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Povestea necenzurat` a
asasinatului de la OMV Nicolina!

O camer`
video a filmat
cruzimea
agresorului!
Dansul cu o
fat` a aprins
scânteia!
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Amenin]`ri la
adresa rromilor,
f`cute de
un func]ionar
public
Elena Mota[, consilier pe
probleme de rromi la
Prefectura Jude]ului Ia[i,
[i-a jignit oamenii pe care
ar trebui s`-i reprezinte,
adresându-le cuvinte
greu de reprodus.
„Zdren]e”, „jego[i”,
„oportuni[ti”, „pârli]i”
sunt apelativele folosite
de Elena Mota[ la adresa
mediatorilor de etnie
rrom` din Ia[i
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R`zboiul
companiilor
pe resursele
naturale, blocat
de autorit`]i!

Un adev`rat r`zboi este
dus \ntre firmele care
exploateaz` resursele
naturale din jude]ul Ia[i [i
autorit`]ile statului.
Vânzarea controversat` a
balastierei Criste[ti a fost
blocat` \n instan]` de
Agen]ia Na]ional` pentru
Resurse Minerale

Cer însorit
Max: 23 grade C
Min: 11 grade C
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O nou`
tragedie!
Filmul complet
al unui accident
cutremur`tor!
|nc` o tragedie pe
str`zile Ia[ului. Doi
b`rba]i au murit pe loc,
iar un adolescent se
zbate \ntre via]` [i
moarte \n urma
impactului extrem. Un
tân`r \n vârst` de 32 de
ani ar fi de vin` pentru
totul. Imediat dup`
impact acesta a fost
con[tient, \ns` starea sa
de s`n`tate s-a agravat
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VREMEA

Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14
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De ast`zi
\ncepe haosul.
Se \nchide
o arter`
important`
din Podu Ro[

EVENIMENT

ıInfiltra]ii‰ din Baroul
Ia[i tremur\: ce decizie
urmeaz\ s\ fie luat\!

Luni, 21 octombrie
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Aten]ie, [oferi! De ast\zi
`ncepe haosul. Se `nchide
o arter\ important\ din Podu
Ro[. Variantele de ocolire
sunt aglomerate
w Veste nu tocmai bun` pentru
conduc`torii auto din municipiul Ia[i

Conducerea Baroului Ia[i a stabilit ziua urm`toarei [edin]e
a Consiliului institu]iei. „Prin Decizia de pe 16 octombrie 2019
a Decanului, se convoac` [edin]a Consiliului Baroului Ia[i
pentru ziua de 29 octombrie 2019, \n Sala «Carmen Bernic»”,
au precizat reprezentan]ii institu]iei. Potrivit acestora, [edin]a
va cuprinde [i depunerea jur`mântului de c`tre avoca]ii nouprimi]i \n profesie.
De asemenea, va fi verificat` situa]ia avoca]ilor cu restan]e
mai mari de trei luni la taxe [i impozite. La ultima [edin]`,
conducerea Baroului Ia[i a amânat luarea vreunei decizii
privind obligativitatea membrilor institu]iei de a da o declara]ie
pe propria r`spundere privind apartenen]a la vreun serviciu
de informa]ii.
Conform [efului Baroului ie[ean, amânarea nu l-a oprit
pe el [i pe câ]iva colegi s` depun` deja aceste declara]ii,
dând astfel un exemplu. „Exist` o decizie a Comisiei Permanente
a UNBR, prin care li se recomand` tuturor avoca]ilor s` dea
aceste declara]ii. Am luat \n discu]ie aceast` recomandare. A
fost o ini]iativ` ca noi, cei din Consiliu, s` fim primii care
s` d`m declara]ii. Eu [i patru-cinci consilieri am depus acea
declara]ie”, a men]ionat recent Tudor Duca, decanul Baroului
Ia[i. Potrivit acestuia, decizia de amânare a venit ca urmare
a faptului c` au existat argumente pro [i contra stabilirii ca
obliga]ie a avoca]ilor de a da aceste declara]ii.

De unde a ap`rut ideea
Totul a pornit \n urm` cu aproximativ o lun`, când avocatul
Marius Sebastian Striblea, vicepre[edinte al Uniunii Na]ionale
a Barourilor din România (UNBR) [i fost decan al Baroului
Ia[i, a dat startul unei campanii. Prin aceasta, el a anun]at
c` ar vrea s` scape de eventualii securi[ti care activeaz` \n
avocatur`. La acea dat`, Marius Striblea a postat pe pagina
sa de Facebook o declara]ie pe propria r`spundere prin care
ar`ta c` nu a fost [i nu este ofi]er sub acoperire, colaborator,
informator, lucr`tor al vreunui serviciu de informa]ii. Mesajul
avocatului Striblea a ap`rut \n contextul \n care avocatul
bucure[tean Corneliu Liviu Popescu a trimis o scrisoare
conducerii UNBR, prin care solicita modificarea statutului
profesiei. Scopul era de a introduce interdic]ia avoca]ilor de
a fi [i colaboratori acoperi]i ai serviciilor de informa]ii.
Ciprian NEDELCU

w De ast`zi se va \nchide un tronson de
circula]ie din zona central` a ora[ului,
pentru urm`toarele luni
w Strada }u]ora va fi \nchis` circula]iei
rutiere pentru a se lucra la refacerea
liniilor de tramvai
w Nu este singura surpriz` preg`tit`
[oferilor de c`tre autorit`]ile ie[ene
Municipalitatea ie[ean` a trecut la modernizarea unei importante
artere rutiere din ora[. |ncepând de ast`zi, 21 octombrie, se va
\nchide strada }u]ora, arter` care leag` zona Podu Ro[ de }es`tura
(950 metri). Strada va fi modernizat` complet, se vor schimba
liniile de tramvai, proiectul urmând a fi finan]at cu fonduri
europene. Artera ar urma s` fie \nchis` pân` \n prim`vara anului
urm`tor, mai precis luna mai 2020. În toat` aceast` perioad`,
accesul pe bulevardul }u]ora va fi permis doar pentru autovehiculele
de interven]ie.
Proiectul are o valoare de aproape 115 milioane lei (24 milioane
euro) [i este inclus \ntr-unul mai amplu. Pe lâng` refacerea zonei
}u]ora, autoritatea local` dore[te [i reabilitarea liniilor de tramvai
din Cinci Drumuri – strada P`durii – strada Nicori]`. |n calcul
intr` [i tronsonul bulevardul Virgil S`hleanu – intersec]ie cu
bulevardul Metalurgiei – rond }u]ora. Totodat`, proiectul include
[i achizi]ionarea a cinci tramvaie.
|n total, vor fi moderniza]i 5.720 de metri liniari de cale
simpl` de rulare. Vor mai fi amenajate 7 sta]ii de tramvai [i o
sta]ie intermodal` cu o suprafa]` de 120 de metri p`tra]i. Vor fi
ref`cute trotuarele pe o suprafa]` de 5.184 metri p`tra]i, spa]iile
verzi pe o arie de 6.079 metri p`tra]i. Carosabilul va fi ref`cut
pe o distan]` de 325 de metri. |n plus, se vor amenaja piste
pentru bicicli[ti pe o lungime de 914 metri, pe bulevardul }u]ora.
Lucr`rile de infrastructur` vor fi executate de c`tre asocierea
Conest SA Ia[i - Mari Vila Com SRL Bucure[ti, pentru 44 de
milioane de lei. Durata total` de implementare este de 36 de
luni.

Poate fi gata pân` \n iarn`
|n schimb, municipalitatea vrea ca lucrarea din }u]ora s` fie
gata mai repede. |n plus, Prim`ria ar urma s` se apuce de

proiectul din zona Tudor. Este vorba despre tronsonul Buc[inescuCalea Chi[in`ului, unde vor fi schimbate liniile de tramvai. „Pentru
proiectul din zona Tudor au \nceput s` vin` liniile de tramvai.
|ntâi vom face proiectul din zona }u]ora. Sper ca lucrarea s` fie
gata pân` la finalul anului. Ulterior, vom intra \n zona Tudor.
Acolo o s` fie mai mult lucr`ri de preg`tire \n aceast` perioad`.
Ne prinde iarna cu sudurile, iar acestea nu se pot face sub minus
10 grade Celsius. Nu se pot face sub nicio form`, nici cu [ine
\nc`lzite, nu \i po]i da drumul”, a spus edilul Mihai Chirica pentru
BUNå ZIUA IA{I.

Trasee deviate
Lucr`rile din zona }u]ora vor duce [i la o serie de modific`ri
ale traseelor operate de Compania de Transport Public. Astfel,
traseele de tramvai 1 [i 13 au fost deja deviate de la finalul
s`pt`mânii trecute. |n zona }u]ora au început lucr`rile la re]eaua
de fir contact aferente c`ii de rulare. Acest lucru a dus la modific`ri
ale traseelor. Tramvaiele 1 [i 13 vor circula deviat pe Bulevardul
Tudor Vladimirescu. Traseul 1 va circula pe ruta Copou – Pia]a
Unirii – Târgu Cucu – Tudor Vladimirescu – T`t`ra[i – TârguCucu – Pia]a Unirii – Copou. Traseul 13 va circula pe ruta Copou
– Pia]a Unirii – Târgu Cucu – T`t`ra[i – Tudor Vladimirescu –
Târgu Cucu – Pia]a Unirii – Copou.
Autobuzele de pe traseul 29 vor circula pe traseul Tome[ti
– Baza 3 – Frigorifer – Bd. Socola – Podu Ro[ – bd. Socola –
bd. Prim`verii – Calea Chi[in`ului – Baza 3 – Tome[ti.
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. De asemenea, num`rul
de tramvaie de pe traseul 9 va fi suplimentat.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Scene jenante cu Dan
Barna [i Dacian Ciolo[
la Ia[i. Candida]ii
USR- PLUS, l\sa]i s\
vorbeasc\ `n van cu orele

