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Flagrant video exploziv!
Medic ginecolog de la
Maternitatea „Elena Doamna”
\nchide gura unei paciente
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Interven]ia
poli]i[tilor în
clubul Fratelli
s-a l`sat cu
pagube uria[e!
Clubul Fratelli din Ia[i se
afl` în centrul unui
scandal cu totul nea[teptat:
ani la rând a ascuns
încas`rile reale pentru a
pl`ti taxe mai mici.
Situa]ia a fost descoperit`
în urma unei ac]iuni a
poli]i[tilor ie[eni. Pentru
a sc`pa basma curat`,
C`t`lin Leahu,
administratorul clubului,
a promis c` achita peste
200.000 de lei celor cu
care a intrat în conflict

ECONOMIC

Pag. 7

Blocuri \nalte,
ridicate pe
proiecte de
cl`diri joase
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Exclusiv!
Sinucidere
inexplicabil`
la Ia[i!
O tân`r` \n vârst` de 20
de ani a fost g`sit`
spânzurat`. Descoperirea
[ocant` a fost f`cut` ieridiminea]` chiar de c`tre
iubitul fetei. Poli]i[tii au
deschis un dosar penal [i
fac acum verific`ri pentru
a stabili cum de s-a ajuns
aici. Tân`ra era mama a
doi copii

Afaceri[tii din sectorul
imobiliar nu par s` mai
]in` cont de
reglement`rile f`cute de
autorit`]i [i construiesc
ca \n Vestul S`lbatic .
Ace[tia au ajuns s` \nal]e
cl`dirile cu mult peste
proiectele prezentate [i
aprobate ini]ial de Prim`rie

Predominant însorit
Max: 23 grade C
Min: 11 grade C
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VREMEA

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

Pag. 9

Acest b`rbat a
ajuns la
disperare! De
un an de zile,
mâinile lui se
transform`!

EVENIMENT
PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun.
Ia[i, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator
judiciar al societ`]ii debitoare AGRICOLA RO�CANI S.R.L.,
desemnat prin Sentin]a Civil` nr. 885/30.05.2018, pronun]at`
de Tribunalul Ia[i Sec]ia a II – a Civil` - Faliment, în dosarul
nr.5076/99/2017 ( nr. format vechi: 283/2017 ), în conformitate
cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolven]ei [i de insolven]`, coroborat cu prevederile Codului
de Procedur` Civil`, în m`sura compatibilit`]ii, organizeaz`
licita]ie public` competitiv`, cu strigare, în data de 28.10.2019,
ora 13:00, pentru valorificarea urm`toarelor mobile:
DENUMIRE ACTIV; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI
(EUR, f`r` TVA)
Autoturism Skoda Octavia
1.212,00
Ma[in` de erbicidat, model Starter TSD 26/E 2.634,00
(pomp` ap`, cardan [i calculator lips`)
Pre]urile nu includ TVA.
În cazul în care la licita]ia din 28.10.2019, nu se va reu[i
valorificarea bunurilor mobile apar]inând debitoarei,se vor
organiza unor noi [edin]e de licita]ie, în acelea[i condi]ii în
data de 04.11.2019, 11.11.2019, respectiv 18.11.2019, ora 13:00,
la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun
drept asupra activelor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare, au
obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt
pân` la data de 27.10.2019, 03.11.2019, 10.11.2019, respectiv
17.11.2019, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar. În
conformitate cu prevederile art.91, aln. (1), din Legea nr.
85/2014, bunurile înstr`inate de administratorul judiciar sau
lichidator, în exerci]iul atribu]iilor sale, sunt dobândite libere
de orice sarcini, precum ipoteci, garan]ii reale mobiliare sau
drepturi de reten]ie, de orice fel, ori m`suri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a activelor este licita]ie public`, cu
strigare, competitiv`, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în cadrul Adun`rii Creditorilor din data de 24.07.2019.
Pasul de licita]ie stabilit este de 5% din pre]ul de pornire al
licita]iei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în
[edin]a Adun`rii Creditorilor din data de 24.07.2019. Garan]ia
de participare la licita]ie este în valoare de 10% din pre]ul de
pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sum` ce va
fi depus` în contul de lichidare al debitoarei, nr:
RO16BUCU1032235341729RON, deschis la Alpha Bank, suc.
Ia[i. Garan]ia de participare va fi depus` în lei la cursul BNR
din data pl`]ii. În cazul câ[tig`rii licita]iei garan]ia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemn`rii va fi ata[at` ofertei de cump`rare, pân` la termenul
stabilit pentru vânzarea la licita]ie public`. Detaliile privind
documenta]ia necesar` în vederea particip`rii la licita]ia public`
[i modul de organizare a licita]iei, precum [i descrierea bunurilor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare [i de organizare
a licita]iei [i care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului
de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea
la licita]ie. Pre]ul caietul de sarcini este de 595,00 lei, TVA
inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i,
sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe
www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220.777, 0733/683.702, mail:
vanzari@lrj.ro.

Mar]i, 22 octombrie

2

{ocant. Dezv\luiri uluitoare
despre un uciga[ care
love[te Ia[ul. De ani buni,
nimeni nu a f\cut niciun
plan s\ rezolve problema
Municipiul Ia[i [i mai multe localit`]i
din jur continu` s` se confrunte cu un
adev`rat dezastru. |n ultimii ani, problema
polu`rii a ajuns o piatr` de moar` pentru
ie[enii din zona metropolitan`. Autorit`]ile
au \nceput de ani buni s` tot fac` planuri
[i studii pentru reducerea efectelor polu`rii,
\ns` rezultatele \ntârzie s` apar`. {i \n
prezent se caut` solu]ii pentru \mbun`t`]irea
calit`]ii aerului, proiectul fiind mai mereu
dezb`tut de autorit`]ile ie[ene.
Un detaliu care d` de gândit este legat
de starea drumurilor. Pentru c` foarte multe
drumuri din jude] arat` ca dup` r`zboi,
unele chiar \n jurul Ia[ului, acestea prezint`
un grad ridicat de poluare. {i asta nu este
tot. Raportul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului (APM) va fi prezentat plenului
Consiliului Jude]ean Ia[i pentru a se g`si
solu]ii.
|n ceea ce prive[te traficul rutier, planul
de calitate a aerului arat` faptul c`, din
2012 \ncoace, situa]ia nu este \mbucur`toare.
|n raport se arat` faptul c` num`rul de
ma[ini \nmatriculate \n ultimii ani a dus la
cre[terea emisiilor pentru indicatorii CO,
NOx [i NO2 provenite din sursele mobiletransport rutier.

