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O asistent` medical` din
Ia[i a muncit doar 26 de
zile \ntr-un an [i a reclamat
spitalul de 29 de ori
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Primarii PSD
amenin]` c`
vor confisca
bannerele cu
Viorica D`ncil`
R`zboi total \n PSD Ia[i.
Maricel Popa a ajuns
ciuca b`t`ilor. Primarii
care nu au primit bani la
rectificarea de buget dau
vina pe liderul PSD Ia[i.
Promisiunea const` \n
boicotarea campaniei
electorale. „Eu am s` dau
jos toate bannerele [i le
voi aduce la partid.
Oamenii nu vor s` mai
fac` politic`”, a declarat
Mihai Mihalache
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Cel mai
important
proiect de
trafic este din
nou blocat

Suspans total pe tema
celui mai important
proiect de infrastructur` a
municipiului Ia[i. O adres`
a Ministerului
Transporturilor d` peste
cap toate planurile privind
realizarea centurii de
trafic greu a ora[ului .
Ministerul arunc` \n
continuare vina pe
municipalitate pentru
lipsa proiectului

Predominant însorit
Max: 21 grade C
Min: 10 grade C
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Un pu[ti de
15 ani, din
Ia[i, a ajuns
criminal
peste noapte
|ntâmplare [ocant` la
Ia[i. Un pu[ti a ajuns
peste noapte criminal,
dup` ce a intervenit \ntr-un
conflict pentru a-[i ap`ra
tat`l. Adolescentul a pus
mâna pe un cu]it [i a lovit
f`r` mil`. Victima a murit
dup` ploaia de lovituri
primite. Poli]i[tii au
deschis un dosar penal
pentru omor
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Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14
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Incredibil!
Medicii au
considerat-o
depresiv`, dar
ea suferea de
cancer!

EVENIMENT

Penibil. Cea mai
mare problem` a
senatorului USR
Dan Lungu.
Parcul Copou este
asediat de ciori
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Lovitur\ cumplit\ pentru
[oferii ie[eni! Cel mai
important proiect de trafic din
tot ora[ul este din nou blocat
w Suspans total pe tema celui mai
important proiect de infrastructur` a
municipiului Ia[i

w O adres` a Ministerului Transporturilor
d` peste cap toate planurile privind
realizarea centurii de trafic greu a ora[ului

S-au terminat problemele \n Parlamentul României pentru
senatorii din Ia[i. Unul dintre ace[tia este [i senatorul USR
Dan Lungu. |n trei ani de mandat \n Parlamentul României,
Dan Lungu nu s-a f`cut remarcat cu nimic. Lungu nu a ini]iat
vreun proiect major pentru ie[eni [i nici nu s-a implicat \n
sus]inerea acestora. Acum, \ns`, a ajuns s` g`sesac` „adev`ratele”
probleme din municipiu. Mai nou, Lungu a ar`tat c` Parcul
Copou este asediat de ciori. |n opinia sa, aceasta este adev`rata
problem` a ie[enilor, faptul c` \n Copou sunt foarte multe
ciori. Lungu sus]ine c` Monumentul Regulamentului Organic
din Parcul Copou este murd`rit de porumbei [i ciori. Aceasta
s` fie cea mai dureroas` problem` a ie[enilor \n momentul
de fa]`? Faptul c` Obeliscul Leilor este plin de g`ina] de ciori
[i porumbei?

Monumentul nu se afl` \n pericol
„În r`spunsul primit de la Prim`rie, reprezentan]ii autorit`]ilor
au men]ionat c` monumentul nu se afl` în pericol [i apoi au
amintit monumentele istorice emblematice din ora[, în care
au investit în ultimii trei ani. Boxele uria[e dintre lei [i
cablurile care atârn` de statuie au r`mas invizibile pentru ei.
Apoi, este p`cat c` în Parcul Copou, atât de important pentru
noi, ie[enii, exist` b`nci atât de murdare încât oamenii nici
m`car nu se pot a[eza. Celebrul romantism al Copoului dispare
odat` cu cronc`nitul ciorilor [i ploaia de g`ina]?”, a spus Dan
Lungu, senator USR.
Aparent, pentru Lungu, aceasta este problema major` a
ora[ului Ia[i. Nu lipsa autostr`zii, nu dezvoltarea aeroportului
sau investi]iile \n spitale. Senatorul ar prefera s` stea pe o
banc` curat` \n Copou, unde s` se gândeasc` lini[tit cum s`
mai pun` mâna pe un nou mandat \n Parlament. {i asta f`r`
s` fac` mare lucru, doar s` trimit` cât mai mult comunicate
despre mizeria din Parcul Copou.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

O situa]ie \ncurcat` a ajuns s` pun` \n pericol desf`[urarea
celui mai important obiectiv de infrastructur` din municipiu.
Demararea proiectului [oselei de centur`- varianta de trafic greu
a ajuns s` fie privit` cu al]i ochi de autorit`]ile centrale. Recent,
municipalitatea ie[ean` a ini]iat o hot`râre prin care va derula
un studiu ce ]ine de zona Poitiers - Trei Fântâni, studiu legat
de mutarea utilit`]ilor [i nu numai. Decizia a fost luat` \n urma
unei \ntâlniri a factorilor de decizie locali [i din cadrul Ministerului
Transporturilor (MT). Cei din urm` au aruncat totul \n cârca
municipalit`]ii. „|n data de 25.06.2019 a fost transmis \n SICAP,
pentru procedura de achizi]ie public`, anun]ul de participare nr.
CN 1012468, iar termenul limit` de depunere care ini]ial a fost
19.09.2019, a fost prelungit cu 30 zile. Durata contractului este
compus` din [ase luni perioada de proiectare, care include proiectul
pentru autoriza]ia de construire, [i 24 luni perioada de execu]ie.
Documenta]ia de atribuire pentru procedura de atribuire a fost
elaborat` de c`tre C.N.A.I.R. S.A. pe baza documenta]iei studiului
de fezabilitate \ntocmit \n anul 2009 de c`tre IPTANA SA”, se
arat` \ntr-o adres` a Ministerului Transporturilor.

Totul \n cârca Prim`riei
De altfel, Ministerul arat` c` totul ]ine doar de Prim`rie. „|n
cadrul studiului de fezabilitate se specific` faptul c` identificarea
instala]iilor existente \n vederea execut`rii lucr`rilor de mutare
[i protejare necesare realiz`rii variantei de ocolire a municipiului
Ia[i au fost f`cute de beneficiarii acestora. Proiectele pentru
mutarea [i protejarea instala]iilor afectate de realizarea variantei
de ocolire a municipiului Ia[i au fost elaborate de proiectan]ii de
specialitate. Pe sectoarele de suprapunere a variantei de ocolire
cu arterele rutiere din municipiul Ia[i, mutarea [i protejarea
instala]iilor existente cad \n sarcina Prim`riei municipiului Ia[i.
Este vorba de strada Str`mo[ilor, strada Cicoarei, strada Arhitect
loan Berindei, B-dul Poitiers [i strada Trei Fântâni”, se mai arat`
\n adresa Ministerului Transporturilor.

Guvernul se spal` pe mâini
Culmea, de[i acest proiect este a[teptat de un ora[ \ntreg, cei
de la nivel central se spal` pe mâini. „Prin urmare, activitatea de
mutare/protejare a utilit`]ilor nu face parte din procedura de achizi]ie
men]ionat` mai sus. Aspectele enumerate mai sus au fost men]ionate
\n studiul de fezabilitate \n baza unei adrese a Prim`riei municipiului

Ia[i din 2009. Prin aceast` adres` s-a comunicat faptul c` relocarea
utilit`]ilor [i refacerea trotuarelor se vor finan]a [i executa de c`tre
Prim`ria municipiului Ia[i. Dorin]a a fost ca solu]ia constructiv` [i
detaliile de execu]ie s` se realizeze \n cadrul proiectului general
\ntocmit de c`tre proiectantul nominalizat de C.N.A.I.R. S.A. pentru
acest obiectiv”, mai sus]in reprezentan]ii MT.

Prim`ria a f`cut [edin]`,
Ministerul nu are hârtiile
Mai grav este c` municipalitatea a f`cut acea [edin]` pentru
demararea studiului necesar mut`rii utilit`]ilor din zona Poitiers.
La minister nu au ajuns, \ns`, se pare, hârtiile respective. „De
asemenea, men]ion`m c` \n cadrul procedurii de achizi]ie public`
au fost primite clarific`ri din partea ofertan]ilor cu privire la
activitatea de mutare/protejare a instala]ilor afectate de proiect.
Au fost solicitate pozi]iile acestora \n vederea corel`rii cu traseul
variantei de ocolire. |n acest sens, C.N.A.I.R. S.A. a solicitat c`tre
Prim`ria Ia[i s` comunice dac` \[i men]ine angajamentul asumat
prin adresa din anul 2009 de a executa lucr`rile de mutare/relocare.
Aceste utilit`]i sunt afectate de realizarea variantei de ocolire a
municipiului Ia[i”, mai spus reprezentan]ii Ministerului Transporturilor.

Ministerul vrea noi clarific`ri
De asemenea, oficialii de la Bucure[ti au solicitat clarific`ri
din partea municipalit`]ii. „Deoarece nu s-a primit niciun r`spuns
din partea Prim`riei referitor la clarificarea activit`]ii pe sectoarele
de suprapunere a variantei de ocolire, s-a solicitat din nou
transmiterea unui r`spuns. |n data de 29 august 2019, Prim`ria
a r`spuns solicit`rilor C.N.A.I.R. S.A., dar f`r` a clarifica dac` \[i
men]ine angajamentul \n ceea ce prive[te mutarea/protejarea
utilit`]ilor [i refacerea trotuarelor pe sectoarele respective. Având
\n vedere aspectele men]ionate, procedura de achizi]ie public`
men]ionat` mai sus este blocat` pân` la clarificarea situa]iei din
partea Prim`riei Ia[i”, \ncheie cei de la Ministerul Transporturilor.
Vlad ROTARU
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Deputatul Camelia Gavril\
promoveaz\ imaginea
Ia[ului. Noi proiecte
pentru `ntreaga comunitate
Importan]a municipiului Ia[i de-a lungul istoriei a fost scoas`
\n eviden]` de ale[ii jude]ului. Prof. dr. Camelia Gavril`,
vicepre[edintele Comisiei pentru Înv`]`mânt, {tiin]`, Tineret [i
Sport din Camera Deputa]ilor, a eviden]iat rolul pe care ora[ul
l-a jucat de-a lungul secolelor. „Odat` ajuns la Ia[i po]i fi domnitor,
voievod, cronicar, dac` alegi s` p`[e[ti pe urmele marilor personalit`]i
politice. Po]i deveni scriitor sau cititor în t`cerea profund` a
marilor biblioteci, actor sau spectator al primului teatru evreiesc.
Astfel, în doar câteva minute de timp condensat sau dilatat
subiectiv, po]i parcurge secolele de istorie ale Capitalei Moldovei”,
a declarat deputatul Camelia Gavril`.

