenea pagub` nu
putea fi re]inut` \n sarcina mea. Tot ce s-a \ntâmplat a avut o
influen]` negativ` asupra imaginii, psihicului [i reputa]iei mele”,
a precizat Dan Botez. Acesta a ad`ugat c` solicit` daune morale
dup` ce a avut parte de necazuri din pricina proceselor ini]iate
de societate.
„Efectele negative au ap`rut ca urmare a exercit`rii abuzive
a mijloacelor procesuale ale pârâtei. Aceasta a promovat o plângere
penal` \mpotriva mea, cunoscând c` nu am culp` \n producerea
prejudiciului. Am trecut prin diverse traume [i presiuni psihice,
fiindu-mi lezat` demnitatea”, a men]ionat reclamantul, care a
ad`ugat c` a suferit chiar [i un infarct, \n urma acuza]iilor care
i-au fost aduse.
Contactat telefonic, Dumitru Anchidin, [eful CFR Marf` SA Sucursala Moldova, a precizat c` instan]a a luat o decizie [i c`
hot`rârea judec`torilor trebuie respectat`. „Domnul Botez a fost
cercetat penal [i dosarul dumnealui a fost trimis la instan]`.
Instan]a l-a achitat pe dumnealui, \n dauna constat`rilor f`cute
de Poli]ia TF. Sentin]ele judec`tore[ti trebuie respectate”, a declarat
ieri [eful CFR Marf` SA - Sucursala Moldova.
Ciprian NEDELCU

„Partenerii proiectului SHARE - Sustainable approach to
cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe
- au prezentat bune practici [i metode inovatoare \n scopul
dezvolt`rii unei abord`ri durabile [i inteligente pentru gestionarea
[i utilizarea patrimoniului cultural \n ]`rile partenere”, au
precizat reprezentan]ii ADR-NE.
Printre invita]ii care au luat cuvântul la eveniment s-au
num`rat [i Andy Fryers, expert \n durabilitate (Marea Britanie),
Petar Misura, reprezentant al prim`riei ora[ului Sibenik (Croa]ia)
[i Carlo Cipiciani, expert al Autorit`]ii de Management din
Regiunea Umbria (Italia).
Vlad ALEXA

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

ACTUALITATE

Mar]i, 15 octombrie

8

A[a arat\ jurnalul unei studente din Ia[i,
dependente de alcool! Dup\ ce a fost la un
pas de a fi violat\ de prieteni, a b\ut un
pumn de pastile pentru a uita totul!
w O ie[eanc` a vrut s` se sinucid` cu pastile dup` ce a
con[tientizat c` este dependent` de alcool

w A intrat \ntr-un grup dubios de prieteni [i a fost la un pas de a
fi violat`
w Nu [tie cine este cel care a vrut s`-i fac` r`u
w Dup` lungi terapii la psiholog, aceasta a decis c` e momentul
s` fac` o schimbare
O tân`r` ie[eanc` a fost la un pas de a se
sinucide dup` o depresie prelungit`, dup` ce p`rin]ii
ei au plecat \n Italia [i au l`sat-o \n grija bunicilor.
Din cauz` c` s-a sim]it mai mereu singur`, aceasta
nu a luat \ntotdeauna cele mai bune decizii, fiind
nu doar o dat` \n pragul de a \ncheia socotelile
cu via]a. A luat un pumn de pastile [i l-a b`ut pe
tot. A ajuns la Spitalul Clinic de Urgen]e „Sf.
Spiridon”, unde a fost tratat`, iar mai apoi trimis`
direct la psiholog. Psihologul i-a recomandat [i el
o serie de medicamente care nu au avut niciun
rezultat. Dup` câ]iva ani \n care a sim]it c` via]a
ei nu are niciun sens, aceasta a decis c` e momentul
s` fac` o schimbare. S-a \nscris la facultate [i [ia promis c` va ajuta pe al]ii s` nu treac` prin ce
a trecut ea. Ast`zi este o student` eminent` la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea
Sociologie [i Asisten]` Social`.

„Eram \ntr-o depresie
continu`”
F. E. este o tân`r` ie[eanc` \n vârst` de 23
de ani. De la vârsta de [ase ani, aceasta a r`mas
\n grija bunicilor, dup` ce p`rin]ii au plecat din
]ar`, [i \n afara de o sum` lunar` modic`, F. nu
a mai primit nimic. Poveste[te c` lipsa p`rin]ilor
\n via]a ei a marcat-o crunt [i c` multe dintre
gre[elile pe care le-a f`cut \n adolescen]` le-ar fi
putut evita dac` ar fi primit vreun sfat p`rintesc,
dac` ar fi avut vreun um`r pe care s` poat` plânge.
„|n adolescen]` am intrat de multe ori f`r` voia
mea \n anturaje dubioase. Eram un copil, a[a cum

m` analizez acum, care c`uta aten]ie, c`uta s` fie
\nconjurat de oameni care s`-l aprecieze [i cu care
s` vorbeasc`. Ajunsesem s` consum alcool \n
fiecare sear`, crezând c` a[a via]a va trece mai
repede. Eram \ntr-o depresie continu` [i nu [tiam
cu cine s` vorbesc. Bunicii mei, fiind \n vârst`,
nu au [tiut cum s` m` sf`tuiasc`, iar p`rin]ii m`
sunau când [i când. Ajunsesem s` devin dependent`
de alcool, iar asta \mi distorsionase viziunea asupra
realit`]ii. Am fost la un pas de a fi violat`”,
poveste[te tân`ra.