Poluare de pe urma
locuin]elor
Un alt aspect semnalat este legat pân`
[i de \nc`lzirea locuin]elor. Autorit`]ile au
semnalat faptul c` explozia de locuin]e din
ultimii ani din jurul Ia[ului a dus la o
cre[tere a gradului de poluare. Acest lucru
este cauzat [i de materialele folosite pentru
\nc`lzirea locuin]elor, \n special a gazului
metan. „Sursele de emisii reziden]iale sunt
reprezentate \n special de arderea combustibililor
fosili pentru \nc`lzirea locuin]elor, [antiere,
asfalt`ri de drumuri [i sunt importante \n
special pentru emisiile de PM10, PM2.5,
CO, NMVOC. Ora[ele sunt instrumentecheie \ntr-o economie competitiv` bazat`

pe cunoa[tere, crearea de prosperitate, prin
func]iile lor, find considerate centre de
polarizare pentru localit`]ile rurale din
vecin`tate. Un stil de via]` urban presupune
un consum ridicat de resurse [i o cantitate
mare de emisii poluante. Conform Planului
de Dezvoltare Regional` Nord-Est 20142020, popula]ia \nregistreaz` un trend anual
de descre[tere. Pe medii de reziden]`,
descre[terea este mai mare \n mediul urban.
Datorit` cre[terii popula]iei din mediul
rural, putem deduce o migra]ie a popula]iei
din mediul urban \n mediul rural. De aici
putem concluziona c` este justificat` cantitatea
mare de emisii provenit` din arderea
combustibililor fosili pentru \nc`lzirea
locuin]elor. De asemenea, se poate observa
c` cele mai multe locuin]e din jurul
municipiului Ia[i aveau ca mod de \nc`lzire
centrale pe gaz”, precizeaz` speciali[tii de
la APM Ia[i.

Lovitur` pentru agricultur`
O alt` problem` ]ine [i de sectorul
agricol. |n plan se arat` c` [i utilizarea
casnic` a solven]ilor, opera]ii agricole
efectuate la nivelul fermelor, inclusiv
depozitarea, manevrarea [i transportul
produselor agricole pot duce la cre[terea
gradului de poluare. „Sursele agricole sunt

reprezentate \n special de activit`]ile de
cre[tere a animalelor [i de lucr`rile specifice
cultiv`rii terenurilor ce implic` activit`]i de
mecanizare [i chimizare, utilizarea produselor
fitosanitare a \ngr`[`mintelor pe terenurile
cultivate fiind \n special importante pentru
emisiile de NH3, NO [i particule \n suspensie”,
se mai arat` \n raport.
Practic, energia electric` [i cea termic`
au ajuns s` reprezinte un grad ridicat de
poluare \n jurul Ia[ului. „Potrivit analizei
inventarelor de emisii aferente perioadei
2012-2014, putem observa c` principalele
activit`]i responsabile de cantit`]ile mari de
emisii pentru indicatorii analiza]i la nivelul
jude]ului Ia[i (cu excep]ia emisiilor de
particule \n suspensie PM10 aferente
municipiului Ia[i) sunt producerea de energie
electric` [i \nc`lzirea comercial` [i institu]ional`.
Cel mai mare aport la emisia de PM10 [i
PM2.5 din industrie la nivelul jude]ului Ia[i,
\n anul 2013, \l are producerea energiei
electrice [i termice de aproximativ 96,95
la sut`. Cele mai importante surse de
suprafa]` la nivelul jude]ului pentru emisiile
atmosferice sunt reprezentate de sursele
de emisie din mediul reziden]ial [i de
sursele de emisie din agricultur`”, mai arat`
raportul autorit`]ilor jude]ene \n acest sens.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Muni]ie de r\zboi,
descoperit\ la marginea
Ia[ului
Zeci de interven]ii ale pompierilor ie[eni
\n ultimele zile. Angaja]ii inspectoratului pentru
Situa]ii de Urgen]` (ISU) au intervenit atât
la stingerea unor incendii, cât [i la asanarea
de muni]ii. În data de 18 octombrie, cei de
la Sec]ia de Pompieri Pa[cani au intervenit
în localitatea Topile, comuna Valea Seac`,
pentru stingerea unui incendiu la o cas`. Au
ars aproximativ 6 metri p`tra]i de funingine
din co[ul de fum. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost co[ul de fum necur`]at
de funingine. |n data de 19 octombrie,
Deta[amentul 2 de Pompieri Ia[i a intervenit
în localitatea Ciurea, pentru stingerea unui
incendiu produs la o anex` gospod`reasc`.
Cauza probabil` de producere a incendiului
a fost focul deschis în spa]ii deschise.
Deta[amentul 2 de Pompieri Ia[i a
intervenit în localitatea }u]ora, pentru
stingerea unui incendiu produs la o hal`
de produc]ie, proprietatea unei societ`]i
comerciale. Au ars astereala podului din
scândur`, c`priorii din lemn [i nu numai.
Cauza probabil` de producere a incendiului
a fost co[ul de fum amplasat necorespunz`tor
fa]` de materialele combustibile.
Acestea nu au fost singurele incendii la
care au intervenit angaja]ii ISU. Ace[tia au

mai fost solicita]i [i la misiuni de asanare [i
distrugere a elementelor de muni]ie neexplodat`.
„În data de 18 octombrie, echipa pirotehnic`
din cadrul ISU a intervenit în comuna Popricani,
localitatea Vulturi, pentru a ridica o grenad`
ofensiv`, un focos [i un cartu[ calibru 7.92
milimetri. Suprafa]a asanat` a fost de 200 de
metri p`tra]i. De asemenea, echipa pirotehnic`
a intervenit în localitatea Mogo[e[ti, pentru
a ridica din curtea unei familii dou` proiectile
explozive calibru 20 de milimetri. Au mai
fost ridicate dou` proiectile perforante calibru
20 milimetri, 24 cartu[e calibru 12.7 milimetri,
22 cartu[e calibru 7.92 milimetri, 9 proiectile
cartu[e calibru 7.62 milimetri. Suprafa]a asanat`
a fost de 10 metri p`tra]i”, au transmis cei
de la ISU Ia[i.

