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Semnul ap`rut
pe gamba
unei tinere
avea s`-i
schimbe via]a!
O ie[eanc` a fost la un
pas de deces, de la o
simpl` umfl`tur`. S-a
tratat acas`, f`r` a
consulta un medic,
crezând c` va sc`pa.
Medicii i-au pus un
diagnostic care o va
urm`ri toat` via]a
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Lovitur` dur`
\ncasat`
de un medic
ie[ean!

Ie[eanca sus]ine c` a
f`cut toate demersurile
pentru a afla ce s-a
\ntâmplat cu cel mai
pre]ios obiect din colet.
A pl`tit 1.300 de dolari
pentru o carte care o
ajut` \n domeniul unde
lucreaz`. Medicul sus]ine
c` a fost ignorat de c`tre
reprezentan]ii firmei de
curierat, iar situa]ia
nu s-a rezolvat

Cer \nsorit
Max: 23 grade C
Min: 10 grade C
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La un pas de
dezastru.
Co[mar pentru
pasagerii unei
curse Blue Air
Emo]ii pentru zeci de
pasageri ai unei curse
Blue Air din Germania
spre Ia[i. Oamenii au
a[teptat cu orele s`
poat` ajunge pe
Aeroportul Interna]ional
Ia[i, f`r` a primi prea
multe explica]ii. Culmea,
nu aveau nici m`car
bagajele \nc`rcate la
bordul aeronavei
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V`rul primarului,
direct la medicina
legal` dup` ce a
primit un pahar
\n cap de la un
rival politic
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La un pas de dezastru.
Co[mar pentru pasagerii
unei curse Blue Air. Au
r\mas zeci de minute
bloca]i `n avion, f\r\
s\ poat\ face ceva
Situa]ie de co[mar pentru pasagerii unei aeronave care
circula pe ruta Koln (Germania)- Ia[i. Zborul ce ar fi trebuit
s` ajung` la Ia[i la orele prânzului a avut o \ntârziere de
câteva ore bune, spre nemul]umirea pasagerilor. Concret,
zborul Blue Air 0B6822 (B735) pe ruta Koln-Ia[i, din data de
14 octombrie, a avut o \ntârziere de câteva ore bune, dup`
ce pe aerogara din Germania au fost probleme legate de
\nc`rcarea bagajelor. Unul din pasageri a povestit co[marul
prin care a trecut [i cum s-a ajuns la o asemenea \ntârziere.
„Cursa Blue Air Koln-Ia[i a avut o \ntârziere foarte mare.
Urma s` plec`m undeva pe la 12:40, numai c` avionul a avut
o \ntârziere la sosire de vreo 90 de minute. Apoi, dup` ce
ne-am \mbarcat, am mai stat \nc` 90 de minute \n avion. Este
un mare semn de \ntrebare [i pentru noi. Ni s-a spus c` sau pierdut bagajele [i c` trebuie s` a[tept`m. Nu [tiu dac`
situa]ia nu a fost alta [i problema a plecat de la ei. Cert este
c` am ajuns la Ia[i foarte târziu, undeva dup` ora 19:00”, au
ar`tat reprezentan]ii companiei Blue Air. Pe de alt` parte,
reprezentan]ii companiei au men]ionat faptul c` problema a
fost cauzat` de banda de bagaje a aerog`rii din Koln, lucru
care a dus la \ntârziere. „Au fost probleme generate de banda
de bagaje, ceea ce a dus la \ntârzierea respectiv`. Nu a fost
o problem` care a ]inut de noi, ci de ceea ce a fost la
aeroport”, au ar`tat reprezentan]ii companiei aeriene.

Probleme peste probleme
Compania Blue Air a ajuns s` se confrunte cu tot mai
multe probleme din cauza aeronavelor. Cea care a efectuat
zborul Koln-Ia[i are o vechime de 28.6 ani [i a intrat pentru
prima dat` \n serviciul companiei Lufthansa \n 1991. Blue Air
o folose[te din anul 2016.
Aeronava a efectuat \n ultima vreme mai multe zboruri,
media fiind de patru curse pe zi. Flota companiei Blue Air
este una destul de veche, avioanele având probleme peste
probleme. O astfel de problem` a fost acum câteva zile, când
cursa de la Munchen a avut dificult`]i la trenul de aterizare.
Cursa Boeing 737- 85R efectuat` de compania Blue Air a avut
probleme la un senzor, ceea ce a îngreunat aterizarea în
condi]ii normale a aeronavei. Avionul cu 120 de oameni la
bord s-a învârtit deasupra ora[ului o vreme, pân` când lucrurile
au reintrat în normal, iar aeronava a reu[it s` revin` cu bine
la sol. Aeronava respectiv` are o vechime de peste dou`
decenii. Avionul Boeing 737+800 se num`r` printre cele mai
vechi din flota companiei. Aeronava are aproape 21 de ani
vechime [i a fost produs` de o companie american`. Din 2016
se afl` \n serviciul Blue Air.
Continuarea pe ww.bzi.ro
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Detalii [ocante. Fraude
grosolane pe asfaltarea
drumurilor din jude].
{oselele au explodat
w Am`nunte incredibile ies la iveal` \n
cazul asfalt`rii drumurilor jude]ene din
Ia[i
w Contractele date cu dedica]ie au
explodat, iar drumurile au ajuns s` se
surpe
w La mijloc sunt sume uria[e
w Pe sectoare \ntregi de drumuri s-a furat
material cât \ncape
Ies la iveal` tot mai multe detalii despre modul cum autorit`]ile
ie[ene \n]eleg s` trateze proiectele de modernizare a drumurilor
din jude]. Dou` astfel de cazuri au ie[it recent la iveal`, cazuri
care demonstreaz` [i cum se atribuie contractele pentru asfaltare.
Este cazul DJ 280 B Târgu Frumos- Cucuteni, dar [i DJ 281 C
Bl`ge[ti- Cotnari.
Lucrarea \n ambele cazuri a dat rateu, proiectul s-a dus de
râp`, \n vreme ce constructorul a luat banii lini[tit. |n ambele
situa]ii a fost vorba despre societatea Eky Route, firm` care s-a
lipit mai mereu la contractele cu jude]ul. Cum s-a ajuns \ns` la
o asemenea nenorocire pentru locuitorii jude]ului? |n cazul DJ
280 B Târgu Frumos- Cucuteni, drum pe o lungime de 9,2 km,
s-a constatat un furt grosolan la materiale, fiind pus un strat de
3 centimetri, \n loc de patru, de asfalt. Inspectorii de la Inspectoratul
de Stat \n Construc]ii (ISC) au constatat problema [i au \ntocmit
trei procese-verbale de neconformitate \n acest caz. |n plus,
referatele f`cute de dirigintele de [antier s-au f`cut nev`zute,
dup` ce s-a v`zut cum s-a lucrat. Practic, toat` gol`nia a fost
acoperit` subit, tocmai pentru ca cei vinova]i s` nu fie tra[i la
r`spundere. Pentru c` totul a bubuit, Eky Route s-a apucat s`
frezeze drumul [i s` acopere furtul.

Lucrurile sunt \ns` mai grave decât par
Cotidianul BUNå ZIUA IA{I a semnalat pe larg aceast`
problem`, \ns` institu]iile statului nu au mi[cat niciun deget.
Modul de lucru de la Consiliul Jude]ean, de la Direc]ia de
Administrare a Drumurilor [i Podurilor, ar trebui cercetat \n
am`nunt de organele de anchet`. Oamenii din aceste institu]ii ar
trebui \nlocui]i de urgen]`. De[i aceste aspecte au fost semnalate
pe larg \n paginile cotidianului BUNå ZIUA IA{I, nimeni nu s-a
sesizat, iar m`surile au \ntârziat s` apar`. Astfel de fraude nu
trebuie acoperite, ci dimpotriv`. Cât timp s-a aflat PSD la vârful
jude]ului, am semnalat derapajele de la litera legii. |n momentul
\n care va veni PNL, vom trage un semnal de alarm` de fiecare

dat` când se vor \ntâmpla lucruri ciudate. To]i cei care au gre[it
[i au furat din bunul public, ar trebui s` pl`teasc`.

Un alt drum s-a dus la vale
O alt` situa]ie ciudat` este [i cea de pe DJ 281 C Bl`ge[tiCotnari. Recent, pe o por]iune considerabil` din cei 25 km, au
\nceput s` apar` gropile. Constructorul, Eky Route, cei de la Direc]ia
de Drumuri, dar [i conducerea CJ, au dat vina pe camioanele de
mare tonaj care circul` pe acolo, de[i lucrarea nu ar fi gata.
Anomalia este una uria[`, iar \n acest caz, stratul de asfalt ar fi
fost redus considerabil. |n loc de circa 6 centimetri, s-au pus doar
4 centimetri, ceea ce a dus la cr`parea [oselei [i apari]ia gropilor.
Chiar ieri, cei implica]i au discutat despre cum s` acopere gaura
pe partea DJ 281 C. S-a decis c` firma care lucreaz` este de vin`
[i c` trebuie s` refac` proiectul. Eky a depus ofert` \n condi]iile
\n care al]i constructori au ar`tat c` proiectul este subevaluat, la
mijloc fiind vorba de 44 de milioane de lei. Conducerea Consiliului
Jude]ean ridic` din umeri [i de aceast` dat`. Maricel Popa ar trebui
s`-l ia la \ntreb`ri pe Ciprian Ciucan, directorul DJADP, pentru
toate aceste probleme ap`rute [i combina]ii pe sub mân`. {eful CJ
nu ar trebui s` \nchid` ochii la toate afacerile derulate din banii
publici, ci dimpotriv`. „Au fost ma[ini agricole care au trecut pe
acolo, drumul este proiectat la un tonaj de maxim 15 tone. Am
apelat la institu]iile statului s` fac` verific`ri. Sunt ma[ini de balast
care stric` drumurile. Directorul trebuie s` vorbeasc` cu constructorul.
Nu [tiu dac` de vin` e constructorul. Drumul a fost proiectat la
un tonaj, este \nc` \n garan]ie. Constructorul va reface totul. Al
doilea strat de asfalt va fi pus \n prim`var`”, a spus Maricel Popa.
Practic, acum, constructorul \ncearc` s` acopere prostia f`cut` dup`
ce g`urile au umplut [oseaua.
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
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Show `ntr-o familie din Ia[i:
ı[i-a incendiat bebelu[ul [i
iubita!‰ Autorit\]ile au intrat
`n alert\!
Un scandal izbucnit \ntr-o familie din
Ia[i a pus autorit`]ile \n alert`. Un apel la
112 avea s` anun]e c` un bebelu[ [i o
tân`r` s-ar fi aflat \ntr-o locuin]` cuprins`
de fl`c`ri, din comuna Le]cani. |n urma
incidentului, un b`rbat a fost condamnat.
Un individ s-a ales cu o pedeaps` din
partea judec`torilor ie[eni. Astfel, magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Ia[i au dispus
condamnarea lui Mircea Hriscu la doi ani
de \nchisoare, pentru s`vâr[irea infrac]iunii
de distrugere. Mai mult, judec`torii au
men]inut m`sura arest`rii preventive a lui
Hriscu, dispus` pe 21 martie 2019. Totodat`,
instan]a a confiscat de la individ o brichet`
de culoare alb`. De asemenea, a constatat
c` persoana v`t`mat` nu s-a constituit parte
civil`.