Campania electoral` pentru alegerile
preziden]iale ajunge s` semene din ce \n
ce mai mult cu un circ ieftin. Unul dintre
candida]ii la Palatul Cotroceni a fost prezent,
ieri, la Ia[i, pentru a se \ntâlni cu aleg`torii.
Dan Barna, candidatul alian]ei USR- PLUS,
a venit la Ia[i \nso]it de Dacian Ciolo[,
propunerea alian]ei pentru Palatul Victoria.
Cei doi au pus de o dezbatere la care au
fost prezen]i doar membrii de partid.
Dezbaterea nu a adus \ns` nimic nou,
Barna fiind un candidat f`r` substan]` [i
f`r` argumente solide pentru a putea deveni
pre[edinte. |n plus, cei doi au prezentat o
list` \ntreag` de propuneri de proiecte \n
cazul \n care ar ajunge la putere.
Culmea, Dan Barna nu cunoa[te exact
popula]ia municipiului Ia[i, \ns` arunc` \n
aer cifre mincinoase. Barna a spus la un
moment dat c` din ]ar` au plecat anul

trecut peste 230 de mii de persoane, cât
popula]ia Ia[ului. Barna ar trebui s` [tie
c` popula]ia Ia[ului este de aproape 400
de mii de persoane [i c` urbea moldav`
se afl` \ntr-o continu` dezvoltare.
Nici Ciolo[ nu s-a l`sat mai prejos. Un
punct al proiectului s`u de premier este
reducerea num`rului jude]elor. Ciolo[ sus]ine
c` este necesar ca num`rul jude]elor s`
fie mai mic, ca resursele s` fie controlate
mai u[or. Acela[i Ciolo[ a afirmat c` guvernul
demis a m`rit pensiile [i salariile [i c`
totul s-a f`cut pe criterii politice, alian]a
USR- PLUS fiind aceea care va rezolva
lucrurile.
Un alt aspect pe care Barna l-a evitat
s`-l spun` clar este legat de ancheta pe
care Departamentul pentru Lupt` Antifraud`
(DLAF) a demarat-o \mpotriva sa pentru
proiectele cu fonduri europene. |n loc s`

explice clar cum stau lucrurile, Barna a
dat vina pe jurnali[tii care au efectuat
ancheta. |n plus, a sus]inut c` DLAF nu
face o anchet`, ci ni[te verific`ri. Barna a
sus]inut chiar c` este o victim` a campaniei
electorale [i c` o astfel de anchet` a ap`rut
doar pentru c` vrea s` fie pre[edinte.
Este clar c` reprezentan]ii alian]ei USRPLUS sunt veni]i de pe alt` lume, c` nu
cunosc situa]ia real` a ]`rii [i c` \ncearc`
doar s` profite de pe urma scandalurilor
politice.
Proiectele ini]iate de Barna [i Ciolo[
sunt extrem de slabe. Candidatul la alegerile
preziden]iale a ajuns s` le spun` celor din
sal` c` este necesar s` fie votat [i c` to]i
prietenii lor trebuie s`-l voteze neap`rat.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Dosar nr. 194/A/2018
Data 14.10.2019
PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in
circumscriptia Curtii de Apel Iasi, cu sediul in Iasi, Str. Sfantul
Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 753 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in data de 14.11.2019, ora
13:00, va avea loc la sediul B.E.J. Iovu Dragos din Iasi, Str.
Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul
Iasi, vanzarea la licitatie publica a bunului mobil constand in
autoturism marca SUBARU, nr. inmatriculare IS-17-EXP, tip –
WX/WXF/TRIBECA, nr. identificare 4S4WXFLU58S013050, serie
motor U254497, an fabricatie 2008, culoare GRI, tractiune
integrala, combustibil – benzina, capacitate cilindrica 3630,
caroserie AC Break, proprietatea debitoarei DRUGUS Daniela,
cu domiciliul in Iasi - 700490, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 5,
Judetul Iasi, care datoreaza creditorilor BANCA TRANSILVANIA
S.A. si creditorului intervenient Municipiul Iasi - DIRECTIA
GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE
cu sediul in Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11-15,
Judetul Iasi, suma de 132.843,98 Lei reprezentand debit restant,
din care 92.009,38 Lei, debit restant creditor Banca Transilvania
S.A., 29.624,99 Lei, creditor interveninet Primaria Municipiului
Iasi si 11.209,61 Lei cheltuieli de executare silita, conform
titlului executoriu Contract de credit nr. 325 din data de
28.07.2015 modificat/completat de Actul aditional nr. 01/325
din data de 18.07.2016; Contract de ipoteca mobiliara pe bunuri
existente determinate nr. 325/GAJ/01 din data de 28.07.2015,
Decizie de impunere pentru anul 2019, titlul executoriu nr.
188 din 12.02.2019, titlul executoriu nr. 10891/17.11.2017, titlul
executoriu nr. 295 din 04.05.2015, deciziile referitoare la
obligatiile d plata accesorii, Decizie nr. 43102.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 761 Cod Procedura Civila si afisata la data
de 14.10.2019 la sediul executorului judecatoresc, Primaria Iasi,
la domiciliul debitoarei si la Judecatoria Iasi.
De asemenea in conformitate cu dispozitiile art. 760 Cod
Procedura Civila, despre tinerea licitatiei au fost instiintate
partile precum si detinatorul bunurilor.
Pretul la care a fost evaluat imobilul este de 23.311,00 Lei
si a fost stabilit prin expertiza din data de 21.11.2018 de catre
expert evaluator TOMAC VIOLETA DOINA, nr. legitimatie
16731/2018 din cadrul Eval Transilvania Consulting S.R.L., CUI
RO24300, cu sediul in Cluj Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989,
nr. 104, Judetul Cluj.
Pre]ul de pornire a licita]iei este de 23.311,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurlor
urmarite descrise mai sus sa il anunte pe executorul judecatoresc
inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul scos la
licitatie publica sa se prezinte la data, locul si ora stabilita,
iar pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 768 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din pre]ul
de începere a licita]iei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Iovu
Dragos, avand C.I.F. RO 41092982, in contul de consemnari
la deschis LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI,
RO42BREL0002000722050102-ron, RO31BREL0002000722050300usd, RO63BREL0002000722050500-CHF.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos
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Vineri, 18 octombrie

S\r\cie lucie! O [coal\
din jude] este
amplasat\ chiar lâng\
bar [i este vandalizat\
`n fiecare sear\!
Asocia]ia „Orientat”, prin proiectul „Victoria se educ`”,
organizeaz` diverse activit`]i \n parteneriat cu [coala profesional`
„Ionel Teodoreanu”, din comuna Victoria. Activit`]ile derulate
de ace[tia pentru comuna Victoria din jude]ul Ia[i au ca scop
\mbun`t`]irea serviciilor de educa]ie a elevilor [colii. Prin
proiectul men]ionat anterior, reprezentan]ii asocia]iei \[i propun
s` ofere un mediu propice de studiu copiilor. Recent, clubul
„Drag de Art`”, \nfiin]at de Irina Andriesei, s-a oferit s` fac`
schimb`ri pe holurile unei [coli din satul Stânca. Astfel,
aceasta, \mpreun` cu al]i câ]iva membri ai clubului au pictat
holurile [colii din satul Sânca.

Ce activit`]i fac parte din proiect?
Activit`]ile sunt menite s` formeze o cumunitate de oameni
informa]i. Astfel, prin diverse activit`]i care implic` pre[colari,
elevi, profesori [i p`rin]i, Asocia]ia „Orientat” \[i propune s`
le arate o alt` fa]` a lumii. Reprezentanta clubului „Drag de
Art`” s-a implicat activ \n acest proiect. „{coala din Stânca e
la ie[irea din sat. Al`turi este pozi]ionat un bar. Gardurile
care despart [coala de bar sunt rupte de c`tre copii [i
consumatori. S`r`cia [i lipsa educa]iei se simt alarmant. |n
[coal` sunt aproximativ 60 de copii care studiaz`. Ne-am dorit
s` le color`m [coala, s` fie mai vesel` [i mai primitoare”,
spune Irina Andriesei, fondator al clubului „Drag de Art`”.

„Copiii se duceau [i de patru ori la baie”
Irina poveste[te c` atunci când a \nceput picturile pe pere]ii
vizibil trecu]i prin vreme a [colii, copiii au r`mas \nm`rmuri]i.
Aceasta spune c` elevii \[i c`utau diverse motive pentru a
pleca din ore, pentru a vedea noile picturi. „S` \i fi v`zut ce
se minunau cu fiecare element pictat. Unii mergeau [i de
patru ori la baie ca s` mai arunce un ochi. Ne dorim s` le
aducem bucurie [i s` le demonstr`m c` se poate. Vrem s`
le ar`t`m c` trebuie s` \nve]e s` se mobilizeze ca grup pentru
a p`stra ceva. Acolo sunt ni[te condi]ii de \nv`]are greu de
imaginat. Proiectul \n care ne-am implicat \[i propune s` \i
ajute pe ace[ti copii s` vad` altfel via]a. S` primeasc` condi]ii
mai bune de \nv`]are, \ntr-un mediu adecvat”, mai spune Irina.
Tân`ra, care a pus um`r la um`r cu asocia]ia „Orientat”
pentru a schimba mediul inadecvat de \nv`]are al copiilor din
comuna Victoria, spune c` locuitorii satului nu respect` [coala.
Fiind pozi]ionat` lâng` un bar, cei care consum` b`uturi
alcoolice uit` de multe ori c` acolo este o [coal`. Astfel,
vandalizeaz` adesea gardurile [i exteriorul [colii.
Bianca CIUBOTARIU
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Alert\! Droguri de mare
risc `n Ia[i! Heroina a
distrus via]a unui tân\r de
26 de ani
w Drogurile de mare risc
\nc` exist` pe pia]a din Ia[i
w Un tân`r dependent de
heroin` a ajuns \n stare
grav` la spital
Drogurile de mare risc exist` \n continuare
pe pia]a din Ia[i. Acest lucru se observ`
[i prin prisma cazurilor grave care ajung
la spital. La finalul s`pt`mânii, un tân`r de
26 de ani, dependent de heroin`, a ajuns
pe mâinile medicilor. Acesta era \n sevraj
[i a avut nevoie urgent` de tratament.
Pentru c` starea lui era grav`, a fost
transportat la Institutul de Psihiatrie „Socola”.
„La finalul s`pt`mânii care tocmai s-a \ncheiat,
la Unitatea de Primire Urgen]e a fost
transportat un tân`r \n vârst` de 26 de ani.
Acesta este din Ia[i [i avea nevoie de
\ngrijiri medicale, fiind drogodependent.
Cadrele medicale care l-au preluat pe b`rbat
au constatat c` acesta prezenta sevraj de
la heroin`. Pacientul a primit \ngrijiri \n
cadrul Unit`]ii de Primire Urgen]e [i a fost
transportat la Institutul de Psihiatrie «Socola»
din Ia[i. Acolo, va fi ]inut sub tratament
[i atent` supraveghere medical`”, precizeaz`
prof. dr. Diana Cimpoe[u, coordonator UPUSMURD Ia[i.

Riscuri uria[e pentru
ace[ti pacien]i
Chiar dac` sevrajul provocat de consumul
de heroin` nu este foarte periculos, medicii
sus]in c` exist` riscuri mari pentru ace[ti
pacien]i. |n general, drogodependen]ii nu
consum` un singur tip de drog. Totodat`,

ace[tia pot prezenta [i anumite complica]ii
de s`n`tate. „Sevrajul provocat de heroin`
nu este la fel de periculos ca cel care
apare ca urmare a consumului de alcool.
Dar, dac` mai exist` [i alte boli ad`ugate,
probleme de s`n`tate, pot ap`rea complica]ii.
Totul depinde de ce a mai consumat
pacientul, pentru c` foarte mul]i mai consum`
[i alte droguri \n afar` de heroin`, le
amestec`, cu benzodiazepine sau cu alcool.
Astfel, de aici \ncep s` apar` problemele”,
precizeaz` dr. Ovidiu Alexinschi, medic
primar psihiatru, coordonator programe
NoAddict.