obi[nuisem, m` sim]eam mereu stresat`, debusolat`
[i am \nceput s` iau calmante. Am luat calmante
timp de câteva luni, am mers la psiholog [i o
perioad` m-am sim]it mai bine”, adaug` F.

La un pas de a fi violat`
Din cauza anturajului \n care intrase, F. poveste[te
c` \ntr-o sear` \n care a b`ut peste m`sur`, a fost
pe punctul de a fi violat` de unul dintre b`ie]ii
care f`ceau parte din acel grup. Fata poveste[te
c` s-a trezit la marginea unui drum, pe jum`tate
dezbr`cat`. Atunci a con[tientizat cât de grav este
ceea ce i se \ntâmpl` [i a decis c` trebuie s` fac`
o schimbare. |n caz contrar, avea s` sfâr[easc`
groaznic. „Am intrat \ntr-un grup de prieteni \n
care m-a introdus o amic` de-a mea. Mi se p`rea
distractiv s` ie[i \n fiecare sear` [i s` fii \nconjurat
de oameni. Nu con[tientizam atunci c` grupul m`
duce spre r`u. Dup` ce m-am trezit la marginea
drumului [i am realizat ce mi se putea \ntâmpla,
am decis s` renun] la alcool [i s`-mi schimb via]a
radical. S` renun] la anturaj [i s` m` \nscriu la
facultate. Din p`cate, \ns`, schimbarea nu a venit
atât de repede cum mi-a[ fi dorit. Din cauz` c`
organismul meu cerea alcool, substan]` cu care \l

A vrut s` se sinucid`
De[i avea deja 20 de ani, F. sim]ea \nc` lipsa
p`rin]ilor. Aceasta nu [i-a g`sit niciodat` curajul
de a le spune ce i s-a \ntâmplat, crezând c` oricum
nu au cum s` o ajute. Singur`tatea [i depresia au
adus-o \n punctul de a-[i dori s` se sinucid`. A
luat un pumn de pastile [i a ajuns de urgen]` la
spital. „St`rile mele de anxietate ajunseser` s` m`
manipuleze atât de tare, c` nu m` mai puteam
controla. Când aveam vreo criz`, vedeam negru,
\mi amor]eau mâinile [i picioarele [i pân` nu
duceam la bun sfâr[it gândurile diabolice pe care
le aveam \n cap, nu m` puteam calma. |ntr-o sear`
am b`ut un pumn de pastile. Am ajuns la Spitalul
de Urgen]e, unde am fost \ngrijit` [i trimis` din
nou la psiholog. Dup` o perioad` asistat` de
tratament, am sim]it cum u[or-u[or m` vindec.
|ncepusem s` \n]eleg c` nu pot schimba trecutul
[i c` ast`zi sunt o alt` persoan`”, mai spune tân`ra.

Ast`zi este un alt om
F. s-a \nscris la facultate [i a decis s` urmeze
o specializare prin intermediul c`reia s` poat` ajuta
copiii [i tinerii care trec prin situa]ii similare cu
ea, s` nu-i repete gre[elile. |nceputul a fost mai
greu, a[a cum poveste[tea aceasta, c`ci schimbarea
nu a fost u[oar`. Poveste[te c` avea nop]i \n care
avea co[maruri \n care \i ap`reau memorii din
trecut. Asta nu a oprit-o s` devin` un om stabil,
un om d`ruit [i ambi]ios. „Dup` ce m-am \nscris
la facultate, mi-a propus s` m` focusez pe carier`,
s` \nlocuiesc practic gândurile negre, cu cele bune,
cele \n care m` preocupam de viitorul meu. Am
\nceput s` fac volutariat, s` ajut copiii proveni]i
din familii dezorganizate s`-[i g`seasc` calea, a[a
cum [i eu mi-am g`sit-o. Ast`zi am \n]eles c` nu
e vina mea c` p`rin]ii mei au plecat, dar nici vina
lor c` au fugit din ]ar` pentru un trai mai bun.
E vina, poate, a contextului socio-economic impus
de ]ara \n care ne-am n`scut. Am \n]eles c`
indiferent de situa]iile prin care am trecut, dac`
mi-am stabilit un ]el [i lupt pentru a-l atinge,
[ansele de a reu[i sunt mari”, \ncheie F.
Bianca CIUBOTARIU