De la ce a pornit totul
Pe data de 19 martie 2019, un apel la
112 avea s` alerteze autorit`]ile. Potrivit
apelantului, \ntr-un imobil incendiat din
comuna Le]cani s-ar fi aflat o tân`r`, cu
bebelu[ul ei.
A fost luat` decizia ca elicopterul SMURD
s` plece c`tre locul solicit`rii.

Câteva echipaje de pompieri au plecat
spre satul Cogeasca.
Ajun[i la fa]a locului, salvatorii au g`sit
incendiul lichidat de vecini. |n locuin]` nu
a fost g`sit` vreo persoan`. Oamenii legii
au constatat c`, de fapt, Mihai H., de 27
de ani, ar fi ajuns la casa \n care locuia
cu o tân`r` de 17 ani, \n concubinaj.
|mpreun` cu aceasta a adus pe lume o
feti]` de câteva luni.
|ntre concubini ar fi izbucnit o ceart`,
iar, \n acele momente, \n cas` era [i tat`l

tân`rului. Dup` un schimb de replici dur
\ntre cei doi b`rba]i, femeia a luat copilul
[i a plecat. La scurt timp, spun anchetatorii,
tat`l tân`rului, Mircea Hriscu, ar fi incendiat
dou` camere din imobil. Vecinii au observat
incendiul [i au s`rit \n ajutor, reu[ind s`l sting` \n scurt timp.
De asemenea, casa nu a fost avariat`
foarte tare, aceasta fiind \n construc]ie.
Ulterior, poli]i[tii au deschis un dosar penal
[i i-au audiat pe cei implica]i.
Ciprian NEDELCU

Zeci de ie[eni au cerut ajutorul poli]i[tilor
O nou` zi plin` de solicit`ri la Ia[i.
Poli]i[tii ie[eni au intervenit la peste 160
de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.
Au aplicat 400 de sanc]iuni contraven]ionale,
iar în urma ac]iunilor [i interven]iilor efectuate
au fost sesizate peste 35 de infrac]iuni.
„Poli]i[tii au ac]ionat \n jude]ul Ia[i, pentru
prevenirea faptelor antisociale [i men]inerea
ordinii [i siguran]ei publice. Au fost organizate

9 ac]iuni [i s-a intervenit la 166 de evenimente,
dintre care 156 au fost sesizate prin 112”,
au precizat poli]i[tii ie[eni.

Multe infrac]iuni
În urma activit`]ilor, au fost sesizate
37 de infrac]iuni. Totodat`, pentru neregulile
constatate, poli]i[tii au aplicat 400 de sanc]iuni

contraven]ionale, în cuantum de 243.190 de
lei. Siguran]a rutier` [i salvarea de vie]i
sunt, de asemenea, priorit`]i ale Poli]iei
ie[ene. Astfel, poli]i[tii rutieri au desf`[urat
activit`]i pentru prevenirea accidentelor de
circula]ie. Au fost re]inute în vederea
suspend`rii 45 de permise de conducere
[i au fost retrase trei certificate de înmatriculare.
Drago[ SAVIN

Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]` Sf. Spiridon Ia[i
organizeaz` concurs, in conformitate cu prevederile HG 286/2011,
cu modific`rile si complet`rile ulterioare, pentru ocuparea
urm`toarelor posturi contractuale vacante, pe perioad` nedeterminat`:
- 1 post asistent medical sef pentru Laboratorul de endoscopie
digestiva, diagnostica si terapeutica, specialitatea radiologie;
- 1 post asistent medical sef pentru Laboratorul de radiologie
si imagistica medicala, specialitatea radiologie;
- 1 post asistent medical sef pentru Laboratorul de analize
medicale, specialitatea laborator clinic;
Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs
si a ocuparii functiilor de asistent sef sunt:
- asistent medical sef pentru Laboratorul de endoscopie
digestiva, diagnostica si terapeutica:
- diploma de bacalaureat;
- diploma de scoala sanitara postliceala / scoala sanitara
cu echivalare, specialitatea radiologie;
- examen de grad principal;
- minim 5 ani vechime in functia de asistent medical,
specialitatea radiologie;
- asistent medical sef pentru Laboratorul de radiologie si
imagistica medicala, specialitatea radiologie
- diploma de bacalaureat;
- diploma de scoala sanitara postliceala / scoala sanitara
cu echivalare, specialitatea radiologie;
- examen de grad principal;
- minim 5 ani vechime in functia de asistent medical,
specialitatea radiologie;
- asistent medical sef pentru Laboratorul de analize medicale,
specialitatea laborator clinic
- diploma de licenta in specialitatea laborator clinic;
- examen de grad principal;
- minim 5 ani in functia de asistent medical, specialitatea
laborator clinic.
Înscrierile se fac in perioada 17.10.2019 – 30.10.2019 ora
16.00 la Biroul Personal al spitalului.
Concursul se va sus]ine la sediul Spitalului Clinic Jude]ean
de Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i din bld. Independen]ei nr. 1 si
va consta din prob` scris` [i prob` interviu.
Proba scris` va avea loc în data de 11.11.2019 începand
cu ora 09,00 si proba interviu va avea loc în data de 15.11.2019.
ora 09.00.
Detalii cu privire la con]inutul dosarului de înscriere,
calendarul desf`[ur`rii concursului, bibliografia [i tematica vor
fi afi[ate la avizierul unita]ii [i pe site-ul spitalului.
Rela]ii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Jude]ean de
Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i, între orele 08.00 -16.00 [i la tel.
0232/240.822, int. 248

Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]` Sf. Spiridon Ia[i
organizeaz` concurs, in conformitate cu prevederile HG 286/2011,
cu modific`rile si complet`rile ulterioare, pentru ocuparea
urm`toarelor posturi contractuale de execu]ie vacante, pe
perioad` nedeterminat`:
- 8 posturi brancardier, f`r` vechime;
- 17 posturi infirmier`, [coal` general`, 6 luni vechime în
activitate;
- 7 posturi infirmiera debutant, [coal` general`, f`r` vechime;
- 27 posturi îngrijitoare, [coal` general`, f`r` vechime;
Depunerea dosarelor se realizeaza in perioada 17.10.2019
– 30.10.2019 inclusiv, pana la ora 16.00, la Biroul Personal al
spitalului.
Concursul se va sus]ine la sediul Spitalului Clinic Jude]ean
de Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i din bld. Independen]ei nr. 1 si
va consta din:
- prob` scris` (rezolvarea unor teste grila si redactarea
unei lucr`ri);
- prob` interviu.
Proba scris` va avea loc în data de 12.11.2019 începand
cu ora 09.00 iar proba interviu se va desf`[ura în data de
18.11.2019 incepand cu ora 09.00.
Detalii privind con]inutul dosarului de înscriere, calendarul
desf`[ur`rii concursului, bibliografia [i tematica vor fi afi[ate
la avizierul unita]ii [i pe site-ul spitalului, www.spitalspiridon.ro.
Rela]ii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Jude]ean de
Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i, tel. 0232/240.822, int. 248, între
orele 0800 -1600.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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A fost lovit\ de un
autoturism. A ajuns de
urgen]\ la spital
O femeie din Ia[i a fost transportat` la spital dup` ce a
fost implicat` \ntr-un accident rutier. Aceasta a fost lovit` de
un autoturism, \ncercând s` traverseze strada prin loc nepermis.
„|n cursul zilei de mar]i, la Unitatea de Primire Urgen]e
a Spitalului «Sf. Spiridon» din Ia[i a fost transportat` o pacient`
\n vârst` de 29 de ani. Aceasta a fost preluat` de un echipaj
medical, \n urma unui apel la 112. Medicii au constatat c`
aceasta a fost implicat` \ntr-un accident rutier, \n calitate de
pieton”, precizeaz` prof. dr. Diana Cimpoe[u, coordonator
UPU-SMURD Ia[i.
Pacienta care a fost transportat` la spital s-a ales cu mai
multe traumatisme [i contuzii.
„Pacienta a fost transportat` la spital pentru a primi \ngrijiri
medicale. Astfel, a fost diagnosticat` cu traumatism craniocerebral, traumatism toraco-abdominal [i o fractur` la nivelul
piciorului drept. Aceasta a fost internat` la Ortopedie, pentru
a beneficia de tratament de specialitate”, adaug` prof. dr.
Diana Cimpoe[u.
Cristian HITRUC

Universitatea ıCuza‰ din
Ia[i, `n top cele mai bune
institu]ii educa]ionale
Universitatea „Cuza” figureaz` între primele trei universit`]i
din România. Asta în a VI-a edi]ie a QS EECA Ranking. Este
vorba despre Emerging European and central Asian. „Cuza” a
fost pozi]ionat` pe locul 68 din cele 354 de universit`]i. Aceasta
a înregistrat un scor mediu mai ridicat, o cre[tere cu 71 la sut`
\n media clasamentului. De asemenea, [i cu 57,4 la sut` mai
ridicat decât media universit`]ilor autohtone. Totul se raporteaz`
la cele prezente în clasament. Edi]ia a luat în calcul cu 53 de
universita]i mai multe decât anul trecut, din România fiind evaluate
14 institu]ii de înv`]`mânt. Clasamentul QS EECA Ranking ia în
considerare 10 indicatori. „Reputa]ia academic` - pondere 30 la
sut`, reputa]ia din partea angajatorilor - pondere 20 la sut`”, arat`
oficialii clasamentului. {i raportul student/cadru didactic are o
pondere de 10 la sut`. Lucr`ri pe facultate - pondere 10 la sut`.
Re]eaua interna]ional` de cercetare - pondere 10 la sut`. Impactul
web - pondere 5 la sut`. Cadre didactice cu titlu de doctor pondere cinci la sut`. Cit`ri pe lucrare [tiin]ific` - pondere cinci
la sut`. Cadre didactice interna]ionale - pondere 2,5 la sut`.
Studen]i interna]ionali - pondere 2,5 la sut`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Lovitur\ dur\ `ncasat\ de un
medic ie[ean! O carte extrem
de scump\ i-a disp\rut din
colec]ie. Poli]ia a intrat pe fir!
w Ie[eanca sus]ine c` a f`cut toate
demersurile pentru a afla ce s-a \ntâmplat
cu cel mai pre]ios obiect din colet