{anse minime de
recuperare
Conform medicilor, dependen]a de
heroin` este foarte greu de vindecat. Astfel,
ace[ti pacien]i trebuie s` treac` prin etape
foarte dificile. „Dependen]a de opioide este
cronic`. |n principiu, s` spunem c` un
dependent scap`, este un lucru destul de
iluzoriu. Scap` dac` alege s` fac` tratament
substitutiv, cu al]i opioizi mult mai pu]in
periculo[i. Este vorba despre opioizi care
nu dau dependen]`. Deci, a sc`pa de droguri
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precum heroina, \nseamn` a substitui un
compus care d` dependen]` [i efecte psihice
importante, cu compu[i opioizi care nu dau
euforie, nu sunt a[a periculo[i”, adaug` dr.
Ovidiu Alexinschi.

Psihoterapia, singura
[ans` de recuperare
Tratamentul pe care \l urmeaz` pacientul
trebuie sus]inut [i de psihoterapie. Chiar
[i cu toate aceste eforturi, [ansele pacien]ilor
de a sc`pa de drogodependen]` sunt minime.
„Astfel, aceasta este op]iunea pe termen
lung pân` când pacientul va fi stabilizat.
Dac` dore[te, se stabile[te de comun acord
o schem` de reducere gradual`, de \nlocuire
cu altceva. Practic, o internare scurt`, de
dezintoxicare [i de trecerea sevrajului nu
are impact pe termen lung. Trebuie s` se
mearg` pe un tratament substitutiv. De la
caz la caz difer` durata de internare.
Simptomele de sevraj dureaz` câteva zile
[i ulterior se exploreaz` op]iunile pe termen
lung. Este nevoie [i de psihoterapie, pentru
c` altfel [ansele de a sc`pa definitiv sunt
foarte mici”, a \ncheiat dr. Ovidiu Alexinschi.
Cristian HITRUC
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Vineri, 18 octombrie

Evenimentul toamnei la Ia[i! Totul
va fi `n aer liber la Gr\dina Botanic\
w Deosebit moment, \n aer liber. Este vorba despre
expozi]ia de flori, fructe [i semin]e

trei soiuri ale genului Luffa (burete
vegetal) [i 25 de soiuri de Lagenaria”,
mai reliefeaz` cei de la „Cuza”.

w Aceasta este intitulat` „Flori de toamn`”

Insulina vegetal` sau
castravetele amar,
respectiv t`rt`cu]a
[arpe

w Ea se afl` la edi]ia a XLIII-a. Deschiderea oficial`
va fi sâmb`t`, 26 octombrie 2019, ora 11:00
w Debutul va include un moment artistic, un
concert al cvartetului „Essenza”
Cel mai a[teptat eveniment dedicat
Naturii, la Ia[i. Acesta va avea loc la
finalul acestei s`pt`mâni. Este vorba
despre expozi]ia de flori, fructe [i
semin]e. Ea este intitulat` „Flori de
toamn`”. Momentul face parte din
programul Zilelor Universit`]ii „Cuza”.
Deschiderea va avea loc sâmb`t`, 26
octombrie 2019. Totul de la ora 11:00,
\n Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu”.
Evenimentul este deschis pân` pe 18
noiembrie.

Incursiune \n lumea
culorilor
Ajuns la edi]ia a XLIII-a, mii de
oameni a[teapt` cu ner`bdare evenimentul.
„Publicul este invitat la o incursiune
în lumea culorilor, serele [i sec]iile

exterioare fiind amenajate ]inând cont
de armonia cromatic` a soiurilor de
crizanteme, tuf`nele, dovleci sau varz`
decorativ` cultivate în Gr`dina Botanic`”,
au transmis organizatorii. Exponatele
reunesc 110 soiuri de crizanteme,
aranjate într-o mare diversitate de forme
[i culori. Ele definesc tipuri de inflorescen]e
cunoscute sau mai pu]in cunoscute.
Pe lâng` culoarea tradi]ional` - galbenul
- crizantemele re]in [i prin nuan]e
puternice. Vorbim de violet, lavand`,
roz, vi[iniu, bronz, alb [i ro[u. „Din
colec]ie vor fi prezentate peste 125 de
soiuri de tuf`nele în aranjamente [i
mozaicuri florale sau diferite forme de
cultur` dirijat`: pom, cascad`, evantai
sau coloane”, se arat` \n descrierea
expozi]iei. Vor fi expuse [i zeci de

12.
13.
14.
15.
Nr.208631/ 17.10.2019
ANUN} PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Anul 2019 luna octombrie ziua 31
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur` fiscal`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, v` facem cunoscut c` în ziua de 31,
luna octombrie, anul 2019, ora 10, în localitatea Iasi, str. A.
Panu, nr. 26, se vor vinde la licita]ie urm`toarele bunuri mobile,
proprietate a debitorilor:
I. SC.RENTEASY CONSULTING.SRL CUI 34946837 din Iasi;
Denumirea bunului mobil Descriere sumar` I. Dosar executare
nr.3016 – licitatia aIVa; Drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile, dac` este cazul; Pre]ul de evaluare saude
pornire al licita]iei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Autoturism M1 – AF vehicul cu utilizare multipla; marca
FIAT; tipul/varianta DOBLO; an fabricatie 2006; cilindree 1248
cmc; motorina; km parcursi 198.553 km; culoare gri; nr.inmatric.IS01-ZZI.; A.J.F.P.Iasi; 5.850; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei Judetene
a Finantelor Publice Iasi, mezanin, cam. 108, telefon 0232 / 213332, int. 2111 sau
2113 – Executor Fiscal – Smera Mihai.

II. SC. ZIAN FOOD.SRL CUI 34616570 din Iasi
Denumirea bunului mobil Descriere sumar` Dosar executare
nr. 269 – licitatia aIVa; Drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile, dac` este cazul; Pre]ul de evaluare saude
pornire al licita]iei, exclusiv TVA (lei); Cota TVA
Dotari / utilaje pt.societate specializata – restaurant:
1. Cuptor electric REV-101S; A.J.F.P.Iasi
10.175
2. Masina de spalat
1.105
3. Server (unitate) supermicro SYS
3.775
4. Carut frigorific
2.340
5. Hota cu elemente componente
4.945
6. Masina de ambalat vaccum
3.960
7. Accesorii <hota IT
1.720
8. Canapea(bancheta)
1.720
9. Iphone 6 negru 16gb
500
10. Canapea
1.055
11. Expresor Faema
4.670

specii anuale sau perene. Acestea apar]in
genurilor Argyranthemum, Dendranthema,
Ismelia, Euryops. Originea lor este din
diferite zone ale Globului.

Africa, Pirinei sau
Insulele Canare, la
Gr`dina Botanic`
Astfel, soiuri din Africa, Pirinei sau
Insulele Canare vor putea fi admirate.
Expozi]ia cuprinde [i e[antioane de
fructe [i semin]e. Sunt specii cultivate

Frigider Evarlasting
Masina minitarte Cookmat
Masina Sfogliatrice
Frigider 2018; 19%

în diferite sec]ii ale Gr`dinii. Sunt
grupate în func]ie de zonele de origine
bio-geografic`. Vor avea plan[e cu
explica]ii. Se face referin]` la biomurile
caracteristice fiec`rui continent. „Întro zon` special amenajat` vor fi prezentate
10 din cele 30 de specii ale genului
Capsicum. De asemenea, sunt aranjate
într-un decor inedit. Sunt 200 de soiuri
de dovleci decorativi care apar]in genului
Cucurbita. Plus 10 soiuri ale genului
Cucumis (castrave]i ]epo[i africani),

1.830
2.715
6.350
3.435

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei Judetene
a Finantelor Publice Iasi, mezanin, cam. 108, telefon 213332, int. 2111 sau 2113
– Executor Fiscal – Turcoman Gianina.

Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop [i
pân` la acel termen s` prezinte oferte de cump`rare.
Pentru participarea la licita]ie ofertan]ii depun, cu cel pu]in
o zi înainte de data licita]iei, urm`toarele documente:
a) oferta de cump`rare;
b) dovada pl`]ii taxei de participare sau a constituirii garan]iei
sub forma scrisorii de garan]ie, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar Direc]ia General`
Regional` a Finan]elor Publice – Administratia Judeteana a
Finan]elor Publice Iasi, cod de identificare fiscal` 4540909 deschis
la Trezoreria Municipiului Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului;
e) pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe actul de
identitate/pa[aport;
Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta prin mandatari
care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala autentica.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoan` interpus`.
Cump`r`torului îi revine obliga]ia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obliga]iile de mediu, obliga]iile de
conservare a patrimoniului na]ional sau altele asemenea.
Alte informa]ii de interes pentru cump`r`tor, dup` caz:
Bunurile se afla in custodia debitorilor.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon afisat. Data afi[`rii: 17.10.2019
Conduc`torul organului de executare,
Beteagu Anca
Executor fiscal – Smera Mihai
Executor fiscal – Turcoman Gianina

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

Va fi expus` [i Momordica charantia.
Popular este cunoscut` ca insulina
vegetal` sau castravetele amar. De
acemenea, se va putea admira [i
Trichosanthes cucumerina „t`rt`cu]a
[arpe”. Originile lor geografice sunt:
America de Sud, Africa sau Asia. Vor
fi [i zooforme topiare realizate din
diferite soiuri, din dovlecei [i castrave]i
]epo[i. Ei reflect` imagina]ia, dar [i
creativitatea angaja]ilor Gr`dinii. Expozi]ia
este completat` de colec]ia de varz`
cu valoare decorativ`, alimentar` [i
medicinal`. Ea reune[te trei specii:
Brassica oleracea, Brassica elongata [i
Brassica juncea. Sunt [i [ase soiuri [i
60 hibrizi F1. Sunt aproximativ 6.000
de exemplare. Ele devin intens colorate
pe m`sur` ce temperaturile sunt negative.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE
LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei
SC Phoenix Construct SRL, cu sediul în Ia[i, Aleea Tudor
Neculai, nr. 111, bl. 997, sc. B, et. 4, ap. 17, jud. Ia[i, CUI
19016865 J22/2258/2006 - societate în faliment, Dosar nr.
3036/99/2017 (128/2017) - Tribunalul Ia[i, Sec]ia II civil` Faliment, în temeiul Legii nr.85/2014, vinde prin licita]ie public`
cu strigare urm`toarele bunuri: Teren extravilan categorie de
folosin]` fânea]` situat în loc. Dorna Candrenilor, jud. Suceava,
cu o suprafa]` de 2.856 mp, num`r cadastral 30581 (nr. Cadastral
vechi 5099), înscris în Cartea Funciar` nr. 30581 (nr. CF vechi
3475) a com. Dorna Candrenilor.
Pre] pornire licita]ie: 18.560 lei
Licita]iile vor avea loc în data de 31.10.2019, 14.11.2019,
28.11.2019 [i 12.12.2019 orele 11.00, la biroul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str.Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud
Ia[i, putând participa orice persoan` fizic` sau juridic` care
va depune o cerere ce va con]ine:
- cerere de participare la licita]ie,
- dovada achit`rii caietului de sarcini de 250 lei,
- dovada achit`rii taxei de participare de 250 lei
- dovada achit`rii cau]iunii de 30% din pre]ul de pornire
al licita]iei;
- actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire
pentru persoana care reprezint` societatea cu men]iunea
c` are mandat de a licita indiferent de sum`, [tampila.
Cau]iunea se va achita în contul nr. RO92BRDE380SV50270703800
deschis pe numele debitoarei SC Phoenix Construct SRL la
BRD-GSG. Cererile de participare se vor depune la biroul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Cronicar Mustea, nr.17,
parter, ap. 12, jud.Ia[i, cel mai târziu cu o zi înainte de ziua
[i ora licita]iei. Ofertan]ii care se înscriu la licita]ie, dar nu
particip`, pierd toate sumele avansate în vederea particip`rii
la licita]ie. Neplata pre]ului la termenul stabilit (30 zile
calendaristice de la data licita]iei) duce la pierderea sumelor
avansate pentru achizi]ionarea bunurilor, care vor fi scoase din
nou la vânzare în sarcina cump`r`torului. Oricine pretinde
vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa
lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de ziua licita]iei.
Informa]ii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar -telefon:
0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL
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Cresc\torii de animale
primesc de ast\zi
avansul din subven]ii
O parte dintre fermierii din jude] au
primit deja \n conturi banii de la Agen]ia
de Pl`]i [i Interven]ie \n Agricultur` (APIA).
Urm`torii pe lista de plat` ce sunt autoriza]i
de c`tre APIA sunt cresc`torii de ovine [i
caprine, dar [i cei care de]in p`[uni. Ace[tia
vor \ncasa 70 la sut` din sprijinul cuplat
de 17,71 euro pe cap de animal [i 142 de
euro pe hectar. La nivelul jude]ului au
depus cererile de plat` anul acesta peste
3.000 de fermieri care vor primi banii \n
conturi pentru un efectiv de aproximativ
300.000 de capete.