|n plus, echipa pirotehnic` a intervenit
[i \n municipiu, pe strada Dumbrava Ro[ie,
nr. 5, pentru a ridica din curtea unei familii
o bomb` de arunc`tor calibru 60 milimetri.
Suprafa]a asanat` a fost de 10 metri p`tra]i.
Geni[tii ISU au mai intervenit [i \n
localitatea Giurge[ti, comuna Coste[ti, pentru
a ridica dintr-o p`dure o bomb` de arunc`tor
calibru 82 milimetri, 315 buc`]i de cartu[e
calibru 7,62 milimetri, 17 buc`]i de cartu[e
calibru 7,92 milimetri, un stabilizator bomb`
de arunc`tor calibru 82 milimetri, dou`
cartu[e de semnalizare calibru 27 milimetri.
Suprafa]a asanat` a fost de 300 de metri
p`tra]i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Lucr\ri de zeci de milioane de euro la Spitalul de Copii
|n aceast` perioad`, Spitalul de Copii
„Sf. Maria” din Ia[i este în plin proces de
reabilitare [i modernizare. Echipele de
constructori lucreaz` \n prezent la etajele
[ase, [apte [i opt ale primului tronson [i
la acoperi[. Activitatea medical` a fost
relocat`, iar muncitorii au scos faian]a, au
cur`]at tencuiala, plafonul [i podeaua.
Tâmpl`ria va fi schimbat`, iar mobilierul
medical vechi va fi înlocuit cu unul modern,
de ultim` genera]ie. Paturile [i dulapurile

care sunt în stare bun` vor fi donate unor
cabinete medicale din mediul rural.
Acolo unde se impune, conform proiectului,
se fac modific`ri la compartimentarea
spa]iului, astfel încât, la final, înc`perile s`
fie conform normelor în vigoare [i s` ofere
condi]ii propice desf`[ur`rii activit`]ii medicale.
Pe acela[i tronson de lucru s-au eliberat
saloanele [i cabinetele de la etajele patru
[i cinci. Constructorul va efectua lucr`ri
de refacere a infrastructurii, izolare termic`

a fa]adei, înlocuire a tâmpl`riei, izolarea
termic` a plan[eului peste subsolul neînc`lzit.
Cele trei corpuri componente ale imobilului
dat în folosin]` în anul 1970 au o suprafa]`
util` de 18.668,38 mp. Proiectul privind
modernizarea unit`]ii medicale este finan]at
cu fonduri europene.
Lucrarea are o valoare de 27 de milioane
de euro.
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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PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Ia[i,
Str. Zorilor, nr. 11, înregistrat` în Registrul Societ`]ilor Profesionale
sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscal` 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MATER OPTICA
DISTRIBU}IE S.R.L., astfel desemnat prin Încheierea nr.408/26.11.2013,
pronun]at` de Tribunalul IA{I, sec]ia a-II-a, CIVIL~-FALIMENT,
în dosarul nr.10773/99/2013( format vechi:882/2013 ), în
conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura
insolven]ei, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, coroborat
cu prevederile Codului Procedur` Civil`, în m`sura compatibilit`]ii,
organizeaz`, în ziua de 28.10.2019, ora 15:00, organizeaz` licita]ie
public` cu strigare, pentru valorificarea în bloc a urm`toarelor
bunuri mobile, proprietatea debitoarei:
DENUMIRE ACTIV; Cant.; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI
(EUR, f`r` TVA)
Stoc de marf` format din rame de ochelari,
7.617,09
care se vând doar împreun`, în bloc
Obiecte de inventar care se vând
195,50
doar împreun`, în bloc
Motociclet` DAELIM ROADWIN R 125 cmc
3 296,00
Motociclet` REGAL RAPTOR model DD125E-S 1 76,50
Motociclet` REGAL RAPTOR model DD250E-9B 3 197,00
Stocul de marf` [i obiectele de inventar pot fi vizualizate
pe site-ul oficial al lichidatorului judiciar: www.lrj.ro. În cazul în
care la data de 28.10.2019, nu se va reu[i valorificarea bunurilor
mobile apar]inând debitoarei, se va proceda la organizarea unor
noi [edin]e de licita]ie, în acelea[i condi]ii în data de 04.11.2019,
11.11.2019, respectiv 18.11.2019, ora 15:00, la sediul lichidatorului
judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile ce urmeaz` a fi scoase la vânzare, au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt pân` la data
de 27.10.2019, 03.11.2019, 10.11.2019, respectiv 17.11.2019, ora
12:00, la sediul lichidatorului judiciar. Pasul de supraofertare
stabilit este de 5% din pre]ul de pornire al licita]iei, conform
Hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 04.07.2019. Înscrierea la licita]ie
se face cu cel pu]in 1( una ) zi înainte de data licita]iei prin
depunerea tuturor documentelor prev`zute în Regulamentul de
organizare al licita]iei. Garan]ia de participare la licita]ie este în
valoare de 10 % din pre]ul de evaluare, sum` ce va fi depus`
în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO91BUCU1032235004022RON,
deschis la Alpha Bank Romania S.A., suc. Ia[i, prin ordin de
plat` sau foaie de v`rs`mânt bancar. Detaliile privind documenta]ia
necesar` în vederea particip`rii la licita]ia public` [i modul de
organizare a licita]iei, precum [i descrierea activelor supuse
procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care
include Regulamentul de vânzare [i de organizare a licita]iei [i
care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului judiciar.
Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului de sarcini,
aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea la licita]ie.
Pre]ul caietul de sarcini este de 238,00 lei, TVA inclus, pl`tibili
în
contul
lichidatorului
judiciar.
S.P.R.L.,
nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i sau
în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la
tel/fax:0232/220.777, mobil:0733/683.702, mail:vanzari@lrj.ro.
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A ajuns la Ia[i [i cea de-a
doua tran[\ de vaccin
antigripal! Aproape
100.000 de vaccinuri
gratuite pentru ie[eni!
w A ajuns [i cea de-a doua tran[` de
vaccinuri antigripale

w Aproape 100.000 de vaccinuri \mpotriva
gripei de sezon vor fi distribuite pentru
Ia[i
w |n ordinea listei de priorit`]i, ie[enii se
vor putea vaccina gratuit
Campania de vaccinare gratuit` a Ministerului S`n`t`]ii împotriva
gripei de sezon continu`. La finele s`pt`mânii trecute, a ajuns la
Ia[i [i cea de-a doua tran[` de vaccin antigripal. Astfel, cele
30.000 de doze vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor cu
risc \nalt de \mboln`vire. Zilele acestea, vaccinurile sunt distribuite
medicilor de familie din jude]ul Ia[i. La mijlocul lunii octombrie,
Ia[ul a primit prima tran[` de vaccinuri antigripale. Prima tran[`
de 3.100 de vaccinuri a fost distribuit` de c`tre Direc]ia de
S`n`tate Public` (DSP), c`tre personalul medico-sanitar. Reprezentan]ii
DSP au anun]at c` \n perioada imediat urm`toare vor mai ajunge
la Ia[i \nc` dou` tran[e de vaccinuri.