Adev\rata fa]\ a divei care [i-a [antajat amantul cu film\ri deocheate!
Pozeaz\ `ntr-o arhitect\ de succes [i construie[te blocuri `n Ia[i
Frumoasa care [i-a
[antajat amantul ajutat`
de iubitul ei pozeaz` \ntrun arhitect de succes \n
Ia[i. Tân`ra se laud` pe
internet c` a realizat
proiecte de locuin]e
colective [i proiecte
pentru reabilitarea
institu]iilor publice.
Procurorii ie[eni au cerut
arestarea preventiv` a
celor doi iubi]i care au pus
la cale un plan diabolic
pentru a face bani. Ambii
au fost l`sa]i \n libertate
de judec`tori, chiar dac`
acuza]iile care le sunt
aduse sunt extrem de
grave
Ultima noapte de dragoste pe bani,
prima de arest. P`uni]a Cecan a ajuns
peste noapte vedet`. Tân`ra \n vârst`
de 25 de ani care a pus la cale un plan
murdar al`turi de iubitul ei pozeaz` \ntr-

un arhitect de succes. P`uni]a Maria de bine la punct a f`cut ca totul s` se
Cecan se laud` pe site-urile de socializare \ntoarc` \mpotriva ei.
c` dup` ce a finalizat studiile la o
universitate din Ia[i a realizat multiple
Ce i-a dat de gândit
proiecte.
fostului iubit
„Activitatea profesional` am \nceputReporterii BZI au aflat cum s-a
o \n cadrul companiei «U.P.», unde dup`
petrecut \ntregul eveniment. Seara, P`uni]a
terminarea perioadei de practic` am
a stabilit cu fostul ei iubit s` se \ntâlneasc`
r`mas angajat` a companiei, dobândind
\ntr-un apartament pe care ea \l de]ine
astfel cuno[tin]e solide \n utilizarea
\n Ia[i. |nainte ca fostul iubit s` urce
programelor AutoCAD, ArhiCAD, Lumion,
\n apartament, actualul iubit al tinerei
Artlantis [i SketchUp”, se arat` \ntr-o a coborât [i a stat \n preajma blocului.
descriere pe care tân`ra a postat-o pe Fostul iubit, a c`rei identitate o vom
un site de specialitate. P`uni]a, acuzat` proteja, a intrat \n apartament [i a \ncuiat
acum de complicitate [i [antaj, ar fi u[a. P`uni]a a descuiat-o \n schimb, iar
realizat mai multe proiecte.
asta i-a dat de gândit tân`rului. Totu[i,
„|n toat` aceast` period` am realizat acesta nu a apucat s` plece sau s` fac`
proiecte de locuin]e individuale (P<M), ceva, pentru c` P`uni]a a \nceput s`-l
locuin]e colective (S<P<4E<M), cât [i dezbrace. La câteva momente dup`, Alin
proiecte de remodernizare a institu]iilor Ionel Pricope, actualul iubit al fetei, a
publice”, a mai spus aceasta. Tân`ra, intrat \n apartament [i l-a g`sit pe „amant”
care p`rea s` aib` o carier` de succes, par]ial dezbr`cat. Pricope a \nceput s`
a riscat poate prea mult. Acum, risc` fac` scandal, l-a lovit, filmat [i amenin]at.
s`-[i petreac` urm`torii ani din via]` \n Ulterior, atât el, cât [i Cecan l-ar fi pus
spatele gratiilor. O \nscenare pus` destul pe tân`r s` scrie [i s` semneze un
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

document prin care se angaja s` achite
suma de 5.000 de euro pentru ca imaginile
compromi]`toare cu acesta s` nu ajung`
\n spa]iul public. Cei doi, Pricope [i
Cecan, au fost re]inu]i pentru 24 de
ore, iar mai apoi au fost pu[i \n libertate
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

[i plasa]i sub control judiciar de c`tre
judec`tori. Ambii au contestat decizia,
\ns` pân` \n acest moment nu s-au f`cut
modific`ri \n ceea ce-i prive[te. Pentru
ce au f`cut, risc` ani grei de pu[c`rie.
Sorin PAVELESCU
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Tupeu incredibil! Familie de afaceri[ti
celebri condamna]i pentru
delapidare, atac la institu]iile statului
w O cunoscut` familie de
afaceri[ti din Ia[i a \ndreptat
tunurile c`tre institu]iile
statului