Fermierii cu p`[uni
primesc banii
O nou` schem` de plat` ce va fi
introdus` pe list` s`pt`mâna aceasta este
cea pentru de]in`torii de p`[uni. Fermierii
din Ia[i vor primi avansul [i pentru p`[uni.
De asemenea, se va pl`ti [i avansul de 70
la sut` din schema de plat` unic` pe
suprafa]` (SAPS), care este de 102,6082
euro/ha. Pentru plata redistributiv` pentru
intervalele între 1 [i 5 hectare (inclusiv 5

ha) [i peste 5 hectare [i pân` la 30 de
hectare inclusiv, avansul va fi din suma de
48,7127 euro/ha. Tot 70 la sut` se va pl`ti
fermierilor din 59,3201 euro/ha pentru plata
la \nverzire. Tinerii fermieri vor \ncasa
avansul din 31,2477 euro/ha. Pl`]ile pentru
schemele finan]ate din FEGA (Fondul
European de Garantare Agricol`) se fac în
lei, la cursul de schimb valutar de 4,7496

lei/euro, stabilit de Banca Central` European`
în data de 30 septembrie 2019, în timp ce
pentru pl`]ile schemelor finan]ate din FEADR
(Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rural`), cursul de schimb valutar este de
4,6635 lei/euro. Acesta a fost stabilit de
Banca Central` European` în data de 31
decembrie 2018.
Raluca COSTIN

Se cimenteaz\ func]iile de conducere din
Prim\ria Ia[i! A r\mas singur `n concurs
Pe data de 5 noiembrie, Prim`ria Ia[i
organizeaz` un concurs pentru ocuparea
pe perioad` nedeterminat` a unei func]ii
contractuale de conducere. Este vorba de
{ef Birou la Biroul Cooperare Economic`
- Direc]ia Implementare Strategie Integrat`
de Dezvoltare Urban`, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului. |n urma selec]iei
dosarelor, a fost admis Daniel Juravle, care
se ocupa de activitatea biroului, dar nu era
titular. S-au mai \nscris doi candida]i, dar
au fost respin[i la selec]ia dosarelor. Dac`
va trece de proba scris`, candidatul va

sus]ine un interviu \n termen de patru zile
de la afi[area rezultatelor. Noul {ef Birou
va asigura rela]ia permanent` cu Camera
de Comer] [i Industrie Ia[i, colaborarea cu
universit`]ile din Ia[i [i centrele universitare
din ]ar`, schimbul de informa]ii [i propuneri
de dezvoltare cu mediul de afaceri [i
promoveaz` [i sus]ine obiectivele municipiului
Ia[i.

Vechime \n administra]ie
Candida]ii trebuiau s` aib` vechime \n
administra]ia public` de minimum un an.

GRAFIC
BETA
INVEST

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

SERVICII
TIPOGRAFICE

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

LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

„Condi]iile specifice de participare la concurs:
studii universitare absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor
administrative sau în domeniul stiin]elor
economice; studii de masterat sau
postuniversitare absolvite în domeniul
economiei, administra]iei publice, management
ori în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei, în condi]iile legii; vechime în
administra]ia public` minimum 1 an; vechime
în specialitatea studiilor minimum 2 ani”,
se arat` \n anun]ul municipalit`]ii.
Ciprian BOARU

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

REVELION 2020 - zbor din Iasi
Revelion Roma 28.12.2018-02.01.2020
Pret/pers 575 euro
Revelion Paris 30.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 670 euro
Revelion Barcelona 30.12.2019-05.01.2020
Pret/pers 680 euro
Israel&Iordania-Revelion la Marea Moarta
27.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 1090 euro
Tarifele includ taxele de aeroport la programele cu avionul.

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

Programul detailat,informatii
suplimentare la sediul agentiei din
Iasi str.Vasile Alecsandri nr.9 sau
la tel.0374 106447
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Campionii din Ia[i la produc]iile
de porumb [i floarea-soarelui

Iat\ ce spun latifundiarii din
jude] despre produc]ia record
de anul acesta
Anul 2019 a fost un an cu multe \ncerc`ri pentru fermierii
din jude]. Perioadele \ndelungate cu ploi care au distrus o parte
din culturi, dar [i lipsa ploilor fix \n perioadele când era nevoie
de ap` au determinat fermierii s` ia m`suri pentru a-[i salva
produc]iile. Chiar dac` ace[tia au scos mai mul]i bani din buzunar
anul acesta, pentru a nu suferi pierderi \nsemnate, per ansamblu
ace[tia sunt mul]umi]i de recolt`.

o produc]ie de 8 tone la hectar. De pe cele 89 de hectare cu
floarea- soarelui, fermierul a recoltat 3 tone la hectar. Agricultorul
sus]ine c` ar fi fost o produc]ie mai bun` la floarea-soarelui dac`
vremea ar fi ]inut cu fermierii. „Anul acesta e un an mul]umitor,
nu foarte bun, la floarea-soarelui. Sunt produc]ii mici din cauz`
c` ploile nu au fost uniforme, au fost b`ltiri. Toat` produc]ia
noastr` de porumb [i floarea-soarelui va ajunge la multina]ionale.
Noi nu avem o burs` a pie]ei pe agricultur`”, spune fermierul.

2019, un an bogat pentru fermieri

Porumbul, \n topul produc]iei
Una dintre firmele care exploateaz` suprafe]e \nsemnate cu
culturi agricole \n zona }ig`na[i este SC Agricola ‚96 }ig`na[i,
firm` de]inut` de inginerul Aurel Placinschi. |n prezent administeaz`
peste 5.000 de hectare de teren agricol în satele }ig`na[i, Probota,
Trife[ti [i Victoria [i de]ine o ferm` cu 200 de vaci de lapte.
Produc]ia de anul acesta arat` astfel: de pe 622 de hectare cultivate
cu floarea-soarelui, produc`torul a recoltat \ntre 2 [i 2,2 tone de
floarea-soarelui la hectar. La porumbul consum, cultivat pe 671
hectare, produc]ia este de 8 tone la hectar, iar la porumbul pentru
s`mân]`, cultivat pe 612 hectare, produc]ia este de 4 tone la
hectar.

Floarea-soarelui, afectat` de ploi
Un alt fermier care administreaz` câteva sute de hectare \n
zona Sculeni este Viorel Stan, director al SC Prest Serv Impex
SRL. Agricultorul a ob]inut de pe cele 339 de hectare cu porumb

Timp de mai multe zile, DelgazGrid are programate lucr`ri
care pot duce la întreruperea furniz`rii energiei electrice.
Lucr`rile sunt efectuate \ncepând de ast`zi [i pân` pe data
de 25 octombrie. Astfel, \n ziua de 21.10.2019, în intervalul
08:00 - 16:00, se efectueaz` repara]ii la re]eaua de medie
tensiune care alimenteaz` str`zile: Albine], Curelari, Hotin,
Patria, Potcoavei, Rafael, C. A. Rosetti, Ro[cani, Trecerea
Hotin, dar [i pe strada Unirii, Fundac Mitocul Maicilor, bloc
2. Tot \n ziua de 21.10.2019, în intervalul: 08:00 - 16:00,
furnizarea ar putea fi oprit` pentru repara]ii la re]eaua electric`
de medie tensiune care alimenteaz` Aleea Rozelor, bloc K2.

Zona Copou [i centrul
ora[ului sunt afectate

Produc]ii mari la porumb
Mai mult, la unele culturi, cum este cea de porumb, unii
fermieri se laud` cu produc]ii record. Astfel, trendul de anul
trecut se men]ine [i anul acesta printre agricultorii ie[eni. Marii
latifundiari nu s-au dezis nici anul acesta [i au ob]inut produc]ii
bune la cele mai importante culturi recoltate \n aceast` toamn`,
cum sunt floarea-soarelui [i porumb. Dac` la floarea-soarelui
a[tept`rile au fost mari, produc]iile nu s-au ridicat la nivelul
a[tept`rilor, \ns` recolta la porumb este una bogat`. Astfel,
produc]ia medie la porumb a fost de 8 tone la hectar, o produc]ie
record, sus]in speciali[tii, iar la floarea-soarelui, de 3 tone la
hectar.