Ia[ul a ren`scut datorit` oamenilor
Parlamentarul ie[ean consider` c` Ia[ul a ren`scut mereu
datorit` oamenilor. „Cele 7 coline au ap`rat [i str`juiesc trei
simbolice lumi, care î[i unesc energiile [i dau via]` Ia[ului. Este
un ora[ marcat de multitudinea distrugerilor [i a incendiilor aduse
de t`tari, otomani, cazaci [i polonezi, cuprins de epidemii [i sfâ[iat
de marile r`zboaie. Ia[ul a ren`scut mereu datorit` oamenilor,
civiliza]iei, spiritului ales pe care locul îl are, f`r` îndoial`. Acum,
sutele de ani de istorie vorbesc prin zidurile cet`]ilor [i ale
m`n`stirilor, prin pagini de cronic` sau evocare, prin marile edificii
arhitecturale, prin vocea unor opere de art`”, a mai spus Camelia
Gavril`.

Transformarea ora[ului
Deputatul ie[ean a ar`tat c` prin prisma s`rb`torii ora[ului,
\ntreaga urbe cre[te foarte mult de la an la an. „În pragul altor
veacuri de modernitate, Cetatea Ia[ului nu doar c` str`juie[te
grani]a de est a României, dar este [i a doua a ]`rii din punctul
de vedere al popula]iei sale. S`rb`torit în fiecare an în ziua de
14 octombrie, Ia[ul aproape c` î[i dubleaz` popula]ia prin prezen]a
num`rului record de pelerini. Târgurile tradi]ionale, multitudinea
preparatelor culinare, obiectele de artizanat cu motive tradi]ionale
[i multe altele, fac din Ia[i un ora[ complet [i complex”, a mai
ar`tat deputatul ie[ean.
Aceasta a mai ar`tat c` prezentul Ia[ului este caracterizat [i
de bucuria reu[itelor educa]ionale, în cercetare, în medicin` [i
tehnologii. „Bucuriile sunt [i ale fiec`rui om politic preocupat de

administrarea [i devenirea ora[ului. O s`rb`toare nu înseamn`
doar emo]ie, ritual, ci [i provoc`rile [i aspira]iile prezentului. Cu
toate acestea, dincolo de evolu]ii [i intrarea în fluxul modernit`]ii,
Cetatea Moldovei se confrunt` de multe ori cu probleme de
infrastructur`. Dar [i de administra]ie public`, probleme de mediu
[i de s`n`tate a popula]iei, care ar trebui s` primeasc` solu]ii [i
r`spunsuri”, a mai men]ionat demnitarul ie[ean.

Gânduri pentru viitor
|n opinia deputatului, Ia[ul trebuie s` î[i asume mai departe
rolul s`u strategic, pol de stabilitate european` la grani]a de est
a României. „S` nu uit`m faptul c` Ia[ul are nevoie de autostr`zi
pentru conexiunea cu ]ara [i cu Europa, de un spital regional de
anvergur`, de finalizarea [oselei de centur`. Ora[ul are nevoie
de o sal` polivalent` [i bazine olimpice, dar [i de continuitate în
demersul de dezvoltare a infrastructurii educa]ionale [i culturale.
S`rb`torile Ia[ului ne amintesc faptul c` acest ora[ are nevoie
de viziune [i consens politic, sigurul scop fiind dezvoltarea
comunit`]ii noastre. De consens [i echilibru mai avem nevoie [i
în educa]ie, prin vocea unit` a universit`]ilor ie[ene. Colaborarea
institu]iilor de cultur` poate s` sus]in` ora[ul spre o ierarhie
realizat` în func]ie de festivalurile na]ionale [i interna]ionale
organizate aici. Ora[ul Ia[i are poten]ial, poate cre[te, devenind
ora[ul visat”, a conchis prof. dr. Camelia Gavril`.
Vlad ROTARU

100 de angaja]i
Antibiotice au exersat
manevre de prim ajutor

Pentru al doilea an consecutiv Antibiotice a organizat, cu
prilejul Zilei Mondiale a Repornirii Inimii, cursuri de prim
ajutor pentru angaja]ii s`i.
Astfel, în cadrul campaniei „Fiecare dintre noi poate salva
o via]`!”, în zilele de 16 [i 17 octombrie, 100 angaja]i din
diverse departamente ale companiei au fost informa]i teoretic
[i au exersat practic cum s` salveze o via]`.
Aceast` ac]iune a fost realizat` în incinta Antibiotice în
parteneriat cu Unitatea de Primire Urgen]e a SMURD Ia[i [i
disciplina Medicin` de Urgen]` din cadrul UMF „Gr. T. Popa”
Ia[i.
„Cu ocazia Zilei Mondiale a Resuscit`rii ne bucur`m c`
am colaborat cu societatea Antibiotice în vederea cunoa[teii,
de c`tre angaja]i, a manevrelor de prim ajutor extrem de
importante în situa]ia unei persoane aflat` în stop cardiorespirator.
Este o colaborare aflat` la cea de-a doua manifestare [i am
g`sit toat` deschiderea pentru a continua acest parteneriat pe
termen lung, astfel încât un numar cât mai mare de angaja]i
ai societ`]ii s` poat` beneficia de cuno[tin]ele necesare aplic`rii
manevrelor de prim ajutor. De asemenea, mul]umim companiei
Antibiotice pentru sprijinul acordat în ac]iunea de popularizare
a manevrelor de resuscitare, adresat` publicului larg din Ia[i,
din 16 octombrie în fa]a Palatului Culturii”, a declarat [ef
lucr`ri dr. Ovidiu Popa, medic primar, medicin` de urgen]`
SMURD Ia[i.
În cadrul evenimentului, angaja]ii au înv`]at despre importan]a
acord`rii corecte a m`surilor de prim ajutor exersând, sub
supervizarea a patru medici SMURD, acredita]i de Consiliul
European de Resuscitare, manevre de resuscitare cardiorespiratorie cât [i manevra Heimlich (manevr` de dezobstruc]ie
a c`ilor respiratorii superioare de obiecte str`ine).
“Cred c` e foarte important pentru fiecare om s` cunoasc`
tehnicile de resuscitare, atât pentru el, pentru familia lui [i
oamenii din colectivitate. Particip pentru a doua oar` la acest
curs, iar informa]iile mi s-au p`rut la fel de utile [i bune de
[tiut. {i apoi, noi fabric`m medicamente salvatoare de vie]i,
cum am putea s` nu cunoa[tem manevrele de resuscitare,
salvatoare de vie]i?!”, a declarat farm. Iolanda Toma, angajat
al Antibiotice.
Campania „Fiecare dintre noi poate salva o via]`!”, a fost
premiat` în cadrul Galei “Romanian CSR Adwards”, la categoria
„Sus]inerea angaja]ilor” [i promoveaz` comportamentul responsabil
[i spiritul de întrajutorare în rândul angaja]ilor Antibiotice care
vor fi astfel preg`ti]i s` intervin` salvator, în sprijinul celor a
c`ror via]` este în pericol.
„Aceast` campanie face parte dintr-un amplu program
«Tr`im s`n`tos într-o companie s`n`toas`» pe care Antibiotice
îl dezvolt` pentru angaja]ii s`i. Ne dorim ca salaria]ii no[tri
s` lucreze într-un mediu de lucru s`n`tos, stimulativ [i s` se
dezvolte profesional [i personal aici, astfel încât noi s` beneficiem
de cei mai buni speciali[ti, iar angaja]ii no[tri de o companie
pentru care merit` s` lucrezi”, a declarat Ioan Nani, director
general al Antibiotice.
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A s`rit de la etaj! Medicii nu l-au mai putut salva
Un b`rbat \n vârst` de 54 de ani, din Ia[i, a luat o decizie
care l-a costat via]a, \n cursul zilei de miercuri. Acesta s-a aruncat
de la etajul patru al unui imobil. Medicii au mers de urgen]` la
fa]a locului, pentru a-i acorda \ngrijiri.
„|n cursul zilei de miercuri, un echipaj medical de Terapie
Intensiv` Mobil` s-a deplasat pentru a acorda ajutor unui pacient.
Acest lucru s-a \ntâmplat \n urma unui apel efectuat la num`rul
unic pentru situa]ii de urgen]`, 112. Cadrele medicale au mers
pe Strada Decebal, unde au g`sit un pacient \n vârst` de 54 de
ani”, precizeaz` prof. dr. Diana Cimpoe[u, coordonator UPUSMURD Ia[i.
Medicii au \ncercat s`-l salveze pe b`rbatul \n vârst` de 54
de ani. Cu toate acestea, pacientul a suferit leziuni incompatibile
cu via]a.
„Echipajul medical a constatat c` pacientul era \n stop cardiorespirator. Acesta nu a r`spuns manevrelor de resuscitare care
au fost aplicate. B`rbatul a r`mas decedat, la fa]a locului, \n
prezen]a Poli]iei”, adaug` prof. dr. Diana Cimpoe[u.
Cristian HITRUC

Aten]ie! Totul este gratuit!
Servicii de screening pentru
depistarea cancerului!
w Sute sau chiar mii de
femei nu [tiu c` pot
preveni gratuit cancerul

w |n cadrul evenimentului
organizat de IRO pentru
prevenirea cancerului s-a
prezentat activitatea de
screening
w Totodat`, medicii au
specificat motivele pentru
care atât de pu]ine femei
aleg s`-[i fac`
reconstruc]ie mamar`