Aproape 100.000 de vaccinuri pentru Ia[i!
Ministerul S`n`t`]ii a repartizat pentru jude]ul Ia[i, \n total,
92.290 de doze de vaccin. Acestea au fost repartizate \n func]ie
de categoriile de persoane care reprezint` o prioritate. Astfel,
c`tre spitale s-au distribuit 3.412 de vaccinuri dintre care s-a
realizat un procentaj de 100 la sut`. C`tre Unit`]ile Direc]ie de
Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului s-au distribuit 1.604, iar
c`tre c`minele de b`trâni [i unit`]ile medico-sociale 894. DSP a
mai trimis 65 de vaccinuri c`tre Centrul de Transfuzii, 60 c`tre
IML, 156 c`tre cabinetele [colare [i studen]e[ti [i 100 c`tre Casa
de Asigur`ri de S`n`tate. Totodat`, 100 de vaccinuri au fost
repartizate c`tre Centrul Regional de S`n`tate Public`, tot 100 [i
pentru Universitatea de Medicin` [i Farmacie. C`tre cabinetele

medicilor de familie din jude]ul Ia[i au fost trimise 23.736 de
vaccinuri, reprezentând doar 21 la sut` din necesar, \ntrucât DSP
urmeaz` a mai primi dou` tran[e de vaccin.

Ordinea priorit`]ilor pentru vaccin
Prin campania de vaccinare gratuit` a Ministerului S`n`t`]ii
\mpotriva gripei de sezon se urm`re[te reducerea \mboln`virilor
prin gripa de sezon. Aceast` activitate se deruleaz` \n cadrul
cabinetelor medicilor de familie, dar [i \n unit`]ile sanitare cu
paturi. Beneficiarii acestui program sunt persoanele cu risc ridicat
de \mboln`vire. Astfel, \n ordinea priorit`]ilor s-a \nceput cu personalul
medical, apoi au urmat persoanele cu vârsta peste 65 de ani. |n
ordinea listei de priorit`]i intr` imediat persoanele cu boli cronice,
\n special bolile respiratorii [i cardiovasculare. Imediat dup`, prioritate
\n efectuarea vaccinurilor o reprezint` persoanele cu boli metabolice,
copii [i b`trâni institu]ionaliza]i [i gravide. Lista priorit`]ilor \n ceea
ce prive[te vaccinul antigripal \mpotriva gripei de sezon este
recomandat` de Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii.
Bianca CIUBOTARIU
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Eveniment de amploare `n lumea medical\ din Ia[i! Cea mai modern`
baza sportiv` din
România se va
construi la Ia[i

Conferin]\ cu participare
interna]ional\ la Spitalul
ıC\i Ferate‰
w Zilele acestea, \n Ia[i se desf`[oar` un
important eveniment pentru lumea
medical`

w |n fiecare an, \n perioada 22 - 27
octombrie, se s`rb`toresc zilele Spitalului
Clinic „C. F.” din Ia[i
w Anul acesta, conferin]a se va bucura de
participare interna]ional`. Cum arat`
calendarul evenimentelor [i ce
manifest`ri vor avea loc
|n fiecare an, \n luna octombrie, la Ia[i are loc evenimentul
intitulat „Zilele Spitalului Clinic «C`i Ferate»”. Astfel, aceast`
manifestare [tiin]ific` a devenit un reper pentru sistemul medical
din Ia[i [i nu numai. |n aceste condi]ii, \n perioada 22 - 27
octombrie, \n capitala Moldovei vor sosi speciali[ti de renume.
Invita]ii acestei edi]ii vor fi din România [i din str`in`tate, iar
temele alese pentru dezbateri vor fi dintre cele mai interesante.
Manifestarea debuteaz` pe data de 22 octombrie, \ncepând cu
ora 8:30, când dr. Mihai Glod, managerul Spitalului Clinic „C`i
Ferate” Ia[i va sus]ine un discurs de bun venit. Acest discurs va
fi urmat de o slujb` religioas`, cu ocazia Sfin]ilor Doctori f`r`
de Argin]i Cosma [i Damian, patronii spirituali ai spitalului. |n
aceea[i zi vor fi sfin]ite [i l`ca[ele spitalice[ti.

Teme de real interes
Temele alese pentru aceast` edi]ie a conferin]ei sunt dintre
cele mai interesante. Principale subiecte de discu]ii vor fi multi

Universitatea „Cuza” din Ia[i va construi o modern` baz`
sportiv`. Aceasta este o premier` pentru România. Concret,
„Cuza” a primit confirmarea de la Compania Na]ional` de
Investi]ii. Asta ca solicitare de finan]are pentru construirea
unui complex sportiv. Totul pe strada S`r`rie, nr. 200. Totul
a fost confirmat oficial. „Obiectivul de investi]ii «Construire
Complex Sportiv Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia[i,
strada S`r`rie, nr. 200, municipiul Ia[i, jude]ul Ia[i» a fost
introdus pe Lista sintez` a subprogramului «Complexuri
Sportive», aprobat` prin Ordin al Ministerului Dezvolt`rii
Regionale [i Administra]iei Publice «MDRAP» nr. 2833/09.10.2019”,
a precizat prof. univ. dr. Tudorel Toader, rector.

Investi]ie pe aproximativ
zece mii de metri p`tra]i

[i interdisciplinaritatea \n abordarea pacientului critic, terapie
multimodal` a leziunilor neoplazice, siguran]a \n transporturiproblem` de siguran]` na]ional`. Tot \n prima zi a manifest`ri
vor avea loc mai multe cursuri preconferin]`, \n care vor fi
abordate teme precum managementul problemelor etice \n practica
medical`, cancerul paratiroidian \ntre paradigme [i realit`]i sau
chirurgia glandelor tiroide [i paratiroidelor. |n a doua zi va avea
loc o sesiune [tiin]ific`, \n Amfiteatrul Spitalului Clinic „C`i Ferate”
din Ia[i, \n cadrul c`reia se va discuta despre medicina intern`.
Pe data de 24 octombrie va avea loc sesiunea de conferin]e, fiind
abordat` [i o problem` de siguran]` na]ional`: siguran]` \n
transporturi. La aceast` conferin]` vor participa managerii din
cele 15 spitale ale re]elei Ministerului Transporturilor, al`turi de
invita]i din conducerea Ministerului. Data de 25 octombrie va fi
dedicat` unei sesiuni [tiin]ifice \n timp ce pe 26 octombrie vor
avea loc masa rotund` [i mai multe sesiuni [tiin]ifice.
Cristian HITRUC