Un medic din Ia[i a avut parte de o surpriz` nepl`cut` dup`
ce a trimis mai multe colete din Luxemburg. O parte din colete
au ajuns la destina]ie, \ns` cel mai important a disp`rut. „Pe data
de 25 septembrie am trimis coletele c`tre Ia[i. Erau mai multe
haine, pantofi, lucruri personale, iar \ntr-unul din colete se afla
cartea, acel tratat pentru reconstruc]ia sânului, cump`rat din
Luxemburg. Pachetele au ajuns la Ia[i pe 28 septembrie, acas`
la prietena mea”, poveste[te medicul. Când a ajuns \n Ia[i [i a
mers s` ia lucrurile trimise, a avut un [oc. „A doua zi, pe 29
septembrie, am ajuns [i eu la Ia[i. Am fost s` iau pachetele, \ns`
nici prin cap nu mi-a trecut c` lipse[te vreunul. Când am num`rat
coletele, care trebuiau s` fie trei la num`r, [i o pung`, o saco[`,
am v`zut c` lipse[te un colet. Era cel cu cartea”, sus]ine ie[eanca.
Aceasta a sunat imediat la firma de curierat, dar, fiind duminic`,
nu i-a r`spuns nimeni. „Am sunat [i a doua zi, a treia zi. Cei de
acolo mi-au dat asigur`ri c` situa]ia se rezolv`, \ns` când am
sunat din nou, dup` vreo dou` zile, nu mi-a mai r`spuns nimeni
de la Romfour. Am v`zut c` nu \[i dau interesul s` rezolve situa]ia
[i am cerut s` vorbesc cu un superior, dar nu m-au b`gat \n
seam`. |n cele din urm` am depus sesizare la OPC”, spune
medicul ie[ean.

A disp`rut cartea de 1.300 de dolari
Medicul sus]ine c` pe data de 2 octombrie a primit o veste
bun`. „M-a sunat o dispecer` s` \mi spun` c` mi-au g`sit coletul,
s` vin s` \l iau. Asta dup` ce sunasem [i [oferul de pe microbuz
\mi spunea c` nu mai [tie dac` a fost \n Luxemburg. Am \n]eles
c` aceste colete ajung mai \ntâi \n Budapesta, de acolo sunt
trimise c`tre România, iar apoi de la F`lticeni, la Ia[i”, spune
ie[eanca. Aceasta s-a dus la sediul Romfour din Ia[i s` ridice
coletul pierdut. „Când am ajuns, doamna de acolo habar nu avea
ce vorbea. Nu [tia c` trebuie s` \mi dea un colet. L-am luat, am
v`zut c` e sigilat [i am plecat”, mai spune femeia. |ns` p`]ania
femeii nu s-a oprit aici. Când a desf`cut coletul, a crezut c`
\nnebune[te. „Eu eram bucuroas` c` l-au g`sit, dar când am
despachetat, am v`zut c` singurul lucru care lipsea era cartea.

Toate celelalte lucruri erau \n pachet, numai cartea nu”, spune
femeia. Aceasta sus]ine c` abia când a fost pierdut coletul a fost
\ntrebat` ce con]ine. „Le-am spus c`, pentru mine, un lucru de
valoare e cartea. Ei \mi spuneau de bijuterii, ceas, telefon.
Le-am spus atunci [i pre]ul c`r]ii, care a disp`rut. Nu [tiu cine
ar fi putut s` ia acea carte”, sus]ine Angela Tecuceanu.

Reclama]ii la OPC, Poli]ie [i ANAF
Medicului i s-a repro[at c` nu a desf`cut coletul \n momentul
\n care \l ridicase din sediul din Ia[i. „Când l-am v`zut sigilat,
nu mi-a trecut prin cap c` lipse[te ceva. Când am desf`cut
pachetul, acas` am v`zut c` era doar sigla Romfour, sub pachet,
nu [i ceea ce folosisem eu ca s` sigilez cutia. Deci cineva umblase
la cutie. Nu mai spun c` nu mi-au dat bon fiscal, pentru c` nu
func]iona casa de marcat, [i pentru c` m` gr`beam, m-au trecut
pe caiet”, spune medicul. Aceasta a depus reclama]ii la Protec]ia
Consumatorilor, dar [i la ANAF [i Poli]ie. „Am zis c` \i mai las
o zi, s` v`d dac` reac]ioneaz` \n vreun fel, dar nu s-a \ntâmplat
nimic”, mai spune medicul.
Reprezentan]ii Romfour nu au putut fi contacta]i de reporterii
Bun` Ziua Ia[i pentru a oferi un punct de vedere \n leg`tur` cu
aceast` sesizare.
Raluca COSTIN
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Exclusiv! Accident mortal
stupid pe str\zile Ia[ului. O
femeie a murit dup\ ce so]ul
ei a f\cut o manevr\ gre[it\!
w O femeie a murit \ntr-un accident stupid
petrecut \n jude]ul Ia[i
w Se afla \ntr-o c`ru]` când so]ul ei a
f`cut o manevr` gre[it`.
Accident stupid la Ia[i. O femeie a murit dup` ce a c`zut
dintr-o c`ru]`. Mai precis, zilele trecute, Nicoleta Aursulesei [i
so]ul ei Neculai au mers pe câmp, undeva \n comuna Deleni, s`
adune coceni. Au muncit câteva ceasuri [i au \nc`rcat o c`ru]`
cu vârf. Femeia s-a urcat \n c`ru]`, \ns`, la un moment dat, so]ul
ei a f`cut o manevr` gre[it`, iar atelajul s-a r`sturnat \ntr-un [an].
Imediat martorii au sunat la num`rul de urgen]` 112. Au cerut
ajutor pentru c` femeia fusese r`nit`. Un echipaj medical a ajuns
la scurt timp la locul indicat. Dup` ce i-a acordat câteva \ngrijiri
medicale, medicii au hot`rât s` o transporte de urgen]` la spital.
Asta se \ntâmpla undeva \n jurul orei 17:00. La câteva ore distan]`,
mai precis la 20:45, femeia a decedat pe un pat de spital din Ia[i.

Se fac verific`ri
Poli]i[tii ie[eni fac verific`ri \n acest caz. „A fost \ntocmit un
dosar penal sub aspectul comiterii infrac]iunii de ucidere din
culp`. Cercet`rile continu` pentru stabilirea \ntregii situa]ii de
fapt”, au precizat poli]i[tii ie[eni. So]ul femeii, cel care a condus
c`ru]a, a fost testat cu aparatul alcooltest. |n urma test`rii s-a

stabilit c` acesta avea o alcoolemie de 0,86 miligrame alcool pur
\n aerul expirat. Dintr-o prostie, mai mul]i copii au r`mas acum
f`r` mam`. Anchetatorii cred c` dac` b`rbatul nu s-ar fi aflat sub
influen]a b`uturilor alcoolice, nu s-ar fi ajuns la o asemenea
tragedie. Trupul ne\nsufle]it al femeii a fost transportat la Institutul
de Medicin` Legal` (IML), pentru necropsie. Urmeaz` s` se
stabilieasc` de ce a decedat femeia. Familia acesteia se preg`te[te
acum de \nmormântare. Dumnezeu s` o ierte!
Drago[ SAVIN
dragos.savin@bzi.ro

Campanie de screening pentru depistarea precoce a
cancerului mamar, de colon, prostat\ [i col uterin
Institutul Regional de Oncologie (IRO)
Ia[i organizeaz` ast`zi, de la ora 14:00, la
Ateneul Na]ional din Ia[i, un eveniment de
prevenire a cancerului.
Reprezentan]ii IRO vor prezenta campaniile
de screening ini]iate [i desf`[urate pentru
depistarea precoce a cencerului mamar, de
colon, de prostat` [i de col uterin. |n cadrul
evenimentului vor fi invitate [i dou` paciente
care au suferit de o interven]ie chirurgical`
de extirpare a sânilor ca urmare a cancerului
de sân. Acestea vor povesti \ntreaga experien]`

prin care au trecut \nainte de a lua decizia
de a apela la implantul mamar. Totodat`,
evenimentul va fi intercalat cu un program
artistic, format din cântece [i poezii. La
nivel mondial, luna octombrie este luna
dedicat` con[tientiz`rii [i preven]iei cancerului
de sân.
În România, aproximativ 6.000 de femei
sunt diagnosticate anual cu acest tip de
cancer. A[adar, nu întâmpl`tor s-a ales ca
întreaga lun` s` se desf`[oare activit`]i ale
Institutului de Oncologie, în încercarea de

Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i
organizeaza urmatorul concurs pentru ocuparea func]iilor
contractuale vacante:
- 1 post de economist specialist IA/Serviciul RUNOS,
diploma de licenta in studii economice, vechime minim
6 ani si 6 luni in specialitate;
- 1 post de economist specialist IA/ Serviciul Managementul
calitatii serviciilor medicale, diploma de licenta in studii
economice, vechime minim 6 ani si 6 luni in specialitate;
- 1 post de secretar, cu studii medii, diploma de bacalaureat,
vechime minim 6 luni in activitate pentru Sectia clinica ATI;
- 1 post sef Birou Aprovizionare, diploma de licenta in
studii economice, minim 2 ani vechime in specialitate;
- 2 posturi de muncitor calificat III (liftier III si lenjer III),
certificat de calificare in meserie, minim 3 ani vechime
in meserie;
- 1 post de muncitor calificat IV (liftier IV), certificat de
calificare in meserie, fara vechime.
Depunerea dosarelor de inscriere se realizeaza in perioada
17.10.2019 – 30.10.2019 inclusiv, pana la ora 1600 la Biroul
Personal al spitalului.
Concursul se va sus]ine la sediul Spitalului Clinic Jude]ean
de Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i din bld. Independen]ei nr. 1 si
va consta în urm`toarele probe:
- proba scris` const` în:
- rezolvarea unui test grila pentru posturile de economist
specialist IA din cadrul Serviciului RUNOS si Serviciului
Managementul calitatii serviciilor medicale
- lucrare scris` pentru celelalte posturi (sef Birou aprovizionare,
secretar, muncitori calificati);
- proba interviu
Proba scris` va avea loc în data de 07.11.2019 începand
cu ora 1000, iar proba interviu se va desfasura în data de
13.11.2019 incepand cu ora 1000.
Detalii cu privire la con]inutul dosarului de înscriere,
calendarul desf`[ur`rii concursului, bibliografia [i tematica vor
fi afi[ate la avizierul unita]ii [i pe site-ul spitalului www.spitalspiridon.ro.
Rela]ii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Jude]ean de
Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i, între orele 08.00 -16.00, pe site-ul
spitalului www.spitalspiridon.ro [i la tel. 0232/240.822, int. 248.

a informa pacien]ii despre cum pot preveni
cancerul. Speciali[tii sus]in c` num`rul
persoanelor diagnosticate cu cancer mamar
ar putea fi redus dac` controalele medicale
[i evalu`rile de screening ar fi f`cute mult
mai frecvent. Pe parcursul întregii luni
octombrie, au loc ac]iuni organizate cu
scopul de a determina marea mas` de femei
s` con[tientizeze pericolele acestei boli [i
op]iunile existente pentru preven]ia [i
diagnosticarea timpurie a acesteia.
Bianca CIUBOTARIU
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Finan]ele ie[ene vând
un autoturism Infiniti,
cu 6.000 de euro
|n perioada urm`toare, pe data de 24 octombrie, Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice (AJFP) Ia[i organizeaz` o
licita]ie pentru vânzarea unor bunuri ce apar]in societ`]ii
debitoare Everlight Solutions SRL. Este vorba despre un
autoturism marca Daewoo Matiz, fabricat \n 2008, cu un pre]
de pornire de 1.425 lei.
Lista este completat` de un autoturism Infiniti EX35,
fabricat \n 2008, cu un pre] de pornire de 28.725 lei, aproape
6.000 de euro. „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. Pentru
participarea la licita]ie ofertan]ii depun, cu cel pu]in o zi
înainte de data licita]iei, urm`toarele documente: oferta de
cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare sau a constituirii
garan]iei sub forma scrisorii de garan]ie, reprezentând 10 la
sut` din pre]ul de pornire a licita]iei”, sunt condi]iile de
participare.