Dosar de executare/Dosar penal nr. 1446/217/2013
Nr. A_EIS 7212/14.10.2019
ANUN} PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, prin Direc]ia
General` Execut`ri Silite Cazuri Speciale - Serviciul execut`ri
silite cazuri speciale regional Ia[i, organizeaz` în data de
01.11.2019, ora 11.00, LICITA}IE (a-VI-a) pentru vânzarea
urm`torului bun mobil, proprietatea debitorului GHERASIM
GHEORGHE:
► autoturism marca BMW 318 I, model SEDAN seria 3,
serie sa[iu WBACA31030FB29163, an fabrica]ie 1992, având
nr. de inmatriculare TX 9116 TX, culoare gri metalic [i negru,
carburant folosit benzin`.
Pre]ul de vânzare este de 1.167 lei. Licita]ia se va desf`[ura
la sediul nostru din Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7,
cam. 1701, jud. Ia[i.
Bunul mobil men]ionat este depozitat în curtea Sectorului
de Poli]ie de Frontier` Darabani.
Pentru informa]ii suplimentare (condi]ii participare, vizionare,
depunere ofert` [.a.), v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anun]ul integral se afl` postat
pe www.anaf.ro, sec]iunea Anun]uri - Valorificare prin licita]ie
a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscal`: Iasi Execut`ri
silite cazuri speciale.
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Ieri, la Ateneul T`t`ra[i a avut loc un
eveniment organizat de Institutul Regional
de Oncologie (IRO) Ia[i. Manifestarea a avut
ca scop prezentarea campaniei de prevenire
a cancerului. Prin campania „Previne Cancerul”,
IRO Ia[i pune la dispozi]ie patru tipuri de
programe de testare gratuite: screening
mamar, screening pentru colon, pentru col
uterin [i de prostat`. Aceste evalu`ri de
screening se adreseaz` tuturor persoanelor
asimptomatice [i au ca scop depistarea bolii
\n faza incipient`, atunci când aplicarea unui
tratament are eficacitate maxim`. Cei interesa]i
pot beneficia de o evaluare gratuit` de
screening cu doar o trimitere de la medicul
de familie sau \n baza formularului FS1. |n
general, o evaluare de screening dureaz`
\ntre 30 [i 60 de minute [i este disponibil`
la IRO Ia[i, prin intermediul programului
na]ional de screening pentru col uterin [i
prin servicii decontate de CAS.

Evalu`ri gratuite de
screening
Evalu`rile de screening sunt complet
gratuite. Totodat`, evaluarea de col uterin
este gratuit` [i pentru persoanele neasigurate

medical. Evaluarea de screening are menirea
de a detecta tipurile de cancer men]ionate
anterior, cât \nc` sunt tratabile. Medicii
speciali[ti sus]in c` depistarea timpurie a
cancerului poate ajuta la vindecarea complet`
sau \mbun`t`]irea categoric` a prognosticului.
|n cadrul evenimentului s-a discutat [i
despre unit`]ile mobile pentru screening.
Cele dou` unit`]i mobile pentru screeningul
de cancer de col uterin au fost achizi]ionate
de c`tre Ministerul S`n`t`]ii. Acestea se
deplaseaz` \n jude]ele Neam], Suceava,
Vaslui [i Boto[ani, acoperind un num`r de
70 de localit`]i. Din anul 2018 pân` \n
prezent, au fost testate prin unitatea mobil`,
3.911 femei din care 662 au fost depistate
cu rezultate pozitive la screening.

„Este important
s` prevenim”
|n deschiderea evenimentului, ec. Mirela
Grosu, managerul IRO, a discutat despre
importan]a unei astfel de campanii pentru
prevenirea cancerului. „|ntâi octombrie este
ziua de lupt` \mpotriva cancerului [i toat`
luna octombrie este dedicat` activit`]ilor
de preven]ie [i promovare a depist`rii la
timp a cancerului. Ar trebui s` facem
permanent aceast` activitate pentru c` orice
boal` depistat` [i tratat` la timp este mai
u[or suportat`. Noi ne-am gândit ca ast`zi
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s` facem un eveniment de promovare a
screeningului. Este un eveniment de aducere
aminte a celor care vor fi interesa]i, c`
este foarte important s` depist`m cancerul
la timp”, spune ec. Mirela Grosu.

„Femeile nu [tiu
c` este gratuit”
De asemenea, s-a discutat \n cadrul
evenimentului faptul c` doar 74 de femei
\n ultimii patru ani [i-au f`cut reconstruc]ie
mamar` dup` ce sânii le-au fost extirpa]i
ca urmare a cancerului. Medicii sus]in c`
aceast` situa]ie este cauzat` de faptul c`
femeile nu [tiu c` interven]ia chirurgical`
este gratuit`. „|n primul rând, majoritatea
femeilor nu [tiu c` se poate face gratuit
aceast` interven]ie chirurgical`. |n al doilea
rând, sunt femeile care cred c` aceast`
interven]ie cost` sume colosale. Cele care
afl` c` se poate face reconstruc]ia mamar`
gratuit, se prezint` la noi cu o fobie.
Pacientele sunt reticente. Sigur c`, treptat,
mentalitatea se schimb`. Pân` \n prezent,
cele 74 de femei care au f`cut reconstruc]ia
mamar` sunt femei obi[nuite, femei de
rând. Uimirea noastr` este c` sunt cadre
medicale, care nu cunosc faptul c` se poate
face gratuit aceast` interven]ie”, spune prof.
dr. Drago[ Pieptu.
Bianca CIUBOTARIU
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Moment istoric pentru sistemul
medical ie[ean! Marii ar[i vor putea
fi trata]i la Spitalul ıSf. Spiridon‰
w Eveniment de marc` pentru sistemul
sanitar ie[ean. Marii ar[i vor putea fi
trata]i la Spitalul „Sf. Spiridon”

w A fost inaugurat` Clinica de Ar[i, dup`
numeroase demersuri care au fost f`cute
w Iat` cu arat` noua investi]ie de la
Spitalul „Sf. Spiridon” [i \n ce condi]ii vor
fi trata]i pacien]ii
Un eveniment extrem de important pentru sistemul medical
ie[ean [i românesc a avut loc \n cursul zilei de miercuri, la Ia[i.
La Spitalul „Sf. Spiridon” a fost inaugurat`, oficial, Clinica de Ar[i.
Astfel, \n noul compartiment vor putea fi trata]i pacien]i care au
suferit arsuri grave, care nu puteau fi trata]i la Ia[i pân` \n
momentul de fa]`. Pe paturile spitalului vor avea loc cinci pacien]i
cu arsuri mari [i al]i 20 de pacien]i cu arsuri de pân` la 20 la
sut`. |ntreaga investi]ie se ridic` la suma de 50.000.000 de lei,
dar rezultatul merit` fiecare leu, sus]ine conducerea.
„Important este c` am ajuns \n acest moment. Este un moment
istoric pentru noi, este cea mai modern` loca]ie pentru \ngrijirea
marelui ars. Pe scurt, vorbim de 2.500 de metri p`tra]i dintre
care 1.800 de metri p`tra]i suprafa]` desf`[urat`. Poate primi cinci
pacien]i mari ar[i, zece pacien]i cu arsuri de pân` la 20 la sut`
din suprafa]a corpului [i cinci pacien]i post arsuri \n terapie
intensiv`”, precizeaz` Ioan Bârliba, manager al Spitalului „Sf.
Spiridon” din Ia[i.

Marii ar[i vor putea fi salva]i la Ia[i
Despre importan]a acestui compartiment medical a vorbit [i
prof. dr. Teodor Stamate. Acesta a subliniat cât de important`
este \ngrijirea corespunz`toare pentru marii ar[i.
„S-au investit peste 11 milioane de euro \n dotarea acestei
unit`]i func]ionale, cu sprijinul demn de toat` admira]ia pe care
l-am primit. Marele ars are nevoie de o \ngrijire special`, altfel
se pierd vie]i. Este cea mai mare plag` din toat` patologia
chirurgical`. Riscul infect`rii este major din prima clip` [i sunt
doar câteva aspecte. Am beneficiat de cursuri pentru specializarea
tinerilor doctori [i a asistentelor medicale, astfel \ncât s` putem
prelua [i s` execut`m acelea[i protocoale ca \n lumea civilizat`.
Astfel, vom reu[i s` salv`m vie]ile marilor ar[i. Iat`, am reu[it,
cu eforturi deosebite, s` punem la punct un centru pentru marii

ar[i”, a precizat prof. dr. Teodor Stamate, [eful Clinicii de Ar[i
de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.

„Este un centru mai generos
decât cel de la Timi[oara”
La eveniment a fost prezent` [i Sorina Pintea, care a vorbit
despre investi]ia f`cut` \n spitalul ie[ean.
„|n acest moment, avem 13 paturi pentru mari ar[i la Bucure[ti,
cinci paturi la Timi[oara [i cinci la Ia[i. Avem 23 de paturi pentru
adul]i [i zece paturi pentru copii. Acest centru este mai generos
[i mai spa]ios decât cel de la Timi[oara. Dot`rile sunt identice,
dar aici provocarea a fost mai mare, pentru c` e vorba despre
o cl`dire istoric`. Se respect` toate circuitele. Exist` filtre de aer
\n saloanele pentru marii ar[i, exist` [i saloane pentru ar[i cu
un grad mai mic”, a precizat Sorina Pintea, Ministrul S`n`t`]ii.
Totodat`, Sorina Pintea a vorbit [i despre situa]ia personalului
de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.
„Este o unitate pentru marii ar[i de care aveam nevoie. Exist`
angaja]i, am aprobat un num`r suplimentar de posturi. Dac` este
nevoie, de mâine unitatea poate fi opera]ional`. Primul pacient
poate fi primit oricând. Sper`m c` nu vor exista pacien]i prea
mul]i”, a ad`ugat Sorina Pintea.