De reamintit c`, la data de 18.12.2018, Universititatea
„Cuza” a intrat în posesia a dou` terenuri. Ele au o suprafa]`
cumulat` de 8.888 de metri p`tra]i. Asta chiar pe strada
S`r`rie, nr. 200. „Având în vedere lipsa unei baze sportive
moderne, „Cuza” a ini]iat un proiect pentru realizarea unui
complex sportiv multifunc]ional, compus din terenuri exterioare,
bazin de înot acoperit, sal` de jocuri sportive, cu terenuri
omologate de handbal, baschet [i volei”, a completat profesorul
Toader. Baza este prev`zut` cu tribune rabatabile pentru 4.000
de locuri. În prezent este, \n derulare, contractul de proiectare.
Asta \n faza Plan Urbanistic Zonal (PUZ).
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Trei zile f\r\ energie electric\ pe mai multe str\zi
Timp de trei zile se vor realiza o serie
de lucr`ri care pot duce la întreruperea \n
furnizarea energiei electrice. Concret, \n
ziua de 23.10.2019, în intervalul: 08:00 16:00, furnizarea 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.
Totodat`, \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
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EXTRAS PUBLICATIE DE VANZARE NR. 642/2016
DIN 21.10.2019
Noi, Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit
prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in
circumscriptia Judecatoriei IASI, cu sediul in IASI, B-DUL
STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 67, BL. C3, ET. 1, BIROU
NR. 5, JUD. IASI, aducem la cunostinta generala ca, in ziua
de 19.11.2019, ora 10:00, va avea loc la sediul nostru din Iasi
- 700064, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 67, bl. C3, et. 1,
ap. 5, incinta Casa Cartii, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie
publica a imobilului situat in Iasi, Stradela. Gradinari nr. 4,
bl. I4, sc. A, et. 1, ap. 4, Judetul Iasi, compus din: apartament
cu 2 camere < dependinte < balcon, in suprafata utila de 48,96
m.p, impreuna cu cota aferenata partilor comune ale imobilului,
respectiv 666/10.000, precum si din terenul pe care se afla
situat imobilul, respectiv 666/10.000, conform raportului de
expertiza intocmit de expertul imobiliar ing. Lazar Liliean.
Pretul de incepere al licitatiei este de: 208.000,00 Lei
Valoarea totala a imobilului este de 208.000 lei.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si
drepturi reale:
DREPT DE HABITATIE VIAGER IN FAVOAREA ANTIGHIN
NICULINA SI NECULAI CONFORM CONTRACT DE VANZARE
CUMPARARE AUTENTIFICAT LA BNP STELA BADARAU LA
DATA DE 08.02.1999, NOTAREA URMARIRE SILITA IMOBILIARA
DE BEJ CHIRIAC CATALIN RAZVAN
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la locul fixat, avand asupra lor acte de identitate, cu
mentiunea ca termenul limita pentru depunerea ofertei de
cumparare, insotita de dovada consemnarii -cautiunii reprezentand
10% din pretul de incepere a licitatiei este ziua premergatoare
licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale
cu pretul de incepere al licitatiei, care pot fi depuse inclusiv
in ziua licitatiei, pe seama si la dispozitia Executorului Judecatoresc
Chiriac Catalin Razvan, avand C.F. 30021269, in contul de
indisponibilizari RO40 BREL 0002 0006 9256 0101 deschis la
LibraBank.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare,
pana la termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.
Executor judecatoresc,
Chiriac Catalin Razvan
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Contract de 260.000 de euro.
O firm\ din Ia[i va rezolva
problema consumului din
apometre!
Recent, Apavital SA, societatea de ap`-canal, a finalizat o licita]ie
pentru realizarea contoriz`rii la nivel de scar` a blocurilor din
localitatea Târgu Frumos. Din cauz` c` unii proprietari nu-[i pl`teau
utilit`]ile, furnizarea apei potabile era sistat`, fiind afecta]i [i clien]ii
care pl`teau. Asta, deoarece nu exista contorizare individual`. |n
consecin]`, contractul a fost semnat cu societatea Inbit SRL, care
a depus o ofert` financiar` de 1,3 milioane de lei, f`r` TVA,
aproape 260.000 de euro. Sunt vizate blocurile de pe str`zile Cuza
Vod`, Ecaterina Teodoroiu, Bogdan Vod`, Petru Rare[, {tefan cel
Mare [i strada M`icu]a. La licita]ie a participat societatea Instal
Com Term SRL, dar oferta financiar` nu a fost acceptat`.

Sunt vizate 80 de sc`ri
Firma câ[tig`toare trebuie s` monteze echipamentele \n 49
de blocuri. „Documenta]ia are ca obiect contorizarea la nivel de
scar` a unui num`r de 49 de blocuri (P<4) ce \nsumeaz` un total
de 80 de sc`ri, din localitatea Târgu Frumos, jude]ul Ia[i. |nc`
din faza de proiectare [i de construire a acestor blocuri, instala]ia

de alimentare cu ap` potabil` a fost realizat` \ntr-un mod \n care
ast`zi afecteaz` cerin]ele de bun` func]ionare [i de interven]ie \n
caz de avarie. Conducta de alimentare cu ap` potabil` trece prin
subsolul blocurilor de la o scar` la alta, respectiv de la un bloc
la alt bloc. De asemenea, la o serie de blocuri, contorizarea
actual` este asigurat` prin apometre generale ce m`soar` consumul
de ap` pentru mai multe sc`ri, sistarea aliment`rii cu ap` \n cazul
\n care apar \ntârzieri la plata facturilor afectând [i sc`ri de bloc
cu locatari cu «plata la zi»”, se arat` \n caietul de sarcini.
Ciprian BOARU

Bani europeni da]i
de GAL-uri, accesa]i
de fermierii ie[eni

O nou\ campanie de
colectare a de[eurilor,
derulat\ la Ia[i

Anul acesta au fost depuse zeci de proiecte din partea ie[enilor
interesa]i de fondurile nerambursabile ob]inute prin intermediul Grupurilor
de Ac]iune Local` (GAL)-uri. Din cele 34 de proiecte depuse, jum`tate
au fost deja selectate pentru a primi finan]area european`. Celelalte
proiecte vor fi verificate de speciali[tii din cadrul Agen]iei pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR), iar dac` acestea vor fi selectate
pentru finan]are, beneficiarii din Ia[i vor putea s` achizi]ioneze utilaje
agricole, s` modernizeze fermele sau s` \nfiin]eze service-uri auto \n
mediul rural. Numai \n perioada 2017-2018, prin intermediul Grupurilor
de Ac]iune Local`, au fost finan]ate 225 de proiecte \n valoare de 13
milioane de euro. GAL-urile sunt parteneriate de tip public-privat, cu
rol important în mediul rural, contribuind la dezvoltarea zonei de pe
raza teritoriului de activitate (mai multe comune grupate), având
propriile bugete de finan]are a proiectelor. Cele 12 GAL-uri din Ia[i
sunt GAL Codrii Pa[canilor, GAL Ia[i Sud-Vest, GAL Siret-Moldova,
GAL Microregiunea Belce[ti-Focuri, GAL Stejarul, GAL Stejarii Argintii,
GAL Colinele Ia[ilor, GAL Valea Prutului, GAL Poiana Vl`dic`i, GAL
{tefan cel Mare, GAL Dealurile Bohotinului.
Raluca COSTIN