Cine era \n firm`
Conform datelor financiare, societatea Everlight Solutions
SRL, cu obiect de activitate „realizare software la comand`”,
se afl` \n faliment de la finalul anului 2016. Atunci, cifra de
afaceri era de 1,1 milioane lei, profit de doar 10.944 lei, datorii
de 1,6 milioane lei, cu 25 de angaja]i. Trei asocia]i sus]ineau
firma: Irinel Vasile Zlate, Alexandru Uglea [i Elvis Marian
Ciocoiu. Cele mai multe p`r]i sociale erau de]inute de
Synthventure SRL, controlat` de aceia[i asocia]i.
Ciprian BOARU

Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]` Sf. Spiridon Ia[i
organizeaz` concurs, in conformitate cu prevederile HG 286/2011,
cu modific`rile si complet`rile ulterioare, pentru ocuparea
urm`toarelor posturi contractuale de execu]ie vacante, pe
perioad` nedeterminat`:
- 1 post asistent medical principal cu studii superioare,
minim 5 ani vechime ca asistent medical in specialitatea
medicina generala;
- 6 posturi asistent medical cu studii superioare, minim 6
luni vechime ca asistent medical specialitatea medicin`
general`;
- 6 posturi asistenti medicali debutanti cu studii superioare,
f`r` vechime, specialitatea medicina generala.
- 15 posturi asistenti medicali cu studii postliceale, minim
6 luni vechime ca asistent medical specialitatea medicin`
general`;
- 1 post asistent medical cu studii postliceale, minim 6
luni vechime ca asistent medical în specialitatea farmacie;
- 4 posturi asistent medical principal cu studii postliceale,
minim 5 ani vechime in specialitatea medicin` generala;
- 20 posturi asistenti medicali debutanti, cu studii postliceale,
f`r` vechime, specialitatea medicina generala;
- 1 post asistent medical debutant, cu studii postliceale,
f`r` vechime, specialitatea farmacie;
Depunerea dosarelor se realizeaza in perioada 17.10.2019
– 30.10.2019 inclusiv, pana la ora 16.00, la Biroul Personal al
spitalului.
Concursul se va sus]ine la sediul Spitalului Clinic Jude]ean
de Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i din bld. Independen]ei nr. 1 si
va consta din:
- prob` scris` (rezolvarea unor teste grila si redactarea
unei lucr`ri);
- prob` practic`;
- prob` interviu.
Proba scris` va avea loc în data de 11.11.2019 începand
cu ora 09,00, proba practic` va avea loc în data de 15.11.2019
începând cu ora 09,00 iar proba interviu se va desf`[ura în
data de 21.11.2019 incepand cu ora 09,00.
Detalii privind con]inutul dosarului de înscriere, calendarul
desf`[ur`rii concursului, bibliografia [i tematica vor fi afi[ate
la avizierul unita]ii [i pe site-ul spitalului, www.spitalspiridon.ro.
Rela]ii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Jude]ean de
Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i, tel. 0232/240.822, int. 248, între
orele 0800 - 1600.
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Ie[enii, p\c\li]i cu marf\
proast\! ~i venea s\-i dea
patronului cu u[a `n cap
w Ie[enii sunt p`c`li]i din ce \n ce mai des
de firmele care se ocup` de tâmpl`ria PVC
w Au f`cut 1 milion de euro \n patru ani
w „U[a buc`t`riei avea o cut` de la
laminarea foliei, observat` dup` montajul
u[ii. Vânz`torul a confirmat când am
sunat c` se va repara cu aer cald sau se
\nlocuie[te u[a cu defect”, a spus Dan
Gotcu
Ie[enii sufer` din ce \n ce mai mult din cauza serviciilor de
proast` calitate. Recent, Dan Gotcu a vrut s` fac` o serie de
modific`ri \n apartament. A apelat la firma Dalex Termo Prod,
din Boto[ani, cu punct de lucru \n Ia[i. A comandat o u[` din
PVC pe care urma s` o monteze la intrarea \n buc`t`rie. Pe
lâng` faptul c` lucrarea a fost proast`, reprezentan]ii firmei au
refuzat s` remedieze situa]ia. „U[a buc`t`riei avea o cut` de la
laminarea foliei, observat` dup` montajul u[ii. Vânz`torul a confirmat
când am sunat c` se va repara cu aer cald sau se \nlocuie[te
u[a cu defect. Dup` zece zile am fost chemat s` ridic u[a, dar
am constatat c` respectiva cut` a fost t`iat` [i vopsit` zona. |n
zona cutei a r`mas o linie fin`, f`r` folie. Am refuzat s` ridic
u[a, iar firma refuz` \nlocuirea ei”, a precizat Gotcu. |n final,
ie[eanul a formulat o plângere la Comisariatul Jude]ean pentru
Protec]ia Consumatorilor (CJPC) Ia[i.

Un milion de euro \n patru ani
Conform datelor financiare, firma Dalex Termo Prod SRL a
\nregistrat \n perioada 2014-2018 o cifr` de afaceri de aproximativ
1 milion de euro. Spa]iul de produc]ie din Ia[i se afl` la Tome[ti,
iar magazinul de prezentare, \n cartierul Nicolina 2. De la an la
an, profitul declarat este minuscul, de câteva zeci de mii de lei.
Anul trecut, datoriile au fost de 1,3 milioane lei, cu un num`r
de trei angaja]i. Firma este activ` \nc` din 2011. |n acte, asociat
unic [i administrator este Ani[oara Alexa. Dar, afacerea este
condus` de Florin Alexa. „M` uit s` v`d despre ce este vorba.
Vom vedea care este situa]ia. Domnul le-a folosit timp de dou`
luni. Se putea \ntâmpla orice. Ce vin` avem? Avem toate actele
\n regul`. I s-a propus [i schimbarea produsului. De fapt, mama
domnului este beneficiarul. Noi am ac]ionat cu bun sim]. Pot s`
v` spun c` a pierdut balamalele [i nu i-am perceput niciun ban.
Dar, aceste lucruri nu le vede nimeni. S` a[tept`m s` vedem ce
spune OPC-ul”, a spus Alexa.

Probleme [i \n T`t`ra[i
Probleme au fost [i \n cazul societ`]ii Etador SRL, care are un
punct de desfacere \n T`t`ra[i, pe strada Vasile Lupu. La mijlocul
lunii iulie, ie[eanul Traian Cristian Nil` a apelat la serviciile firmei
cu gândul s`-[i schimbe tâmpl`ria din locuin]`. Ca s` se asigure c`
va fi onorat contractul, a pl`tit un avans de aproape 1.000 de euro.
Dar, municitorii nu au mai ap`rut. „Lucrarea costa \n jur de 2.000
de euro. Am pl`tit un avans, jum`tate din sum`. Comanda am f`cuto pe 12 iulie, trebuiau s` rezolve. Conform contractului, lucrarea
trebuia executat` \n termen de 30 de zile. Au trecut aproximativ
dou` luni [i nu s-a \ntâmplat nimic. La un moment dat nici nu mai
r`spundeau la telefon. To]i spuneau c`-s ocupa]i, c` e var` [i c`
sunt multe comenzi. Ce vin` am eu \n toat` aceast` poveste? Am
fost \ntr-o zi la sediul lor [i erau \nc` 7 oameni nemul]umi]i. Erau
\n situa]ia mea. Noroc c` m-am dus la ei des, s`-i bat la cap, pentru
c` nu mai vedeam niciun ban”, a povestit ie[eanul.

A returnat banii
Pân` la urm`, clientul [i-a primit banii \napoi la mijlocul lunii
trecute. „Clientul respectiv s-a r`zgândit \n ceea ce prive[te solu]ia
tehnic`. El voia s`-[i fac` un fel de ser`. A zis c` vrea sub form`
de arcade, dar [i-a dat seama c` i se reduce mult din spa]iu. Nu
era cea mai bun` solu]ie. Dup` patru, cinci zile s-a r`zgândit din
nou. Eu aveam materialele deja comandate [i trebuia s` le bag
\n alt` lucrare pentru a recupera banii. Nu am putut s`-i restitui
to]i banii, i-am dat \n tran[e. |ntr-adev`r, a prins [i o perioad`
de concedii. Banii au fost restitui]i. De fiecare dat` am vorbit
direct cu clientul”, a precizat Doru Mititelu. Problemele nu s-au
terminat pentru Mititelu. |ntre timp au ap`rut al]i reclaman]i care
s-au trezit cu banii lua]i [i f`r` lucrare.
Ciprian BOARU
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Clipe de groaz\ pentru
locuitorii unui cartier de lux.
Ie[enii au tremurat de fric\ `n
propriile case
w Locuitorii unui cartier reziden]ial din Ia[i
au trecut prin adev`rate clipe de panic`
w Oamenii s-au speriat din cauza
[uvoaielor de ap` care au ie[it ne\ntrerupt
timp de mai multe zile de sub un punct de
transformare a energiei electrice, care ar
fi putut exploda oricând
w Punctul de transformare a fost construit
recent de E.ON/DelgazGrid peste re]eaua
de distribu]ie a apei, re]elele de utilit`]i
fiind extinse \n mod haotic \n Zona
Metropolitan` Ia[i
Familiile care locuiesc \ntr-o zon` reziden]ial` din Zona
Metropolitan` Ia[i au tr`it o adev`rat` panic` timp de mai multe
zile, \n care s-au temut pentru siguran]a lor \n propriile locuin]e.
Se \ntâmpl` pe strada Pietr`rie din zona Valea Adânc`, acolo
unde E.ON/DelgazGrid a amenajat \n urm` cu aproape un an un
punct de transformare a energiei electrice. Transformatorul amenajat
\ntr-o construc]ie nou` deserve[te sutele de familii mutate \n
blocurile recent ridicate la marginea ora[ului. La sfâr[itul s`pt`mânii
trecute, locuitorii din zon` au sesizat cu stupoare c` [uvoaie
puternice de ap` ies chiar de sub noul transformator.
Oamenii au sesizat institu]iile responsabile, \ns`, timp \ndelungat,
nimeni nu a intervenit. „De trei zile, ca prin minune, izvor`[te
apa de sub transformator. Nimeni nu a luat m`suri, de[i au fost
sesiza]i \nc` din prima zi. Dac` apa ia contact cu firele de
electricitate, \n orice moment se poate \ntâmpla o nenorocire.
Toat` lumea este pasiv` la ce s-a \ntâmplat”, a povestit Liviu B.,
ie[ean care locuie[te \n zona Pietr`rie.