Patru ani de la tragedia de la Colectiv

Ioan Bârliba, [i cu prof. Theodor Stamate, [eful Clinicii de Chirurgie
Plastic`. Apreciez eforturile celor implica]i [i cel mai important
este faptul c` ie[enii au cea mai modern` clinic` de ar[i din
]ar`”, a spus deputatul PMP, Petru Movil`.
Cristian HITRUC

La eveniment a fost prezent [i Eugen Iancu, pre[edintele
Asocia]iei Colectiv, care s-a \nfiin]at dup` tragedia din clubul din
capital`.
„Am v`zut cum ar`ta cl`direa \nainte [i m` bucur s` v`d cum
arat` acum. S`pt`mâna trecut` s-a inaugurat la Timi[oara, acum
la Ia[i, iar aceast` nevoie este uria[`. Aceast` cl`dire are 260 de
ani, a fost construit` de Biseric`, iar acest lucru este fantastic.
Sper ca \n continuare s` fim ajuta]i s` construim \n continuare
noi spitale. Sper s` se deschid` [i celelalte patru centre pentru
ar[i. Din p`cate, avem astfel de pacien]i \n fiecare zi \n ]ar` [i
avem nevoie de astfel de spa]ii”, a precizat Eugen Iancu, pre[edintele
Asocia]iei Colectiv.
La eveniment au participat [i pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i, Maricel Popa, prefectul Marian {erbescu, deputatul Petru
Movil`, membru \n Comisia de S`n`tate a Camerei Deputa]ilor
[i unul dintre sus]in`torii investi]iilor guvernamentale de la Spitalul
„Sf. Spiridon”. „|n sfâr[it Ia[ul are un Centru de ar[i. Un proiect
pentru care am fost de nenum`rate ori la Ministerul S`n`t`]ii [i
pentru care am colaborat \ndeaproape cu managerul spitalului,
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Se construie[te un nou
sediu pentru poli]i[tii
de frontier\ din Ia[i
Pe data de 28 octombrie, Inspectoratul Teritorial al Poli]iei
de Frontier` Ia[i organizeaz` o licita]ie pentru construirea unui
sediu \n Tome[ti. Sediul sectorului are o valoare estimat` de
7,2 milioane lei, adic` 1,5 milioane euro. Contractul se va
desf`[ura pe o perioad` de 14 luni. Investi]ia este necesar`
\n contextul cooper`rii cu Republica Moldova. Cl`direa va avea
regimul de \n`l]ime de P+2, iar terenul vizat are o suprafa]`
de 1.410 metri p`tra]i. „Conceptul arhitectural si volumetric al
pavilionului administrativ [i dispunerea celorlalte obiecte în
cadrul imobilului vor fi stabilite împreun` cu beneficiarul [i
aprobate de conduc`torul institu]iei. Se va ]ine cont de elementele
arhitecturale specifice zonei, cât [i de specificul activit`]ii Poli]iei
de Frontier`”, se arat` \n caietul de sarcini. Suprafa]a construit`
a cl`dirii va fi de 470 de metri p`tra]i.

Obiectivele proiectului
Pe lâng` pavilionul administrativ, vor fi amenajate un garaj,
sta]ie de alimentare, padoc câini, rezervor ap`. Investi]ia
continu` cu un turn de comunica]ii [i cu dotarea cl`dirii. „Se
va monta o sta]ie de carburan]i mobil` pe o platform` betonat`
în vecin`tatea unei c`i de acces interioare. Aceasta va fi
carcasat` [i va respecta toate regulile constructive [i de
amplasament stabilite de legisla]ia în vigoare. Sta]ia se va
livra cu toate avizele necesare func]ion`rii. Sta]ia va fi racordat`
la re]eaua electric`, iar distribu]ia energiei electrice pentru
acestea se va realiza prin intermediul unui tablou general de
distribu]ie TGD Sta]ie”, se arat` \n proiect.
Ciprian BOARU

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
CONSULTAN}~ REORGANIZARE LICHIDARE SPRL, în
calitate de lichidator judiciar, desemnat prin incheierea nr.1906
din data de 14.12.2017, pronun]at` de Tribunalul Ia[i -Sec]ia
II civil` -Faliment în dosarul nr.840/99/2016 (64/2016) privind
pe debitoarea S.C. ARWEN PROFESSIONAL SERVICES SA.,
cu sediul în Iasi, bd. Poitiers nr.16, demisol si et.1, R.C.
J22/813/2001, C.U.I. 14172456, organizeaz` s`pt`mânal, în
fiecare zi de marti la ora 15:00, începând cu data de 22.10.2019
[i pân` la data de 19.11.2019, la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i str. Anastasie Panu nr.27, bl. Moldova 3, et.2, ap.6,
licita]ie public` pentru vânzarea urmatoarelor bunuri:
AUTOTURISME
Nr. crt.; Denumire; Pre] de evaluare; Pre] de pornire 50%
TOYOTA LAND CRUISER, serie sasiu JTEBZ99J500012316,
an de fabricatie 2001; 2.350 Euro; 1.175 Euro
TOYOTA AVENSIS, serie sasiu SB1BD56L90E058014, an
de fabricatie 2007; 3.000 Euro; 1.500 Euro
Pre]urile nu con]in TVA [i se vor pl`ti în lei la cursul
BNR din ziua vînz`rii.
Depunerea, cu o zi înaintea fiec`rui termen de licita]ie,
pân` la ora 16:00, a urmatoarelor documente:
-xerocopie dupa actele societatii/act de identitate;
-dovada achit`rii garan]iei de participare, în valoare de 10%
din pre]ul de pornire al activului licitat;
-dovada achit`rii caietului de sarcini, în valoare de 500 lei
f`r` TVA/bun;
-împuternicire scris` pentru persoana desemnat` s` reprezinte
societatea.
Pasul de licita]ie (supraofertare) va fi 1.000 Euro/bun.
BUNURI MOBILE, valorificarea se va face ÎN BLOC
Nr. crt.; Denumire; Pre] de evaluareLEI; Pre] de pornire100%
1.; Scaune de birou LEGANZA, Seturi de mobila, Sistem
de securitate etc.; 11.866,53; 11.866,53
Pre]urile nu con]in TVA [i se vor pl`ti în lei.
Depunerea, cu o zi înaintea fiec`rui termen de licita]ie,
pân` la ora 16:00, a urmatoarelor documente:
xerocopie dupa actele societatii/act de identitate;
- Cerere de participare la licita]ie;
- Dovada achit`rii caietului de sarcini, in cuantum de 500
lei f`r` TVA;
- Dovada depunerii garan]iei de participare, în valoare de
10% din valoarea de pornire a licita]iei, în contul de lichidare
care va fi deschis pe numele debitoarei;
- Împuternicire acordat` persoanei care reprezint` participantul
la licita]ie, dac` este cazul;
Pasul de licita]ie (supraofertare) va fi 500 Euro/bun.
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Afacerea sezonului, la
Ia[i. Investe[ti câteva
mii de lei [i sco]i de
zece ori mai mult
w Ie[eanul care a \ncercat acest business
se laud` deja cu clien]i
w Acest tip de afacere este relativ nou \n
Ia[i [i are succes \n rândul iubitorilor
s`rb`torii Haloween
|n ultimii ani, ie[enii [i-au \ncercat norocul \n tot felul de
afaceri importate din str`in`tate. |n func]ie de cerin]ele de pe
pia]`, micii agricultori ie[eni au mizat pe investi]ii mici [i profituri
mari. Iar dac` acestea au leg`tur` [i cu s`rb`tori americane
precum Haloween, adoptate cu succes \n Ia[i, antreprenorii au
dat lovitura. Este [i cazul unui ie[ean care a riscat cu câteva
semin]e de dovleac [i acum se laud` cu produc]ii mari, care-i
vor aduce garantat profitul.

Profit frumu[el din primul an
Un hectar cu dovleci
Una dintre afacerile de sezon din Ia[i care a prins teren este
cea care presupune cultivarea dovleacului. |n jude]ul Ia[i exist`
câ]iva cultivatori care s-au \ncumetat s` \ncerce [i aceast` cultur`,
\ns` pe suprafe]e mici. Chiar [i a[a, agricultorii sus]in c` dovleacul
este o cultur` ce poate aduce, \ns`, profituri frumu[ele. Unul
dintre ie[enii care au investit \ntr-o cultur` de dovleac este Daniel
Mihnea. Ie[eanul locuie[te \n comuna Sire]el [i s-a gândit s`
cultive aceast` legum` dup` ce a v`zut c` exist` cerere pe pia]`.
„Tot vedeam la televizor c` se fac dovleci cu tot felul de fe]e,
se fac pl`cinte, oamenii cultiv` hectare \ntregi. Am zis s` \ncerc
[i eu”, sus]ine agricultorul. Acesta a \nceput s` cultive pe o
suprafa]` mic`, de câ]iva ari, iar acum a ajuns la aproape un
hectar cu dovleci buni pentru pl`cint`, dar [i pentru sculptat.

Agricultorul din Ia[i sus]ine c` nu e foarte complicat s` ai
o astfel de afacere. Dac` pui semin]ele la timp, ai grij` de terenul
cu dovlecei, garantat vor cre[te mari [i frumo[i. De aceea ie[eanul
se laud` c` anul acest va avea o produc]ie bun` cu care \[i va
scoate u[or investi]ia. Acesta va vinde cu 1,5-2 lei kilogramul de
dovleac care are o greutate cuprins` \ntre 7 [i 10 kilograme.
„Deja am cereri [i e bine pentru c` am ce vinde. O s` am câteva
tone de dovleac de vânzare”, spune ie[eanul. Acesta a investit
doar câteva mii de lei \n semin]e [i \n amenajarea terenului, bani
pe care o s`-i recupereze chiar anul acesta. „Mai pl`tesc doi
b`ie]i s` m` ajute cu culesul, dar dac` trag linie, o s` ies bine
anul acesta. Nu cost` mult s` plantezi. Mai scumpi sunt b`ie]ii
care culeg dovleceii”, sus]ine ie[eanul.
Raluca COSTIN

Ie[enii din mediul rural se pot angaja cu ajutorul AJOFM
Cei interesa]i s` \[i g`seasc` un loc de
munc` pot consulta oferta pus` la dispozi]ie
de angajatorii din Ia[i prin intermediul Agen]iei
Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc`
(AJOFM). Majoritatea posturilor disponibile
ie[enilor sunt pentru persoanele cu studii
medii. Astfel, din num`rul total de locuri de

munc` vacante din Ia[i (1.052), 968 sunt
pentru persoanele cu studii medii. Alte 84
de posturi vacante sunt pentru persoanele
cu studii superioare. Persoanele care se afl`
\n c`utarea unui loc de munc` se pot angaja
\n domeniile servicii, confec]ii, construc]ii [i
industrie. Peste 600 de joburi sunt disponibile

GRAFIC
BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite
o cerere
de oferta la:
grafic.beta.
invest@
gmail.com
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\n comer], hoteluri [i restaurante sau transporturi.
Alte dou` domenii unde se g`sesc greu
angaja]i sunt cel al confec]iilor, cu aproape
70 de posturi vacante, dar [i cel al construc]iilor,
cu sute de locuri de munc` oferite de c`tre
angajatorii din Ia[i.
Raluca COSTIN
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A lucrat ani de zile ca horticultor `n Italia {ans\ de dezvoltare