Asocia]ia Ecotic, \mpreun` cu Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului (APM) Ia[i [i Salubris Ia[i vor derula pân` la sfâr[itul
acestei luni campania de informare [i colectare DEEE (de[euri
de echipamente electrice [i electronice). Campania „Ora[e
Curate” se va desf`[ura \n mai multe zone din municipiul Ia[i.
Activit`]ile de colectare DEEE voluminoase de la domiciliul
solicitan]ilor vor fi derulate la o dat` care se va stabili \n
aceast` perioad`. Programul urm`re[te informarea [i con[tientizarea
popula]iei privind importan]a colect`rii separate a de[eurilor
de echipamente electrice [i electronice [i recicl`rii acestora.
Obiectivul primordial \l constituie dezvoltarea unei atitudini
responsabile a popula]iei fa]` de de[euri, \n special fa]` de
de[eurile de echipamente electrice. Programul include, pe lâng`
latura informativ-educativ`, [i o component` practic`, aceea de
colectare separat` a de[eurilor de echipamente electrice [i
electronice prin oferirea c`tre popula]ie a solu]iilor pentru
colectarea separat` a de[eurilor de echipamente electrice [i
electronice.
Raluca COSTIN

GRAFIC
BETA
INVEST

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

SERVICII
TIPOGRAFICE

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

LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

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

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

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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Vestul S\lbatic al [acalilor imobiliari:
Blocuri `nalte, ridicate pe proiecte de cl\diri
joase. Proprietarii de case au devenit izola]i
w Afaceri[tii din sectorul imobiliar nu par s` mai
]in` cont de reglement`rile f`cute de autorit`]i [i
construiesc ca \n Vestul S`lbatic

w Ace[tia au ajuns s` \nal]e cl`dirile cu mult peste
proiectele prezentate [i aprobate ini]ial de
Prim`rie
w Fiecare etaj construit peste limita admis` aduce
\n buzunarele investitorilor profituri u[oare de sute
de mii de euro
w Cu toate c` nu au autoriza]ie \n acest sens,
constructorii mai \ntâi ridic` etaje peste limita
admis`, dup` care \ncearc` s` intre \n legalitate
w Victime \n toate aceste situa]ii cad locuitorii de
la case, care sunt de-a dreptul izola]i de
multitudinea de cl`diri \nalte ridicate \n jurul
caselor cu nivel jos de \n`l]ime
Afacerile imobiliare se fac ca \n Vestul
S`lbatic \n multe loca]ii din Zona Metropolitan`
Ia[i. {acalii imobiliari nu par s` mai ]in`
cont de reglement`rile urbanistice [i de
autorit`]i [i ridic` cl`diri dup` bunul plac.
Cu toate c` ace[tia prezint` ini]ial proiecte
de cl`diri cu regim jos de \n`l]ime, dup`
ce se v`d cu proiectele aprobate, profit`
de situa]ie [i ridic` cl`diri cu mult peste
limita aprobat`. O astfel de situa]ie se
\ntâlne[te \n zona Valea Adânc`, acolo
unde mai multe blocuri care au fost
aprobate ca P<2<M (parter, dou` etaje
[i mansard`) au ajuns s` aib` nu mai
pu]in de 4 etaje. Asta a stârnit un val
de reclama]ii din partea ie[enilor care
locuiesc la case [i care au fost izola]i
pur [i simplu \ntre cl`dirile \nalte construite
\n vecin`tatea lor.
„Mai mul]i oameni sunt afecta]i [i
\ngrijora]i de ceea ce se \ntâmpl`. Dac`
ini]ial pe strada Crângului s-au ridicat
blocuri cu un aspect vizual pl`cut [i
care se \ncadreaz` perfect \n structura

P<2<M, se pare c` urm`torilor dezvoltatori
li s-a permis, bazat pe acela[i PUZ P<2<M, \n unele cazuri cu demisol, s`
for]eze nota [i s` ridice un fel de
mansard`, care \n mod evident, chiar
[i f`r` m`sur`ri precise, nu se potrive[te
cu defini]ia mansardei din Planul
Urbanistic Local”, au reclamat locuitorii
de pe strada Pepinierei.

Mansard` transformat`
\n dou` etaje
|n zona respectiv` sunt ridicate
mai multe blocuri a c`ror beneficiar
este Design Group SRL. De[i, conform
proiectului, cl`dirile figureaz` cu
D<P2E<M, se observ` cu ochiul liber
c` \n locul mansardei a fost construit
\nc` un etaj, iar mansarda propriu-zis`
este un veritabil spa]iu de locuit, [i
nicidecum un acoperi[ pentru cl`dire.
„Atât strada Pepinierii, Lunca Bahlui,
cât [i strada Oborului se reg`sesc \n
zon` L1A ( locuin]e individuale [i

colective mici cu maxim P<2 niveluri
- n.r.). Dezvoltatorul noilor blocuri a
\nceput s` mai ridice un etaj, care
nicidecum nu poate fi numit mansard`,
\n mod evident noile blocuri nu se pot
\ncadra \n structura P<2<M (chiar [i
cu demisol). Se observ` cum tâmpl`ria
pentru nivelele 1,2,3,4 a fost montat`,
s-a \nceput ridicarea a \nc` unui etaj”,
au mai precizat locuitorii din strada
Pepinierei.

Mai \ntâi a construit,
[i abia apoi \ncearc`
s` intre \n legalitate
Design Group SRL este controlat`
de controversatul afacerist imobiliar
Constantin S`ndulache, care a ridicat
numeroase cl`diri \n zona CUG-Miroslava.
Conform reglement`rilor specificate \n
Regulamentul Local de Urbanism, despre
mansard` se specific` urm`toarele :
„se adminte mansardarea cl`dirilor
existente cu condi]ia ca aceasta s` nu
fie o fals` mansardare, ci s` se \nscrie
\n volumul unui acoperi[ cu panta de
45 de grade; suprafa]a nivelului mansardei

va fi de maxim 60 la sut` din aria
unui nivel curent”.
Constantin S`ndulache sus]ine c`
a profitat de o lege na]ional` care
permite ridicarea cl`dirilor cu un procent
de 20 la sut`, \ns` acest lucru nu a
fost \nc` autorizat de autorit`]ile locale.
Practic, acesta mai \ntâi a construit,
iar abia dup` asta \ncearc` s` intre \n
legalitate. „|n momentul de fa]` suntem
\n faza de autorizare, am depus toate
documentele la Prim`rie. Nu am fost
pân` acum s` v`d dac` a ie[it autoriza]ia.
Este legal ce am f`cut, am solicitat
conform Legii s` construiesc \n plus
20 la sut`, \n toat` ]ara se permite
a[a ceva. Este totul legal. Cu vecinii
s-a rezolvat \n mare parte, le-am f`cut
toate cererile”, a spus Constantin
S`ndulache, patronul Design Group
SRL.