Au r`mas f`r` curent [i f`r` ap`
Abia dup` patru zile de insisten]e la autorit`]ile responsabile,
locuitorii din zon` au primit r`spunsul a[teptat, iar echipele de
interven]ie au venit s` remedieze problema. Astfel, mai multe
echipe ale ApaVital s-au deplasat la fa]a locului, \ns` acestea au
\ntâmpinat dificult`]i. {efii ApaVital au explicat faptul c` punctul
de transformare a fost construit de E.ON/DelgazGrid peste o

A fost evaluat\ starea
de siguran]\ a barajelor
din regiunea Moldova
Comisia teritorial` de avizare a documenta]iilor de evaluare
a barajelor pentru zona Moldova s-a întrunit într-o [edin]` de
lucru la Gala]i. Aici au fost supuse analizei documenta]iile
tehnice pentru evaluarea st`rii de siguran]` a unui num`r de
28 de lucr`ri. Administra]iile Bazinale de Ap` Prut-Bârlad [i
Siret realizeaz` controale prin Inspec]iile Bazinale a Apelor, iar
în urma acestor ac]iuni se stabilesc m`suri [i planuri. „Situa]ia
autoriz`rii s-a ameliorat în special în ultimii doi ani, astfel c`
procentul barajelor neautorizate scade semnificativ. Este un fapt
îmbucur`tor c` la [edin]a de avizare din 10-11 octombrie, 50
la sut` dintre baraje, adic` 14 baraje, au fost autorizate pentru
prima oar`”, au explicat reprezentan]ii ABA Prut-Bârlad.
În contextul unui patrimoniu na]ional de peste 2.200 de
baraje, cu o vârst` medie de 40-50 de ani, institu]iile subordonate
din domeniul apelor depun eforturi cu scopul de a asigura
protejarea popula]iei [i a bunurilor acestora.

Peste 40 la sut` din baraje nu sunt autorizate

conduct` de distribu]ie a apei, iar aceasta a cedat. „Am fost
sesiza]i de c`tre locuitorii din zon` [i am intervenit \n cursul
zilei de luni (14 octombrie - n.r.) la fa]a locului. La momentul
respectiv nu s-au putut face lucr`ri pentru c` transformatorul era
\n func]iune [i trebuia oprit` energia electric`”, a explicat Ion
Toma, director general ApaVital Ia[i. Reprezentan]ii operatorului
au luat apoi leg`tura cu cei ai E.ON/DelgazGrid [i au solicitat
\ntreruperea energiei electrice pentru a se putea realiza lucr`ri
de repara]ii.

Comisia teritorial` „Moldova” are ca scop avizarea documenta]iilor
de expertiz` la micile baraje aflate în toate etapele de realizare
de pe raza teritorial` a ABA Prut-Bârlad, Ia[i [i respectiv Siret,
Bac`u. În Registrul Na]ional al Barajelor din România (REBAR)
sunt inventariate 615 lucr`ri pentru zona aferent` Comisiei
Teritoriale de avizare „Moldova”. Circa 58,2 la sut` din aceste
lucr`ri sunt, în prezent, autorizate din punct de vedere al siguran]ei.
Vlad ALEXA

Se caut` o solu]ie pentru devierea
conductei de ap`
|n cele din urm` [i-au f`cut apari]ia [i echipele de electricieni
care au f`cut manevrele de \ntrerupere. Apoi, instalatorii ApaVital
au reu[it s` intervin` [i au descoperit faptul c` o conduct` de
distribu]ie de mari dimensiuni \nregistra o avarie grav`.
Pentru a putea remedia pierderea, angaja]ii ApaVital au fost
nevoi]i s` \ntrerup` furnizarea apei, iar acum caut` solu]ii pentru
a devia conducta aflat` sub punctul de transformare. „Dup` ce a
fost oprit` energia electric`, am reu[it s` intervenim. Este vorba
despre o conduct` care se afl` sub punctul de transformare [i
care s-a spart. Noi am preluat re]eaua de ap` a[a cum se g`se[te
\n momentul de fa]` [i nu [tiam c` s-a construit deasupra. Acum
\ncerc`m s` g`sim o solu]ie de deviere, pentru c` nu se poate
folosi \n continuare aceea[i conduct`”, a mai explicat Ion Toma,
directorul general al ApaVital Ia[i.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@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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BZI a intrat `n posesia unei `nregistr\ri
incredibile dintr-un restaurant! La mas\ erau
personaje din lumea medical\ [i un poli]ist
Conflictul izbucnit \n urm` cu mai
mul]i ani \n sânul Institutului de Psihiatrie
„Socola” din Ia[i continu` s` persiste.
|n prim-plan se afl` dou` asistente
medicale, Lola Mitric` [i Mirela Popeanu.
Colegii sus]in c`, de ani de zile, \ncearc`
s` ob]in` func]ii-cheie \n spital, prin
metode incredibile.
Astfel, sus]in c` cele dou` \ncearc`
s` [antajeze conducerea unit`]ii medicale
[i c` s-au propus \n func]ii de conducere.
Dolean]ele nu le-au fost acceptate, iar
de aici pân` la o campanie negativ` la
adresa conducerii unit`]ii medicale a
mai fost doar un singur pas. |n aceast`
situa]ie a fost implicat [i so]ul Mirelei
Popeanu, fost poli]ist. Bogdan Popeanu
apare \ntr-o \nregistrare, la o mas` \ntrun restaurant din Ia[i, al`turi de cele
dou`. |n urma \nregistr`rilor ap`rute \n
spa]iul public, poli]istul a fost pensionat.

Caut` s` ob]in`
func]ii-cheie \n spital
Colegii celor dou` asistente medicale
sus]in c` acestea nu urm`resc decât
func]ii de conducere. Astfel, acesta este
motivul pentru care acest scandal \nc`
persist`. De-a lungul anilor, Mirela
Popeanu, sus]in cadrele medicale, s-a
f`cut remarcat` prin aventurile amoroase
pe care le-a avut. Primul ei so], sus]in
acestea, este un cet`]ean de origine
arab`, fost pacient al Institutului. De
aici, derapajele amoroase au continuat,
chiar cu fo[tii directori ai spitalului.
„De-a lungul timpului, aceasta a creat
multe probleme tuturor managerilor de
spital. Totodat`, s-a l`udat c` a fost
amanta unora dintre ei [i c` a fost
amanta unui fost [ef de sec]ie. Prin
aceste lucruri, a \ncercat s` ob]in` func]ii
de conducere. Chiar i-a fost inventat`
o func]ie de conducere, coordonator de
asisten]i. |[i ponta câte 64 de ore
suplimentare pe lun`, pentru c` ea f`cea
graficele. Primul so] arab era internat
la «Socola», are un copil cu el. Pe
actualul so] l-a cunoscut pe internet, un
fost poli]ist”, povestesc cadrele medicale.

A locuit \ntr-un
corp de spital
Colegii celor dou` asistente au mai
povestit [i despre faptul c`, la un moment
dat, asistenta a locuit \ntr-un corp al
unit`]ii medicale, dup` ce a r`mas f`r`
locuin]`. Se pare c` aceasta a fost l`sat`
s` locuiasc` \n unitatea medical` de
c`tre un fost director de spital, cu care
se l`uda c` avea rela]ii amoroase aproape
\n fiecare sear`.
„La un moment dat, aceasta a fost
l`sat` de un fost manager s` locuiasc`
\ntr-un corp al spitalului. Atunci, ea a
r`mas f`r` locuin]`, fiind dat` afar` din
cas` de c`tre p`rin]i”, adaug` cadrele
medicale. Via]a amoroas` a asistentei a
fost mereu un subiect de dezbatere \n
rândul cadrelor medicale. Pe aceast` cale,
ea a \ncercat s` [antajeze [i s` ob]in`
posturi de conducere, povestesc colegii.
„La vârsta de 18 ani a avut o rela]ie
cu un medic ginecolog arab. Dup`
plecarea acestuia din ]ar`, \n anul 1996,
p`rin]ii au dat-o afar` din cas`. |n acest
moment, s-a mutat \n Pavilionul Winkler,

cu acordul unui fost manager de spital,
unde a locuit doi ani de zile. |n acel
moment a avut o rela]ie [i cu [eful de
sec]ie. Ea se l`uda \n permanen]` nou`,
colegilor, c` a fost managerul la ea [i
c` i-a p`tat rochi]a, pe când locuia \n
Pavilionul Winkler. |i amenin]a pe fo[tii
iubi]i, fo[tii aman]i, c` va da \n vileag
rela]iile lor, la familii sau prin pres`,
dac` nu va ob]ine ce \[i dore[te”, mai
spun colegii.

Rela]ii cu mai mul]i
medici [i [efi
Colegii povestesc c` asistenta a avut
mai multe rela]ii, cu medici [i [efi de
spital, pe care ar fi \ncercat s`-i [antajeze
ulterior. „Aceasta a fost c`s`torit` \n
anul 1998 cu doctorul arab, Mohamed,
care era internat la spital, unde s-au
cunoscut. |mpreun` au un copil. {i ea
a avut nevoie de tratament, dup` o
tentativ` de suicid. A mai avut [i o
rela]ie cu fost manager, \n 2007-2008,
[i a vrut s` fie pus` director de \ngrijiri.
|n 2002 s-a c`s`torit cu actualul so],
poli]ist, pe care l-a cunoscut pe un site
de matrimoniale”, mai spun angaja]ii
institutului.

Dialog incredibil la
mas`, la un restaurant
Red`m integral dialogul purtat la
un restaurant din Ia[i de c`tre asistenta
Mirela Popeanu, asistenta Lola Mitric`
[i, pe vremea aceea, poli]istul Bogdan
Popeanu, so]ul Mirelei Popeanu. |n
dialogul redat se poate auzi cum Bogdan
Popeanu ofer` indica]ii, fiind implicat \n
planul pus la cale de cele dou` asistente.

