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Nu s-a \mbog`]it, dar a primit o sum` frumu[ic`

Un fost avocat din Ia[i care
a f`cut pu[c`rie,
desp`gubit de Statul Român!
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Prim`ria ofer`
teren cu
0,7 euro/mp
\n centrul
ora[ului!
Prim`ria Ia[i este dispus`
s` concesioneze teren cu
minimum 0,5 euro/mp,
pentru amenajarea
parc`rilor. La mijlocul lui
noiembrie, vor fi scoase
la licita]ie amplasamente
din centrul ora[ului [i
Zona Industrial`. „Acolo
pot fi amenajate 30 de
locuri de parcare. Vor fi
f`r` plat`. Va fi amenajat`
o barier` pentru c`
locurile vor fi folosite de
clien]i sau angaja]i”, a
spus un investitor
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P`rin]i,
verifica]i-v`
fetele! Dac` au
\ntre 10 [i 12
ani [i au avut

Opt din zece ie[ence sunt
afectate de menstrua]ia
precoce. Medicii
speciali[ti sus]in c`
repercusiunile pot fi
foarte grave [i trag un
semnal de alarm` asupra
faptului c` alimenta]ia [i
schimb`rile din mediu ar
putea fi cauza. Din ce \n
ce mai multe m`mici \[i
iau feti]ele de mânu]` [i
le duc la speciali[ti...

Predominant însorit
Max: 22 grade C
Min: 11 grade C
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Dup` ce au
fost la un pas
de a-[i pierde
casa, doi so]i
vor desp`gubiri
Doi ie[eni au fost pe cale
s` r`mân` f`r` cas`,
dup` ce banca a demarat
o executare silit`. Cei doi
so]i au contestat
executarea [i au avut
câ[tig de cauz` \n
instan]`. Ei afirm` c` [iau achitat ratele la timp.
Ace[tia spun c` locuin]a
le-a fost evaluat` pentru
a fi vândut`

ACTUALITATE

VREMEA

Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Pag. 9

Patronul unei
firme medicale
a ajuns la
disperare
din cauza
vecinilor

EVENIMENT

{edin]` intens` la
CJ Ia[i. Zeci de
proiecte pe
ordinea de zi

Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i se va reuni \n cursul
s`pt`mânii viitoare \ntr-o nou` [edin]` ordinar` a institu]iei.
Pe ordinea de zi a [edin]ei din 23 octombrie vor figura câteva
zeci de proiecte de hot`râre. Ale[ii jude]ului Ia[i vor discuta
despre o serie de rectific`ri bugetare, dar [i despre aprobarea
cotiza]iilor institu]iei \n unele foruri din care face parte. Pe
ordinea de zi a [edin]ei va mai figura un proiect de hot`râre
privind cheltuielile de catering pentru hrana elevilor de la
Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Ia[i. Un proiect
asem`n`tor vizez` [i {coala Profesional` Special` „Trinitas”
Târgu Frumos, {coala Gimnazial` Special` „Constantin P`unescu”
Ia[i, dar [i {coala Gimnazial` Special` Pa[cani.
„Consilierii jude]eni vor discuta un proiect privind aprobarea
planului de men]inere a calit`]ii aerului în jude]ul Ia[i, pe
perioada 2019-2023. Consilierii vor mai discuta un proiect
privind aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2020
în vederea realiz`rii serviciilor de proiectare pentru un proiect
transfrontalier cu raionul Leova. Pe ordinea de zi va figura
[i un proiect privind un acord de cooperare între Consiliul
Jude]ean [i Opera Na]ional` Român` Ia[i. Este vorba despre
organizarea în parteneriat a Galei Operelor Na]ionale, edi]ia
a VI-a, în perioada 9-10 noiembrie 2019, la Sala Mare a
Teatrului Na]ional Ia[i [i alocarea sumei de 40.000 de lei în
acest sens”, au men]ionat reprezentan]ii CJ Ia[i.
Pe ordinea de zi va figura un alt proiect legat de constituirea
comisiei de evaluare a indicatorilor de performan]` pentru
Consiliul de Administra]ie al R.A. Aeroportul Ia[i. „Ale[ii
jude]ului vor mai discuta [i despre darea în administrarea
Inspectoratului General de Avia]ie a suprafe]ei de 400 mp
teren din incinta Aeroportului Interna]ional Ia[i. |n plus, pe
ordinea de zi va fi [i un acord cu Direc]ia Jude]ean` pentru
Sport [i Tineret Ia[i pentru realizarea în parteneriat a Galei
Laurea]ilor Sportului Ie[ean, în perioada decembrie 2019-29
februarie 2020”, au mai ar`tat cei de la CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Lovitur\ `ncasat\ de un
primar cu state vechi din
jude]. Magistra]ii i-au
stricat toate planurile.
Poate s\-[i piard\
mai repede mandatul
w Un primar din jude]ul Ia[i, care a
recunoscut deja comiterea unei
infrac]iuni, nu a sc`pat deocamdat` de o
pedeaps` mai aspr`, a[a cum spera
w Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i
au retrimis dosarul la Parchet
w {tefan Maftei a fost acuzat [i a
recunoscut s`vâr[irea infrac]iunii de
folosirea func]iei pentru favorizarea unei
persoane în form` continuat`
Decizie deloc îmbucur`toare pentru un primar din jude]ul
Ia[i! Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au respins acordul
de recunoa[tere a vinov`]iei, încheiat de procurori cu {tefan
Maftei, primar al comunei Mogo[e[ti- Ia[i, \n vârst` de 69 de
ani.
„Respinge acordul de recunoa[tere a vinov`]iei încheiat pe
data de 10 mai 2019 de c`tre Parchetul de pe lâng` Judec`toria
Ia[i cu inculpatul Maftei {tefan, primar al comunei Mogo[e[ti,
cercetat în dosarul de urm`rire penal` al Parchetului de pe lâng`
Curtea de Apel Ia[i pentru s`vâr[irea infrac]iunii de folosirea
func]iei pentru favorizarea unei persoane în form` continuat` (trei
acte materiale). Trimite dosarul procurorului în vederea continu`rii
urm`ririi penale”, au men]ionat judec`torii ie[eni.
Sentin]a nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat` cu
apel.

De unde a pornit totul
Dosarul edilului a fost trimis la Judec`toria Ia[i pe 15 mai
2019. {tefan Maftei, primarul din Mogo[e[ti, a fost cercetat pentru
s`vâr[irea infrac]iunii de folosirea func]iei pentru favorizarea unei
persoane în form` continuat`.
Edilul [i-a recunoscut fapta [i a fost de acord s` primeasc`
o pedeaps` cu amânare. |ns` judec`torii au respins acordul de
recunoa[tere din cauza unei interpret`ri legislative eronate. Conform
anchetatorilor, {tefan Maftei are doi b`ie]i, pe unul dintre ei,

Daniel, numindu-l printr-o dispozi]ie consilier personal. Se întâmpla
pe 27 decembrie 2012, a treia zi de Cr`ciun. Daniel Maftei a
început efectiv munca de la 1 ianuarie 2013 [i a primit o remunera]ie
de 1.521 de lei pe lun`, plus un spor de 15 la sut` vechime.
Feciorul primarului ar fi lucrat pân` în noiembrie 2013, ulterior
dându-[i demisia.Oamenii legii au mai spus c` primarul Maftei a
facilitat [i accederea celuilalt fiu în func]ia de viceprimar.

Ar putea fi demis din func]ie
Conducerea Prefecturii Ia[i a ar`tat c` dac` magistra]ii vor
decide condamnarea primarului, acesta ar putea fi demis din
func]ie. „Suntem \ntr-o faz` incipient` \n aceast` situa]ie. Dosarul
a fost \ntors la Parchet. Aceast` institu]ie trebuie s` trimit` o
nou` propunere instan]ei. Dup` r`mânerea definitiv` a unei sentin]e,
noi vom aplica prevederile legale”, a men]ionat ieri prefectul
Marian {erbescu.
Pe de alt` parte, primarul comunei Mogo[e[ti - Ia[i nu a
r`spuns apelurilor telefonice ale redactorilor BUNå ZIUA IA{I
pentru a comenta situa]ia.
Ciprian NEDELCU
Vlad ROTARU

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Mii de ie[eni vor fi afecta]i
de aceast\ decizie. Totul se
afl\ la mâna Prim\riei. Lista
pre]urilor pentru `nc\lzirea
locuin]elor `n prag de iarn\
Decizie nea[teptat` pentru mii de locuitori ai municipiului
Ia[i. Totul ]ine de cei care beneficiaz` de \nc`lzirea locuin]ei prin
sistemul centralizat de la autoritatea local`. Decizia final` ar urma
s` fie luat` de c`tre Consiliul Local al municipiului Ia[i \n cadrul
unei [edin]e a plenului institu]iei din s`pt`mânile urm`toare. O
decizie luat` de Agen]ia Na]ional` de Reglementare \n Energie
(ANRE) poate schimba din temelii lucrurile [i la nivelul municipiului
Ia[i. Au fost luate \n calcul mai multe major`ri de pre]uri \n urma
deciziei ANRE, major`ri care vor afecta o parte a consumatorilor
din municipiu.
Prim`ria a ini]iat o hot`râre de Consiliu prin care a stabilit
o serie de pre]uri \n ceea ce prive[te furnizarea agentului termic.
De exemplu, pre]ul pentru energia termic` produs` în cogenerare
este de 202,24 lei/Gcal f`r` TVA, respectiv 240,67 lei/Gcal cu
TVA. Pre]ul energiei termice pentru utilizatorii serviciului public
de alimentare cu energie termic` racorda]i la re]eaua de transport
este de 299,61 lei/Gcal cu TVA. Pentru cei racorda]i la re]eaua
de distribu]ie, pre]ul este de 384,99 lei/Gcal cu TVA. O situa]ie
aparte ]ine de agentul termic furnizat popula]iei simple.