Aten]ie! Se `ntrerupe
furnizarea energiei
electrice pe mai
multe str\zi din Ia[i

Fermierii din Ia[i mai spun c` anul 2019 este unul bun din
punct de vedere al produc]iei, mai ales pentru cele mai importante
culturi agricole precum grâul, orzul, porumbul, floarea-soarelui
sau rapi]` [i sfecl` de zah`r. „La porumb suntem foarte bine, am
f`cut 8 tone la hectar. Avem [i sfecl` de zah`r, cu o produc]ie
bun`, dar [i la grâu a fost bine anul acesta. |n jur de 4 tone la
hectar”, a spus Mihai Nechifor, fermier care administreaz`
aproximativ 200 de hectare \n zona Strunga.
Anul acesta, suprafa]a cultivat` cu porumb a fost de 100.000
de hectare, iar cea cu floarea-soarelui, de aproximativ 40.000 de
hectare. Speciali[tii din agricultur` spun c` tendin]a e de cre[tere
a suprafe]ei agricole cultivate cu culturi clasice. „Cre[terea
suprafe]elor cultivate cu porumb [i floarea-soarelui s-a datorat
pierderii suprafe]elor cultivate cu rapi]` din cauza secetei”, sus]in
speciali[tii din Ia[i. Anul trecut, România a ocupat primul loc la
produc]ia european` de porumb [i floarea-soarelui.
Raluca COSTIN

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE
LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

De asemenea, \n ziua de 23.10.2019, în intervalul 08:00 16:00, frunizarea va fi oprit` pentru repara]ii la re]eaua electric`
de medie tensiune care alimenteaz` str`zile: Caprelor, Petre
Andrei, dr. P`ulescu, Copou [oseaua S`r`rie, {oseaua {tefan
cel Mare [i Sfânt, stradela Caprelor, stradela Copou. |n acela[i
interval orar se intervine inclusiv pe str`zile Pompieri, Libert`]ii,
Izvor, bloc 649 [i 653.
Mai mult, \n ziua de 24.10.2019, în intervalul 08:00 - 16:00,
se realizeaz` repara]ii la re]eaua electric` de medie tensiune
care alimenteaz` strada Clopotari, stradela Clopotari, Stejar,
Donos, stradela Ciric. De asemenea, \n ziua de 25.10.2019,
în intervalul 08:00 - 16:00, se vor efecuta repara]ii la re]eaua
electric` de medie tensiune care alimenteaz` str`zile: Agatha
Bârsescu, Costache Negri, Maestrul Ion Baciu, Bulevardul
{tefan cel Mare [i Sfânt.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Evita]i consumul de ap\
de la robinet `n perioada
sp\l\rii conductelor
|n aceast` perioad` au loc mai multe opera]iuni de sp`lare
a conductelor de distribu]ie a apei din jude]ul Ia[i. Lucr`rile sunt
efectuate \n perioada 21 octombrie – 1 noiembrie, în localit`]ile
Satu Nou, V`leni, Belce[ti, Tansa, Ulmi, Liteni [i Munteni. Aici
vor fi efectuate opera]iuni de sp`lare a conductelor de distribu]ie
a apei potabile.
„|n perioada men]ionat`, în intervalele orare estimate 08:00
– 20:00, se recomand` utilizatorilor din localit`]ile Satu Nou,
V`leni, Belce[ti, Tansa, Ulmi, Liteni [i Munteni din comuna
Belce[ti s` nu utilizeze apa furnizat` pentru consum casnic, la
func]ionarea ma[inilor de sp`lat sau a centralelor termice de
înc`lzire, din cauza turbidit`]ii acesteia”, au explicat oficialii ApaVital
Ia[i.
Reprezentan]ii operatorului au precizat [i faptul c`, la reluarea
aliment`rii cu ap`, exist` posibilitatea s` apar` goluri de aer pân`
la amorsarea sistemului. „În vederea evit`rii eventualelor efecte
negative cauzate de lipsa apei, ApaVital Ia[i recomand` utilizatorilor
afecta]i s`-[i creeze rezerve de ap` potabil` pentru intervalul de
timp alocat opera]iunilor de sp`lare a conductelor”, au mai declarat
oficialii ApaVital Ia[i.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

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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R\zboiul companiilor pe resursele naturale
ale Ia[ului, blocat de autorit\]i! Oamenii
de afaceri au pl\tit peste un milion de euro
w Un adev`rat r`zboi este dus \ntre firmele care
exploateaz` resursele naturale din jude]ul Ia[i [i
autorit`]ile statului

w Vânzarea controversat` a balastierei Criste[ti a
fost blocat` \n instan]` de Agen]ia Na]ional`
pentru Resurse Minerale
w Compania creat` \n jurul oamenilor de afaceri
Michael Nseir [i Zaharia Schrotter a cedat \n
condi]ii suspecte balastiera [i dreptul de
exploatare \n perioada \n care se afla \n procedura
insolven]ei, cu datorii de aproape 2 milioane de
euro
w Noul proprietar al balastierei, precum [i fostul
administrator, Agregate Est SRL, au dat \n judecat`
ANRM pentru c` primul nu a primit dreptul de
exploatare pe râul Siret
R`zboiul companiilor care exploateaz`
resursele naturale din Ia[i cu institu]iile
statului a ajuns la |nalta Curte de Casa]ie
[i Justi]ie. Agen]ia Na]ional` pentru
Resurse Minerale ANRM a blocat \n
instan]` transferul balastierei Criste[ti
de la firma Agregate Est Srl c`tre Ami
Turing Srl, ambele din Ia[i. De[i contractul
dintre cele dou` companii a fost semnat
\nc` din 2017, Ami Turing, controlat`
de omul de afaceri Marian Iacomi, nu[i poate \ncepe activitatea de exploatare.
Asta se \ntâmpl` pentru c` ANRM a
câ[tigat \n instan]` anularea transferului
dintre cele dou` companii.
„Curtea de Apel Ia[i a dat câ[tig
de cauz` ANRM, în procesul cu reclamantele
Ami Turing SRL [i Agregate Est SRL,
în care acestea din urm` cereau obligarea
ANRM s` aprobe transferul licen]ei de
exploatare pentru perimetrul Criste[tiDr`gu[eni, de la Agregate Est la Ami
Turing. Ordinul final privind aprobarea
transferului licen]ei de exploatare nu a
mai fost semnat de c`tre pre[edintele
ANRM deoarece acest transfer este ilegal
\n condi]iile actuale, fapt confirmat de

sentin]a Cur]ii de Apel Ia[i”, au comunicat
reprezentan]ii ANRM.

Tranzac]ia ajunge la un
milion de euro
Din acest motiv, Agregate Est Srl a
ajuns la |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie
pentru a putea finaliza tranzac]ia care
ajunge la aproape 4 milioane de lei.
Agregate Est SRL este fosta companie
Schrotter SRL \nfiin]at` \n anul 1993,
care a exploatat vreme \ndelungat`
resursele naturale din jude]ul Ia[i.
Compania este controlat` de Zaharia
Schrotter, care i-a avut vreme \ndelungat`
ca asocia]i pe sirianul Michael Nseir,
italianul Giuseppe Fiabane, precum [i
pe ie[eanul Sorin Ionescu. Firma a fost
\ngropat` \n datorii de aproape 2 milioane
de euro. Pentru a recupera banii, b`ncile
comerciale [i autorit`]ile fiscale au f`cut
demersurile legale, iar toate bunurile
companiei au fost vândute \n cadrul unor
licita]ii organizate de Capital Insol SPRL.
Balastiera din Criste[ti, cel mai
important bun al companiei, a fost vândut`

cu aproape un milion de euro \n cadrul
licita]iilor organizate de lichidatori.
„Bunurile imobile [i mobile ce formau
activul imobiliar - proprietate imobiliar`
compus` din teren [i construc]ii, numit`
Balastiera Criste[ti, au fost adjudecate
în favoarea licitantului SC Ami Turing
SRL, la pre]ul de 4.070.357 lei. Adjudecatarul
activului imobiliar a achitat integral pre]ul
la data de 07.12.2017, astfel încât a fost
încheiat contractul autentic de vânzarecump`rare nr. 3970/20.12.2017”, au
precizat reprezentan]ii Capital Insol SPRL
\n raportul financiar contabil realizat \n
cadrul Agregate Est SRL.

Au blocat transferul
dup` primele verific`ri
De precizat c`, ini]ial, ANRM a emis
adresa nr. 3534, din 21 martie 2018,
prin care [i-a exprimat aprobarea prealabil`
cu privire la transferul Licen]ei de
exploatare nr. 3285/2002, perimetrul
Criste[ti-Dr`gu[eni, substan]a nisip [i
pietri[. Apoi, dup` o serie de verific`ri,
lucrurile au fost blocate. „ANRM a

demarat formalit`]ile de verificare a
legalit`]ii activit`]ii desf`[urate de societatea
Ami Turing SRL”, au mai precizat oficialii
ANRM.
|n contul de procedur` de insolven]`
deschis pe numele Agregate EST la
banca BRD se afl` suma de 3.995.255
lei, iar datoriile totale ale Agregate Est
figureaz` la 7.948.390 lei. Oficial, firma
se ocup` cu exploatarea balastului \n
localitatea Criste[ti din Ia[i, \ns` leg`turile
cu al]i oameni de afaceri controversa]i
au fost mereu active prin intermediul
asocia]ilor. La o datorie total` de circa
8 milioane de lei, aproape jum`tate din
aceast` sum` este revendicat` \n tabelul
crean]elor chiar de c`tre cei patru asocia]i
care au adus firma \n acest prag. Este
vorba despre Zaharia Schrotter, Michael
Nseir, Giuseppe Fiabane [i Sorin Ionescu.

Caracati]a de firme
creat` de ga[ca de
afaceri[ti controversa]i

de Zaharia Schrotter, iar pe ceilal]i
asocia]i i-a cooptat \n firm` \n anul 2006.
Celelalte societ`]i controlate de ace[tia,
adic` \n special de Irina [i Zaharia
Schrotter, dar [i de Sorin Ionescu, sunt
SC Bene Edil Ia[i SRL, SC C.B.S. Consult
SRL, SC Construc]ii Integrate Moldova
SRL, SC Exclusive Comp SRL, SC Grup
Imob Est Mold SRL, SC I.S. Company
SRL, SC Ia[i City Centre SRL, SC Imob
Mold SRL, SC IS Bau SRL, SC Mark
Limited SRL, SC Nord Imobiliare SRL,
SC Romtrack SA, SC Vengo Engineering
SRL. Pentru a evita plata unor datorii
c`tre stat, dar [i c`tre diver[i creditori,
s-a apelat la metoda „boschetarul”. Firmele
vândute au fost l`sate f`r` active, dup`
ce au fost bine\n]eles vândute de
administratori. Ulterior, dup` ce au
acumulat datorii, au vândut firmele c`tre
persoane f`r` ad`post, astfel \ncât, acum,
statul nu mai are cum s` recupereze
banii.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Schrotter SRL, mai apoi Agregate
EST SRL, a fost \nfiin]at` \n anul 1994

O nou\ tragedie pe drumul mor]ii! Filmul complet al unui accident
cutremur\tor! Viteza [i alcoolul au luat `nc\ dou\ vie]i
|nc` o tragedie pe str`zile
Ia[ului. Doi b`rba]i au
murit pe loc, iar un
adolescent se zbate \ntre
via]` [i moarte \n urma
impactului extrem. Un
tân`r \n vârst` de 32 de
ani ar fi de vin` pentru
totul. Imediat dup` impact
acesta a fost con[tient,
\ns` starea sa de s`n`tate
s-a agravat. Poli]i[tii l-au
testat cu aparatul
alcooltest, rezultând c` se
afla sub influen]a
alcoolului.
|nc` o tragedie la B`l]a]i. Sâmb`t`,
un nou accident rutier \ngrozitor avea
s` se petreac`. Deja, drumul care face
leg`tura \ntre Ia[i [i B`l]a]i este considerat
drumul mor]ii. |n ultima lun`, [ase
oameni au murit \n urma a dou` accidente
rutiere. Sâmb`t`, un tân`r \n vârst` de

ar fi consumat b`uturi alcoolice. Starea
sa de s`n`tate s-a agravat rapid, iar
medicii au fost nevoi]i s`-l bage direct
\n sala de opera]ii. Acum, medicii sus]in
c` este stabil, fiind detubat. „|n urma
accidentului, la Spitalul „Sf. Spiridon” a
fost transportat un b`rbat \n vârst` de
32 de ani, care se afla singur \n ma[in`.
Acesta prezenta politraumatism [i era
suspect de ruptur` de splin`. Totodat`,
a fost diagnosticat cu lacera]ie de ficat,
contuzie la glezna dreapt`, fiind introdus
\n sala de opera]ie”, a precizat prof. dr.
Diana Cimpoe[u, coordonator UPUSMURD Ia[i. {oferul are [anse mari s`
se recupereze \n totalitate. „Acesta a
Consumase alcool \ntrfost supus unei interven]ii chirurgicale.
un club din Ia[i?
|n momentul de fa]`, pacientul este
{oferul din VW Passat, R`zvan detubat, fiind con[tient. Totodat`, s-a
Cojocariu, a fost imediat transportat la constatat c` nu a fost vorba despre o
spitalul „Sfântul Spiridon” din Ia[i. La ruptur` de splin`. Pacientul prezenta [i
una dintre mâini avea o br`]ar` care o u[oar` anemie. |n momentul de fa]`
permitea accesul la clubul Fratelli. Acolo acesta este stabil”, precizeaz` prof. dr.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