M.P. Dar ce treab` ai cu mesajele?
B.P. S` vad` despre ce este vorba.
M.P. Dar, am spus...
P.N. E o solu]ie simpl`.
L.M. Da ce, au trimis [i mesaje de
amenin]are?
P.N. Cine?
L.M. Opri[anu. Sau te-a sunat?
P.N. Mie? Eu câte \nregistr`ri am
cu el...
M.P. Hai s` le punem la un loc.
P.N. Eu de când am spus, hai sadun`m mesajele...
M.P. E nasol s` o induci pe Manuela,
trebuie f`cut \n a[a fel \ncât s` nu sufere
deloc fata asta.
P.N. Hai s`-]i spun ceva, eu nu pot
s` feresc (...) Manuela are o situa]ie
dificil`...
M.P. Dar nu, eu ce spun, ca nu
cumva s` sc`p`m sau, [tii, s` se trezeasc`
cineva vorbind...
P.N. |n]elegi? Pentru c` m-a amenin]at
[i cu ea, c` o face, c` o drege, c` o
mut`. De-aicea a \nceput totul \ntre noi.
C` eu n-am avut mare leg`tur` cu el,
[tii... din privin]a lui L., c` L. mi l-a
l`udat, c`-i b`iat bun... [i acuma Lucia
mi-a spus [i el: [tii, din ce-am auzit,
nici nu vreau s` m` mai bag. S` nu-l
bagi pe L., c` L. [tii cum e... c` a[a
de tare s-a lini[tit. L-a problemele pe
care le are...

„Trebuie tras de ou`,
s` r`spund`”

M.P. Eu tocmai d-aia nu spun nimic,
pentru c` [tiu ce-o vorbit Opri[anu.
P.N. Ei las` c` vorbesc [i cu B.
cela mare!
M.P. {i ce? Crezi c` nu a vorbit L.
cu el? {i ce s` spun` B. mare?
Bogdan Popeanu (B.P.): S` facem
B.P. Crezi c` nu [tie?
o scrisoare c`tre prefect, c`tre DSP,
M.P. Grigora[ e de-al nostru. Nu
c`tre minister, c`tre prefect... Un prefect
zice nimic de activitatea politic`.
tehnocrat, `sta \l ia de momi]e pe [eful
B.P. Nu, c`-i tehnocrat.
de la DSP, pentru c` e \n subordinea
M.P. E bun. Mergem la el. Hai c`
lui, atâta vreme cât este presiune mediatic`.
\ntreb eu pe cineva cum ajungem la el.
(...) Eu zic a[a: facem o scrisoare c`tre
L. M. Dac` mergem [i vorbim
Institu]ie [i dup` aia \n pres`. Ca presa
deschis?
s` vin` s` \ntrebe: a]i avut sesizarea
B.P. Are program de audien]`.
din data de..., ce-a]i f`cut \n acest sens,
P.N. Eu v` spun sincer. Dac` \mi
ce ave]i de gând s` face]i?
trimite]i [i-mi redirec]iona]i mesaje deMirela Popeanu (M.P.): Dar ei pot
ale lui, cu amenin]`ri [i cu d-astea...
s` publice scrisoarea noastr` [i atunci,
B.P. Eu am spus: trebuie sesizate
\n]elegi...
autorit`]ile [i apoi tras de ou`, s`
B.P. O scrisoare deschis`?
r`spund`!
Lola Mitric` (L.M.): Ab`la[ei [tiu
P.N. Nu, \n primul rând \i facem o
c` e \n pozi]ia de subprefect...
campanie mediatic` foarte „bun`”. |nainte
Personaj Necunoscut (P.N.): |i greu
de alegeri. |i facem cel mai mare „bine”.
[i cu asta pentru c` \s mul]i, apar]in
B.P. Dac` nu vorbim acum o treab`
de anumite partide, s-ar putea s` nu
[i vorbim despre Opri[anu... da, suntem
bage \n seam`...
de acord c` Opri[anu sponsorizeaz` o
B.P. Unde s-ar putea s` nu bage \n
campanie electoral`.
seam`?
P.N. Nu-l ]ine nimeni \n mân`, pentru
P.N. La anumite ziare, sau...
c`
s-au
\ntâmplat prea multe. Eu, dac`
B.P. De asta \]i spun.
adun
toate,
ce am [i eu, ce ave]i [i voi,
P.N. Eu le am pe ale mele, \s salvate
[i-i
trimit
omului,
[i face un sumar, un
toate... Dac` [i voi \mi trimite]i, nu toate,
reportaj.
`lea cu amenin]`rile [i cu fac, dreg,
P.N. El, mare sus]inere nu mai are.
rup... Deci este Radu Filip, care este
|i
mai
trebuie dou` „imbolduri”, dintrredactor la Antena 1, care a lucrat cu
o parte [i din alta, [i-i gata.
mine de mult timp...
L.M. Asta am zis [i eu.
M.P. Mai sunt `[tia de la el din
„Hai s` adun`m
Boto[ani, din Consiliul Jude]ean.
mesajele”
L.M. Hai s`-ncerc`m s` lu`m leg`tura.
M.P. Mesaje?
M.P. El are mai mul]i prieteni pentru
c` eu când am avut nevoie de m`tu[`B.P. Da, mesajele alea.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

mea, când a fost m`tu[`-mea bolnav`,
ai mei sunt din Boto[ani... [i el \mi
spunea, du-te la cutare, dar nu spui...
c` dac` afl` `sta, o omoar` pe m`tu[`ta!
P.N. D` muzica mai \ncet. Sunt
distrus de cap de nebuni! (c`tre Lola
Mitric`). S` [ti]i c` nu v` cunosc. Pe
cuvânt. Deci nu cred c` v-am v`zut.
La... Mi-a]i fost asistent` [ef`?

„S`-i facem reclam`
\nainte de alegeri”
L.M. Pe ce oameni crezi c` ne
putem baza?
P.N. De la noi de la „Socola”? (...)
{i eu am \nceput s`... cred c`-s urm`rit.
M.P. Mie mi-a zis [i asta de la
buc`t`rie, Cristina...
P.N. Nu cunosc... Pe mine nu m`
interesa prea tare, \n afar` de serviciul
meu... [i nu-mi cunosc colegii din alte
clinici.
L.M. Da, asta-i foarte bine.
P.N. Azi ne-am \njurat, ne-am spurcat
\n toate felurile.
L.M. Dar voi \n ce..., cum de v`
tutui]i [i vorbi]i a[a, salut, ce faci... v`
cunoa[te]i din alte...?
P.N. Eu ]i-am zis cu ce scop a venit
el aici. Da, pentru c` el...
L.M. Eu ce [tiu e c` el a avut
belele. {i la Minister, [i la Boto[ani.
P.N. Are multe.
L.M. P`i dar asta c`ut`m, s` [tim
s` d`m mai departe.
P.N. Deci noi..., ceea ce trebuie s`
facem noi, este s` adun`m toate informa]iile
[i toate amenin]`rile pe care le-a f`cut...
Deci eu am pe cineva la Antena 1, care
a lucrat cu mine, care e prieten cu mine
de mul]i ani.
L.M. El este interesat?
P.N. Absolut.
L.M. Bun, eu pot s` dau toate.
P.N. {i \i facem o „reclam`” \nainte
de alegeri \ncât partidul care \l sus]ine
o s` se dezic` de el...
L.M. A[a...
P.N. C-a[a-i politica! {i azi mi-a zis
c` vrea s`-mi fac` un bine. B`i, dar f`]i un bine ]ie...!
B.P. Dar unde vrea s` te mute?
P.N. Unde vreau eu!

„Opri[anu mort, ave]i?”
L.M. Eu ]i-am zis c` el nu vrea s`
loveasc` \ntr-un coleg cu care a copil`rit
cu el de mic. }i-a zis c` i-a [ters
mesajele.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

P.N. Aici lucrurile sunt complicate.
Nu vreau s` vorbesc. E femeie c`s`torit`,
care-i cu mine de vreo cinci ani. O
prostit-o de-o f`cut-o de comand`, mi-o
\mboln`vit-o. {i acuma vrea neap`rat s`
reu[easc` s` m` despart` de ea.
B.P. Vrea s` o izoleze pe ea.
P.N. Da. Din p`cate, el nu poate
face prea multe cu mine pentru c`... nu
se poate. Deocamdat` [i eu am...
M.P. B`, hai s` vorbim: deci cu
DNA-ul, cu DGA-ul... noi putem ajunge
acolo. Tu unde mai po]i ajunge \n afar`
de `[tia? Pentru c` `[tia vor informa]ii
clare.
P.N. La o televiziune na]ional`!
M.P. La Anten`!
P.N. Eu am acolo... A lucrat cu
mine [i la Tele M, [i la Europa Nova,
pe timpuri.
M.P. Oricum s-a stârnit un c`cat.
{i foarte bine c` s-a stârnit.
B.P. Se poate face trimitere la chestia
\nceput` de `[tia.
P.N. Nu [tiu. Noi dac` facem o
campanie d-astea...
M.P. Le facem [i o hârtie. Suntem
mai mul]i care avem de spus mai multe.
P.N. (c`tre osp`tar): Opri[anu mort,
ave]i?
(...)
P.N. |]i spun c` \ntr-o s`pt`mân`
m` cunosc [i cu Tolontan. Eu \n cinci
ani nu am f`cut serviciu. åsta e primul
meu serviciu.
M.P. Eu i-am scris [i mi-a citit
mesajul. Buna ziua, domnule Tolontan.
De felul meu sunt mai direct`, a[a c`,
v` rog, \ndrepta]i-v` pu]in aten]ia c`tre
singurul institut de psihiatrie din ]ar`.
L.M. Dar prietenul `la e din Bucure[ti
sau \n Ia[i?
P.N. La Bucure[ti.
L.M. {i are rela]ii pe acolo?
P.N. Ala a schimbat toat` „Socola”.
L.M. Bun. {i pe `sta nu poate s`l schimbe?
M.P. Fii atent. Eu \]i copiez pe
telefon toate mesajele, astea care-s mai...
[tii... de amenin]are, cu el e cu un pas
\nainte... cu a[a... c` are grij` de prieteni.
|n]elegi? Deci eu \]i trimit toate chestiile
astea. {i facem dup` aia \n scris [i dai
mai departe.
M.P. Cozianu. Liderul de pe jude]ul
Ia[i. Al sindicatului. El a dat articolul
\n pres` (...) Eu am zis s` mergem la
procuratur`.
Sorin PAVELESCU
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Lupta dintre partide s-a mutat `n strad\ la
Ia[i. V\rul primarului, direct la medicina
legal\ dup\ ce a primit un pahar `n cap de
la un rival politic
w Scene [ocante \ntr-o
localitate din jude]ul Ia[i