Subven]ie de peste 100 de lei
Ie[enii care locuiesc \n apartamentele racordate la re]eaua de
distribu]ie a agentului termic ar urma s` scoat` din buzunar o
sum` asem`n`toare cu cea din iarna trecut`. Ie[enii vor pl`ti
245,39 lei pe gicacalorie, sum` care s-a stabilit [i \n urma subven]iei
suportate de municipalitate. Pentru ca ie[enii din cele circa 20
de mii de apartamente racordate la sistemul public s` pl`teasc`
ace[ti bani, Prim`ria va suporta o subven]ie de peste 100 de lei
pe gigacalorie. Anul trecut, subven]ia era de 77 de lei.
Practic, de[i ie[enii vor pl`ti la fel gigacaloria, Prim`ria va
scoate mai mul]i bani din buzunar pentru a acorda subven]iile
respective. „Pentru popula]ie, subven]ia acordat` (diferen]a dintre
pre]ul de producere, transport, distribu]ie [i furnizare a energiei
termice livrate popula]iei [i pre]ul local al energiei termice facturate
popula]iei) de municipiul Ia[i va fi de 117,31 lei/Gcal f`r` TVA.
La momentul actual exist` în dezbatere la Camera Deputa]ilor
un proiect de lege pentru modificarea [i completarea Legii

serviciului public de alimentare cu energie termic`. Este vorba
despre o lege care vizeaz` modificarea cotei TVA pentru energia
termic` destinat` popula]iei de la nivelul de 19 la sut` la procentul
de 5 la sut`. Acest fapt s-ar materializa într-o sc`dere a pre]ului
local propus pentru utilizatorii racorda]i la re]eaua de distribu]ie,
de la valoarea de 384,99 lei/Gcal cu TVA inclus , la valoarea de
339,7 lei/Gcal cu TVA inclus”, se mai arat` \n proiectul de
hot`râre.

Decizie luat` \n câteva s`pt`mâni
Decizia final` va fi luat` de plenul CL Ia[i. „|n urma cre[terii
pre]urilor combustibililor [i a certificatelor de CO2, SC Veolia
Energie Ia[i SA a transmis c`tre ANRE documenta]ia prin care
solicit` avizarea pre]urilor de producere a energiei termice livrate
din centralele de cogenerare. Drept urmare, Pre[edintele Autorit`]ii
Na]ionale de Reglementare în Domeniul Energiei a emis Avizul
nr. 53/25.07.2019 privind pre]urile pentru energia termic` produs`
în cogenerare [i livrat` în re]elele de transport al energiei termice
de societatea Veolia Energie Ia[i SA”, se arat` \n proiectul ini]iat
de municipalitatea ie[ean`.
Vlad ROTARU

Veste important\
pentru ie[eni.
Prim\ria ofer\ facilit\]i
pentru impozite
Ie[enii pot beneficia de o serie de facilit`]i \n ceea ce
prive[te plata taxelor [i impozitelor locale. Recent, municipalitatea
a adoptat o hot`râre privind anularea accesoriilor aferente
obliga]iilor bugetare restante la 31 decembrie 2018. Astfel,
datornicii la bugetul local care nu [i-au pl`tit restan]ele pân`
la 7 august pot r`sufla u[ura]i. Penalit`]ile pentru neplata
datoriilor vor disp`rea. |ns`, pentru acest lucru, trebuie
\ndeplinite o serie de condi]ii.
„Toate obliga]iile bugetare principale restante la 31 decembrie
2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting
prin orice modalitate prev`zut` de lege pân` la data de 16
decembrie 2019 inclusiv.
Sunt stinse prin orice modalitate prev`zut` de lege toate
obliga]iile bugetare principale [i accesoriile aferente administrate
de organul fiscal local. Prin crean]e principale se în]eleg
obliga]iile de plat` c`tre bugetul local al municipiului Ia[i.
Prin accesorii se în]eleg major`rile de întârziere, penalit`]ile,
dobânzile etc.
În concluzie, se anuleaz` la cerere toate accesoriile aferente
obliga]iilor principale mai vechi de 31 decembrie 2018 aflate
în eviden]a fiscal` la data de 8 august 2019. Anularea accesoriilor
se realizeaz` dup` achitarea de c`tre contribuabili a tuturor
obliga]iilor principale de plat`. Inclusiv cele din anul 2019,
cât [i a eventualelor accesorii aferente celor din urm`”, au
ar`tat reprezentan]ii Prim`riei.
Sumele pl`tite de contribuabili începând cu 8 august 2019
se restituie la cerere, dup` realizarea procedurii de anulare.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Aten]ie, [oferi!
Restric]ii de circula]ie
pe o strad\ circulat\
din municipiu
|n aceast` perioad` vor avea loc mai multe lucr`ri de modernizare
a unor artere rutiere. Pentru ca lucr`rile s` fie f`cute corect, se
vor aplica [i o serie de restric]ii de circula]ie. Astfel, \ncepând
de luni, 21 octombrie, pân` miercuri, 23 octombrie, vor avea loc
o serie de lucr`ri pe strada Strugurilor. Acestea se vor efectua
\ntre orele 6:45 [i 19:00, în func]ie de condi]iile meteorologice.
Constructorii contracta]i de Prim`ria municipiului Ia[i vor face
lucr`ri de modernizare constând în turnarea straturilor de mixtur`
asfaltic` pe Aleea Strugurilor, între pozi]iile kilometrice 0<000
metri [i 0<900 metri. În perioada men]ionat`, accesul pe tronsonul
respectiv va fi permis doar pentru autovehiculele de interven]ie.
Lucr`rile de modernizare a Aleii Strugurilor fac parte dintr-un
proiect care include [i Strada Strugurilor [i Aleea Tudor Neculai.
Modernizarea arterelor rutiere men]ionate const` în realizarea
unei îmbr`c`min]i din mixturi asfaltice cilindrate la cald, corectarea
profilului longitudinal [i transversal al str`zilor. Se mai urm`re[te
[i amenajarea de rigole pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale,
refacerea trotuarelor, montarea bordurilor. |n calcul mai intr` [i
aducerea la cot` a c`minelor de canalizare [i a gurilor de scurgere.
Aleea Tudor Neculai are o lungime de 2.212 metri, Strada Strugurilor,
de 1.487 metri, iar Aleea Strugurilor, de 2.192 metri. Lucr`rile
sunt executate de asocierea SC Conest SA - SC Mecon Ia[i SRL
în cadrul unui contract în valoare de peste 18,3 milioane de lei.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Au r\mas f\r\ permisul
de conducere dup\ ce au
fost prin[i b\u]i la volan
Unii [oferi nu vor nici \n ruptul capului s` \n]eleag` c` sunt
\n pericol dac` se urc` la volan sub influen]a b`uturilor alcoolice.
Doi b`rba]i au fost prin[i b`u]i \n aceea[i zi. Poli]i[tii din cadrul
Sec]iei nr. 8 Poli]ie Rural` Le]cani au depistat un b`rbat, de 58
de ani, din comuna Rediu, în timp ce conducea un autoturism,
pe D.J. 282, pe raza comunei Rediu, fiind sub influen]a alcoolului.
În urma test`rii acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o valoare
de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. B`rbatul a fost
condus la o unitate medical`, unde i-au fost prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauz` a
fost întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de
Conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e. {i poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier Pa[cani au depistat
un b`rbat, de 48 de ani, din jude]ul Suceava, în timp ce conducea
un autoturism, pe D.J. 281,în comuna Lespezi, fiind sub influen]a
alcolului. În urma test`rii acestuia cu aparatul etilotest a rezultat
o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. B`rbatul
a fost condus la o unitate medical`, unde i-au fost prelevate
mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În
cauz` a fost întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii
de Conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e. Cercet`rile continu` \n amble cazuri.
Drago[ SAVIN

Bani destina]i femeilor
din regiunea Nord-Est
pentru dezvoltarea
competen]elor digitale
Agen]ia de Dezvoltare Regional` Nord-Est a demarat \n aceast`
perioad` proiectul „Women Power Code”. Proiectul dore[te s` creeze
un cadru educa]ional pentru a ajuta femeile adulte de peste 40 de
ani s` dobândeasc` abilit`]i de programare. |n acest mod se dore[te
participarea lor la sectorul TIC. „Cadrul proiectului implic` difuzarea
conceptului de Internet of Things (IoT) [i elaborarea unui nou
curriculum cuprinzând implicarea materialelor interactive de formare
multimedia, cum ar fi textul, tutorialele video [i jocurile video”, au
explicat reprezentan]ii Agen]iei de Dezvoltare Regional` Nord-Est.

Platforme online dedicate
femeilor de peste 40 de ani
Concret, acest produs educa]ional dezvoltat \n cadrul proiectului
va furniza materiale care vor permite acumularea de cuno[tin]e [i
abilit`]i \n ceea ce prive[te imprimarea 3D [i Internet of Things.
Unitatea final` a acestui proiect, [i anume Platforma Raspberry Pi,
va descrie modalitatea de utilizare [i aplica]iile practice ale acesteia.
Vlad ALEXA
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Ai mânc\rimi, ro[ea]\ [i
b\[ici? Garantat e[ti alergic!
Medicii din Ia[i s-au
confruntat cu astfel de
cazuri. Iat\ cine este de vin\
Odat` cu venirea sezonului rece, un num`r considerabil de
pacien]i se adreseaz` Spitalului Clinic de Urgen]e „Sf. Spiridon”
din Ia[i cu simptomatologiile aferente unei alergii la frig. Medicii
speciali[ti sus]in c` acest fapt se datoreaz`, \n general, lipsei de
informa]ie \n ceea ce prive[te expunerea la frig. Din cauza faptului
c` \n cas` este o temperatur` mult prea crescut`, odat` cu
expunerea la gradele sc`zute de afar`, pacientul prezint` anumite
simptomatologii. |n aceast` direc]ie, medicii speciali[ti fac o serie
de recomand`ri.