w Membrii familiei Zlate, care
au stat \n spatele devaliz`rii
companiei de stat Terom SA,
dar [i a insolventei Jad Group,
au dat \n judecat` ANAF-ul [i
Direc]ia Regional` de Finan]e
Ia[i
w Ace[tia \ncearc` s` scape de
mai multe m`suri luate de
inspectorii fiscali prin care au
fost blocate bunurile [i conturile
de]inute de firmele controlate
de Viorica [i Vasile Zlate
Membrii familiei Zlate \ncearc` s` scape cu
fa]a curat` dup` multitudinea de combina]ii financiare
f`cute \n ultimii ani, combina]ii care i-au adus \n
vizorul autorit`]ilor. Recent, Vasile Zlate [i Viorica
Zlate au deschis mai multe dosare \mpotriva Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal` [i a Direc]iei
Generale Regionale a Finan]elor Publice Ia[i prin
care \ncearc` anularea unor m`suri luate de
inspectorii fiscali \n urma controalelor f`cute la
activitatea Jad Group, precum [i a altor companii
controlate de ace[tia. Practic, Vasile [i Viorica
Zlate au depus \n instan]` mai multe „plângeri
împotriva încheierii de carte funciar`”, prin care
\ncearc` s` redobândeasc` mai multe terenuri [i
cl`diri. Compania JAD Group, precum [i alte firme
controlate de familia Zlate, au sediul pe platforma

fostei companii de stat Terom SA, a c`rei directoare
a fost Viorica Zlate, iar aici mai multe bunuri
imobiliare au fost puse sub sechestru sau intabulate
\n favoarea unor noi proprietari. Aici a fost ridicat`
inclusiv o cl`dire de birouri cu fonduri europene,
iar la \nceputul acestui an a fost creat haos \n
rândul companiilor chiria[e \n sediul de pe Calea
Chi[in`ului, nr. 29, prin \nceperea unor lucr`ri de
modificare [i recompartimentare. Dup` ce a fost
reclamat c` distruge cl`dirile respective \n mod
ilegal, patronul Jad Group a depus actele necesare
pentru autoriza]iile de demolare \n cazul halelor
[i cl`dirilor Terom SA.

Combina]ii cu firme
\nfiin]ate \n acela[i sediu
Direc]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice (AJFP)
Ia[i a trecut la verific`ri \n cazul JAD Group dup`
ce firma a solicitat rambursarea sumei de 331.616
lei, reprezentând TVA \n cazul proiectului din Calea
Chi[in`ului. Dup` verific`rile celor de la Finan]e,
s-a stabilit c` firma lui Zlate nu doar c` nu putea
s` primeasc` ace[ti bani, ci chiar ar trebui s` mai
pl`teasc` \n plus statului nici mai mult nici mai
pu]in decât 2.867.320 lei. Inspectorii Fiscului au
descoperit nereguli grave, \n special TVA dedus`
pentru un num`r de opera]iuni fictive. JAD Group
a \nregistrat c` ar fi pl`tit TVA c`tre 5 firme care
apar]in sau au fost administrate \n fapt tot de
familia Zlate [i care au acela[i sediu cu JAD Group,
pe Calea Chi[in`ului, nr. 29: Company LGV,
Mohingab Group SRL, RFKI Comercial SRL [i
Ovis General Construct.

Au ap`rut firmele fantom` \n
locul fabricii de stat
{efii Jad Group au cerut insepctorilor ANAF
s` fac` noi verific`ri. Astfel, la Tribunalul Ia[i a

fost deschis un nou dosar prin care familia Zlate
\ncearc` s` scape de executarea silit`. Acum se
face o nou` verificare a cl`dirilor. „S` verifice
expertul judiciar dac` exist` documente justificative
pentru exercitarea dreptului de deducere al taxei
pe valoare ad`ugat` în suma de 1.863.367 lei,
aferent` facturilor fiscale emise de Sc Rfki Comercial
Srl, SC Company LGV, SC Ova General Construct
[i SC Mohingab Group, aferente lucr`rilor de
achizi]ie de materiale, repara]ii [i între]inere.
Încuviin]eaz` administrarea probei constând în
efectuarea unei expertize judiciare în construc]ii,
cu urm`torul obiectiv: S` se stabileasc` existen]a
lucr`rilor de repara]ii, renovare, între]inere [i
igienizare la imobilele C40 (ce face obiectul derul`rii
proiectului cu fonduri europene 200/2014) [i C41
– Depozite, apar]inând Sc Rfki Comercial Srl,
precum [i la parcul de rezervoare apar]inând SC