w Campania electoral` pentru
alegerile preziden]iale a stârnit
un scandal monumental
w Un b`rbat a ajuns la spital
dup` ce a fost lovit cu o caraf`
plin` de b`utur`
w V`rul s`u, simpatizant al
pre[edintelui Iohannis, l-a lovit
\n plin
Scene de o barbarie crunt` au avut loc zilele
trecute \ntr-o localitate din jude]ul Ia[i. Un b`rbat
a fost agresat \n plin` zi de un alt individ [i a
ajuns la spital plin de sânge. Totul a plecat de la
campania electoral` pentru alegerile preziden]iale.
Culmea, victima [i agresorul sunt rude, fiind veri
de gradul al doilea. Numai c` unul a ales s`
reprezinte un partid politic, iar cel`lalt a intrat \n
tab`ra advers`. De aici [i pân` la conflict nu a
fost decât un pas. Romic` Gher`escu, din O]eleni,
face parte din rândurile PSD, iar Francisc Tiba,
din cele ale PNL. Romic` Gher`escu este v`rul
primarului actual, Felician Gher`escu. Francisc
Tiba este sus]in`torul lui Ciprian Aiojoaei, fostul
primar liberal al comunei. Sâmb`ta trecut`, 12
octombrie, când s-a dat startul campaniei electorale,
s-a iscat un nou conflict \ntre cei doi. Romic`
Gher`escu a povestit cum agresorul s`u, sus]in`tor
al fostului primar Ciprian Aiojoaei, condamnat
pentru c` a b`tut un consilier local, l-a atacat [i
pe el \n plin` zi. „Totul s-a \ntâmplat sâmb`t`
seara. Nu este pentru prima oar` când Francisc

Tiba m-a agresat. Acum o lun` am avut o alt`
alterca]ie verbal` cu el. Am sunat la 112 [i Poli]ia
l-a amendat cu 1.000 de lei dup` ce s-a certat [i
cu agen]ii. El când m` vede pe strad` tot strig`
«cium` ro[ie» [i «comunist». Recent, am avut ni[te
treab` \n comun`, iar la un moment dat m-am
oprit undeva, la un local. Acolo a ajuns [i acest
Francisc Tiba. Acolo s-a luat de mine, repro[ândumi trecutul tat`lui meu, care a murit acum mai
bine de dou`zeci de ani. Era vorba de tata,
Dumnezeu s`-l ierte”, a povestit Romic` Gher`escu.

B`tut cu paharul de b`utur`
Mai grav e c` \ntre cei doi conflictul a escaladat
pân` la sânge. Tiba a luat o can` plin` cu b`utur`
[i l-a pocnit \n plin` figur` pe Gher`escu, pân`
acestuia i-a dat sângele. „Eu i-am zis atunci s` m`
l`se \n pace, s` nu mai dezgroape mor]ii. Mi-a
mai aruncat vorbe grele ulterior, \ns` am zis s`l ignor. La un moment dat, el avea o can` de
sticl` plin` cu vi[inat`. Mi-a aruncat cana fulger`tor
\n ochi, m-a orbit alcoolul. |n acel moment m-a
lovit cu cana respectiv` \n fa]`. M-a lovit cu cana
\n mân` [i m-a umplut de sânge. L-am sunat pe
primar [i i-am cerut num`rul [efului de post. Am
dat declara]ii, iar [eful de post mi-a spus s` m`
duc la Medicin` Legal`. Tiba nu este la prima
abatere, a mai avut conflicte [i cu alte persoane
[i a fost amendat”, a mai povestit victima. Culmea,
de[i sunt rude, cei doi fac parte din tabere diferite.
„Eu am lucrat 30 de ani \n prim`rie, am fost
viceprimar trei mandate, am fost secretar al comunei,
agent agricol aici. Am cinci copii [i zece nepo]i,
nu \mi place s` intru \n conflicte. Dac` m` lovea
un pic mai jos, puteam s` fiu \n sicriu acum. Nu
am dat o amend` \n via]a mea... la 60 de ani. M`
mir cum a \nceput campania electoral`, cu capete

zdrobite. Sunt oameni de nimic, f`r` prejudec`]i,
nu tr`im \n jungl`. Facem politic`, dar nu d`m \n
cap la oameni. El e [i vecin, [i veri[or cu mine.
{i cu toate acestea se pred` la a[a ceva. El a [i
fugit dup` ce m-a lovit pe mine, nu a stat s` vad`
ce s-a \ntâmplat. B`iatul care era acolo nici nu a
reac]ionat, nu a avut timp. De doi ani nu \l bag
\n seam`, \ns` el nu s-a lini[tit”, a mai povestit
Romic` Gher`escu.

Scandalurile s-au ]inut lan]
Comuna O]eleni a fost m`cinat` de scandaluri
\n ultimele luni. Fostul primar liberal, Ciprian
Aiojoaei, a fost condamnat de magistra]i pentru

c` a amenin]at [i \njurat doi localnici, printre care
[i un ales al CL. Pentru acest lucru, primarul a
fost condamnat la o pedeaps` de 3 luni de \nchisoare
cu suspendare [i a primit o amend` penal` de
1.200 de lei. I s-a interzis dreptul de a fi ales [i
de a ocupa o func]ie public` timp de doi ani. Cu
toate acestea, Ciprian Aiojoaei se preg`te[te s`
candideze \n vara anului urm`tor la func]ia de
primar, iar acum oamenii s`i deja au luat atitudine.
Primarul interimar, Felician Gher`escu, este membru
PSD, iar \ntre cei doi se va da b`t`lia pentru cea
mai important` func]ie din administra]ia local`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Semnul ap\rut pe gamba unei tinere avea s\-i schimbe complet via]a! Ce
a aflat de la medici când a ajuns, `ntr-un final, la spital: ıPutea s\ moar\‰
O ie[eanc` a fost la un pas
de deces, de la o simpl`
umfl`tur`.
S-a tratat acas`, f`r` a
consulta un medic,
crezând c` va sc`pa.
Medicii i-au pus un
diagnostic care o va
urm`ri toat` via]a
O tân`r` \n vârst` de 27 de ani a
ajuns la spital, acuzând dureri, ap`rute
spontan, la nivelul gambei drepte. Durerea
era \nso]it` de ro[ea]` [i edem la nivelul
genunchiului drept. Dup` câteva zile de
suportat durerea [i luat medicamente
antiinflamatoare, a decis c` este momentul
s` consulte un specialist. Dup` un examen
Computer Tomograf (CT), medicii au
constatat c` tân`ra suferea de o manifestare
trombotic`, secundar` trombofiliei,
mo[tenit` ereditar, care a fost diagnosticat`
cu ocazia simptomelor clinice men]ionate.
Medicii speciali[ti sus]in c`, anual, la
Spitalul „Sf. Spiridon”, la Clinica de
hematologie, peste 500 de pacien]i tineri
se depisteaz` cu aceast` afec]iune. Este
\nregistrat` o cre[tere a num`rului de
pacien]i tineri diagnostica]i cu hemofilie.

Putea s` moar`

deces”, spune dr. Oana B`dulescu, [efa
Clinicii de Hematologie.

S.A. a ajuns la clinica de hematologie
cu o simpl` umfl`tur` a gambei, pe care
Din ce \n ce mai mul]i
a suportat-o timp de nou` zile. Pacienta
tineri cu aceast` boal`
a urmat la domiciliu un tratament cu
antiinflamatoare care au ajutat la remiterea
Medicii speciali[ti sus]in c` exist`
edemului [i a ro[e]ii, dar durerea a o cre[tere a num`rului de pacien]i tineri
persistat. Din punct de vedere reumatologic care sufer` de aceast` afec]iune. |n cazul
[i ortopedic, pacienta s-a prezentat \n \n care ace[tia nu depisteaz` la timp
limite normale. „Doplerul venos, (n.r.- boala, se poate ajunge la deces. Din
un test unde se folosesc ultrasunete, ce cauza faptului c` testele specifice depist`rii
ofer` imagini precise ale vaselor de trombofiliei nu sunt decontate de Casa
sânge), a eviden]iat o tromboz` venoas` Na]ional` de Asigur`ri de S`n`tate, mul]i
profund`, \n dou` treimi din gamba dintre ace[tia nu-[i permit s` le pl`teasc`.
inferioar`. Pacienta nu prezenta factori De aceea, diagnosticul se pune prea
de risc pentru fenomene trombotice. târziu. „Atât \n cazul pacien]ilor diagnostica]i
Aceasta nu era fum`toare, supraponderal`, cu trombofilie, cât [i a celor suspecta]i,
nu utiliza medicamenta]ie favorizant` [i se recomand` un regim de via]` s`n`tos.
nici nu prezenta alte boli asociate. |n Astfel, se recomand` consumul de doi
cazul unor astfel de pacien]i, diagnosticul litri de ap` pe zi, mi[care minimum 30
se pune mai greu, pentru c` este necesar` de minute pe zi [i evitarea sedentarismului.
o recomandare din partea medicului De asemenea, se interzic fumatul,
specialist a unor teste specifice. Primele contraceptivele orale [i un regim alimentar
semne pe care le prezenta pacienta nu hipoproteic”, adaug` dr. Oana B`dulescu.
trimiteau deloc cu gândul c` aceasta ar
Nu se cunosc cauzele
putea avea o afec]iune la nivelul venei
porte. Dac` nu este depistat` la timp o
Faptul c` num`rul pacien]ilor tineri
astfel de afec]iune, se poate ajunge la este \n cre[tere nu este \ntâmpl`tor.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Medicii speciali[ti spun c` trombofilia
este o boal` descoperit` pentru prima
dat` \n anul 1994. Acest lucru este
cauzat de faptul c` nu existau posibilit`]i
de diagnosticare, boala fiind subdiagnosticat`.
„Trombofilia reprezint` o patologie
ereditar` sau dobândit`, care se asociaz`
cu o predispozi]ie individual` pentru
evenimente trombotice. Spitalul „Sf.
Spiridon” \nregistreaz` o cre[tere extrem
de mare a num`rului pacien]ilor tineri
diagnostica]i cu aceast` afec]iune. Nici
pân` \n acest moment cauzele nu sunt
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

precizate. La pacien]ii cu trombofilie se
formeaz` cheaguri de sânge care vor
bloca curgerea sângelui. Frecvent, trombii
se formeaz` la nivelul membrelor inferioare
[i determin` tumefiere, ro[ea]` [i disconfort.
De multe ori, cheagurile de sânge pot
pune via]a \n pericol”, \ncheie dr. Oana
B`dulescu. Aceasta mai spune c` atunci
când cheagul de sânge se desprinde,
se poate deplasa \n alte organe. Pot
ap`rea trombolisme pulmonare [i tulbur`ri
severe de respira]ie.
Bianca CIUBOTARIU
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Mirel R\doi, acuzat c\-i
face jocurile lui Gigi
Becali! A motivat de ce l-a
titularizat iar pe Vlad
Mirel R`doi (38 de ani) l-a titularizat din nou în poart` pe
Andrei Vlad (20 de ani), de[i acesta nu evolueaz` la FCSB. Decizia
de a-l l`sa pe banca de rezerve pe Mihai Aioanei (19 ani), care
este titular de drept la Chindia Târgovi[te, a dat na[tere unor
supozi]ii potrivit c`rora selec]ionerul na]ionalei de tineret ar fi
în]eles cu Gigi Becali, na[ul s`u, pentru a-l b`ga la înaintare pe
goalkeeper-ul ro[-alba[trilor. Dup` meciul de luni sear`, de la
Ploie[ti, R`doi a explicat [i acest aspect, a[a cum a explicat [i
de ce Mihai Stoichi]` a stat pe banc` în timpul partidei.
”A[ specifica direct ce a ap`rut în pres`, legat de Aioani [i
Vlad. Nu este niciun fel de problem`, a fost doar o decizie tactic`.
Nu sunt pus în ipostaza sau nu sunt obligat de nimeni s` cresc
cota unui juc`tor, sau s` încerc s`-l aduc din punct de vedere
mental la o stare bun`. Nu, în momentul în care fiecare se va
antrena la fel, va interveni o chestie doar din punct de vedere
tactic”, a spus R`doi, la conferin]a de pres`.