Care sunt semnele c` e[ti alergic la frig?
O statistic` actualizat` a medicilor alergologi ie[eni arat` c`
num`rul persoanelor alergice la frig este \n cre[tere. Ace[tia
explic` acest fapt prin posibilit`]ile mai avansate de a descoperi
aceast` alergie, comparativ cu anii preceden]i. Medicii sus]in c`
la frig crioglobulina cre[te [i astfel se produce o alergie. „|n
general, alergia la frig este asociat` cu lipsa respect`rii unor
obiceiuri pe care p`rin]ii no[tri le respectau. |n perioada sezonului
rece, cu prec`dere pacien]ii care locuiesc la bloc au tendin]a de
a \nc`lzi locuin]a prea tare. Din acest motiv, odat` cu trecerea
brusc` de la cald la rece, se activeaz` crioglobulina. Înro[irea [i
mânc`rimile pielii expuse la frig sau bubi]ele sub form` de b`[ici
sunt principalele simptome ale alergiei la frig. Desigur, pot exista
[i alte manifest`ri, în func]ie de individ”, spune dr. Liliana Vere[,
[efa Sec]iei de Imunologie [i Alergologie de la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i.

Pune]i recipiente cu ap` pe calorifere!
Medicii mai spun c` din cauza surselor de emanare a c`ldurii
din cas` se provoac` umiditate. Astfel, se produce uscarea c`ilor
respiratorii, tuse, crize de astm, bron[ite [i dureri articulare.
Ace[tia sus]in faptul c`, \n cas`, temperatura nu trebuie s`
dep`[easc` 21-22 de grade. „Recomand s` se pun` recipiente cu
ap` pe calorifere, pentru a evita uscarea c`ilor respiratorii. De
asemenea, pentru a evita acest tip de alergie, \n sezonul rece
trebuie preg`tit sistemul imunitar. Astfel, trebuie s` avem grij`

s` dormim suficient, s` mânc`m s`n`tos, s` facem mi[care.
Totodat`, trebuie s` avem grij` la vestimenta]ie. Hainele trebuie
ad`ugate progresiv. La copii, de exemplu, \ntotdeauna trebuie s`
aib` cu o h`inu]` mai pu]in”, mai adaug` dr. Liliana Vere[.

La ]ar`, mai rar decât la ora[
{efa sec]iei de alergologie sus]ine faptul c` alergia la frig
apare mai des \n rândul pacien]ilor care locuiesc la bloc decât
\n cazul celor care locuiesc la cas`. Concluzia este sus]inut` de
faptul c` cei de la cas` au un sistem imunitar mai dezvoltat [i
sunt obi[nui]i cu trecerea de la cald la rece. „Pacien]ii care
locuiesc la cas`, \n general cei din mediul rural, sunt mai pu]in
predispu[i alergiilor la frig. Stilul de via]` mult mai activ [i
alimenta]ia s`n`toas` contribuie la formarea unui sistem imunitar
puternic. De asemenea, acum este [i sezonul virozelor. Aici avem
trei cercuri care trebuie luate \n vedere. Este vorba despre
persoana bolnav`, de apropierea de persoana bolnav` [i persoana
extenuat`. Toate cele trei sunt predispuse la ceea ce numim noi
alergie la frig”, \ncheie dr. Liliana Vere[.
Bianca CIUBOTARIU
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Premier\: Acuzat c\ a legat
cu sârm\ limbile unor cai, dar
a sc\pat nepedepsit pentru
schingiuire! Judec\torii
ie[eni l-au condamnat!
w Un cunoscut al oamenilor legii a fost
achitat pentru r`nirea sau schingiuirea
animalelor

w Acesta a fost condamnat, \ns`, pentru
alte infrac]iuni

w Este doar al doilea caz \n care un ie[ean
este judecat pentru schingiuirea
animalelor

Scandal cu caii
|n urm` cu câteva luni, Daniel Diaconu a fost trimis \n
judecat`. Procurorii au sus]inut c` individul ar fi furat ni[te cai,
pe care i-ar fi schingiuit.
„|n noaptea de 10 spre 11 iulie 2013, inculpatul a p`truns
f`r` drept \n curtea locuin]ei persoanei v`t`mate, din satul Comarna.
De acolo, el a furat doi cai din grajd, pe care i-a r`nit [i schingiuit,
prin legarea limbilor cu sârm`. Acesta a constrâns persoana

Recent, Prim`ria Ia[i a demarat o licita]ie pentru achizi]ionarea
unor servicii de proiectare [i asisten]` tehnic`. Serviciile sunt
pentru obiectivul „Proiectare pentru construirea a 5 cre[e”.
Prevederea bugetar` este de 378.151 lei, f`r` TVA, adic` 80.000
de euro. La procedur` s-au prezentat mai multe societ`]i: Mihul
SRL, Chiri]a Marian Jan - BIA, Hentza Business SRL. Lista este
completat` de c`tre Trust AVB SRL, Simpa Consult SRL, Conpac
Arhitect SRL, Pencraft SRL, Artca SRL. La procedur` s-a \nscris
[i Asocierea Total Business Land SRL - Greco Proiect Solutions
SRL. Durata contractului este de 3 luni. Amplasamentele propuse
sunt: [oseaua Voine[ti - 3.500 metri p`tra]i, bd. Tudor Vladimirescu,
nr. 39-45 - 1.415 metri p`tra]i. Edilii au mai completat cu str.
Stindardului - 988 metri p`tra]i, [oseaua Nicolina - \n curtea
{colii nr.19 [i str. George Emil Palade - 3.000 metri p`tra]i.

Avem doar 11 cre[e

w |n final, pedeapsa este de doi ani [i
nou` luni de pu[c`rie

Sentin]` \n premier` \n Justi]ia ie[ean`! Un individ din jude]ul
Ia[i a fost achitat pentru schingiuirea animalelor. Doar doi ie[eni
au fost judeca]i pân` acum pentru aceast` infrac]iune. |n schimb,
inidividul, pe numele s`u Paul Daniel Diaconu, a fost pedepsit
pentru alte infrac]iuni. Magistra]ii Judec`toriei R`duc`neni au
dispus condamnarea acestuia la doi ani [i nou` luni de \nchisoare,
cu executare, pentru violare de domiciliu, furt calificat [i [antaj.
„Ia act c` inculpatul a fost liberat condi]ionat pe 19 aprilie
2016. Termenul de supraveghere reprezentat de restul neexecutat
de 415 zile este \mplinit”, au men]ionat judec`torii. De asemenea,
ace[tia au admis ac]iunea formulat` de partea civil`. Astfel,
inculpatul a fost obligat s`-i pl`teasc` p`r]ii civile 10.000 de lei,
cu titlu de daune materiale. Motivul achit`rii pentru schingiuirea
animalelor a fost c` fapta din acest caz nu este prev`zut` de
legea penal`.

B\taie mare `ntre
arhitec]ii ie[eni! Vor s\
proiecteze 5 cre[e cu
80.000 de euro

v`t`mat` – prin condi]ionarea restituirii cailor, prin amenin]area
cu uciderea acestora [i cu incendierea locuin]ei – s` pl`teasc`
sume de bani pentru recuperarea animalelor”, a precizat Constantin
Daniel Bos\nceanu, prim-procurorul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria R`duc`neni.
Acesta este al doilea caz de schingiuire a animalelor trimis
c`tre instan]ele ie[ene. Tot recent, un alt ie[ean, Mihai {chipor,
a fost acuzat de r`nirea sau schingiuirea animalelor.
Potrivit anchetatorilor, pe 16 aprilie 2017, {chipor ar fi lovit
inten]ionat cu tractorul o bovin` din rasa metis, de culoare neagr`,
care \i apar]inea unei femei. Ulterior, bovina a fost sacrificat`,
incidentul având loc \n satul Buh`eni, din comuna Andrie[eni.
Conform procurorilor, b`rbatul ar fi fost deranjat c` mai multe
vaci ar fi intrat \n cultura lui de lucern`. Mihai {chipor a fost
condamnat la prima instan]` la patru luni de \nchisoare, cu
amânarea execut`rii pedepsei.
Potrivit legisla]iei \n vigoare, r`nirea sau schingiuirea animalelor
este pedepsit` cu amend` sau chiar cu \nchisoare. Articolul 25
din Legea nr. 205/2004, privind protec]ia animalelor, arat` c`
„este infrac]iune [i se pedepse[te cu \nchisoare de la trei luni,
la un an, sau cu amend` r`nirea sau schingiuirea animalelor”.
Ciprian NEDELCU

Ulterior fazei de proiectare, municipalitatea va c`uta o
surs` de finan]are pentru construirea celor cinci cre[e. „Obiectivul
general al investi]iie \l reprezint` asigurarea pentru comunitatea
local` de spa]ii pentru copii cu vârsta cuprins` \ntre 1 [i 3
ani, prin crearea de noi locuri \n cre[ele din municipiu. La
momentul actual, \n Municipiul Ia[i func]ioneaz` un num`r de
11 cre[e. Num`rul de locuri existent este insuficient fa]` de
solicit`rile de \nscriere \nregistrate la Direc]ia de Cre[e. |n
acest context este necesar` construirea de noi spa]ii pentru a
asigura necesarul existent pe teritoriul Ia[ului. Proiectantul va
\ntocmi un proiect tip, modular, structurat pe module de 4, 6
sau 8 s`li de grup`, func]ie de suprafa]a de teren disponibil`,
adaptat la fiecare teren \n parte (funda]ii, sistematizare pe
vertical`, accese etc.)”, se arat` \n caietul de sarcini.
Ciprian BOARU
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Este una dintre plantele medicinale pe cale de dispari]ie
Fonduri de la stat
pentru noi sta]ii de
re\nc`rcare a
autovehiculelor
Prim`riile pot depune noi proiecte \n cadrul sesiunii
deschise pân` pe 13 decembrie, pentru dezvoltarea infrastructurii
de alimentare a vehiculelor cu energie electric`. Unit`]ile
administrativ-teritoriale pot depune dosarele \n cadrul „Programului
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` în
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic”.
Suma alocat` pentru aceast` sesiune de finan]are este de
aproximativ 92 de milioane de lei. Finan]area este de aproximativ
90 la sut` din cheltuielile eligibile [i \n limita sumelor maxime
ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Suma maxim` pe
care o pot ob]ine solicitan]ii de la Administra]ia Fondului
pentru Mediu pentru instalarea unei sta]ii de re\nc`rcare este
de 190.000 de lei.
Raluca COSTIN