Mohingab Group”, se arat` \n pronun]area magistra]ilor
Dup` [ase ani de procese [i peste 70 de
termene de judecat`, \n anul 2016, Tribunalul Ia[i
a dat sentin]a \n privirea devaliz`rii fostei fabrici
Terom Ia[i, unul dintre cele mai mari combinate
de fibre sintetice. Magistra]ii au concluzionat c`
afacerea a fost pus` la cale de Viorica Zlate, director
al combinatului, [i fra]ii Hasan [i Ammar Nanna.
Viorica Zlate a fost condamnat` la 3 ani [i [ase
luni de \nchisoare cu executare pentru complicitate
la delapidare. |ns`, sentin]a a fost atacat`.
Prin intermediul firmei JAD Group, f`r` datorii
la bugetul de stat la vremea respectiv`, au fost
accesate fonduri europene de 14 milioane de euro,
ce vizau amenajarea unui centru de afaceri pe
platforma Terom.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Acest antreprenor din Ia[i a pornit la drum cu mult entuziasm! Acum
totul s-a schimbat! ıVând totul... Nu ai loc de ei. Exist\ o adev\rat\ re]ea‰
{tefan Iona[cu este unul dintre legumicultorii
cu tradi]ie din Ia[i care a \nceput s` cultive legume
\n urm` cu zece ani. De[i afacerea a fost profitabil`
la \nceput [i totul mergea cum [i-a propus \n
ultimii ani, situa]ia s-a schimbat dramatic. Ie[eanul
[i-a dat seama c` vine cu bani de acas`, doar
pentru c` nu voia s` renun]e la serele cu legume.
|n cele din urm` a luat o decizie nea[teptat`:
„Vând totul”, sus]ine ie[eanul.

de munc` suficient` care s` \l ajute la diverse
lucr`ri agricole, la cules. Chiar dac` era bine
pl`tit`. „Treaba cu zilierii e de vreo trei ani. Anul
acesta am muncit cu un singur om. Eu aveam
nevoie de m`car 4 persoane”, sus]ine fermierul.

Programul „Tomate”, extins

Sere de vânzare
Cele dou` sere pe care vrea s` le vând` sunt
\n comuna Popricani, pe o suprafa]` de aproape
un hectar. Acesta sus]ine c` de[i a investit câteva
zeci de mii de euro \n aceast` afacere cu legume,
o afacere de suflet pentru el, vinde totul cu numai
10.000 de euro. „Eu cred c` e un pre] decent.
Sper doar s` cumpere serele tot cineva care se
pricepe la cultivarea legumelor”, sus]ine ie[eanul
care poveste[te c` a ajuns \n aceast` situa]ie dup`
ce a v`zut c` produsele sale naturale nu sunt
pl`tite la pre]ul real. De asemenea, \n ultimii doi
ani au fost mai mul]i factori care au contribuit la
decizia sa.

Produc]ie mare, pre]uri mici
Legumicultorul a \nceput aceast` afacere având
deja contracte semnate cu diver[i clien]i care-i
pl`teau un pre] bun pe kilogramul de legume. Cu
toate acestea, vremurile s-au schimbat, iar pia]a a

devenit saturat`, de ro[ii, mai ales. Din acest motiv \n primele dou`-trei s`pt`mâni, apoi iar nu vindeam”,
a fost nevoit s` caute solu]ii pentru a-[i vinde explic` legumicultorul.
marfa. A fost nevoit s`-[i caute al]i clien]i [i a
g`sit, \ns` cei mai mul]i din rândul samsarilor.
Asocierea, una dintre solu]ii
„Din 5 clien]i \mi d`deau factur` numai doi. Aici
Ie[eanul sus]ine c` a \ncercat s` ia leg`tura
vorbesc de samsari. Mie \mi pl`tea 20 de bani,
iar la pia]` vindea cu 5-6 sau 8 lei pe kilogram”, cu mai mul]i legumicultori din zon`, s` se asocieze,
sus]ine legumicultorul care spune c` a \ncercat s` s` vând` \n supermarketuri, s` ob]in` fonduri
vând` [i \n pie]e. „Nu ai loc de ei. Exist` o europene. |ns` totul a fost \n zadar. „Se uitau la
adev`rat` re]ea. Dac` vrei s` vinzi, te determin` mine [i d`deau din cap c` nu. Ei se mul]umeau
s` pleci, prin diverse metode”, spune legumicultorul. cu ce vindeau”, spune legumicultorul care sus]ine
|n ultimii doi ani a sim]it cel mai bine faptul c` c` ar trebui ca statul s` finan]eze nu doar produc]ia,
nu are pia]` de desfacere [i nici banii cheltui]i a[a cum se \ntâmpl` cu programul „Tomate”, care
nu \i recupera. De aceea a fost nevoit s` arunce ste unul de succes. „Au spus c` fac spa]ii de
[i cantit`]i mari de ro[ii, din cauza produc]iei mari. depozitare, fabrici de conserve. Ce s-a f`cut?”, mai
„Se stricau pe tarab`. Le d`deam la porci. Am spune {tefan Iona[cu. O alt` problem` cu care sie[it la poart` s` le vând, mergea bine vânzarea a confruntat a fost lipsa zilierilor. Nu a g`sit for]`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