Acum, ie[eanca a revenit
`n ]ar\, unde va aplica tot
ce a `nv\]at, `ntr-o afacere
de zeci de mii de euro
prim`var` va \ncepe s` produc` flori. Aceasta
spune c` trebuie s` se ridice la standardele
clien]ilor, a[a cum a f`cut \n Italia. „Indiferent
de preferin]ele clien]ilor, un lucru e sigur:
clientul unei sere cu flori vrea s` cumpere
o plant` rezistent`, durabil`, frumoas`, cât
mai u[or de \ngrijit, [i bine\n]eles, ieftin`,
dac` se poate. Iar toate aceste exigen]e
sunt destul de greu de satisf`cut”, mai
spune horticultorul. Aceasta sus]ine c` le
ofer` [i consiliere celor interesa]i de produsele
sale. „Voi \ncerca s` produc flori române[ti,
ca s` le spun a[a. Voi oferi [i orice informa]ie
\mi solicit` clientul. Cea mai mare parte
din produc]ie va fi vândut` angro”, spune
ie[eanca.
Fondurile europene reprezint` una dintre
principalele atrac]ii pentru ie[enii care
lucreaz` \n str`in`tate [i vor s` se \ntoarc`
\n ]ar`. Chiar dac` ob]inerea lor necesit`
timp, dar [i o mic` sum` necesar` pentru
startul \n afaceri \n mediul rural, ie[enii
se ambi]ioneaz` s` ob]in` banii. Unul dintre
ie[enii care au depus proiect anul trecut
\n cadrul m`surilor ce presupun investi]ii
\n domeniul nonagricol este Florentina
Fântânaru. Ie[eanca va primi banii necesari
investi]iei anul acesta.

70.000 de euro,
bani de la UE
Ie[eanca a muncit câ]iva ani ca horticultor
\n Italia [i dup` ce a acumulat experien]`,
a revenit \n comuna Sire]el. Aceasta a ajuns
la concluzia c` \n comuna natal` ar fi nevoie
de flori multicolore crescute ca la carte.

S-a informat despre fondurile europene [i
cum pot fi ob]inute [i a depus proiect anul
trecut. A fost anun]at` c` va primi 70.000
de euro. „E o bucurie imens` pentru mine,
pentru c` am muncit mult la proiect. Pe
sere cu flori e mai complicat s` iei banii
europeni”, spune ie[eanca. Aceasta sus]ine
c` e greu [i s` produci florile \n sere.
„Dac` este greu s` produci legume \n ser`,
cum pun legumicultorii, cu atât mai greu
este s` cre[ti flori \n ser`. Aceste plante
sunt mai mig`loase, sensibile la frig. Cine
se \ncumet` s` \nceap` o astfel de afacere
cu flori perene are nevoie de timp [i r`bdare.
Nu doar de simpl` h`rnicie”, spune ie[eanca.

Flori pentru to]i
clien]ii preten]io[i
Sera va fi ridicat` pân` la sfâr[itul
acestui an, iar ie[eanca preconizeaz` c` din

pentru me[te[ugarii
din regiunea Nord-Est
Agen]ia de Dezvoltare Regional` Nord-Est a devenit partener
\n cadrul proiectului „Craft 4.0”. Programul \[i propune s`
promoveze dezvoltarea profesiilor me[te[ug`re[ti prin exploatarea
oportunit`]ilor oferite de tehnologiile moderne, pentru a crea
o nou` revolu]ie \n domeniul artizanal, atat din perspectiva
economic`, cât [i cultural`.
„Obiectivul acestui proiect const` \n crearea unui set de
instrumente de instruire pentru me[te[ugarii interesa]i s` \[i
dezvolte abilit`]ile \n domeniul model`rii digitale [i imprim`rii
3D”, au explicat reprezentan]ii Agen]iei de Dezvoltare Regional`
Nord-Est.

Platform` de instruire pentru
me[te[ugari
Concret, proiectul „Craft 4.0” \[i propune s` dezvolte o
platform` de instruire online \n domeniul proceselor de
modelare digital` [i a imprim`rii 3D. Publicul ]int` este format
mai ales de persoane de vârsta a treia care nu au dezvoltate
competen]e digitale. Astfel, se dore[te crearea unui cadru
accesibil pentru dezvoltarea instruirii \n domeniul artizanal.
Totodat`, se va realiza un ghid cu privire la modalit`]ile prin
care aceste tehnologii moderne pot sprijini dezvoltarea produselor
me[te[ug`re[ti.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Domeniul nonagricol, \n
plin` dezvoltare
Anul trecut au fost depuse de c`tre
ie[eni 13 cereri de finan]are pentru diverse
investi]ii \n acest domeniu. Dintre acestea
au fost selectate deja 6 dintre ele, iar pân`
la sfâr[itul acestui an ar putea fi finan]ate
[i restul dosarelor depuse de fermieri.
Ace[tia vor primi sume cuprinse între 50.000
[i 70.000 de euro, iar suma maxim` pe
care o pot primi este de 200.000 de euro,
pentru fiecare proiect. Banii europeni îi vor
investi în service-uri auto, saloane de
\nfrumuse]are [i în cabinete medicale, în
mediul rural.
|n cadrul PNDR 2014-2020 au fost deja
investite aproximativ dou` milioane de euro
în cabinete medicale, saloane de înfrumuse]are
sau pensiuni.
Raluca COSTIN
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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
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INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Bomb\ `n PSD Ia[i! Primarii amenin]\
c\ vor confisca bannerele cu Viorica
D\ncil\. Totul a `nceput de la bani
w R`zboi total \n PSD Ia[i. Maricel Popa a ajuns
ciuca b`t`ilor

w Primarii care nu au primit bani la rectificarea de
buget dau vina pe liderul PSD Ia[i
w Promisiunea const` \n boicotarea campaniei
electorale
w „Eu am s` dau jos toate bannerele [i le voi aduce
la partid. Oamenii nu vor s` mai fac` politic`. |n
politic`, totul se face pe investi]ii [i proiecte. Mai
a[tept pu]in, dac` nu se rezolv`, \n Schitu Duca nu
va mai exista sus]inere”, a declarat Mihai
Mihalache
w „Mihalache nu are dreptate. El este un agitator.
|n]eleg c` i-au c`zut crotalele la oi... |ntreba]i-l de
ce are raportare fals` la oi, la DSV”, a spus Maricel
Popa
Tensiunile \n filiala ie[ean` a Partidului
Social Democrat (PSD) au luat din nou
amploare. Primarii PSD din jude] \l acuz`
pe Maricel Popa, pre[edintele Consiliului
Jude]ean, c` nu [tie s` fac` politic`. Totul
a pornit de la ultima rectificare bugetar`
a Guvernului. Multe prim`rii nu au primit
m`car un leu. Mihai Mihalache, primarul
comunei Schitu Duca, a amenin]at c`,
\n cazul \n care problema nu se rezolv`,
va da jos toate bannerele cu candidatul
PSD la pre[edin]ia României, Viorica
D`ncil`. „La rectificare am primit cinci
de zero. Aveam nevoie de 800.000 de
lei pentru \nso]itori, func]ionarea [colilor,
lemne, navete. Banii erau strict pentru
func]ionare. Pre[edintele Popa trebuia s`
duc` la Ministerul de Finan]e lista cu
problemele din jude]. Eu am s` dau jos
toate bannerele [i le voi aduce la partid.
Oamenii nu vor s` mai fac` politic`. |n
politic`, totul se face pe investi]ii [i
proiecte. Mai a[tept pu]in, dac` nu se

rezolv`, \n Schitu Duca nu va mai exista
sus]inere”, a declarat Mihalache.

Mihalache: „De ce a[
vota PSD?”
Mihalache mai spune c` a cerut [i
ajutorul parlamentarilor PSD. „Nu [tiu
cum se face, dar la Miroslava s-au dus
2 milioane de lei, fiind vorba de cea
mai bogat` comun`. Pre[edintele Popa
nici nu a vrut s`-mi r`spund` la telefon.
De ce a[ vota PSD? Am f`cut apel la
Viorica D`ncil`, la ministrul Teodorovici.
Mai a[tept o zi. A[a ceva nu se poate.
De ce a[ mai vota PSD?”, continu`
Mihalache. Rectificarea a s`rit [i \n
ora[ul Podu Iloaiei, condus de primarul
PSD Gabriel Istrate.

R`zvr`tire total`
Protestului s-a al`turat [i primarul
comunei Tome[ti, {tefan Timofte.

Acesta a precizat c` ar fi fost
mul]umit cu sumele pe care le-au primit
prim`riile Miroslava (PNL) [i Ciurea
(PSD). Mai mult, primarul spune c` sa apelat la o inginerie care ar fi ilegal`
[i identificat` doar de c`tre Curtea de
Conturi. „La \nceputul anului, prim`riile
\mpart creditele \n patru trimestre, pentru
salarii, func]ionare, iluminat public, cadre
didactice [i altele. Dac` mai r`mân bani,
\i pui la dezvoltare. B`ie]ii ce au f`cut?
Au f`cut o rectificare \n Consiliul Local
[i au mutat banii de la salarii [i i-au
dus la dezvoltare. Nimeni nu i-a verificat
ce au \n conturile pentru dezvoltare.
Noi am fost corec]i. Asta se cheam`
deturnare de fonduri. De la minister
spun c` cei de la Curtea de Conturi
poate s` fac` verific`ri. Voi da [i eu
bannerele jos. Cum s` te duci \n fa]a
oamenilor [i s` le spui s` voteze cu
PSD? Eu nu am primit nimic \n mandatul
`sta. A[tia-s s`n`to[i la cap? Sunt foarte
sup`rat”, a precizat Timofte.

Liberal: „Stau cu mâna
\ntins` [i a[teapt`
poman`”
Dan Ni]`, primarul comunei Miroslava,
spune c` ceilal]i primari nu au primit
fonduri pentru c` sunt obi[nui]i s` stea
cu mâna \ntins`. „Am primit 1.570.000
lei. Comuna Miroslava este de cinci, [ase
ori mai mare decât altele. Poate ar trebui
[i ei verifica]i. Ei a[teapt` cu mâna \ntins`.
S` fac` proiecte. Dac` a[teapt` poman`...”,
exclam` Ni]`. Pe de alt` parte, C`t`lin
Lupu, primarul din Ciurea, consider` c`
primarii nemul]umi]i sunt cam invidio[i.
„Ni[te prostii. Ei au câte 1.800 locuitori
[i 12 angaja]i. Noi avem aproximativ
20.000 de locuitori. Eu am cerut banii
pentru asisten]i sociali, am primit 1.270.000
lei. Ei s-au sup`rat c` Ciurea a fost
selectat` pentru un proiect \n cadrul
Fondului de Dezvoltare Institu]ional`.
Este vorba de lucr`ri de canalizare \n
valoare de 12,5 milioane de lei. Am depus
un proiect [i l-au ales”, a declarat Lupu.