32 de ani din Mo]ca, din cauza vitezei
excesive, ar fi p`truns pe contrasens [i
a intrat \n coliziune frontal` cu un
autoturism Opel, condus regulamentar.
Acesta conducea un autoturism VW
Passat CC. |n urma impactului, doi
b`rba]i din Opel au murit pe loc, iar
un minor \n vârst` de 13 ani a fost
grav r`nit. {oferul din VW a r`mas
con[tient \n urma impactului, putând fi
testat de poli]i[ti cu aparatul alcooltest.
|n urma test`rii a rezultat o alcoolemie
de 0,55 miligrame alcool pur \n aerul
expirat.

Diana Cimpoe[u, coordonator UPUSMURD Ia[i.

Adolescentul are de
stat \n spital
|n urma tragicului accident, la spital
a ajuns [i minorul, de loc din N`vodari.
Acesta este \n stare grav`, la Terapie
Intensiv`. Copilul a suferit mai multe
traumatisme [i fracturi [i va fi supus mai
multor interven]ii chirurgicale. Cu toate
acestea, medicii sunt optimi[ti \n ceea
ce-l prive[te. „|n urma tragicului accident
produs la B`l]a]i, un minor a fost transportat
la Unitatea de Primire Urgen]e de la
Spitalul pentru Copii «Sf. Maria» din Ia[i.
Acesta a fost internat, aflându-se \n
momentul de fa]` la Anestezie [i Terapie
Intensiv`. Putem spune c` sper`m la o
evolu]ie favorabil`”, precizeaz` dr. Solange
Ro[u, [efa Unit`]ii de Primire Urgen]e
din cadrul Spitalului „Sf. Maria” din Ia[i.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

|n urma impactului extrem de violent,
adolescentul a sc`pat ca prin minune cu
via]`. „Pacientul a fost diagnosticat cu
politraum` prin accident rutier, suferind
[i mai multe fracturi. Acesta va fi supus
unor interven]ii chirurgicale [i va r`mâne
\n spital”, precizeaz` dr. Solange Ro[u,
[efa Unit`]ii de Primire Urgen]e din cadrul
Spitalului „Sf. Maria” din Ia[i. Surse din
cadrul anchetei au precizat c` ambii b`rba]i
care [i-au pierdut via]a sunt din municipiul
Roman. Adolescentul este din N`vodari,
jude]ul Constan]a. To]i trei ar fi trebuit
s` lucreze la un [antier din Valea Adânc`.
Acum, poli]i[tii ie[eni au deschis un dosar
penal pentru ucidere [i v`t`mare corporal`
din culp`. Urmeaz` s` se stabileasc`
alcoolemia pe care [oferul vinovat ar fi
avut-o \n momentul tragediei. Dac` se va
constata c` acesta se afla sub influen]a
b`uturilor alcoolice, pe numele s`u va
mai fi deschis \nc` un dosar penal.
Drago[ SAVIN
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Povestea necenzurat\ a asasinatului de la
OMV Nicolina! O camer\ video a filmat
cruzimea agresorului! Dansul cu o fat\
a aprins scânteia!
De[i este una dintre cele mai
îngrozitoare crime care a avut loc la
Ia[i în ultimii ani, povestea a trecut
parc` neobservat` de opinia public`.
Nici autorit`]ile judiciare, nici massmedia nu au f`cut mare tam-tam pe
acest subiect. Este vorba despre o crim`
comis` chiar în incinta benzin`riei OMV
Nicolina, în seara Cr`ciunului din anul
2018, adic` în urm` cu aproximativ zece
luni. Agresorul a fost trimis în judecat`
la foc automat, instan]ele de judecat`
[i-au terminat treaba destul de repede,
iar rudele victimei au r`mas în continuare
cu ochii înl`crima]i [i cu sentimentul
c` nu s-a f`cut dreptate. Daniel Aliz
Calistru are 24 ani [i a ajuns în galeria
criminalilor dup` ce l-a ucis pe Iulian
Cozma, un tân`r de 34 de ani. Ambii
locuiau în zone reziden]iale din apropierea
Ia[ului. Aten]ie! Crima a avut loc întrun spa]iu public, sub privirile mai multor
martori care nici m`car nu au avut
timpul necesar pentru a interveni [i a
preveni nenorocirea. Pentru o astfel de
fapt`, pedeapsa prev`zut` de Codul penal
este cuprins` între 10 ani [i 20 de ani
de închisoare. Ghici]i cât a primit asasinul?!
Fix zece ani! Având în vedere c` la
primul termen de judecat` a recunoscut
totul [i a regretat ceea ce s-a întâmplat,
pedeapsa i-a fost redus` cu o treime [i
a primit doar zece ani de închisoare.
Dac` va fi cuminte în spatele gratiilor,
ar putea ie[i peste vreo [ase ani, pe
baza unei cereri de liberare condi]ionat`.

Fata de la care a pornit
scandalul: „Ne-am
distrat împreun`”
Reporterii BZI au intrat în posesia
unor detalii importante despre modalitatea
în care a fost comis` aceast` crim` [i

despre motivul pentru care s-a ajuns aici.
Oamenii legii au audiat mai mul]i martori
care au povestit cu lux de am`nunte
traseul pe care l-au avut protagoni[tii
pove[tii în noaptea de 25/26 decembrie
2018, exact în noaptea de Cr`ciun. Daniel
Calistru a mers împreun` cu înc` doi
fra]i [i o sor` în discoteca „Cristal” din
Mogo[e[ti. Acolo s-a întâlnit cu prietenul
s`u Iulian Cozma [i au petrecut împreun`
pân` în jurul orei 4 diminea]a. Au ascultat
muzic`, au dansat, au b`ut alcool, ca la
orice petrecere. La un moment dat, Iulian
a început s` devin` prea apropiat de
sora lui Daniel Calistru – a dansat cu
aceasta [i a petrecut mare parte din
sear` în prezen]a ei.

„Ne distr`m cu to]ii”
Din cauza consumului de b`uturi
alcoolice au început s` apar` tot felul
de glume proste[ti [i de replici nepotrivite.
„Eu eram la discotec` împreun` cu fra]ii
mei. Ne distram cu to]ii. Cu Iulian
Cozma ne-am întâlnit acolo. A venit în
grupul nostru [i ne-am distrat împreun`.
Eu am dansat cu el o lung` perioad`
de timp. Am stat cu el destul de mult.
În jurul orei 4:00 am decis cu to]ii s`
mergem la o cafea în ora[. Astfel, am
plecat din discotec` c`tre Ia[i cu to]ii”,
a declarat fata de la care s-ar fi declan[at
starea de nervozitate în sufletul fratelui
s`u, Daniel. Acesta nu a suportat s`-[i
vad` sora în bra]ele unui prieten de-al
s`u [i nici glumele aferente unei asemenea
situa]ii.

„Gata, frate!
Las`-l, c`-l omori!”
Fata a urcat la volanul unui autoturism
Skoda Superb, fra]ii s`i au urcat pe

bancheta din spate, iar Iulian Cozma a
urcat pe scaunul din dreapta fa]`. {i
acest fapt a trezit sup`rare în mintea
lui Daniel Calistru. „Pe drum am ascultat
muzic` [i am v`zut un interes mai ridicat
al lui Iulian Cozma pentru sora noastr`
care conducea ma[ina. Nu au existat
discu]ii contradictorii sau tensiuni”, a
relatat unul dintre fra]ii agresorului.
Când au ajuns în benzin`ria OMV Nicolina
pentru a bea o cafea, Daniel [i Iulian
au coborât primii. La doar câteva clipe
dup` coborâre, Daniel l-a lovit cu pumnul
în fa]` pe Iulian Cozma, iar acesta din
urm` a c`zut f`r` reac]ie. „Eu am ie[it
destul de repede din ma[in` [i am
încercat s`-l opresc pe fratele meu, dar
el a continuat s`-l loveasc` de alte câteva
ori cu picioarele. Iulian începuse s`
sângereze [i fratele meu îl lovea cu
picioarele”, a relatat fata care s-a aflat
la volan. „Am tras de haine [i, pentru
moment, a încetat s`-l mai loveasc`,
dup` care l-am sc`pat [i iar l-a lovit”,
a declarat un alt frate. „Gata, frate! Lasal, c`-l omori!”, au ]ipat martorii la agresor.
Cu toate acestea, nu s-a dat b`tut pân`
nu l-a l`sat acolo f`r` suflare.

Camerele video
au filmat totul
Întreaga scen` a fost filmat` de
camerele de supraveghere din incinta
OMV Nicolina. S-a v`zut în mod clar
momentul agresiunii, dar [i faptul c`, în
clipa în care a ie[it din ma[in`, agresorul
a lovit victima direct, f`r` un conflict
verbal anterior. Poli]i[tii au analizat fiecare
moment surprins de camerele video [i
au constatat c` dup` ce Iulian a c`zut
pe betonul din incinta benzin`riei, a mai
fost lovit de opt ori cu picioarele în zona
de sus a corpului. Evident, aceast` filmare

a reprezentat una dintre principalele
probe din dosar. Se vede clar c` victima
nu gre[ise cu nimic [i nu a generat
acest conflict. S-a purtat absolut normal,
într-un grup de prieteni care merg s`
se distreze în club.