O ultim` sugestie pe care o are fermierul fa]`
de autorit`]ile de la Bucure[ti ar fi urm`toarea:
„S` vin` mai mult \n ferme, s` vad` cu ochii lor
cum se descurc` legumicultorii, fermierii. De la
birou e simplu s` faci programe”, sus]ine ie[eanul.
Acesta mai spune c` programul „Tomate”, extins
[i la alte legume, este un lucru bun. „Eu \i sf`tuiesc
pe colegii mei s` ia to]i banii da]i de la stat,
pentru c` sunt buni. Eu de acum nu mai am
nevoie de ace[ti bani”, spune ie[eanul.
Anul acesta au primit banii, \n primul ciclu
de depunere, 88 de legumicultori. Cererile pentru
ciclul II mai pot fi depuse pân` la sfâr[itul lunii.
Pentru a ob]ine banii, fermierii trebuie s` ob]in`
o produc]ie de minim 2 kg tomate/mp [i s`
valorifice o cantitate de minim 2.000 de kilograme,
dovedit` cu documente justificative, s` fie înregistra]i
în eviden]ele Registrului agricol deschis la prim`riile
în a c`ror raz` administrativ-teritorial` se afl`
suprafe]ele cultivate cu tomate în spa]iile protejate.
Valoarea total` a ajutorului de minimis ce se acord`
unui beneficiar este de maxim 15.000 de euro pe
durata a 3 exerci]ii financiare.
Raluca COSTIN
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Barcelona, club de ınababi‰.
Recorduri istorice de bani
cheltui]i. A pl\tit sume uria[e

Prosperitatea financiar` a Barcelonei este bine cunoscut`, iar
ultimele calcule stabilesc noi borne în ceea ce prive[te cheltuielile,
dar [i veniturile. Potrivit Swiss Ramble, Barca a cheltuit mai mult
pe transferuri decât ultimele 14 clasate din La Liga la un loc.
Catalanii au pl`tit pe transferuri 327 de milioane de euro în ultimii
4 ani, adic` de 3 ori mai mult decât urm`toarea clasat` în acest
top, Real Madrid, care a achitat 111 milioane. Suma este de 4
ori mai mare decât cea a locului 3 din acest top, Atletico Madrid,
care a pl`tit „doar” 80 de milioane.
În ultimele 4 sezoane, suma cheltuit` de Barcelona pe transferuri
s-a dublat, având o medie de 82 de milioane de euro pe an,
comparativ cu media de 39 de milioane din 6 sezoane anterioare.
Totalul banilor cheltui]i în general de club e impresionant: 221
de milioane de euro, îns` vânz`rile au crescut [i ele de la 41
de milioane de euro la 139 de milioane pe an.

Costurile de amortizare sunt prea mari
Costurile de amortizare ale catalanilor sunt cele mai mari din
Spania: 160 de milioane de euro, inclusiv deprecierea de 14
milioane. Spre compara]ie, Real are 122 de milioane, iar Atletico
Madrid, 58 de milioane. La anul, aceste costuri vor cre[te, când
vor fi calculate [i venirile lui Griezmann [i De Jong.
Se [tie c` Barcelona are cea mai mare mas` salarial` nu
numai din Spania, ci [i din toat` Europa. Catalanii pl`tesc în total
501 milioane de euro pe an, în timp ce urm`toarea clasat`,
Manchester United, este la mare distan]`, pl`tind „doar” 375 de
milioane. Astfel, Barcelona e primul club de fotbal din lume care
dep`[e[te pragul salarial total de jum`tate de miliard de euro. În
plus, salariile anuale ale Barcelonei, de 501 milioane de euro,
reprezint` mai mult decât au ultimele 14 echipe clasate din La
Liga la un loc. Suma reprezint` mai mult decât salariile pl`tite
de Atletico Madrid, Sevilla [i Valencia la un loc. Fa]` de Real
Madrid, care pl`te[te 395 de milioane, distan]a salarial` este de

România Norvegia: iat` 3
secrete care s` ne
duc` mai aproape
de Euro 2020
România - Norvegia se joac` ast`zi, de la 21:45, pe Arena
Na]ional`. Elevii lui Cosmin Contra se afl` în fa]a meciului
care poate cânt`ri decisiv pentru calificarea la Euro 2020.
Dup` remiza ob]inut` cu Spania (1-1), norvegienii vin la
Bucure[ti pentru un meci de totul sau nimic. FRF a dezv`luit,
pe site-ul oficial, trei secrete pe care le putem specula pentru
victoria care s` ne duc` mai aproape de Euro 2020:

Re]eta succesului
139 de milioane de euro pe an. Aceast` cifr` reprezint` cea mai
mare diferen]` salarial` din istorie dintre cele dou` rivale.