Lista cu persoanele
juridice din cadrul
Rabla va fi publicat\
pe site-ul AFM
Sesiunea de depunere a cererilor de finan]are de c`tre
persoanele juridice \n cadrul programelor Rabla [i Rabla Plus sa \ncheiat. Persoanele juridice \nscrise \n program trebuie s`
treac` de urm`toarea etap`. Astfel, persoanele juridice ale c`ror
dosare de finan]are au fost sau urmeaz` s` fie aprobate, precum
[i persoanele fizice, se pot înscrie la produc`torii valida]i pân`
la 20 noiembrie 2019 în Programul Rabla. Pân` pe data de 25
noiembrie 2019 se pot \nscrie în Programul Rabla Plus. Aceste
termene trebuie respectate [i în cazul în care se dore[te cumularea
primei de casare cu ecotichetul. De asemenea, notele de înscriere
în ambele Programe sunt valabile pâna la 25 noiembrie 2019,
dat` pânâ la care trebuie emise [i facturile de achizi]ie a
autovehiculelor noi.
Raluca COSTIN

Mai multe trasee
de tramvai de pe
raza municipiului
Ia[i se modific\
Compania de Transport Public Ia[i va face schimb`ri \n cazul
traseelor de tramvai 1 [i 13. Concret, începând de sâmb`t`, 19
octombrie, traseele vor fi deviate când vor începe lucr`rile de
reabilitare a c`ii de rulare pe bulevardul }u]ora.
Astfel, tramvaiele de pe traseele 1 [i 13 vor circula deviat pe
Bulevardul Tudor Vladimirescu. Traseul 1 va avea itinerariul:
Copou – Pia]a Unirii – Târgu Cucu – Tudor Vladimirescu –
T`t`ra[i – Târgu-Cucu – Pia]a Unirii – Copou.
De asemenea, traseul 13 va avea itinerariul: Copou – Pia]a
Unirii – Târgu-Cucu – T`t`ra[i – Tudor Vladimirescu – TârguCucu – Pia]a Unirii – Copou.
De precizat [i faptul c` num`rul de tramvaie de pe traseul
9 va fi suplimentat, iar traseul de tramvai num`rul 8 se suspend`.

Se suplimenteaz` num`rul autobuzelor
scoase la strad`

Cultivarea acesteia poate
aduce câ[tiguri frumu[ele.
Planta este una profitabil\,
cu desfacere `n industria
cosmetic\ [i farmaceutic\
Exist` culturi \n Ia[i care pot fi profitabile chiar [i pe suprafe]e
mici de teren.
Dac` se folose[te tehnologia potrivit`, iar lucr`rile agricole
sunt f`cute ca la carte, banii investi]i pot fi rapid amortiza]i. Dou`
din culturile pe care au mizat ie[enii [i le-au plantat pe suprafe]e
mici sunt mu[e]elul [i menta. Cele dou` plante pot aduce chiar
[i profit, dac` toat` produc]ia este folosit` corespunz`tor.
|n ultimii ani s-a observat un trend \n rândul produc`torilor
din Ia[i \n ceea ce prive[te cultivarea de plante mai pu]in
tradi]ionale, care, \ns`, pot fi extrem de profitabile.

Investi]ii minime, pe suprafe]e mici
|n Ia[i, \n comuna B`l]a]i, exist` o planta]ie cu mu[e]el [i
una cu ment`, ambele apar]inând aceluia[i produc`tor. Mirela
Nechifor a plantat pe 1.000 de metri p`tra]i mu[e]el românesc.
Potrivit ie[encei, investi]ia necesar` pentru \nfiin]area unui hectar
cu mu[e]el este una rezonabil`, iar planta nu este deloc preten]ioas`.
Potrivit cultivatorilor, este necesar` suma de 1.000 de euro pentru
\nfiin]area unui hectar cu aceast` plant`. Cei care se apuc` de
o astfel de planta]ie trebuie s` foloseasc` numai \ngr`[`mânt
natural, respectiv gunoi de grajd. |n niciun caz nu pot fi folosite
\ngr`[`mintele chimice. Soiurile pe care le folose[te ie[eanca sunt
Flora [i M`rg`ritar, cele pe care, \n anii trecu]i, le g`seam oriunde
\n Ia[i, f`r` a fi cultivate \n mod special. „Abia le-am plantat [i
a[tept s` v`d rezultatele. Eu vreau \n special pentru consumul
propriu. Dac` o s` doreasc` [i alte persoane s` cumpere, o s`
vând”, spune ie[eanca.

Mu[e]elul, folosit \n industria
cosmetic` [i farmaceutic`
Perioada optim` pentru sem`natul mu[e]elului este sfâr[itul
lunii august [i \nceputul lunii septembrie. Astfel, sem`narea este
recomandat` la \nceputul toamnei, pentru c`, la intrarea \n iarn`,
planta trebuie s` aib` frunze bine dezvoltate, care s` o ajute s`
treac` peste frig. S`mân]a este pu]in mai scump`, câteva sute de
euro, pre]ul total pentru o planta]ie de 1.000 de metri p`tra]i
fiind necesare câteva mii de lei. |ns`, profitul de pe aceast`
suprafa]` poate fi dublu sau triplu dac` toat` produc]ia este

valorificat`. Mu[e]elul are desfacere \n industria cosmetic` [i
farmaceutic`.

Ment` olandez`, \n Ia[i
O plant` exotic` pe care a plantat-o ie[eanca tot pe 1.000 de
metri p`tra]i este menta. Femeia spune c` vrea s` vând` produc]ia.
„Am citit tot felul de informa]ii despre ment` [i c` e profitabil`.
Am auzit c` po]i scoate câteva mii de euro profit de pe un hectar.
Eu am ment` olandez`”, spune ie[eanca. Aceasta a pus câteva
ghivece mai mult din curiozitate, iar acum a plantat pe o suprafa]`
mai mare, de unde sper` s` ob]in` o produc]ie bun`. „Am \ntrebat
prin restaurante [i exist` cerere. Vom vedea când voi avea ce
vinde. Pentru un kilogram de ment` olandez` se pl`tesc [i 50
de lei”, spune ie[eanca. |nfiin]area unui culturi cu ment` nu este
riscant` pentru c` pre]urile nu se schimb`, fiind \n categoria
plantelor aromatice. |nfiin]area culturii se poate face de toamna
târziu pân` \n prim`var`. Terenul este preg`tit la fel ca la culturile
de legume. |n România au \nceput s` apar` cultivatori de ment`
care se bucur` de succes.
Raluca COSTIN

GRAFIC
BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite
o cerere

Mai mult, modific`ri sunt f`cute [i pe itinerariul autobuzelor
de pe traseul 29, care vor circula pe ruta: Tome[ti – Baza 3 –
Frigorifer – Bd. Socola – Podu Ro[ – Bd. Socola – Bd. Prim`verii
– Calea Chi[in`ului – Baza 3 – Tome[ti. Mai mult, autobuzele
de pe traseul 5 vor circula pe ruta: Dacia – Podul de Piatr` –
Podu Ro[ – Bd. Socola – Bd. Prim`verii – Calea Chi[in`ului –
}u]ora – Calea Chi[in`ului – Bd. Prim`verii – Bd. Socola –
Biserica Lipoveneasc` – Dacia.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@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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Prim\ria ofer\ teren cu 0,7
euro/mp `n centrul ora[ului!
Afaceri[tii din Ia[i fac orice
pentru un loc de parcare
w Prim`ria Ia[i este dispus` s`
concesioneze teren cu minimum 0,5
euro/mp, pentru amenajarea parc`rilor

w La mijlocul lui noiembrie, vor fi scoase
la licita]ie amplasamente din centrul
ora[ului [i Zona Industrial`
Lipsa crunt` a locurilor de parcare din ora[ afecteaz` [i agen]ii
economici. Afaceri[tii sunt dispu[i s` pl`teasc` sume importante,
ca s` asigure condi]ii clien]ilor. Municipalitatea a identificat mai
multe suprafe]e de teren disponibile. La cererea firmelor vor fi
organizate licta]ii pentru concesionarea acestor suprafe]e. Spre
exemplu, pe numele societ`]ii Deco Dem Natura SRL apare o
solicitare de concesionare a unei suprafe]e de 1.213 metri p`tra]i,
pe Calea Chi[in`ului, nr. 2. Amplasamentul se afl` chiar \n fa]a
unei firmeide curierat. Evaluatorii au stabilit c` procedura va porni
de la o redeven]` minim` de 8.000 euro/an. Contractul va fi
semnat pe o perioad` de 15 ani. Astfel, municipalitatea ar putea
\ncasa cel pu]in 120.000 de euro. Taxa de participare este de 400
de euro, iar garan]ia de participare de 8.000 de euro. Licita]ia
este programat` pentru data de 14 noiembrie, ora 12:00. Dosarele
de \nscriere pot fi depuse la sediul Direc]iei de Exploatare
Patrimoniu, pân` pe data de 13 noiembrie.

Zeci de locuri de parcare

strada I.C. Br`tianu. Prin certificat, conducerea societ`]ii inten]ioneaz`
s` schimbe destina]ia cl`dirii \n spa]ii de cazare \n regim hotelier.
Lucr`rile vizeaz` restaurarea, dar [i consolidarea imobilului. |ns`,
pentru asta, este nevoie de un aviz ISU. Mai precis, trebuie amenajat
un rezervor de ap`. |n aceste condi]ii, s-a solicitat concesionarea unui
teren de 265 de metri p`tra]i, situat pe strada Cuza Vod`. Amplasamentul
este chiar lâng` sediul firmei, accesul fiind asigurat de un gang.
Municipalitatea cere o redeven]` minim` de 2.500 euro/an, adic` 208
euro/lun`. Redeven]a pe un metru p`trat/lun` ar fi de 0,7 euro.
Contractul se va derula pe o perioad` de 20 de ani.