Judec`torii: mai are
dou` dosare, dar este
b`iat bun [i muncitor
În urm` cu câteva zile, sentin]a de
condamnare a lui Daniel Calistru a r`mas
definitiv` la Curtea de Apel Ia[i. Inclusiv
caracteriz`rile favorabile din partea
comunit`]ii l-au ajutat s` primeasc` o
pedeaps` mai mic`. „În consecin]`, la
stabilirea pedepsei, instan]a are in vedere
limitele de pedeaps` stabilite de legiuitor
pentru aceast` infrac]iune, reduse cu o
treime, conform art. 396 alin. 10 Cod
procedur` penal`, gradul deosebit de
ridicat de pericol social al infrac]iunii
s`vâr[ite, cu o violen]` ie[it` din comun,
multitudinea [i intensitatea loviturilor
aplicate, zona vital` care a fost vizat`

(cap), urmarea ireparabil` produs`
constând în suprimarea vie]ii victimei”,
se arat` în motivarea judec`torilor.
„Totodat`, la stabilirea pedepsei,
instan]a va ]ine seama de faptul c` este
o persoan` tân`r`, pozi]ia sincer` adoptat`
de inculpat \n cursul procesului penal,
atitudinea de regret, de caracteriz`rile
depuse de persoanele din comunitate
din care rezult` c` provine dintr-o familie
numeroas` (cu [apte copii), cu lipsuri
financiare, c` a urmat Colegiul tehnic,
c` este o persoan` muncitoare, a lucrat
în construc]ii, nu este cunoscut cu
antecedente penale, dar [i împrejurarea
c` au fost identificate dou` cauze penale
pentru care se efectueaz` cercet`ri fa]`
de inculpat sub aspectul s`vâr[irii unor
infrac]iuni contra integrit`]ii corporale”,
au completat judec`torii. Fratele victimei
a primit daune morale de 30.000 lei, iar
tat`l a primit 40.000 euro, îns` este greu
de crezut c` ace[ti bani vor fi pl`ti]i
vreodat`.
Sorin PAVELESCU
sorinp@bzi.ro

Mesaje incendiare! Limbaj gol\nesc! Amenin]\ri incredibile la adresa
rromilor, f\cute de un func]ionar public al Prefecturii: ıZdren]e jegoase‰
Un func]ionar public din Ia[i este \n centrul
unui scandal-monstru, care ar putea s` \l lase f`r`
locul de munc`. Elena Mota[, consilier pe probleme
de rromi la Prefectura Jude]ului Ia[i, [i-a jignit
oamenii pe care ar trebui s`-i reprezinte, adresândule cuvinte greu de reprodus. „Zdren]e”, „jego[i”,
„oportuni[ti”, „pârli]i” sunt apelativele folosite de
Elena Mota[ la adresa mediatorilor de etnie rrom`
din Ia[i. Elena Mota[ este so]ia lui Constantin
Viorel Mota[, fost inspector pe problemele minorit`]ilor
la Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i. |n var`,
Constantin Viorel Mota[ nu a mai fost numit
inspector pentru minorit`]i de c`tre ISJ [i Ministerul
Educa]iei Na]ionale, deoarece nu îndeplinea condi]iile
necesare în acest sens, nefiind membru în Corpul
Na]ional de Exper]i în Management Educa]ional
(CNEME). Mai mult decât atât, nu este titular în
înv`]`mântul preuniversitar, nereu[ind sa ia pân`
acum minim nota 7 la examenele de titularizare.
Din momentul \n care so]ul ei a fost dat afar`
din func]ia pe care o ocupa, Elena Mota[ a \nceput
un r`zboi cu tot ISJ-ul, inventând tot felul de
scandaluri de a[a-zis` „segregare” a elevilor rromi
din Ia[i. Dar s` nu crede]i c` pe Elena Mota[ o
interesa soarta elevilor rromi din Ia[i. Pe ea o

interesa doar ca so]ul ei s` ocupe \n continuare
func]ia de inspector la ISJ.

Mesaje suburbane
[i greu de reprodus

„Dragii mei, \ntâlnirea de ast`zi (17 septembrie
- n.r.) nu intr` \n atribu]iile voastre, dac` cineva
v` amenin]` [i v` for]eaz`, v` rog s` m` informa]i.
Ave]i telefoane, v` rog \nregistra]i. Dac` nu lua]i
Disperat` c` so]ul ei nu a mai ocupat func]ia atitudine, v` merita]i soarta [i ve]i fi toat` via]a
de inspector la ISJ, Elena Mota[ a \ncercat chiar ni[te pârli]i \n fa]a gagiilor. Nu are cine s` v`
s` boicoteze o \ntâlnire a conducerii Inspectoratului fac` nimic. Ave]i contracte pe perioad` nedeterminat`
cu directorii, directorii adjunc]i, consilierii [colari, [i nu are nimeni dreptul s` dispun` de voi. Ast`zi
mediatorii [i profesorii care predau Limba rromani. este testul vostru de solidaritate [i verticalitate”,
ISJ Ia[i, în colaborare cu Centrul Jude]ean de Resurse a fost mesajul postat pe un grup intern de Elena
[i Asisten]` Educa]ional`, a organizat în ziua de 17 Mota[ [i adresat mediatorilor [i profesorilor care
septembrie, la sediul Casei Corpului Didactic, activitatea predau Limba rromani, \n ziua de 17 septembrie,
de formare „Strategii [i practici educa]ionale centrate când la Casa Corpului Didactic era programat
pe reducerea abandonului [colar [i prevenirea evenimentul organizat de ISJ [i CJRAE.
Este foarte interesant de observat cum \i
segreg`rii în mediul [colar”. Scopul acestei \ntâlniri
a fost de a dezbate priorit`]ile educa]ionale privind prive[te Elena Mota[ pe români, \n rela]ia cu
integrarea copiilor minoritari în mediul [colar [i de rromii: românii sunt, de fapt, ni[te „gagii”, \n
a analiza strategiile de interven]ie. Ei bine, ce crede]i accep]iunea unui func]ionar public pl`tit rege[te
c` a f`cut Elena Mota[? Nu a interesat-o c` la un chiar din banii românilor. Numai c` atunci când
asemenea eveniment se pot identifica cele mai bune a v`zut c` mesajul ei a fost ignorat de majoritatea
solu]ii pentru a ajuta la integrarea elevilor rromi, ci celor c`rora le era adresat, Elena Mota[ [i-a dat
arama pe fa]` [i a aruncat cu injurii, \n acela[i
a \ncercat s` boicoteze \ntâlnirea.
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A \ncercat s` boicoteze o
ac]iune care \i ajuta
pe elevii rromi

grup. „S` v` fie ru[ine zdren]e jegoase [i oportuniste.
A]i fost to]i ajuta]i, ne-am luptat pentru voi, [i voi
ca Brutus. Ru[ine [i grea]` \mi este de voi”, a
fost mesajul [ocant publicat de Elena Mota[.

Elena Mota[ este
pl`tit` rege[te din
banii contribuabililor
Dup` câteva minute, mesajul a fost [ters, dar
mai mul]i reprezentan]i ai etniei rrome, c`rora nu
le vom da \nc` numele, pentru a-i proteja, l-au
salvat [i l-au trimis la redac]ia BZI, fiind [oca]i
de modul \n care li se adreseaz` Elena Mota[.
Autorit`]ile ar trebui s` se autosesiseze \n fa]a
acestei aberante st`ri de fapt. Limbajul func]ionarului
public Elena Mota[, pl`tit cu câteva zeci de milioane
de lei lunar din banii no[tri ai tuturor, ar trebui
sanc]ionat exemplar! Contribuabilii nu ar trebui s`
suporte, din taxele [i impozitele pe care le achit`,
asemenea comportament. Mai mult, flagrant este
c` un func]ionar care ar trebui s` combat`
discriminarea \i face pe cona]ionalii ei „zdren]e
jegoase”, iar pe români \n denume[te „gagii”.
Sorin PAVELESCU
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Derby inedit în Moldova! Andrei Cristea,
preg\tit s\-i ın\[easc\‰
din nou pe boto[\neni
Runda a 13-a, ultima a turului sezonului regulat, se încheie
luni sear` cu cel mai a[teptat duel din Moldova. Poli Ia[i [i FC
Boto[ani, marile rivale din regiune, se întâlnesc într-un derby
moldav inedit, de la ora 20:30, pe „Municipalul” boto[`nean. Cele
dou` forma]ii se vor afla în ni[te ipostaze cel pu]in ciudate, în
condi]iile în care rolurile vor fi inversate. Partida de la Boto[ani
va fi organizat` de Poli Ia[i, care va fi echipa gazd`, iar localnicii
vor fi oaspe]i pe hârtie, elevii lui Marius Croitoru urmând s` se
schimbe chiar în vestiarul echipei vizitatoare.
Acesta va fi îns` ultimul meci pe care ie[enii îl vor disputa
în „exil” la Boto[ani, echipa lui Mihai Teja urmând s` revin` în
Copou de lunea viitoare, când va inaugura noul gazon în compania
campioanei CFR Cluj.

Mul]umiri pentru „rivalii” de la Boto[ani
Înaintea derby-ului moldav, ie[enii au avut doar cuvinte de
mul]umire la adresa gazdelor, pentru faptul c` le-au pus la dispozi]ie
terenul de joc. „Mul]umim clubului FC Boto[ani [i Prim`riei
pentru c` ne-au primit s` juc`m cele trei meciuri. Sper`m s` vin`
cât mai mul]i suporteri din Ia[i la meciul de la Boto[ani, s` facem
un joc bun [i s` lu`m cele trei puncte”, a declarat pre[edintele
executiv Adrian Ambrosie, acesta fiind completat de atacantul
Andrei Cristea: „A[ vrea s` le mul]umesc celor de la clubul FC
Boto[ani pentru modul cum ne-au primit. Ne-au primit pe un
teren foarte bun, cu condi]ii bune, s-au purtat OK. Pân` la urm`
oamenii ne-au primit acas` la ei [i ne-au [i servit, trebuie s` le
mul]umim. Au fost foarte ospitalieri”.

Mihai Teja: „Mergem s` câ[tig`m”
Aflat la primul s`u meci contra Boto[aniului de când a preluat
Ia[ul, antrenorul Mihai Teja nu consider` acest meci un derby

[i îl prive[te ca pe oricare altul. Tehnicianul Politehnicii spune
c` echipa sa va juca la victorie, chiar dac` partida se va disputa
pe terenul adversarului. „Ne a[teapt` un meci dificil, pe care îl
juc`m «acas`» [i trebuie s`-l câ[tig`m. Am încredere în b`ie]i,
s-au preg`tit foarte bine, îmi doresc s` prind` o zi foarte bun`
[i s` lu`m cele trei puncte. Mergem s` câ[tig`m, a[a cum am
f`cut la fiecare meci. Indiferent de adversar, am ar`tat la fiecare
meci c` am jucat la victorie. Asta trebuie s` fie mentalitatea la
Poli Ia[i. Deja începem s` fim o echip` puternic`. Nu e un derby
în opinia mea, nu [tiu înainte dac` era. Pentru mine e un meci
greu, cu o echip` bun`, pe care trebuie s`-l câ[tig`m”, a declarat
antrenorul Mihai Teja, care î[i dore[te ca elevii s`i s` aib`
mentalitatea unei echipe de top, care s` anuleze handicapul unei
deplas`ri printr-un joc foarte bun.