Costurile pentru modernizarea stadionului
Camp Nou au crescut
În perioada ce urmeaz`, Barcelona are de achitat [i investi]ii
masive în ceea ce prive[te modernizarea [i acoperirea stadionului.
În prezent, Camp Nou este cea mai mare aren` din Europa, cu
o capacitate de 99.000 de locuri, îns` aceasta va cre[te la 105.000.
Costul acestei investi]ii a crescut de la 600 de milioane de
euro preconizate, la 685 de milioane, iar lucr`rile vor fi gata în
2024. Oricum, num`rul mediu de spectatori de la meciurile Barcelonei
a crescut cu 12 la sut` în ultimul an, de la 68.591 la 76.747. Barca
a avut [i încas`ri uria[e în ultimele 5 sezoane din competi]iile
europene, 345 de milioane de euro. La acest capitol a fost dep`[it`
doar de Real Madrid, care a încasat 383 de milioane de euro.
Per total, Barcelona a avut profit uria[ în ultimii 8 ani. Ultima
dat` când catalanii au fost pe pierderi s-a întâmplat în 2010, cu
o „gaur`” de 83 de milioane de euro.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

- Marc`m primii [i nu revin. În partidele oficiale disputate
în deplasare în ultimii 3 ani, Norvegia a suferit 6 înfrângeri.
De fiecare dat`, adversarul a deschis scorul. Nordicii nu au
capacitatea de a reveni în partid` în astfel de situa]ii, au
punctat doar cu Spania la 0-1 (1-2 final) [i Cehia la 0-2 (1-2
final). În rest, Irlanda de Nord, Azerbaidjan, Germania [i
Bulgaria au câ[tigat.
- R`bdare, cad în repriza secund`. Norvegia a primit 9
goluri în aceast` campanie, iar 8 dintre acestea au venit dup`
pauz`. Doar Spania a reu[it, pe teren propriu, un gol în prima
repriz`. În rest, toate celelalte echipe, inclusiv România la
Oslo, au punctat spre final. Mai mult decât atât, 6 din 9 goluri
au fost înscrise în ultimele 20 de minute!
- Viteza [i tehnica bat în`l]imea. Vom avea în fa]` un lot
în care nu mai pu]in de 9 juc`tori au peste 1,85 m în`l]ime!
Fie c` e vorba de funda[i centrali (Ajer, Hovland, Rosted),
mijloca[i (Saelness, Henriksen, Berge) sau vârfuri de atac
(Johnsen, Sorloth)! Pe de o parte un avantaj, statura se poate
întoarce împotriva nordicilor cu tehnic` [i vitez` aplicate
eficient în faza ofensiv`.

Programul grupei F din
preliminariile Euro 2020
15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia,
Suedia – Spania (ora 21:45)
15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia,
Spania – Malta (ora 21:45)
18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România,
Suedia – Feroe (ora 21:45).
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Cum se pot trage ı]epe‰
cu acela[i apartament!
Ie[eanul care a b\tut
recordul la acuza]ii penale!

Bursa bârfelor

Multe poze deocheate.
Iaca cu cine sunt [i cine le are
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva informa]iuni
tare simpatice [i amuzante de pe la noi de prin urbe, despre
un pulitician pe care vi l-am mai prezentat noi [i cu alt` ocazie
[i v-am spus mai multe treburi despre dumnealui. Ei, dac` nu
v` da]i seama despre cine e vorba, v` spunem c` protagonistul
este chiar nenea Z`rz`nel Timofmuc, conseleer local de la laberalii
din Podu Ro[. Babetele au aflat c` exist` [i circul` prin urbea
noastr` drag` ni[te poze tare compromi]`toare [i indecente cu
dumnealui, de când era mai tinerel [i mai destr`b`lat pe la
petreceri. Ei, dar nu v` teme]i, c` nu e vorba despre pozele
celea mai vechi, care au ap`rut deja pe internet, e vorba de cu
totul altele, \n care apar ambii fr`]iori. Cic` pozele cu pricina se
afl` la un b`ie]a[, prieten mai apropiat de-al dumnealor, pe care
ei au cam \nceput s`-l supere, de la o buc`]ic` de vreme, [i
acum aista se cam r`zbun` [i-i mai [antajeaz` din când \n când.
Dar, o s` v` ]inem noi la curent cu toate treburile istea...

Caut` fonc]ie mare. S-a dus
pân` departe pentru asta
|n continuarea rubricii de azi, babele bârfitoare vor s` v`
mai spun` ni[te nout`]uri tare interesante, tot de prin Târgul
nostru drag, unde unele personaje se preg`tesc s` fac` ni[te
combina]iuni, ca s` se aranjeze [i ele cu ni[te posturi frumu[ele
[i confortabile. Ei, v-am mai spus noi c` pe la capetal` a avut
loc, recent, un eveniment pentru fermierii din ]`ri[oara noastr`,
la care au participat mai mul]i omule]i [i de prin Târgu nostru,
unii cu fonc]ii de conducere. Cic` pe acolo s-a aflat [i o
cucoan`, pe care v-am mai prezentat-o [i cu alt` ocazie, pe
numele dumneaei Monicu]a Pandea, care e direftora[ adgiunct
pe la diref]iunea agrecol`. Acum, cic` cucoana asta s-a dus la
capetal` doar ca s` \ncerce s` se pun` bine cu [`fii `i mari,
poate, poate, vâneaz` [i ea postul cel mare, de direftor cu t`te
atribu]iile, c` nu mai suport` s` stea \n umbr`. Dar, despre
toate istea o s` v` mai povestim noi, cu alt` ocazie.