Autorit`]ile sunt cu
ochii pe dezvoltatorii
imobiliari
Autorit`]ile din Prim`ria Miroslava
sus]in c` foarte mul]i dezvoltatori, mai

ales \n cazul Design Group SRL, \ncep
s` construiasc` \n afara proiectelor,
f`r` s` fie \nc` autoriza]i. Ace[tia profit`
de Legea care permite construirea cu
20 la sut` \n plus, \ns` asta nu \nseamn`
automat c` vor avea cl`dirile dorite.
Asta deoarece, la recep]ia lucr`rilor,
trebuie s` aib` toat` documenta]ia \n
ordine, iar dac` nu, s` revin` la forma
aprobat` ini]ial.
„Au fost prezentate o serie de
documente din partea Design Group
SRL, \ns` dosarul trebuie completat cu
mai multe acte. Conform Legii, se
accept` ridicarea cu un procent de 20
la sut` a c`dirii, iar asta s-a ntâmplat
[i aici. Este singurul constructor din
zon` care a \n`l]at cl`dirile cu 20 la
sut`, nimeni nu a mai f`cut asta pân`
acum. Dar nu au fost prezentate
documente \n acest sens. Urmeaz` ca
Prim`ria Miroslava s` fac` un control
la fa]a locului [i cel mai probabil va
fi nevoit s` revin` la forma proiectului
prezentat ini]ial”, a explicat Dan Ni]`,
primarul comunei Miroslava.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE
LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908;
0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:
dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela-

Psiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS

CENTRUL VALMEDICA

office@valmedicaiasi.ro
Bulevardul Nicolae Iorga,
nr. 12, et.1, Ia[i
Magazin Produse Naturale
0371343917
office@valmedicaplant.ro

Amplasat intr-o loca]ie
central` cu dot`ri moderne
Clinica de Acupunctur`
[i Masaj 0744562369

SC CABINET MEDICAL
ALBU ALINA SRL
dr. ALBU ALINA - medic primar
pediatru.

Se acorda consulatii si la domiciliu.

dr. Wanda Bagdasar - medic primar
pediatru.
Contract CAS; Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034 sau 0758.063.500
CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA
„PSIHOLOGIE CLINICA“- CAUIA
FLORENTINA
COPII- ADULTI Telefon: 0732.806.569

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

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Flagrant video exploziv! Medic ginecolog de
la Maternitatea ıElena Doamna‰ `nchide
gura unei paciente. I-a aruncat banii pe mas\
w Unul dintre cei mai contesta]i medici din Ia[i se afl` \n centrul
unui nou scandal
w Pacienta arat` c` Doina Iancu de la Maternitatea „Elena
Doamna” a f`cut un examen ginecologic \n dou` minute, f`r`
nicio recomandare.
w „A durat doar dou` minute. Poate fi verificat pe camere. Mi-a
f`cut o ecografie spunându-mi c` inima bebelu[ului bate [i atât.
«Po]i pleca acas`!», f`r` s` m` \nregistreze, f`r` a-mi
recomanda analize, tratament [i toate cele necesare unei
gravide \n primul trimestru de sarcin`”
w Doina Iancu s-a oferit s` o lini[teasc` cu suma de 5.000 de lei.
w Reporterii BZI au surprins-o pe doctori]` chiar \n timpul
schimbului
w |nregistrarea video este prezentat` \n EXCLUSIVITATE
w Pacienta a refuzat \n final banii
Situa]ie strig`toare la cer! Medicul ginecolog
Doina Iancu, angajat` la Maternitatea „Elena
Doamna” [i una dintre cele mai reclamate doctori]e,
reu[e[te s` scape de fiecare dat`. Când pacientele
o acuz` de malpraxis, Iancu scoate banii din
portofel [i le \nchide gura. „|n data de 17 septembrie,
nu [tiu cu precizie, m-am prezentat \n triajul
Maternit`]ii «Elena Doamna», unde, ca de obicei,
era doamna doctor Doina Iancu, care m-a preluat
pentru o a[a-zis` consulta]ie. Nu se poate numi
consulta]ie ce a f`cut ea. A durat doar dou` minute.
Poate fi verificat pe camere. Mi-a f`cut o ecografie,
spunându-mi c` inima bebelu[ului bate [i atât.
«Po]i pleca acas`!» f`r` s` m` \nregistreze, f`r`
a-mi recomanda analize, tratament [i toate cele
necesare unei gravide \n primul trimestru de
sarcin`. Am fost [i la manager [i a spus c` [tie
situa]ia, dar mai are [ase luni pân` la pensie. Mia spus c` alt medic mai bun ca ea nu g`sesc. Ma amenin]at c` nu voi avea lini[te \n maternitate,
dac` voi merge mai departe”, poveste[te ie[eanca.
Aceasta su]ine c` avea nevoie de un consult
cardiologic, pentru c` are probleme cu inima, plus
unul endocrinologic.

A venit cu banii \n mân`
La un moment dar, cele dou` p`r]i au ajuns
la \n]elegere. Pentru ca demersurile pacientei s`

nu ajung` la superiori, Iancu i-a propus o desp`gubire
de 5.000 lei. Ieri, la ora 15:00, era programat`
\ntâlnirea cu mediatorul Radu T`rniceru. La discu]ii
au participat [i reporterii BZI. |n birou a intrat
avocatul medicului, Cristina Coman. Atmosfera a
devenit tensionat`. „Eu \nchei cu doamna doctor,
nu cu dumneavoastr`. Ea a f`cut gre[eala. Nu ma]i consultat dumneavoastr`. N-am ce s` discut cu
dumneavoastr`, am \ncheiat orice subiect”, spune
pacienta. „|n regul`, m` ignora]i pe mine!”, afirm`
avocata. La scurt timp, \n cabinetul mediatorului
intr` doctori]a Iancu. |n mân` avea un teanc de
bani pe care i-a aruncat pe mas`. „Acum facem
hârtiile c` am ajuns la o \n]elegere. Eu \i dau
5.000 de lei. Cristina (c`tre avocat` - n.r). |n acest
moment facem hârtiile”, a exclamat medicul, dup`
care a p`r`sit \nc`perea. Mediatorul [i avocata au
r`mas s` \ntocmeasc` actele dup` ce au num`rat
banii. Ini]ial, ar fi lipsit 100 lei, dar la o renum`r`toare
suma a fost corect`.

Au \ncercat s` o prosteasc`
Culmea, suma nu a mai fost acceptat` de
reclamant`, \n momentul \n care a v`zut contractul.
Avocata Doinei Iancu i-a cerut s` nu apar` \n
spa]iul public cu detalii din conflict. |n caz contrar
ar fi urmat s` achite daune \n valoare de 25.000
de lei. |n consecin]`, conflictul nu a mai fost stins.