Autoturisme radiate din
circula]ie, descoperite
la vama Albi]a
Mai multe vechicule care au fost radiate din circula]ie au
fost depistate la grani]a cu Republica Moldova \n noaptea de
16 octombrie, în jurul orei 22:30. Concret, \n Punctul de
Trecere a Frontierei Albi]a, s-a prezentat pentru formalit`]ile
de control, C.I., cu cet`]enie român` [i R. Moldova, în vârst`
de 54 de ani. Acesta se afla la volanul unui microbuz marca
Ford Tranzit, înmatriculat în Olanda. Câteva ore mai târziu,
în acela[i punct de trecere al frontierei, s-a prezentat pentru
control [i S.A., cu cet`]enie român` [i R. Moldova. B`rbatul
în vârsta de 28 de ani conducea un microbuz marca Mercedes,
înmatriculat în Elve]ia.
„La controlul de frontier`, existând suspiciuni cu privire la
autenticitatea documentelor prezentate la control pentru vehiculele
în cauz`, colegii no[tri au procedat la efectuarea de verific`ri
suplimentare, în urma c`rora au constatat c` autovehiculul
marca Ford Tranzit este radiat din circula]ie de autorit`]ile din
Olanda începând cu data de 07.10.2019, iar autovehiculul marca
Mercedes este radiat din circula]ie de autorit`]ile din Elve]ia
de la sfâr[itul anului 2017”, au declarat reprezentan]ii Inspectoratului
Teritorial al Poli]iei de Frontier` Ia[i.
În ambele cazuri, oamenii legii efectueaz` cercet`ri sub
aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea pe drumurile
publice a unui autovehicul neînmatriculat, urmând a fi dispuse
m`surile legale care se impun.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Parcare la UMF

Contacta]i telefonic, reprezentan]ii Deco Dem Natura au precizat
c` locurile de parcare vor fi gratuite. Pe lun`, redeven]a pe un
metru p`trat ar fi de 0,5 euro. „Acolo pot fi amenajate 30 de
locuri de parcare. Vor fi f`r` plat`. Va fi amenajat` o barier`
pentru c` locurile vor fi folosite de clien]i sau angaja]i”, au spus
reprezentan]ii firmei. Câ[tig`torul licita]iei este obligat s` amenajeze
parc`ri \nierbate. Societatea cu obiectul de activitate „lucr`ri de
demolare a construc]iilor” a \nregistrat anul trecut o cifr` de
afaceri de 8,8 milioane de lei. Profitul a fost de 2,4 milioane de
lei, cu un num`r de 20 de angaja]i. Societatea este administrat`
de Iulia Ramona Panainte, care are [i calitatea de unic asociat.

Hotel \n centrul Ia[ului
|n trecut, Prim`ria a eliberat un certificat de urbanism Societ`]ii
de Construc]ii Moldoconstruct SRL (fost` SA - n.r.) cu sediul pe

Pe data de 28 octombrie, ora 13:00, va fi relizat` o licita]ie
pentru concesionarea unei suprafe]e de teren de 5.279 metri p`tra]i,
aflat` \n Pia]a Na]iunii, pe esplanada Universit`]ii de Medicin` [i
Farmacie (UMF) „Gr.T.Popa”. Firma care va câ[tiga licita]ia are
obliga]ia de a construi o parcare subteran`, care va fi exploatat`
ulterior. Redeven]a stabilit` de evaluatori este de 182.655 euro/an.
Contractul se va \ncheia pe o durat` de 25 de ani. Astfel, pe
perioada concesiunii, Prim`ria ar urma s` \ncaseze 4,5 milioane de
euro. De precizat c` investitorul poate construi o parcare subteran`
cu dou` etaje, cu o capacitate de 200 de locuri, sau cinci etaje
subterane cu 500 de locuri de parcare, fiind varianta maxim` admis`.
Indiferent de minim sau de maxim, redeven]a va fi aceea[i.
Participan]ii la procedur` au obliga]ia de a achita o tax` de participare
de 9.135 euro [i o garan]ie de participare de 54.800 de euro.
Ciprian BOARU

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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P\rin]i, verifica]i-v\ fetele! Dac\ au
`ntre 10 [i 12 ani [i au avut prima
menstrua]ie, ve]i deveni bunici mai
repede! Totul este cât se poate de clar!
w Opt din zece ie[ence sunt afectate de menstrua]ia precoce

w Medicii speciali[ti sus]in c` repercusiunile pot fi foarte grave
[i trag un semnal de alarm` asupra faptului c` alimenta]ia [i
schimb`rile din mediu ar putea fi cauza
w Din ce \n ce mai multe m`mici \[i iau feti]ele de mânu]` [i le
las` pe mâna speciali[tilor, fiind speriate de procesul mult prea
accelerat de maturizare prin care trec acestea
La opt din zece fete, menstrua]ia \ncepe la
vârsta de 10-12 ani, \n condi]iile \n care vârsta
medie \n anii preceden]i era de 13-14 ani. Conform
statisticilor, s-a produs o schimbare major` \n
ultimii zece ani. Medicii ginecologi sus]in faptul
c`, de[i nu exist` o explica]ie [tiin]ific` a acestui
fapt, repercusiunile sunt grave. |n primul rând,
cu cât menstrua]ia apare mai repede, cu atât [i
menopauza se instaleaz` mai repede. |n al doilea
rând, femeile a c`ror prim` menstrua]ie a \nceput
de timpuriu vor trebui s` conceap` un copil \ntre
vârsta de 20-25 de ani, pentru a avea certitudinea
c` vor ob]ine o sarcin`. Lungile studii f`cute de
sociologi arat` faptul c` media de vârst` spre care
tinde un cuplu s` aib` un copil \n România secolului
XXI este de 30 de ani. Dac` preponderen]a femeilor
„obligate” genetic s` fac` copii mai de timpuriu
cre[te, iar ele amân` ob]inerea sarcinii, se poate
discuta totodat` de o sc`dere demografic`.

Menstrua]ia precoce menopauza precoce
Medicii speciali[ti ie[eni sus]in c` menarha,
adic` momentul declan[`rii primei menstrua]ii, a
\nceput s` fie prezent` \n ultimii ani la feti]e cu
vârste tot mai fragede. Acest fapt are \n general
consecin]e crescute pentru feti]`, atunci când aceasta
atinge vârsta adult`. Cauzele determinante ale
acestor schimb`ri manifestate cu prec`dere \n
ultimul deceniu au r`mas \nc` necunoscute. Exist`
\ns` suspiciuni [i presupuneri asupra factorilor de
mediu, asupra alimenta]iei, asupra problemelor de
natur` fizic` [i emo]ional` a celor afectate. Speciali[tii

spun c` menarha precoce va provoca [i menopauza
precoce, ceea ce va determina deregl`ri hormonale
pe \ntregul parcurs al vie]ii.

Determin` infertilitatea
Studiile arat` faptul c` femeile c`rora prima
menstrua]ie li s-a declan[at la vârst` mult prea
faged` vor fi nevoite s` \ncerce s` ob]in` o sarcin`
\ntre 20 [i 25 de ani. |n caz contrar, vor putea fi
diagnosticate cu infertilitate. „Nu exist` \n acest
moment dovezi [tiin]ifice care s` ateste cauzele
declan[`rii menstrua]iei precoce. Exist`, \ns`,
supozi]ii legate de acest fenomen [i anume,
alimenta]ia, dar [i schimb`rile climatice. Sunt studii
\n desf`[urare legate de acest caz [i asta pentru
c` \n ultimii ani exist` o preponderen]` a num`rului
de feti]e c`rora li s-a declan[at menstrua]ia la o
vârst` mai fraged` decât cea pe care o [tiam ca
fiind normal`. Problema cea mai mare este faptul
c` aceste femei vor avea de suportat consecin]e
importante. Femeile cu menarha precoce au un
risc mai mare de menopauz` precoce [i menopauz`
prematur` comparativ cu cele care au avut prima
menstrua]ie \n jurul vârstei de 13-14 ani. Menstrua]ia
precoce, menopauza prematur` [i infertilitatea sunt
interconectate”, spune dr. Bogdan Doroftei, directorul
medical de la Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i.

Adresa]i-v` medicului
specialist!
Majoritatea p`rin]ilor ie[eni, având concep]ia
c` oricum copiii din zilele noastre se dezvolt` mult

mai repede, nu se adreseaz` medicului specialist
atunci când apar primele semne ale instal`rii
pubert`]ii la feti]e.
Acestora le este indicat s` apeleze la medicul
de familie sau la pediatru, pentru c` fiecare indiciu
al unei dezvolt`ri gr`bite trebuie supravegheat cu
aten]ie, pentru a evita complica]iile sau a diminua
efectele. Unul dintre semnele care indic` faptul
c` feti]a se preg`te[te de perioada pubert`]ii este
cre[terea brusc` a sânilor la o vârst` mult prea
mic`. „Sunt diverse semne care semnaleaz` instalarea
pubert`]ii precoce, iar p`rin]ii trebuie s` le urm`reasc`
\ndeaproape. Chiar [i la nivel psihic se produc
anumite schimb`ri [i pentru a evita tulbur`rile de
comportament, dar [i cele de natur` fizic`, ace[tia
trebuie s` se adreseze medicilor speciali[ti pentru
o supraveghere \ndeaproape a copilului. Am avut
cazuri \n care m`micile au c`lcat pragul spitalului,
speriate de faptul c` feti]ele lor au avut prima
menstrua]ie la o vârst` fraged`”, mai spune dr.
Bogdan Doroftei.