w Un individ care a mai
avut probleme cu legea a
fost pedepsit din nou de
judec`torii ie[eni

w Acesta a fost condamnat
\n urma unei \n[el`ciuni
w Anchetatorii spun c` ar fi
p`c`lit dou` femei cu
vânzarea unei locuin]e.
Un ie[ean pare s` fi b`tut recordul la
dosare penale [i la num`rul de infrac]iuni
de care a fost acuzat! Astfel, magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Ia[i au dispus acum
condamnarea lui Cristian Ababei, chiar dac`
acesta s-a \mp`cat cu una dintre p`r]ile
v`t`mate. Ababei a primit o pedeaps`
rezultant` de patru ani [i o lun` de închisoare,
plus o amend` penal` de 9.000 de lei,
pentru în[el`ciune, fals în declara]ii [i
participa]ie improprie la fals intelectual.
Instan]a a constatat c`, din amenda penal`
de 9.000 de lei, Ababei a achitat deja 4.280
de lei, r`mânând neachitat` suma de 4.720
lei. |n fapt, magistra]ii ie[eni au contopit
pedepsele primite \n trecut de individ, pentru
comiterea mai multor infrac]iuni: în[el`ciune,
fals în declara]ii, participa]ie improprie la
fals intelectual, tulburarea ordinii [i lini[tii
publice, amenin]are, distrugere, ultraj contra
bunelor moravuri [i conducere f`r` permis.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu este
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Promisiuni neonorate
Individul a fost trimis \n judecat` de
procurorii ie[eni pe data de 22 august 2017.

Anchetatorii au precizat c`, pe data de 10
iunie 2015, Cristian Ababei (47 de ani) ar
fi indus în eroare o femeie, cu prilejul
încheierii unui antecontract de vânzarecump`rare. „Inculpatul i-a creat p`r]ii v`t`mate
convingerea c` îi va vinde un imobil situat
în municipiul Ia[i, respectiv un imobil dintrun c`min de nefamili[ti situat pe strada
Vl`diceni. Inculpatul a determinat-o pe
femeie s` îi dea suma de 2.500 de lei, de[i
acesta nu avea inten]ia de perfecta vânzarea,
ci doar de a ob]ine în mod injust o sum`
de bani”, a declarat Monica Palaghia, primprocurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i.
Oamenii legii au ad`ugat c`, pe 2 iulie
2015, individul a procedat în acela[i mod,
inducând în eroare o alt` femeie, cu
promisiunea de vânzare a aceluia[i imobil.
Anchetatorii spun c`, de data aceasta, în
urma încheierii antecontractului de vânzare-

Se pune de o grev`.
O s` i se urce \n cap
La final de rubricu]`, babele bârfitoare vor s` v` mai zic`
câteva chestiu]e tare interesante, tot de prin urbea noastr` drag`,
despre unele personaje pe care vi le-am mai precizat noi [i cu
alt` ocazie, c` tare multe [i m`runte mai fac, de nu ai cum s`
nu-i observi. Cic`, de data asta, nenea Venerel L`bu] o s` aib`
parte de o mare surpriz` din partea unor angaja]i mai pozna[i,
pe care-i are pe la spetalul lui din urbe. Babetele au aflat c` pe
acolo se preg`te[te o grevuli]` interesant`, c` oamenii sunt tare
nemul]umi]i c` nu prea-[i iau lefurile la timp. Dar, cic` unii
dintre ei nu sunt prea bucuro[i nici de condi]iile de lucru pe
care le au, c` patrona[ul nostru nu prea se ]ine de cuvânt. Acum,
om vedea ce s-o \ntâmpla [i v` ]inem la curent, cât de curând.
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cump`rare, acesta ar fi ob]inut suma de
3.000 de euro. „Pe 2 iulie 2015, inculpatul
Ababei Cristian a f`cut declara]ii
necorespunz`toare adev`rului în fa]a notarului
public cu privire la situa]ia juridic` a
imobilului în discu]ie. Astfel, el a determinat
încheierea [i autentificarea antecontractului
de vânzare-cump`rare. Prin acelea[i ac]iuni,
inculpatul a determinat furnizarea unor
informa]ii necorespunz`toare adev`rului”, a
ad`ugat prim-procurorul Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i. Procurorii sus]in c`
totul a ie[it la iveal` dup` ce prima parte
v`t`mat` a formulat o plângere penal`
împotriva lui Cristian Ababei. Anchetatorii
au mai men]ionat c`, pe parcursul cercet`rilor,
individul i-a returnat femeii suma primit`
de la ea.
De asemenea, oamenii legii au subliniat
c` individul are antecedente penale.
Ciprian NEDELCU