Popa: „I-au c`zut
crotalele la oi”
Contactat telefonic, liderul PSD Ia[i
l-a ironizat pe primarul Mihalache,
considerând c`-i instig` [i pe ceilal]i
colegi de partid. „Mihalache nu are
dreptate. El este un agitator. |n eleg c`
i-au c`zut crotalele la oi... |ntreba]i-l de
ce are raportare fals` la oi, la DSV”, a
spus Maricel Popa. Cei doi sunt \n
conflict de o bucat` bun` de timp. Garda
de Mediu a efectuat o serie de controale
privind t`ierea unor copaci din comuna
Schitu-Duca, considerat` ilegal`. Comisarii
de la Gard` au aplicat [i o serie de
amenzi. Atunci, Mihalache a declarat c`
Maricel Popa ar fi \n spatele acestui
control, fiind vorba despre un atac politic.
Popa a negat orice implicare privind
ac]iunea G`rzii de Mediu [i, mai mult,
a promis c`-l va ac]iona \n judecat` pe
primar [i-i va cere daune \n natur`: 500
de oi.
Ciprian BOARU

Incredibil! Medicii au considerat-o depresiv\, dar ea suferea de cancer!
Cum s-a schimbat via]a unei femei `n numai o zi!
O ie[eanc` \n vârst` de 68 de ani s-a prezentat
la medic, prezentând st`ri de oboseal`. Dup` câteva
investiga]ii, acesteia i s-a pus diagnosticul de
depresie. I-a prescris femeii chiar [i o serie de
medicamente pe care le-a luat cu sfin]enie. St`rile
de oboseal` au persistat o vreme. |ntr-o zi, a
depistat prin auto-palpare c` avea la sânul stâng
o forma]iune de noduli. S-a prezentat de urgen]`
la medic [i a fost diagnosticat` cu cancer de sân.
Norocul ei, a[a cum pove[te[te, a fost c` a depistat
boala la timp [i a putut vindeca aceast` boal` a
secolului, \ntr-un timp scurt. Acum este perfect
s`n`toas`, dar continu` s` ia medicamenta]ia
specific` cancerului, prescris` de medici.

A crezut c` e depresiv`,
dar avea cancer
Mariana Rodica Nichita a descoperit printr-o
\ntâmplare c` are cancer. Se sim]ea obosit` [i
lipsit` de vlag`. A pus totul pe seama oboselii
survenite din cauza serviciului [i a responsabilit`]ilor
familiare. Când a aflat printr-o mamografie c` sufer`
de cancer mamar, a sim]it c` nu [tie \ncotro s`
porneasc`, cum s` managerieze acest diagnostic.
A sperat pân` \n ultima clip` c` nu i se va \ntâmpla

chiar ei. „La sfâr[itul anului 2014 am \nceput s`
m` simt r`u [i am fost \ntâi suspectat` de o
depresie. Eram foarte obosit`, doar atât. Mi s-a
dat o medicamenta]ie pentru depresie ca, spre
norocul meu, \ntr-o zi când st`team \n pat, prin
auto-palpare, s` descop`r acest nodul la sânul
stâng. Bine\n]eles c` am plecat direct la mamografie.
Acolo, doctorul m-a trimis la chirurgie. Am fost
operat`, mi-au confirmat diagnosticul, mi-au aruncat
primul colac de salvare. Practic, eu eram \n deriv`,
nu [tiam ce urmeaz`. Am urmat imediat sfatul
doctorului oncolog [i am urmat tratamentul”, spune
Mariana Rodica Nichita.

o [i am \nceput s` am grij` [i, totodat`, am ajuns
la concluzia c` aceast` boal` nu este o sta]ie
terminal`. Ne putem vindeca, dac` avem grij` de
noi. Am v`zut \n aceast` perioad` cât de tare
\nsemn pentru familia mea. Nu realizam cât \nsemn
pentru ei. Am \nceput s` v`d cât` grij` au \nceput
ei s` aib` de mine”, mai spune Mariana.

A \nceput s` aib`
mai mult` grij` de ea

De când i s-a pus diagnosticul de cancer
mamar, Mariana a con[tientizat cât de important
este s` aib` grij` [i de ea, nu doar de familie [i
serviciu. Datorit` mentalit`]ii s`n`toase pe care [iS-a neglijat total
a dezvoltat-o [i a eforturilor sale de a tr`i o via]`
Mariana poveste[te c` toat` via]a ei avusese s`n`toas`, aceasta a fost declarat` un pacient
\n grij` pe to]i membrii familiei ei, dar a uitat de vindecat. „Via]a mea s-a schimbat total, am \nceput
propria persoan`. A neglijat orele necesare de s` m` privesc mult mai atent, am \nceput s` am
somn, a neglijat alimenta]ia [i a neglijat bucuriile grij` de mine. Am l`sat necazurile pu]in mai
vie]ii. S-a dedicat meseriei [i familiei. „Aveam grij` deoparte [i toate aceastea au dus la rezultatul
de toat` lumea, numai de mine nu. Mâncam pozitiv al bilan]ului de analize. Am fost considerat`
dezordonat, dormeam dezordonat, aveam o munc` un om vindecat. Bine\n]eles c` merg \n continuare
care m` f`cea s` duc aceast` via]` dezordonat`. cu tratamentul, cu via]a pe care o duc. Duc o
|n momentul \n care am c`zut, am f`cut aceast` via]` ordonat` \n ceea ce prive[te somnul, hrana,
compara]ie, c` nu este bun` via]a pe care am dus- am grij` ce bag \n gur`”, adaug` femeia.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Mesaj pentru bolnavii
de cancer
Pentru c` Mariana a descoperit la timp boala,
parcursul s`u de tratament a fost mult mai u[or
decât cel al unei persoane care ajunge \n ultimul
stadiu.
Faptul c` s-a adresat de urgen]` medicului
specialist, a favorizat vindecarea sa mai rapid`.
Totodat`, are de oferit un mesaj puternic pentru
bolnavii diagnostica]i cu cancer. „Sunt o fire foarte
optimist` [i foarte puternic`. |n momentul \n care
mi s-a confirmat diagnosticul, a fost ca o lovitur`
pentru mine, dar am fost \ncurajat` din toate
p`r]ile. Acea putere interioar` a ie[it la iveal` [i
am luptat mult, nu am cedat. Am descoperit boala
\n stadiu incipient. Am fost norocoas`. Medicul
oncolog mi-a spus s` ]in minte toat` via]a c` cineva
acolo sus m` iube[te. Nu am fost candidat` la
chimioterapie, mi s-a dat un tratament de comprimate
[i \l iau \n continuare pentru al]i cinci ani de zile.
Lupta]i... cancerul nu este o sta]ie terminal`. |n
momentul \n care ve]i lupta [i ve]i pre]ui via]a,
ve]i r`zbate. Via]a este un dar”, \ncheie Mariana.

Bianca CIUBOTARIU

9

ACTUALITATE

Joi, 17 octombrie

Acest caz este demn de Cartea Recordurilor!
O asistent\ medical\ din Ia[i a muncit doar
26 de zile `ntr-un an [i a reclamat spitalul
de 29 de ori
w Ies la iveal` tot mai multe detalii din culisele scandalului de la
Institutul de Psihiatrie „Socola” Ia[i
w Principalul personaj care a stat \n spatele revoltei angaja]ilor
[i anchetelor realizate la institutul ie[ean s-a dovedit a fi unul
dintre angaja]ii cu cele mai pu]ine ore lucrate
w De[i a pontat doar 26 de zile de munc` de la \nceputul anului,
asistenta medical` a reu[it s` depun` nu mai pu]in de 29 de
reclama]ii \mpotriva spitalului angajator
w „Este vorba despre acelea[i dou` asistente medicale, care vin
la spital doar pentru a face sesiz`ri la conducere”, s-a plâns
personalul medical din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola”
Personajele care au stat \n spatele scandalului
Num`rul reclama]iilor, mai
iscat la Institutul de Psihiatrie „Socola” Ia[i ascund
mare decât num`rul de zile
detalii scandaloase. |n urma verific`rilor f`cute cu
lucrate
privire la activitatea angaja]ilor de la unitatea
medical` ie[ean` s-a descoperit faptul c` salaria]ii
care au provocat scandalul de la Institutul „Socola”
sunt [i cei mai slabi angaja]i, \n sensul c` au
pontat un num`r infim de zile de munc` fa]` de
graficele prestabilite de angajator.
Concret, asistenta medical` Mirela Popeanu,
care se afl` \n spatele scandalului de la Institutul
de Psihiatrie „Socola” Ia[i, s-a prezentat la locul
de munc` doar 26 de zile, de la \nceputul anului
2019 [i pân` \n prezent. Practic, asistenta medical`,
care de]ine [i func]ia de Avertizor de Integritate,
nu s-a prezentat deloc la locul de munc` \n perioada
ianuarie-aprilie a acestui an. Conform documentelor,
aceasta s-a aflat \n concediu medical. |n lunile mai
[i iulie, aceasta a pontat c`te 6 zile de munc`.
Cea mai „aglomerat`” lun` la job a fost pentru
asistenta Mirela Popeanu luna iulie, atunci c`nd
a pontat 14 zile la locul de munc`.