Explica]iile selec]ionerului de la tineret
Andrei Vlad a avut o presta]ie foarte bun` contra nordirlandezilor. Portarul FCSB-ului s-a remarcat mai ales prin cele
dou` parade senza]ionale din repriza a doua, când a p`strat poarta
imaculat`.
Selec]ionerul tricolorilor mici a fost mul]umit [i de faptul c`
a fost inspirat cu juc`torii pe care i-a folosit în ambele meciuri
de pân` acum, de acas`. Dup` victoria cu ucrainenii, R`doi a
l`sat de în]eles c` n-a fost pe deplin mul]umit de presta]ia lui
Vlad, care a avut câteva ezit`ri ce ne puteau costa grav.

„Pentru noi a contat factorul tehnic. Vlad are un plus de
tehnic` fa]` de Mihai (n.r. - Mihai Aioani). Aveam nevoie de o
construc]ie elaborat`. Juc`torii ucraineni au agresivitate, nu te
las` s` construie[ti. Noi urc`m cu funda[ii laterali în dinamica
jocului, iar Vlad are un joc de picior mult mai exact. Nu [i-a
câ[tigat neap`rat locul de titular pentru meciurile urm`toare”, a
spus R`doi, la acel moment.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

O nou\ lovitur\ grea
pentru FCSB! Dennis Man,
OUT din nou! Cât va lipsi

Dennis Man (21 de ani) a fost victima unei interven]ii
foarte dure din partea portarului advers. Goalkeeper-ul advers
a fost eliminat ca urmare a loviturii pe care i-a aplicat-o
atacantului român, în meciul România - Irlanda de Nord 3-0,
iar medicii au dat un prim verdict în cazul fotbalistului de la
FCSB. Se pare c` Dennis a suferit o fractur` a pometelui,
a[a cum a confirmat [i Narcis R`ducan, directorul sportiv de
la FCSB. Mai mult, oficialul „ro[-alba[trilor” a spus cât va sta
departe de teren juc`torul de 21 de ani.
„Este o mare pierdere pentru noi, de[i suntem mândri c`
Denis [i-a sacrificat s`n`tatea pentru victoria României. Le
cerem deseori fotbali[tilor «s` pun` capul» în contre. Asta a
f`cut Denis [i are respectul nostru, chiar dac` avem de suferit.
Cel mai probabil, Dennis va lipsi în jur de o lun`”, a spus
Narcis R`ducan.

Man a jucat accidentat
Man nu a fost înlocuit în momentul în care a fost lovit,
ci a continuat s` joace. Juc`torul a ie[it de pe teren în minutul
69, când a intrat, în locul s`u, Mihai Neicu]escu (21 de ani),
juc`torul lui Dinamo.
Dennis Man a fost protagonistul unei faze care a t`iat
r`suflarea celor prezen]i în tribune la partida dintre na]ionalele
de tineret ale României si Irlandei de Nord din preliminariile
pentru EURO 2021. Lansat pe contraatac, fotbalistul de la
FCSB a fost victima unei interven]ii extrem de violente din
partea portarului advers si a r`mas groggy pe teren. Hazard,
goalkeeperul nord-irlandez, a iesit din propriul careu pentru
a-l opri cu orice pre] pe Man, iar ac]iunea sa putea figura
pe genericul unei gale de K1, acesta fiind eliminat.
Tân`rul portar a fost transportat la spital, ca urmare a
ciocnirii cu Man.
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Sentin]\ `n povestea
care a scârbit un ora[
`ntreg: un minor, pus s\
bea urin\ pentru c\
ar fi p\lmuit o fat\!

Bursa bârfelor

Jale mare la finansuri
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva informa]iuni
tare interesante de pe la noi de prin urbe, pe care le-am auzit
[i noi de pu]intic` vreme, de pe la unii [i de pe la al]ii. Ei,
de data asta, o s` v` zicem câteva chestiuni despre un nene
angajat pe la finansuri, pe numele dumnealui Planton Dobor[,
care avea speran]e mari, mai ales de când a chicat governul.
Ei, cic` nenea ista spera s` revin` pe cai mari, s` fie f`cut
de laberali [`f mare pe la finansuri. Acum, se pare c` orice
gând de revenire pe cai mari a fost anulat de c`tre un lider
laberal [i de c`tre nenea Pu[c`relu. Cic` amândoi [i-au cam
luat l`bu]ele de pe el, iar acum, singurul lucru sigur despre
noua governare e c` nenea Dobor[ nu va mai pupa nimic.

Iaca ce poze aduce coana
asistent` prin spital.
E de toat` jena
|n continuarea rubricii de azi, babele bârfitoare v-or mai
spune ni[te treburi tare [ugube]e de pe la noi de prin urbe,
despre o cucoan` asestent` medecal`, pe care v-am mai
prezentat-o noi [i cu alt` ocaziune. Ei, de data asta e vorba
despre cucoana Plopanu, care are, din ce am auzit [i noi, ni[te
obiceiuri tare interesante. Cic` cucoana asta vine, de multe
ori la munc`, pe unde se afl` dumneaei la psihiatrie, [i se
laud` nevoie mare cu ni[te fotografii. Dar, s` nu v` gândi]i
c` e vorba despre o form` de art` oarecare, c` mai mult este
vorba despre ni[te nuduri, cu diver[i b`rb`]ei cu care dumneaei
[i-a mai pierdut nop]ile. Dar, despre toate treburile istea v-om
mai spune noi, cu detalii, \n edi]iile care urmeaz`...

w Un filmule] care a circulat pe re]elele de
socializare a scârbit un ora[ \ntreg
w Un adolescent de 16 ani a fost umilit,
lovit [i pus s` bea urin` pentru c` i-ar fi
tras o palm` prietenei sale
w Individul acuzat de toate aceste scene a
fost pedepsit de magistra]ii ie[eni
Un individ acuzat c` [i-a b`tut joc de un minor a fost pedepsit
de judec`tori. Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au dispus
condamnarea lui Liviu Petru Pascu la pedeapsa de patru ani [i
opt luni de \nchisoare, pentru lovire [i lipsire de libertate.
|n plus, judec`torii l-au obligat pe individ la plata unor daune
morale de 10.000 de lei c`tre partea v`t`mat` minor`. „Instan]a
dispune interzicerea exercit`rii dreptului de a comunica [i de a
se apropia la mai pu]in de 200 de metri de persoana v`t`mat`,
I.B., [i de mama acestuia, F.B., pe o perioad` de 5 ani, executarea
acesteia începând dup` executarea sau considerarea ca executat`
a pedepsei închisorii”, au spus judec`torii ie[eni.
Sentin]a nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat`. Dosarul
individului a ajuns la instan]a amintit` pe data de 28 decembrie
2018. Asta, dup` ce ie[eanul fusese re]inut [i, mai apoi, arestat
preventiv de pe data de 5 decembrie 2018.

Scene terifiante
Detaliile pove[tii de groaz` au ie[it la iveal` dup` publicarea
unui filmule] pe re]elele de socializare. În film se poate vedea
cum un adolescent de 16 ani era lovit [i pus s` bea urin`.
Anchetatorii au mers pe urma filmului [i au constatat c`
minorul I.B. se cuno[tea de mai mult timp cu Petru Liviu Pascu,

cel care avea s` \i devin` agresor. Mai exact, Pascu ar fi avut
o rela]ie cu mama fetei, pe care minorul ar fi lovit-o. Dup` ce
imaginile au ajuns \n mediul online, poli]i[tii s-au autosesizat [i
au deschis o anchet`. La scurt timp, ei au aflat cum s-a ajuns
\n aceast` situa]ie. Oamenii legii au discutat cu victima [i cu
agresorul.
Potrivit anchetatorilor, \n ziua film`rii, Gabriela C. s-a \ntâlnit
cu minorul I.B. Cei doi ar fi fost cândva prieteni, iar minorul iar fi tras fetei o palm`. Adolescenta i-ar fi povestit acest lucru
lui Pascu, iar individul ar fi decis s` \i aplice b`iatului o corec]ie.
Astfel, minorul a fost chemat \n apartament, unde a fost ]inut
aproximativ o or`. Potrivit oamenilor legii, \n acest interval de
timp, b`iatul a fost lovit [i umilit. Procurorii au spus c` Pascu
l-a lovit pe b`iat, l-a filmat [i i-ar fi dat acestuia s` bea o can`
cu urin`.
Ciprian NEDELCU

O s` r`mân` tare singurel.
|i pleac` t`]i oamenii
La final de rubricu]`, babele bârfitoare vor s` v` mai zic`
ni[te chestii simpatice de prin urbea noastr` drag`, mai exact
de prin rândul puliticienilor din Podu Ro[. Ei, cic` pe acolo
se \ntâmpl` ni[te chestiuni tare interesante, c` un nene, care
era apropiat nevoie mare de Mariusic` Brobodea, s-a cam
hot`rât s` se retrag`. Cic` Ciupilan Dovleac a cam spart ga[ca
lui Brobodea, c` a f`cut mai multe lucruri pe care lederul
laberal le-a interzis. Ei, cic`, dovad` la toate istea st` faptul
c` nenea Ciupilan s-a mai afi[at, de mai multe ori, pe la
evenimente organezate de brim`rie, unde este interzis nevoie
mare s` se prezinte oamenii lui Brobodea.
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