Implementa]i un stil
de via]` s`n`tos
Acesta adaug` faptul c` nu exist` niciun motiv
de mare \ngrijorare, repercusiunile putând fi ameliorate
dac` feti]a este prezentat` la timp la medic. Pubertatea
precoce este adesea un motiv de \ngrijorare pentru
p`rin]i. Dac` feti]a d` semne de maturizare prematur`,
de recomandat este s` se consulte medicul endocrinolog
pediatru, \ns`, \ndiferent de diagnostic, p`rin]ii
trebuie s`-[i aminteasc` faptul c` pot controla cât
de cât efectele negative de mai târziu, prin
implementarea unui stil de via]` s`n`tos [i activ.
Tendin]a cuplurilor de români este de a amâna
ob]inerea unei sarcini pân` \n jurul vârstei de 30
de ani. Directorul medical al Maternit`]ii „Cuza
Vod`” sus]ine faptul c`, \n general, tinerii \[i aleg
ca exemplu persoane din exteriorul familiei. P`rerea
observa]ional` a acestuia este c` goana dup` material,
rutina [i efectele schimb`rilor mediului \nconjur`tor
contribuie la amânarea sarcinii.
Bianca CIUBOTARIU

S-au r\zvr\tit! Dup\ ce au fost la un pas de a-[i pierde casa, doi so]i din Ia[i
vor desp\gubiri! Cer o sum\ uria[\ drept daune!
Proces incendiar, pe rolul instan]elor
ie[ene! Doi ie[eni, so] [i so]ie, au dat
\n judecat` o banc` din România.
Astfel, Daniela [i Iulian M. le solicit`
magistra]ilor din cadrul Tribunalului Ia[i
s` oblige Banca Transilvania la achitarea
unor daune morale \n valoare de 123.476
de franci elve]ieni (571.057 de lei).
Urm`torul termen de judecat` al ineditului
proces a fost stabilit pentru data de 5
noiembrie 2019.

Executare silit`
„cu cântec”
Reclaman]ii au precizat c`, pe 29
septembrie 2008, au contractat un
\mprumut de la Volksbank. Aceasta a
fost preluat` ulterior de Banca Transilvania.
So]ii au optat pentru un credit \n franci
elve]ieni, deoarece era cea mai convenabil`
moned` atunci. Numai c`, spun reclaman]ii,
drept urmare a dificult`]ilor financiare

[i a ratelor restante, ei au \ncheiat pe
17 mai 2012 un angajament de plat`.
Prin acel act, ei [i-au asumat obliga]ia
de a achita lunar o rat` de 635 de franci
elve]ieni. „Chiar dac` am trecut printro perioad` foarte dificil`, neavând locuri
de munc` [i cu un copil minor, am
f`cut eforturi \nsemnate [i ne-am respectat
\n fiecare lun` obliga]ia de plat`. |ns`,
pe 12 ianuarie 2014, Volksbank a solicitat
executarea silit` pentru suma de 123.476
de franci elve]ieni. Executarea silit` a
ajuns \ntr-un stadiu avansat, inclusiv la
evaluarea imobilului nostru, pentru a fi
scos la vânzare”, au precizat cei doi so]i
\n fa]a instan]ei.

ac]iunea. Judec`torii au dispus anularea
actelor respective. Mai mult, sentin]a a
r`mas definitiv` prin neapelare. „Consider`m
c` banca ne-a adus grave prejudicii
morale printr-o executare silit` f`cut`
cu rea-credin]`. Acesta este [i motivul
pentru care solicit`m daune morale \n
aceea[i sum` pentru care banca a demarat
procedurile de executare silit`. Prejudiciul
este, astfel, echitabil [i rezonabil”, au
mai ar`tat reclaman]ii.

Ce au spus
reprezentan]ii b`ncii

De cealalt` parte, reprezentan]ii
b`ncii le-au cerut judec`torilor ie[eni s`
resping` ac]iunea. Cei doi reclaman]i
„Banca ne-a adus
au fost avertiza]i c` trebuie s` achite o
grave prejudicii!”
tax` de timbru \n valoare de 8.775 de
Reclaman]ii au mai spus c` ei au lei. Ace[tia au cerut ajutor public judiciar.
Ei au ar`tat c` nu au ob]inut venituri
contestat executarea silit`, iar pe 14
martie 2016, Judec`toria Ia[i le-a admis \n ultimele luni. Instan]a a admis aceast`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

solicitare [i i-a scutit pe cei doi so]i
ie[eni de la achitarea taxei de timbru.
Reprezentan]ii institu]iei bancare au mai
sus]inut c`, de fapt, reclaman]ii ar \ncerca
s` se \mbog`]easc` f`r` just` cauz`.
„Solicit`m respingerea ac]iunii, ca nefondat`.
Trebuie s` existe un prejudiciu real [i
efectiv produs. De asemenea, reclaman]ii
trebuie s` dovedeasc` producerea
prejudiciului, dar [i leg`tura de cauzalitate
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

\ntre presupusul prejudiciu [i fapta b`ncii.
Nu poate fi re]inut` \n sarcina b`ncii
comiterea vreunei fapte ilicite pentru c`
a demarat executarea silit` \n conformitate
cu dispozi]iile Codului de Procedur`
Civil`. Prin daunele morale solicitate,
se \ncearc` \mbog`]irea f`r` just` cauz`”,
au men]ionat cei de la Banca Transilvania
\n instan]`.
Ciprian NEDELCU
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Exclusiv! Un fost avocat din Ia[i
care a f\cut pu[c\rie, desp\gubit
de Statul Român! Nu s-a `mbog\]it,
dar a primit o sum\ frumu[ic\
w Un fost membru al Baroului Ia[i, care a fost condamnat [i a
mers la \nchisoare, este desp`gubit de Statul Român
w Reprezentan]ii Guvernului au \ncheiat un acord de
desp`gubire cu Christy Gabriel M\r[anu, al`turi de al]i
reclaman]i
w Totul a fost f`cut \n cadrul unui proces comun de la Curtea
European` a Drepturilor Omului (CEDO)
Judec`torii din cadrul CEDO au precizat c`
Condamn`ri [i punerea \n
au constatat \ncheierea unor acorduri \ntre Statul
libertate
Român [i opt reclaman]i. Mai exact, autorit`]ile
au fost de acord s` le pl`teasc` daune unor fo[ti
de]inu]i. Magistra]ii europeni au reunit \ntr-un
dosar plângerile formulate de opt fo[ti de]inu]i.
Printre ace[tia se reg`se[te [i numele fostului
avocat ie[ean Christy Gabriel M\r[anu. Cei opt
reclaman]i au depus la CEDO plângeri cu privire
la condi]iile de deten]ie din penitenciarele române[ti.
„Curtea a primit acorduri de desp`gubire cu
care reclaman]ii au fost de acord. Ace[tia au renun]at
la orice alte cereri de daune de la Statul Român
cu privire la acest subiect. Guvernul României s-a
angajat s` le achite sumele respective. Aceste sume
vor fi pl`tite \n moneda na]ional`, \n termen de trei
luni”, au precizat ieri reprezentan]ii Cur]ii Europene
a Drepturilor Omului. Conform tabelului privind
desp`gubirile, Christy Gabriel M\r[anu urmeaz` s`
primeasc` suma de 3.000 de euro. |n fapt, to]i cei
opt reclaman]i vor primi aceea[i sum`, drept
desp`gubiri pentru condi]ii improprii de deten]ie.

|n urm` cu aproximativ trei ani, Christy M\r[anu,
supranumit [i „Avocatul ho]ilor”, a fost liberat
condi]ionat din Penitenciarul Gherla. Asta, dup`
ce a isp`[it aproape trei ani [i patru luni de
\nchisoare. Tribunalul Dâmbovi]a a admis contesta]ia
formulat` de M\r[anu, dup` ce Judec`toria G`e[ti
i-a respins liberarea condi]ionat`. Astfel, fostul
avocat din Baroul Ia[i a fost pus \n libertate.
M\r[anu a disp`rut din ]ar` \n 2012, dup` ce a
fost condamnat la trei ani de \nchisoare pentru
trafic de influen]` [i \n[el`ciune. Pe numele s`u
a fost emis un mandat european de arestare. Un
an mai târziu, el a fost prins de carabinieri \n
Italia. Fostul avocat ie[ean fusese condamnat \n
trei dosare. |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie
(|CCJ) l-a condamnat \n februarie 2012 la trei ani
de \nchisoare, pentru trafic de influen]` [i \n[el`ciune.
M\r[anu a fost acuzat de DNA Ia[i c` a
transferat 11.500 de euro din contul unui b`rbat

acuzat de trafic de persoane, \n contul s`u bancar.
M\r[anu a f`cut apoi un angajament [i pentru
rudele b`rbatului. Anchetatorii au declarat c`
avocatul le-ar fi cerut 6.000 de euro pentru a-i
sc`pa de dosar. Rudele b`rbatului i-ar fi trimis
banii, dar au constatat c` nu s-a rezolvat nimic.
Astfel, s-a ajuns la o plângere \mpotriva avocatului.