Cu adev`rat incredibil este faptul c`, \n aceea[i
perioad`, asistenta medical` de la Institutul de
Psihiatrie „Socola” Ia[i a f`cut nu mai pu]in de 29
de reclama]ii \mpotriva angajatorului, toate acestea
fiind scrise [i \nregistrate. Concret, Mirela Popeanu
a depus 3 reclama]ii [i sesiz`ri \n luna decembrie
a anului trecut, dup` care a depus o alt` reclama]ie
\n ianuarie anul curent. Apoi, \n perioada iunieseptembrie, au fost f`cute alte 16 reclama]ii. Angaja]ii
Institutului de Psihiatrie „Socola” Ia[i au povestit
faptul c` Mirela Popeanu \mpreun` cu Lola Mitric`,
de asemenea asistent` medical` \n cadrul unit`]ii,
au ca scop ob]inerea unei func]ii importante [i bine
remunerate. Practic, prin reclama]iile f`cute \mpotriva
conducerii institulului [i a situa]iei de aici, cele
dou` asistente ar urm`ri s` ajung` chiar la conducere.
De precizat [i faptul c` reclama]ii au fost
depuse [i \n perioada \n care Mirela Popeanu se

afla \n concediu, a[a cum s-a \ntâmplat \n luna
iunie 2019, când au fost depuse dou` sesiz`ri
\mpotriva conducerii Institutului „Socola”. „Este
vorba despre acelea[i dou` asistente medicale, care
vin la spital doar pentru a face sesiz`ri la conducere.
|n ultimul an, una dintre ele a venit doar 26 de
zile la serviciu. Este mereu \n concediu medical
sau concediu de odihn`. Cu toate acestea, \n 26
de zile a f`cut aproape 29 de sesiz`ri, chiar [i \n
zilele \n care era \n concediu medical”, a precizat
colectivul medical din cadrul Institutului de Psihiatrie
„Socola” Ia[i.

„Serviciul este a doua noastr`
cas`, iar ele î[i bat joc”
Colegii Mirelei Popeanu au mai sus]inut despre
aceasta c` nu mai presteaz` de mult` vreme
activitatea pentru care este remunerat`, [i anume
aceea de asistent` medical`. „Noi, cadrele medicale,
nu mai suport`m acest lucru, pentru c` nu mai
presteaz` meseria pe care o au. Totodat`, [tim cu

to]ii ce urm`resc prin ac]iunile lor. Men]ion`m c`
\ncearc` astfel s` denigreze institutul [i cadrele
medicale de aici”, mai precizeaz` colectivul medical
de la „Socola”, Ia[i.
Bomba a explodat dup` vizita deputatului
Emanuel Ungureanu, vicepre[edintele Comisiei de
S`n`tate, care a f`cut la \nceputul acestei luni o
vizit` nea[teptat` la Institutul de Psihiatrie „Socola”
din Ia[i. Acesta a venit \n urma reclama]iilor f`cute
de cele dou` asistente. Conflictul din spitalul de
psihiatrie dateaz` \nc` din 2016. „De patru ani de
zile calc` în picioare acest institut, prin denigrare,
inclusiv a personalului, pentru c` este vorba despre
sute de angaja]i. Întreg scandalul a fost început
în 2016, de c`tre doamna Mirela Popeanu, c`reia
ulterior i s-a al`turat [i doamna Lola Mitric`.
Serviciul este a doua noastr` cas`, iar ele î[i bat
joc, terorizeaz` un spital întreg. Nu se poate a[a
ceva, nu suntem ultimul spital din lume”, adaug`
cadrele medicale.
Vlad ALEXA
Sorin PAVELESCU

Un pu[ti de 15 ani, din Ia[i, a ajuns criminal peste noapte. Când [i-a
v\zut tat\l plin de sânge, a pus mâna pe cu]it [i a lovit cu furie
|ntâmplare [ocant` la Ia[i.
Un pu[ti a ajuns peste
noapte criminal, dup` ce a
intervenit \ntr-un conflict
pentru a-[i ap`ra tat`l.
Adolescentul a pus mâna
pe un cu]it [i a lovit f`r`
mil`. Victima a murit dup`
ploaia de lovituri primite.
Poli]i[tii au deschis un
dosar penal pentru omor.
Pu[tiul a fost ridicat [i
internat pentru o expertiz`
medical`
Un pu[ti \n vârst` de 15 ani a ajuns
peste noapte un criminal. Aceast`
\ntâmplare, petrecut` la Ia[i, este co[marul
fiec`rui copil [i al fiec`rui p`rinte. Nimeni
nu ar [ti cum s` reac]ioneze \ntr-o
asemenea situa]ie [i, cu siguran]`, p`rerile
sunt \mp`r]ite. Povestea a \nceput pe
data de 11 octombrie 2019, \n Satul Nou
din Belce[ti. Gheorghe Ciu[tea [i-a invitat
cum`trul la el acas`, pentru a sta de
vorb` [i pentru a se cinsti. Paharele ar
fi fost date peste cap unul dup` altul,
iar cum consumul de alcool \n exces
nu duce la nimic bun, nu a mai fost
decât un pas pân` la nenorocire. Gheorghe
Ciu[tea a \nceput s` aib` discu]ii

contradictorii cu al s`u cum`tru, pe
nume Dan Sandu. Cei doi ar fi \nceput
s` se \njure [i s` se loveasc`. La un
moment dat, Dan Sandu a ie[it din casa
cum`trului s`u [i a \ncercat s` fug`. |n
drum \ns` a fost ajuns de Ciu[tea. Cel
din urm` a \nceput din nou s`-l loveasc`,
de aceast` dat` cu un obiect contondent.
Scandalul a \nceput |n jurul orei 23:00,
iar undeva aproape de 23:30, un apel
la num`rul unic de urgen]e 112 avea
s` anun]e tragedia.

la fa]a locului, \n grija Poli]iei. Criminali[tii
au f`cut verific`ri [i au stabilit c`
Gheorghe Ciu[tea a avut parte de o
moarte violent`. Astfel, poli]i[tii ie[eni
au deschis un dosar penal sub aspectul
comiterii infrac]iunii de omor. Dup`
discu]iile purtate cu martorii [i cu
persoanele implicate, anchetatorii au aflat
ce s-a \ntâmplat de fapt.

Pu[tiul a fost ridicat
de poli]i[ti

Gabriel Sandu a intervenit \n scandal
pentru a-[i ap`ra tat`l. Nu a luat \ns`
cea mai bun` decizie din via]a lui atunci
|n timp ce b`rba]ii se b`teau \n când a pus mâna pe cu]it. El le-ar fi
drum, un pu[ti \n vârst` de 15 ani, fiul spus anchetatorilor c` a vrut s`-[i salveze
lui Sandu, a intervenit. Pu[tiul avea tat`l de la moarte. Legea e lege, iar
asupra sa un cu]it. Nu a stat prea mult indiferent de inten]iile adolescentului,
pe gânduri. L-a scos [i a \nceput s`-l r`spunderea penal` exist`. „Adolescentul
loveasc` pe cum`trul tat`lui s`u. Nu a i-a aplicat victimei mai multe lovituri de
fost nevoie de prea multe lovituri de cu]it. |n urma loviturilor primite, a
cu]it. Gheorghe Ciu[tea s-a pr`bu[it \ntr- survenit decesul. A fost deschis un dosar
o balt` de sânge. Dup` apelul la num`rul penal, iar minorul a fost internat \ntr-o
unic de urgen]e 112, un echipaj medical unitate medical` de specialitate pentru
a ajuns la fa]a locului. Din câte se pare, expertiz` psihiatric`”, a precizat o surs`
medicii l-au g`sit pe b`rbat \n stop din cadrul anchetei. Astfel, oamenii legii
cardio-respirator. Au \ncercat s`-l resusciteze, vor s` afle dac` adolescentul a avut sau
\ns` \n zadar. Loviturile de cu]it i-au nu discern`mânt \n momentul \n care
adus moartea. Trupul ne\nsufle]it a r`mas a comis fapta. La scurt timp dup` ce
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

A s`rit \n
ajutorul tat`tui

poli]i[tii ie[eni au ajuns la locul tragicului
eveniment, l-au ridicat pe adolescent [i
l-au internat la Institutul de Psihiatrie
„Socola”. Probabil, \n cursul zilei de
ast`zi, pu[tiul va fi expertizat.

Cadavrul a ajuns la IML
Trupul ne\nsufle]it al lui Gheorghe
Ciu[tea a fost transportat la Institutul
de Medicin` Legal` (IML) Ia[i, pentru
necropsie. Ulterior se va stabili care a
fost cauza decesului. Din cauza unui
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

scandal banal, dou` familii au fost distruse.
Dac` se va stabili c` Gabriel Sandu este
vinovat de comiterea infrac]iunii de omor,
va fi \nchis \ntr-un centru de deten]ie
pentru minori. Din p`cate, via]a tân`rului
va lua de acum \ncolo o cu totul alt`
\ntors`tur`. {i-a salvat tat`l, \ns`, \n joc,
acum st` libertatea lui. Pentru omor
risc` s` stea \n spatele gratiilor pân`
la 25 de ani. Totu[i, având \n vedere
vârsta sa, pedeapsa va fi mult mai mic`.
Drago[ SAVIN
dragos.savin@bzi.ro
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Cu cine am juca barajul pentru EURO
2020 dac\ nu ne calific\m din
preliminarii. Toate calculele României

Meciul România - Norvegia 1-1 a dat drumul la o mul]ime
de calcule. Cum ne calific`m din actualele preliminarii, dar [i ce
facem dac` nu termin`m pe primele dou` locuri. Dac` în grupa
noastr` preliminar` pentru EURO 2020, la care patru meciuri vor
fi organizate la Bucure[ti, este clar c` trebuie s` batem Suedia
[i s` lu`m un punct Spaniei, atunci când vorbim despre calculele
pentru barajele din Liga Na]iunilor, lucrurile se complic`. Chiar
foarte r`u, pentru c` sunt o mul]ime de necunoscute!

mai periculoase. Dar ultimele rezultate [i programul pân` la finalul
preliminariilor par s` ne avantajeze.
În Grupa G, Slovenia se afl` la 4 puncte de Austria, 11 fa]`
de 16, dup` 8 meciuri jucate. Fix în aceea[i situa]ie se afl` [i
Macedonia de Nord, care este la egalitate cu Slovenia. Polonia
are 19 puncte [i este deja calificat` îndiferent ce se întâmpl` în
ultimele dou` jocuri din grupa lor.

Kosovo nu trebuie s` urce peste Cehia
România ar juca baraj cu una dintre Sco]ia,
Islanda, Ungaria, Bulgaria [i Israel
La cum stau lucrurile în acest moment, România ar urma s`
întâlneasc` în semifinale una dintre echipele Sco]ia, Islanda,
Ungaria, Bulgaria [i Israel. Iar primul meci l-am juca în deplasare.
Cealalt` semifinal` ar fi Norvegia - Serbia. Îns` ultimele meciuri
din grupe mai pot schimba datele.
Pentru c` Sco]ia a câ[tigat grupa sa în Liga Na]iunilor, dac`
nu merge la EURO 2020 din actualele preliminarii, regulamentul
prevede c` trebuie s` i se stabileasc` adversarul. Care care va
fi ales dintre Ungaria, Israel, Bulgaria [i România. Celelalte 3
r`mase vor fi urcate în Liga A. Nu în B, cum ne-am fi a[teptat,
pentru c` aici locurile sunt deja completate de Bosnia, }ara
Galilor/Slovacia, Irlanda/Danemarca [i Irlanda de Nord.