Ie[enii nu se gândesc la alibiuri
„Niciodat` nu trebuie s` ne g`sim alibiuri. Dac` vrei s` devii
o echip` puternic`, trebuie s` joci pe orice teren. Ca s` devii o
echip` mare, trebuie s` câ[tigi pe fiecare teren. Eu încerc,
împreun` cu juc`torii, s` schimb`m mentalitatea. Peste tot mergem
s` lu`m cele trei puncte, indiferent c` juc`m acas`, unde ai
sus]inerea publicului, sau în deplasare. Pe un alt teren nu cred
c` pot s`-]i ia suporterii acelei echipe ceva ce tu faci foarte bine
pe teren”, a mai spus Mihai Teja.
Tehnicianul ie[ean a explicat c` a lucrat în aceast` perioad`
de întrerupere a campionatului la toate capitolele, pentru ca elevii
s`i s` nu mai gre[easc` în finalurile meciurilor, atunci când
conduc pe tabel`. „Am încercat s` lucr`m din toate punctele de
vedere, la toate componentele. La factorul fizic, factorul mental,
tactic, tehnic. În fiecare s`pt`mân` se lucreaz` din toate punctele
de vedere. Am luat goluri din faze fixe pe finaluri de meci, deci
lucr`m [i fazele fixe”, a mai precizat Mihai Teja.

Antrenorul Politehnicii nu va conta în meciul de la Boto[ani
pe unul dintre stâlpii defensivei. C`pitanul Cosmin Fr`sinescu a
devenit indisponibil dup` ce s-a accidentat la unul dintre antrenamente,
foarte probabil perechea de stoperi urmând s` fie Mihalache –
Diallo. De asemenea, mijloca[ul la închidere Nicandro Breeveld
s-a recuperat dup` opera]ia la mâna stâng`, dar înc` nu este sut`
la sut` din punct de vedere fizic.

Andrei Cristea, „na[ul” Boto[`nenilor
Poli Ia[i a avut aproape de fiecare dat` în atacantul Andrei
Cristea un om decisiv în întâlnirile cu FC Boto[ani. Golgheterul
în activitate al Ligii I, cu 102 goluri, a marcat aproape de fiecare
dat` în ultimele dueluri cu rivala din nord [i sper` s` o fac` [i
luni. „A trecut ceva timp de când nu am mai câ[tigat, de aceea
trebuie s` fim foarte concentra]i, pentru a ob]ine cele trei puncte.
Suporterii cu siguran]` vor fi de partea lor, iar acesta va fi un
impediment destul de mare pentru noi, dar sper`m s` trecem cu
bine peste aceast` partid`. Mi-a mers bine contra lor aproape de
fiecare dat`, am fost foarte motivat, pentru c` am considerat c`
este un meci foarte important pentru fanii no[tri. Mi-a[ dori s`
înscriu [i luni, dar cel mai important este rezultatul [i sper`m
s` lu`m cele trei puncte”, a declarat Andrei Cristea în cadrul
unei conferin]e de pres`.
Atacantul Ia[ului declara, recent, într-un interviu acordat
ProSport, c` boto[`nenii îl strig` cu apelativul „na[ule” atunci
când intr` pe poarta stadionului.
Înaintea meciului direct, cele dou` echipe sunt desp`r]ite de
doar dou` puncte în clasament. Poli a început runda a 13-a pe
loc de play-off (5), având 18 puncte, iar FC Boto[ani are 16
puncte.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro
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Ie[eanul acuzat c\ [i-a
violat so]ia [i [i-a abuzat
cei [apte copii are interzis
s\ se apropie de ei!

Bursa bârfelor

Aten]ie la gologani. D`nu] Mârlan are
bozonarele tare adânci!
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu ni[te informa]iuni
tare simpatice de pe la noi de prin urbe, care au agiuns de
pu]intic` vreme [i pe la urechile noastre tare atente. Ei, cic`
e fericire nevoie mare pe capul lu nenea D`nu] Mârlan, de
când s-a \ntors de la ]ar` [i s-a ales [i dumnealui cu o fonc]ie,
c` e [`f peste campanie la pesedeu. Cic`, de când a fost
investit cu atribu]iunile istea, nenea Mârlan a \nceput s` cheme
oameni de afaceri din urbea noastr` [i direftori de institu]ii,
pe care-i pune s` cotizeze cât mai mult, cu gologani, pentru
campania PeSeDe-ului. Dar, babetele \i sf`tuiesc pe to]i s` aib`
mare grij`, c` mai bine ar da gologanii direct la casieria
partedului, c` nenea D`nu] iar se treze[te [i fuge cu epuroii,
f`r` s` spun` la nimeni. Ei, dar \n toat` treaba asta, mai naiv
este nenea Ar`g`zel Pompa, care \i las` to]i gologanii pe
mân`... sau poate \mpart amândoi gologanii?

La ce u[i a agiuns s` bat`.
E disperat dup` un nou mandat
|n continuarea rubricii de azi, babele bârfitoare vor s` v`
mai spun` ni[te lucru[oare tare simp`ticu]e de prin urbea
noastr`, c` un nene a agiuns la culmea disper`rii de ceva
vreme, de când nu mai [tie pe la ce u[` s` bat`. Cic` Minciunic`
Labolache s-a apucat, de la o bucat` de vreme, s`-[i caute loc
pentru urm`torul mandat prin admenestra]ie, c` vrea iar un
post pe la celeu sau la cejeu. Dar, surpriz` mare pentru
dumnealui, c` t`]i i-au \nchis u[a \n nas. Ei, uite a[a, nenea
ista a agiuns s` negocieze [i pe la laberali, prin un nene Iemil
Iescu], de pe la R`duc`neni. Dar, nenea Labolache nu se
bazeaz` doar pe el, c` mai are o vareant`, o cucoan` pe nume
Ionica Geana, care e na[ de cononie a unui brimar laberal,
de pa la Aroneanu. Ei, \n condi]iile istea, nenea Labolache nu
e prea descurajat, c` se laud` c` o s` ob]in` ce vrea, c` a
cump`rat presa [i c` i-a dat 1.000 de leu]i lu nenea {panciu,
pe la Telemea... s`racul b`t`u[ Labolache... acu[i ajunge la
pu[c`rie [i el se viseaz` con]ilier.

Individul judecat pentru c` [i-ar fi violat nevasta [i [i-ar fi
abuzat copiii nu se poate apropia de ei. Judec`torii Tribunalului
Ia[i au respins apelul formulat de Valentin Iacob. Decizia este
definitiv`. Individul este nemul]umit deoarece magistra]ii ie[eni au
emis un ordin de protec]ie \mpotriva lui. „Instan]a admite cererea
formulat` de reclamant` în contradictoriu cu pârâtul Iacob Valentin.
Dispune emiterea unui ordin de protec]ie pe o perioad` de [ase
luni de la pronun]are”, au spus magistra]ii Judec`toriei Ia[i.
Potrivit sentin]ei, el nu mai are voie s` stea \n locuin]a familiei,
din comuna Aroneanu. Totodat`, el a fost obligat la p`strarea
unei distan]e minime de 200 de metri fa]` de reclamant` [i de
cei [apte copii. „Instan]a oblig` pârâtul s` urmeze consiliere
psihologic` în cadrul DGASPC Ia[i”, au ad`ugat judec`torii.

„Acte de natur` sexual`”
Procurorii ie[eni l-au trimis recent \n judecat` pe Valentin
Iacob, pentru viol [i rele tratamente aplicate minorilor.
Anchetatorii au precizat c` individul ar fi comis mai multe
infrac]iuni oribile.
„|ntr-o noapte de la finele lunii iulie, pe fondul consumului
de alcool, inculpatul [i-a trezit so]ia. A obligat-o s` mearg` în
camer` \mpreun` cu fiul lor de un an. Cu toate c` a refuzat, a
obligat-o s` \ntre]in` raporturi sexuale, amenin]ând-o c` o taie cu
cu]itul”, au precizat procurorii. Conform acestora, din toamna lui
2018, pân` \n iulie 2019, el [i-a dezbr`cat de la jum`tate \n jos
copiii de 11, 4, 6 [i 10 ani [i i-a supus unor acte de natur`
sexual`. Potrivit oamenilor legii, \n imobilele \n care au locuit,

de[i era tat`l feti]ei de opt ani, el a dezbr`cat-o de la jum`tate
\n jos [i a supus-o unor acte de natur` sexual`.
„De la na[terea fiec`ruia dintre cei [apte copii, inculpatul
i-a lovit, \njurat, insultat, \nfometat, i-a obligat s` fumeze [i s`
consume b`uturi alcoolice. I-a amenin]at cu cu]itul [i [i-a exhibat
comportamentul sexual aberant. Nu le-a asigurat condi]iile de trai
necesare [i nici educa]ia corespunz`toare. Aceste ac]iuni au pus
\n primejdie grav` dezvoltarea fiec`ruia dintre copii”, au mai spus
anchetatorii. De remarcat este faptul c`, \n urm` cu aproximativ
o lun`, Judec`toria Ia[i a dispus arestarea preventiv` a individului.
Acesta nu a contestat atunci m`sura preventiv` luat` \n cazul s`u.
Ciprian NEDELCU

Poli]i[tii sunt cu ochii pe ho]ii de lemne.
Au confiscat mai mul]i metri cubi
|n aceast` perioad` tot mai mul]i ho]i
de lemne sunt prin[i de poli]i[ti. „Poli]i[tii
din cadrul Sec]iei nr. 2 Poli]ie Rural` Ciurea
au depistat, pe D.J. 248,un tânar, de 21 de
ani, din comuna Mironeasa [i un barbat,
de 33 de ani, din aceea[i comuna, în timp
ce transportau material lemnos, f`r` a

respecta condi]iile legale”, au precizat
reprezentan]ii IPJ Ia[i. Cei 3,08 metri cubi
[i, respectiv 2,67 metri cubi de material
lemnos au fost ridica]i de poli]i[ti, fiind
preda]i reprezentan]ilor Ocolului Silvic Lunca
Cet`]uii. Tânarul [i b`rbatul au fost sanc]iona]i
contraven]ional, cu amend`, conform Legii

A mers s` dea examenul pentru permis,
de[i era b`ut. Iaca ce a mai f`cut
La final de rubricu]`, babele bârfitoare vor s` v` mai spun`
ni[te chestiuni tare simpatice de prin urbea noastr`, despre
un pulitician drag nou` nevoie mare, pe care vi l-am mai
prezentat [i cu alt` ocazie. Ei, de data asta, protagonistul este
nenea Mariusic` Brobodea, care parc`, de la o bucat` de
vreme, face numai belele. Dup` cum v-a mai spus gazetu]a
noastr`, nenea ista a r`mas f`r` dreptul de a [ofa pentru o
perioad` de timp. Dar, recent, babetele au aflat c` nenea
Brobodea a mers s`-[i recapete permesul. Acum, nu c` ar fi
asta o problem`, dar cine l-a v`zut ne-a spus [i nou` c` era
ni]el cam ame]it de cap, c` mai emana [i un miros de b`uturic`.
Ei, \n condi]iile istea, dac` l-o fi rec`p`tat, n-o s`-l mai aib`
mult` vreme prin bozonar....
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nr. 171/2010. Poli]i[tii continu` controalele
ce ]in de transportul materialului lemnos
[i \n perioada urm`toare. |n func]ie de caz,
cei care sunt prin[i \nc`lcând legea pot
ajunge \n spatele gratiilor.
Drago[ SAVIN
dragsos.savin@bzi.ro