Alte acuza]ii
|n martie 2012, M\r[anu a fost condamnat de
instan]a suprem` la trei ani de \nchisoare, pentru
trafic de influen]`. Avocatul a fost acuzat de DNA
c` ar fi primit 45.000 de lei de la o persoan` pentru
a interveni la magistra]ii |CCJ pentru ca denun]`torul

[i fratele lui s` primeasc` pedepse cu suspendare
\ntr-un dosar \n care erau judeca]i. Christy M\r[anu
a mai fost condamnat de |CCJ la trei ani [i [ase
luni de \nchisoare, pentru trafic de influen]` [i fals
\n \nscrisuri sub semn`tur` privat`.
Avocatul a fost acuzat c` a cerut 10.000 de
euro de la dou` persoane pentru a interveni pe
lâng` magistra]i pentru ca un inculpat arestat s`
fie pus \n libertate. |n 2015, Curtea de Apel Ia[i
a contopit pedepsele primite de fostul avocat \n
cele trei dosare, aplicând pedeapsa rezultant` de
5 ani de \nchisoare. De-a lungul timpului, M\r[anu
a ap`rat cunoscu]i membri ai lumii interlope sau
pe studentul criminal Vlad Scurtu.
Ciprian NEDELCU

Scandal-monstru `ntr-un cartier reziden]ial din Ia[i! Patronul unei firme
medicale a ajuns la disperare din cauza vecinilor. A intervenit [i Poli]ia
Recent, o serie de lucr`ri au fost
\ncepute \n zona str`zii Manta Ro[ie din
municipiul Ia[i, iar asta a provocat un
imens scandal. Administratorul unei
companii cu sediul pe strada respectiv`
acuz` proprietarii din vecin`tate c` se
folosesc \n mod abuziv de o investi]ie
f`cut` \n urm` cu mai mul]i ani. Concret,
Maria Airinei, administrator al companiei
Difarm Trading SRL, a f`cut pe propria
cheltuial` un proiect de racordare a
imobilului la re]eaua de gaze naturale.
Pentru c` distan]a pân` la cea mai
apropiat` conduct` era de aproape 500
de metri, a fost realizat un proiect cu

o firm` specializat` la nivelul anului
2004.
„|n urm` cu mai mul]i ani nu era
re]ea de gaz \n zon` [i din acest motiv
am fost nevoi]i s` tragem o conduct`
pe cheltuiala noastr`. |n anul 2004 am
semnat un contract cu o firm` specializat`
[i s-a f`cut o lucrare dup` proiect, fiind
montat` o conduct` de la bulevardul
Poitiers pân` la cl`direa noastr`. La
vremea respectiv` am cheltuit peste 100
de milioane pentru a ne racorda la
re]eaua de gaz, iar atunci am pus [i un
stâlp de electricitate, tot pe banii no[tri”,
a explicat Maria Airinei.

A fost solicitat`
interven]ia autorit`]ilor

La scurt timp dup` \nceperea lucr`rilor
respective, a fost solicitat` interven]ia
oamenilor legii prin 112. La fa]a locului
s-a prezentat un echipaj din cadrul
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i,
\ns` ace[tia au solicitat mai departe
interven]ia Poli]iei Locale. „A venit Poli]ia
Jude]ean` ini]ial, iar ei au spus c` nu
au competen]e \n aceast` situa]ie [i au
chemat Poli]ia Local`. Cei de la firm`
au fluturat ni[te acte \n fa]a poli]i[tilor
[i totul a r`mas a[a, acum se pare c`
se verific` documentele”, spune
administratorul Difarm Trading SRL.

explicat Iulian, [ef de echip` \n cadrul
Mic Das SRL.
|n ultimele luni au fost trimise mai
multe adrese c`tre Agen]ia Na]ional` de
Reglementare \n domeniul Energiei ANRE
[i E.ON/DelgazGrid. R`spunsul oferit de
autorit`]i \n aceast` situa]ie a fost \ns`
unul evaziv [i nu i-a l`murit pe locuitorii
din Manta Ro[ie. „Prezentarea acordului
solicitantului de acces privind desp`gubirea
proprietarului, acordul solicitantului se
prezum` atunci când acesta consimte \n
scris, printr-un act autentic, s` \l
desp`gubeasc` pe proprietar pentru partea
ce \i revine din investi]ia f`cut`”, se
arat` \n r`spunsul oferit de ANRE.
Aceea[i institu]ie a f`cut adrese [i
c`tre E.ON [i le-a transmis celor implica]i
faptul c`, \n cazul \n care se ajunge la
prejudicii, conflictul poate fi solu]ionat
pe cale amiabil` sau \n instan]`. „|n
situa]ia \n care considera]i c` v-a fost
afectat` proprietatea prin lucr`rile de
execu]ie a noului tronson de conduct`
de distribu]ie a gazelor naturale, v`
inform`m c` aceste aspecte pot fi rezolvate
pe cale amiabil` sau supuse spre
solu]ionarea instan]ei judec`tore[ti
competente, singura \n m`sur` s` se
pronun]e \n astfel de situa]ii”, se mai
arat` \n r`spunsul ANRE.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

F`r` ca nimeni s` cear` acordul
primului investitor \n re]ea [i f`r` s` se
prezinte un document c`tre acesta, recent
au fost \ncepute s`p`turi de-a lungul
str`zii Manta Ro[ie. Ini]ial a fost decapat
trotuarul, iar mai apoi firma care se ocup`
de lucr`ri, [i anume Mic Das SRL, a
f`cut s`p`turi pe carosabil. „Vecinii au
apelat la o firm` [i au \nceput s` sape
trotuarul pentru conducte de gaz. Au
s`pat prea aproape de stâlpul de electricitate,
iar atunci i-am sesizat [i au schimbat
traseul s`p`turilor pe strad`, care a fost
R`spunsurile evazive
reabilitat` cu fonduri europene. Nimeni
date de autorit`]ile
nu mi-a cerut acordul s` se \n]epe la
responsabile
conducta montat` de noi [i nici nu au
fost prezentate documente sau autoriza]ii
Reprezentan]ii firmei Mic Das SRL
din partea lor”, a mai povestit ie[eanca. care lucreaz` \n zon` sus]in faptul c`
Aceasta sus]ine c` nu a reu[it s` ajung` proiectul este realizat \n condi]iile legii,
la o \n]elegere pe cale amiabil`, iar din explicând faptul c` este vorba despre o
acest motiv s-a ajuns la un adev`rat lucrare de investi]ie. „Noi realiz`m o
conflict. „Cu vecinii nici nu po]i vorbi, lucrare de investi]ie, iar pentru asta nu
ei au spus doar c` nu \mi vor da nimic. trebuie acordul celui care a adus conducta
|n momentul de fa]` nu am preten]ii la \n zon`, ci facem o continuare a acesteia.
bani, vreau s` nu se \ncalce legea pentru |n cazul bran[amentului, a[a cum este
c` ei abuzeaz`. Stocurile de marf` sunt cel de la poart`, este nevoie de acceptul
udate de la scurgerile lor, un alt vecin persoanei care a tras conducta. Dac`
cre[te porci lâng` gardul meu [i are WC bran[amentele erau f`cute de-a lungul
\n curte f`r` canalizare, mirosul este conductei respective, atunci ar fi fost
insuportabil”, a mai povestit Maria Airinei. nevoie de acordul investitorului”, a
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Gigi Becali îl vrea pe Adrian
Petre la FCSB! Oficialii lui
Esbjerg au confirmat negocierile
Gigi Becali (61 de ani) a spus dup` meciurile cu CFR Cluj
[i cu Dinamo, din actualul sezon, c` echipa sa duce lips` de un
atacant veritabil [i c` va efectua un transfer în acest sens în
proxima perioad` de mercato.
Finan]atorul ro[-alba[trilor vrea s`-l transfere pe Adrian Petre
(21 de ani), atacantul na]ionalei de tineret a României, legitimat
în prezent la Esbjerg, locul 13, penultimul din prima lig` a
campionatului din Danemarca. Tranzac]ia a fost confirmat` chiar
de c`tre oficialii nordicilor.
„Nu o s` v` spun de la cine am auzit (n.r.-despre interesul
FCSB-ului pentru Adrian Petre). Dac` cineva ne-a contactat, facem
totul cu o discre]ie complet`. Când ai un golgheter, exist`
întotdeauna întreb`ri despre el, din când în când. Ar fi fost ciudat
s` nu existe [i despre Petre. Este un golgheter, s-a descurcat
bine la noi [i la na]ionala de tineret. Suntem foarte ferici]i c`-l
vom avea pe Petre înc` doi ani (n.r. - contractul este pân` în
2021), dar, la pre]ul corect, totul este de vânzare în lumea asta”,
a spus Nagel Jacobsen, directorul sportiv al lui Esbjerg, pentru
tipsbladet.dk.

Adrian Petre a fost pe lista lui Gigi Becali [i
în vara lui 2019
Jurnali[tii danezi mai scriu c` în discu]ii este implicat [i
agentul juc`torului C`t`lin S`rm`[an. „FCSB, cunoscut` anterior
ca Steaua, îl are pe lista de achizi]ii pe Adrian Petre. De[i atacantul
mai are contract, managerul sportiv al lui EfB sus]ine c` orice
juc`tor este de vânzare.
Adrian Petre nu exclus o mutare la FCSB în cursul lunii
iulie, unde ar fi jucat al`turi de un alt ar`dean, Dennis Man. Gigi
Becali era gata s` ofere un milion de euro.
„Probabil, în acest moment al carierei mele ar fi potrivit` o echip`
din Germania. (Te-ai gândit dac` ai face echip` bun` cu Dennis Man
la FCSB?) Da, ne gândim, vorbim mult, am fost [i colegi de camer`
[i am apucat s` discut`m unele chestii”, a spus Petre.

Unde joac\ România
U21 meciul cu Finlanda,
din preliminariile
pentru Euro 2021
Selec]ionata U21 a României va juca ultimul meci oficial
din 2019, pe teren propriu, pe stadionul „Anghel Iord`nescu”,
din Voluntari, sus]ine frf.ro. „Partida cu Finlanda, a patra din
preliminariile pentru EURO 2021, este programat` pe 14
noiembrie. Astfel, juc`torii preg`ti]i de Mirel R`doi se întorc
pe stadionul unde au învins categoric Irlanda de Nord, scor
3-0!”, sus]ine site-ul oficial al FRF.

Tricolorii, în c`r]i pentru calificare!
Situa]ia din Grupa 8

Gigi Becali a vrut s` îl cumpere pe Adrian Petre, interna]ionalul
României U21, dup` disputarea Campionatului European de tineret
din Italia [i San Marino. „Pentru Adrian Petre am negociat, au
cerut 3 milioane de euro [i eu am oferit un milion. L-am pierdut
pe Petre când au cerut ei 500.000 de euro, în trecut”, a spus
Gigi Becali, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club în urm`
cu dou` luni.