Slovenia [i Macedonia de Nord mai au
[anse foarte mici de calificare
Dintre echipele care au dreptul s` joace la baraj, România
este ultima clasat`, locul 32. Pentru ca s` ajungem la baraj în
Liga Na]iunilor avem nevoie ca niciuna dintre echipele clasate în
spatele nostru s` nu se califice din preliminarii. Dup` cum stau
lucrurile acum, Kosovo, Slovenia [i Macedonia de Nord sunt cele

Kosovo în schimb are un parcurs senza]ional în Grupa A. Ea
a învins în aceast` rund` Muntenegru cu 2-0 [i este pe locul 3,
cu 11 puncte, dup` Cehia, 12 puncte. Pe noi ne-ar avantaja s`
r`mân` la fel pân` la final. În utlimele dou` runde, Kosovo va
avea meci chiar cu Cehia, plus Anglia, 15 puncte.

Cum ar arat` barajele din Liga Na]iunilor în
acest moment
Liga A
Islanda - una dintre România /Ungaria, Bulgaria/Israel sau
Israel/Ungaria
Liga B
Bosnia Her]egovina - Irlanda de Nord
}ara Galilor - Irlanda
Liga C
Sco]ia cu una dintre Bulgaria/Israel/Ungaria/România
Norvegia - Serbia
Liga D
Georgia - Belarus

Macedonia de Nord - Kosovo
4 echipe din Liga Na]iunilor ajung la EURO 2020

România e cea mai slab`
Conform regulamentului, prin Liga Na]iunilor vor mai ajunge
la EURO 2020 înc` patru echipe. Adic` na]ionalele care vor câ[tiga
cele 4 baraje din fiecare Lig`. Dac` vreuna dintre Ligile A, B,
C [i D are mai pu]in echipe necalificate prin preliminarii, locurile
vor fi completate cu echipe din liga inferioar`.
Se vor disputa câte dou` semifinale pe terenul echipelor mai
bine clasate, iar terenul finalei se alege prin tragere la sor]i.
Pentru c` România este cea mai slab` echip` care poate merge
la baraj, primul meci l-am juca în deplasare.
Semifinalele barajelor se vor disputa pe 26-28 martie 2020,
iar meciurile decisive pe 29-31 martie 2020.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
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Procurorii vor neap\rat
s\ o bage dup\ gratii
pe ispita suspectat\ de
[antaj! Tân\ra va da
ochii azi cu judec\torii!

Bursa bârfelor

Venerele, Venerele, ai ajuns
zile grele! L`bu] e pe jant`
[i cere bani pe la toat` lumea
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva informa]iuni
tare incitante [i interesante de pe la noi de prin Târg, pe care
le-am auzit [i noi de pu]intic` vreme, de pe la cei care ne-au
mai trecut pragul. Ei, de data asta, o s` v` spunem câteva
p`]anii despre un nene tuciuriu, cam buliba[`, despre care vam mai spus [i cu alt` ocaziune, c` se vrea mare brimar peste
urbea noastr`, de câ]iva ani[ori, dar c` a r`mas doar cu visul.
Ei, dac` nu v` da]i seama cam cine-i protagonistul, babetele
vi-l prezint` din nou pe nenea Venerel L`bu], care are problemu]e
m`ricele de la o vreme. Cic` nenea ista caut` cu disperare,
prin tot Târgul, s` mai g`seasc` câ]iva ` care s`-l mai \mprumute
cu ni[te gologani, c` a agiuns la sap` de lemn. Ei, p`i presiuneai mare pe dumnealui, c` nu mai are nici s`-i fac` saftelu]a lu’
nenea Toni Ho]ac, poreclit Curule], c` v-am spus [i cu alt`
ocazie c` e mare cotizator pe la dumnealui. Dar, despre toate
istea o s` v` mai spun` babele, \n edi]iile care urmeaz`.

Citi]i [i v` cruci]i! Depotatul zero se
autoinvit` la evenimente
|n continuarea rubricu]ei de azi, v-om mai spune ni[te treburi
simpatice, un fel de lec]ie despre cum oricine poate s`-[i vâre
nasul pe unde nu-i fierbe oala, cum a f`cut un nene mai g`lbejit
de prin urbea noastr`. Ei, cum v-au mai spus babetele, nenea
Mariusic` Brobodea nu rateaz` nici m`car o ocazie ca s` ias`
\n fa]`, de multe ori chiar neinvitat. Acum, chiar ieri, a avut
loc un eveniment frumu[el \n lumea medical`, o inaugurare pe
la un spital din Târg, unde nenea Brobodea nu a fost invitat
de nimeni. Dar, sim]ind c` e rost de ni]ic` imagine, nenea ista
nu a putut s` rateze ocazia [i s-a b`gat taman \n fa]`. Ei, s`
nu v` gândi]i c` nu s-a oprit aici, c` nenea Brobodea a luat [i
cuvântul, de parc` ar fi avut vreo contribu]ie la marea realizare.
Dar, deja v-au obi[nuit babetele cu astfel de treburi din partea
dumnealui, deci nu mai surprinde pe nimeni...

w Anchetatorii ie[eni nu renun]` la ideea
arest`rii tinerei suspectate de [antaj [i a
iubitului acesteia
w Cei doi sunt cerceta]i pentru c` l-ar fi
[antajat pe „amantul” tinerei
w Victima ar fi fost filmat` dup` ce a
primit o invita]ie din partea tinerei

Procurorii ie[eni au contestat decizia Judec`toriei, de a-i plasa
sub control judiciar pe Maria P`uni]a Cecan [i Alin Pricope.
Ast`zi, Tribunalul Ia[i ar trebui s` ia o decizie cu privire la
contesta]ia formulat` de anchetatori.
Amintim c`, \n urm` cu o s`pt`mân`, instan]a a respins
cererea de arestare preventiv` \n cazul celor doi iubi]i. Ace[tia
fuseser` re]inu]i, fiind suspecta]i c` l-ar fi [antajat pe un b`rbat.
Surse judiciare au sus]inut c` tân`ra ar fi fost „surprins`” \n pat
cu „amantul”, de c`tre Pricope. Anchetatorii au ad`ugat c` acesta
din urm` l-ar fi lovit pe „amant” [i l-ar fi filmat. |n plus, victima
ar fi fost amenin]at` c` filmarea va fi f`cut` public`, dac` nu va
da o sum` considerabil` de bani.

Victima a mers direct la Poli]ie
Astfel, tân`rul, care nu-[i dorea decât o sear` romantic`, ar
fi fost terorizat câteva ore. Totul a ie[it la iveal` dup` ce victima
a depus o plângere la Poli]ie. |n urma verific`rilor, cei doi iubi]i
au fost re]inu]i pentru 24 de ore. Mai apoi, ace[tia au fost plasa]i
sub control judiciar. Maria P`uni]a Cecan are 25 de ani [i ar fi
\nceput o rela]ie de ceva timp cu un b`rbat \n vârst` de 30 de
ani din Roman, pe nume Alin Ionel Pricope. Potrivit acelora[i
surse, cei doi iubi]i ar locui \ntr-un apartament din zona Sfântul
Andrei. |ns`, \n urm` cu aproximativ un an, femeia a avut o rela]ie

cu un alt tân`r, din Suceava. Cu acesta nu ar mai fi ]inut leg`tura,
dar, pe 18 septembrie, [i-ar fi dat \ntâlnire \n apartamentul tinerei.

A fost dat de gol de iubitul fetei
Totu[i, tân`rul avea s` fie surprins gol de iubitul fetei, lâng`
aceasta. Potrivit anchetatorilor, Alin Ionel Pricope, iubitul P`uni]ei,
l-ar fi lovit pe sucevean. |n plus, l-ar fi filmat dezbr`cat [i i-ar fi
cerut 5.000 de euro, pentru ca imaginile s` nu fie f`cute publice.
Dup` ce a sc`pat din apartament, tân`rul a mers la Poli]ie.
Anchetatorii au deschis imediat un dosar penal, iar la scurt timp
a fost efectuat` [i o perchezi]ie. Cecan [i Pricope au fost s`lta]i
de poli]i[ti [i du[i \n spatele gratiilor pentru 24 de ore.
|ns`, Judec`toria Ia[i a respins propunerea de arestare. „Dispune
luarea fa]` de inculpa]i a m`surii controlului judiciar pe 30 de
zile”, au precizat magistra]ii ie[eni. Maria P`uni]a Cecan este
acuzat` de [antaj [i complicitate, iar Alin Ionel Pricope este acuzat
de distrugere, [antaj, lovire [i amenin]are.
Ciprian NEDELCU

De-a râsu’ plânsu’ cu un domni[or
tuciuriu din politichia ie[an`
La final de rubricu]`, babele bârfitoare v-or mai spune câteva
chestiuni tare interesante, tot de pe uli]ele noastre, care au agiuns
de pu]intic` vreme [i pe la urechile noastre, de pe la unii omule]i
din urbe, care ne mai spun [i nou` nout`]uri. Ei, se pare c`
nenea Cretian {panciu, care a prev`zut pr`bu[irea clanului
partedului pe care \l sluje[te, s-a apucat s` fac` t`te demersurile
pe viitor, c` pulitica e o doamn` de companie cu moravuri u[oare,
ca businisurile lui s` mearg` mai departe. Acum, cic` nenea ista
e dispus s` negocieze cu oricine, cu orice parted pulitic. Ei, cic`
e vorba de negocieri de istea cu ploconeli [i promisiuni, c` le
zice c` va da [i marea cu sarea dac` va fi nevoie. Dar, babetele
[tiu c` nenea ista e disperat nevoie mare, c` nimeni nu poate
s`-i garanteze nimic, c` e vorba de un sac de epuroi. Dar, mai
grav e c` nenea ista nu mai g`se[te \n]elegere nici la t`tu]ul
lui, Arhanghel {panciu, care nici nu vrea s`-l mai agiute, c` nici
nu-i r`spunde la telefon. Acum, se pare c` toat` lumea-i cam d`
cu [utul \n... dos, c` tre s`-[i mai fac` [i singur apele...
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