Adrian Petre este vedet` la Esbjerg.
Românul a ap`rut pe coperta FIFA 20
Adrian Petre este unul dintre cei mai importan]i juc`tori ai celor
de la Esbjerg, iar acest lucru este probat [i de faptul c` românul
se afl` pe cover-ul versiunii FIFA 20, ce este dedicat echipei sale.
Clubul danez a postat pe pagina de Facebook, la acel moment,
mai multe imagini cu Adrian Petre.
Adrian Petre joac` în Danemarca din 2017 [i a marcat 21 de
goluri în 59 de partide jucate în tricoul celor de la Esjberg.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Tricolorii au f`cut maximum de puncte din dubla cu Ucraina
U21 [i Irlanda de Nord U21 [i au intrat în c`r]ile pentru
calificarea la Campionatul European U21, din 2021. În afar` de
victoria cu 3-0 a României, tot luni s-a disputat [i derby-ul de
clasament al Grupei 8, în care Danemarca a învins Finlanda, în
deplasare (1-0). Nartey a marcat singurul gol, în minutul 12.
Astfel, dup` aceste dou` meciuri, România este pe locul
3, cu 6 puncte, cu unul mai pu]in decât surpriza Finlanda [i
cu 3 mai pu]ine decât liderul Danemarca. Putem spune c`
echipa lui Mirel R`doi se afl` la mâna ei, ]inând cont c`
avem un meci mai pu]in disputat decât Finlanda [i returul
cu Danemarca de pe teren propriu.

România U21, programul în
preliminariile pentru EURO 2021, care
se va desf`[ura în Ungaria si Slovenia
6 septembrie 2019: Ucraina – Finlanda 0-2, Irlanda de
Nord – Malta 0-0
10 septembrie 2019: Ucraina – Malta 4-0, Finlanda – Irlanda
de Nord 1-1, Danemarca – România 2-1
10 octombrie 2019: Finlanda – Malta 4-0, Danemarca –
Irlanda de Nord 2-1, România – Ucraina 3-0
14 octombrie 2019: Finlanda – Danemarca 0-1, România
– Irlanda de Nord 3-0
14 noiembrie 2019: România – Finlanda
15 noiembrie 2019: Ucraina – Danemarca
19 noiembrie 2019: Irlanda de Nord – România, Danemarca
– Malta
27 martie 2020: Malta – Ucraina
31 martie 2020: Ucraina – Irlanda de Nord, România –
Danemarca, Malta – Finlanda
4 septembrie 2020: Danemarca – Ucraina, Malta – Irlanda
de Nord, Finlanda – România
8 septembrie 2020: Finlanda – Ucraina, Irlanda de Nord
– Danemarca, Malta – România
9 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Finlanda, Ucraina –
România, Malta – Danemarca
13 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Ucraina, România
– Malta, Danemarca – Finlanda
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Procurorii i-au montat
microfoane [i camere video
deputatului! Au fost puse sub
haine, pentru a ie[i flagrantul!

Bursa bârfelor

w Procurorii ie[eni i-au montat microfoane
[i camere video pe sub haine, pentru a
ie[i flagrantul

Cutremur \n lumea medical`.
Ce-a mai darnic`
doctori]` a f`cut bine c`r]ile.
Postul este pentru ea
Iaca a mai trecut o zi \n b`trânul Târg al Ie[ilor, iar babele
alea cu urechile c`scate v` mai arunc` a[a, pe tav`, niscaiva
informa]ii noi. Azi \ncepem rubrica \nceti[or cu ceva nout`]i
de prin lumea doftorilor. De Halina Murgule] a]i auzit? Dac`
nu, v` spunem noi acum cine-i. Duduia asta, de fel, e afacerist`,
iar din gre[eal` doftor pe la spitalul de copchii. De minune
s-ar fi descurcat dac` ar fi fost clopotar. Cum trage asta sforile,
niminea n-o face. V` explic` babele de ce. Apoi ea e direftor
medical, dar la spetal s-au anun]at schimb`ri. Nu [i-a f`cut
griji c` pierde postul `sta, dar s-a plâns c` a costat-o cam
mult. Nu v` gândi]i c` a dat vreun plic cu bani, c`ci e zgâriebrânz`. Nu a dat, dar a avut grij` s` invite pe cine trebuie
pe la cârciuma ce o de]ine pe lâng` blocul Tarom de prin
Pie]ile Unirii. Dup` ce i-a \ndesat pe câ]iva [i le-a turnat pe
gât b`uturi din alea mai fine, s-a asigurat c` r`mâne pe cai
mari. Vom videa dac` e a[a... babele mai au multe de spus
despre Murgule], dar \ncet, \ncet...

{efa? Pe la birou pe când?
Las` dracu’ molu’ c` ai
garderoba plin` [i nasu’ pe sus
Trecem repede de la una la alta [i v` mai povestim tot
despre o duduie care st` numai cu nasul pe sus. Suginica
Pâr]escu a fost recent la capital` unde a participat la un
interviu. Deh, au uitat babele s` v` spun` c` duduia asta e
[`f` la Trezorzezie. La interviu a ob]inut acest post [i a
schimbat-o total, ca om. Bre, babele s-au crucit când au v`zuto de zeci de ori prin mol, chiar \n timpul programului. {i
hainele sunt acum mai scumpe pe ea, iar nasul [i-l ]ine mai
mult ca niciodat`. Ce nu [tie ea \ns` este faptul c` unele
persoane au f`cut loby [i \i preg`tesc doamnei o surpriz`. V`
zic babele mai multe chiar \n edi]iile viitoare.

w Deputatul PSD a acceptat s`-i
\nregistreze pe func]ionarii cu care avea
un contract. Iat` ce au decis judec`torii
Cur]ii de Apel \n cazul celor trei angaja]i
ai Direc]iei Silvice Ia[i!
Un deputat PSD de Neam] a fost implicat \ntr-un dosar de
corup]ie de toat` frumuse]ea. Astfel, deputatul a avut „rolul” de
denun]`tor \n aceast` cauz`. Deputatul Ciprian Constantin {erban
a acceptat propunerea procurorilor de a merge cu microfoane [i
camere pe sub haine. Scopul era de a-i \nregistra pe angaja]ii
Ocolului Silvic R`duc`neni, care i-ar fi cerut [pag`.
Acum, judec`torii Cur]ii de Apel Ia[i au luat o decizie definitiv`.
Ei au respins apelul formulat de cei trei inculpa]i din acest caz.
Ini]ial, cei trei au fost condamna]i de Tribunalul Ia[i. Nicolae
Balint a primit o pedeaps` de trei ani de închisoare, cu suspendare,
pentru luare de mit`. Vasile Baran a fost condamnat la doi ani
de închisoare, cu suspendare, pentru luare de mit`. Mihai Grigora[
a primit o pedeaps` de un an [i 6 luni de închisoare, tot cu
suspendare, sub aceea[i acuza]ie. Magistra]ii ie[eni au dispus [i
confiscarea de la Balint a sumei de 3.442,98 lei. Instan]a a constatat

c` suma de 600 de lei a fost restituit` denun]`torului Constantin
{erban.

Cum a pornit scandalul
Anchetatorii a spus c`, pe 24 septembrie 2012, denun]`torul
a ob]inut o \nregistrare cu Balint, fost [ef de district din cadrul
Ocolului Silvic R`duc`neni. Acesta din urm` ar fi f`cut socoteli
referitoare la [paga de 3 la sut` dintr-un contract. Potrivit
procurorilor, obiectul contractului consta \n refacerea p`durilor
din cadrul Ocolului Silvic R`duc`neni.
Ciprian NEDELCU

|nc` un ie[ean a fost arestat dup`
ce a \nc`lcat regulile de circula]ie!
|nc` un ie[ean a fost arestat dup` ce
a \nc`lcat regulile rutiere. Astfel, poli]i[tii
ie[eni efectueaz` cercet`ri în cadrul unui
dosar penal întocmit sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de Conducerea unui vehicul f`r`
permis de conducere. „Un b`rbat a fost
re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore. Poli]i[tii
din cadrul Sec]iei nr. 4 Poli]ie Rural`
Miroslava au oprit, pentru control, în

localitatea Miroslava, un autovehicul condus
de un b`rbat, de 46 de ani, din comuna
Miroslava.
În urma verific`rilor efectuate de poli]i[ti,
s-a constatat faptul c` acesta nu de]ine
permis de conducere pentru nicio categorie
de vehicule”, au precizat reprezentan]ii IPJ
Ia[i. În baza probatoriului administrat în
cauz`, C`t`lin O]el a fost re]inut de poli]i[ti,

Face]i cu rândul [i ]ine]i-o sus.
Doamnei numai a[a \i place
La final de rubric` babele vor s` v` mai dea de veste c`
un alt scandal mocne[te prin Târg, de aceast` dat` pe la
direc]iunile agricole. Mumica Perdelea a mai fost pomenit` de
babele bârfitoare [i \n alte edi]ii. Acum a venit din nou vremea.
Dup` cum [tiu câ]iva dintre colegii [i nu numai, ea este
traseist`, politic vorbind. A cochetat cu Halde, dar a v`zut c`
treaba se cam \mpute, iar acum a f`cut jocuri noi. De ceva
vreme a trecut la partidul g`lbejâ]ilor [i crede c` va r`mâne
sus pus`. Cic` i-au promis câ]iva c` o vor ]ine sus, dar babele
nu prea au \n]eles la ce se refer`... Ne gândim [i noi.
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pentru 24 de ore, fiind introdus în Arestul
I.P.J. Ia[i. Acesta a fost prezentat, cu
propuneri legale, Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i [i Judec`toriei Ia[i, instan]`
care a dispus fa]` de b`rbat m`sura arest`rii
preventive la domiciliu, pe o perioad` de
30 zile. Cercet`rile continu`.
Drago[ SAVIN
dragos.savin@bzi.ro