„Se oblig` s` retrag` plângerea formulat` [i depus`
la Maternitatea «Elena Doamna». De asemenea,
declar` [i garanteaz` c` nu va formula nicio alt`
plângere/sesizare \n leg`tur` cu incidentul descris
la nicio autoritate sau institu]ie \mpotriva doamnei
doctor Iancu Doina sau a Maternit`]ii «Elena
Doamna», [i nici s` ridice vreo alt` preten]ie de
ordin materia/sau moral, atât de la doamna doctor,
cât [i de la unitatea medical`. De asemenea, se
oblig` s` nu aduc` la cuno[tin]a public`, s` nu
sesizeze \n niciun mod/s` nu dea nicio declara]ie
\n presa scris` [i/sau audio-vizual` \n leg`tur` cu
incidentul scris prin prezentul acord de mediere,
\n caz contrar va pl`ti c`tre doamna Iancu Doina
de 5 ori suma primit`”, se arat` \n contractul de
mediere.

Avere important`
Doina Iancu este so]ia omului de afaceri Simon
Iancu. Cel din urm` controleaz` societatea Inter
Unor SRL, care are ca obiect de activitate „comer]
cu ridicata nespecializat de produse alimentare,
b`uturi [i tutun”. Anul trecut, cifra de afaceri a
fost de peste 10 milioane de euro, cu un profit
de 618.397 lei. Datoriile sunt de aproape 2 milioane
de euro, iar num`rul angaja]ilor a ajuns la 48.
Familia Iancu mai controleaz` societ`]ile Doimed

SRL, Oxam Com SRL, Romca Invest SRL, Interelectric
SA (cifra de afaceri de peste 1 milion de euro),
Romline Plus SRL. Doina Iancu nu a r`spuns
apelurilor telefonice pentru a oferi un punct de
vedere. Nici managerul de la Maternitatea „Elena
Doamna” nu a putut fi contactat.

Acuza]ii de malpraxis
De-a lungul anilor, doctori]a Iancu a fost acuzat`
de mai multe paciente de malpraxis [i are procese
\n instan]`. De asemenea, la un moment dat, a
fost numit` doctori]a mor]ii, pentru c` f`cea
chiuretaje la minore, f`r` a avea consim]`mântul
scris al tutorelui legal, [i la femei cu sarcina peste
14 s`pt`mâni. |n urm` cu [ase ani a primit o
sanc]iune contraven]ional` \n valoare de 26.000 lei
de la Casa de Asigur`ri de S`n`tate, pentru c` a
decontat servicii medicale neefectuate chiar la CMI
Doimed Plus. |n 2006, Iancu a fost acuzat` de o
femeie din Pa[cani c` a nenorocit-o, dup` ce i-a
fisurat vezica urinar` \n timpul unei interven]ii de
fibrom uterin. Doctori]a s-a ales doar cu o mustrare
din partea Colegiului Medicilor din România. Nu
\n ultimul rând, o pacient` a ar`tat c` Iancu mânca
semin]e \n timp ce oferea indica]ii reziden]ilor care
\ncercau oprirea unei hemoragii.
Ciprian BOARU

EXCLUSIV! Sinucidere inexplicabil\ la Ia[i! O tân\r\ de 20 de ani,
mam\ a doi copii, a fost g\sit\ spânzurat\! Nimeni nu `n]elege de ce!
O tân`r` \n vârst` de 20
de ani a fost g`sit`
spânzurat`. Descoperirea
[ocant` a fost f`cut` ieridiminea]` chiar de c`tre
iubitul fetei. Poli]i[tii au
deschis un dosar penal [i
fac acum verific`ri pentru
a stabili cum de s-a ajuns
aici. Tân`ra era mama a
doi copii
Descoperire [ocant` la Ia[i. O tân`r`
\n vârst` de 20 de ani a fost g`sit`
spânzurat` la marginea unei p`duri. Ieridiminea]`, un apel la num`rul unic de
urgen]e 112 avea s` anun]e c` o tân`r`
este spânzurat` de un copac. Un echipaj
medical a ajuns imediat la locul indicat,
la fel [i poli]i[tii. Din p`cate, cadrele
medicale nu au putut decât constata
decesul. „Poli]i[tii au fost sesiza]i despre

diminea]a, spânzurat` \n p`dure”, a spus
un vecin de-al familiei Cupe]. |ntreaga
comunitate este [ocat`. Nimeni nu \n]elege
de ce a recurs tân`ra la un asemenea
gest.
„Nu [tiu dac` s-au certat. Nu era
genul de familie \n care s` nu lipseasc`
scandalul... nimeni nu \n]elege ce s-a
\ntâmplat”, a completat vecinul. Tân`ra
locuia cu iubitul s`u [i cei doi copii \n
Avea doi copii
casa mamei sale. Recent, b`rbatul
Tân`ra g`sit` spânzurat` se numea cump`rase o vac` pentru ca familiei s`
Diana Cupe] [i avea 20 de ani. De ceva nu-i lipseasc` nimic. Ieri, trupul ne\nsufle]it
vreme avea o rela]ie de concubinaj cu al femeii a fost preluat [i transportat la
un b`rbat de vârst` apropiat`. Aceasta Institutul de Medicin` Legal` (IML).
a adus pe lume doi copii. Unul are doi Acum, familia se preg`te[te de
ani, iar cel`lalt patru. „Ea era o tân`r` \nmormântare. Din p`cate, doi copii vor
lini[tit`, nimeni nu [tia s` aib` probleme. cre[te de acum f`r` mam` [i nu vor
Ei sunt o familie modest`, dar la locul \n]elege niciodat` de ce femeia a ales
lor. Duminic` seara, Diana ar fi plecat s`-i p`r`seasc` pentru totdeauna. |n
de acas`. A fost g`sit` de concubin luni comun` sunt multe zvonuri, \ns` nimeni
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
faptul c` la marginea unei p`duri din
comuna Schitu Duca a fost g`sit cadavrul
unei tinere. A fost dispus` efectuarea
necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului.
|n cauz` a fost deschis un dosar penal
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de
ucidere din culp`”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ)
Ia[i.

nu poate spune exact ce s-a \ntâmplat.
Cert este c` \ntâmplarea a [ocat pe
toat` lumea. Surse din cadrul anchetei
au precizat c` tân`ra nu a l`sat niciun
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

bilet de adio prin care s`-[i motiveze
gestul. Dumnezeu s` o ierte!
Drago[ SAVIN
dragos.savin@bzi.ro
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Interven]ia poli]i[tilor în clubul Fratelli s-a
l\sat cu pagube uria[e! Ca s\ o dea la pace,
patronul clubului de fi]e a pl\tit aproape
50.000 de euro!
w Clubul Fratelli din Ia[i se afl` în centrul unui
scandal cu totul nea[teptat: ani la rând a ascuns
încas`rile reale pentru a pl`ti taxe mai mici

w Situa]ia a fost descoperit` în urma unei ac]iuni a
poli]i[tilor ie[eni
w Pentru a sc`pa basma curat`, C`t`lin Leahu,
administratorul clubului, a promis c` achita peste
200.000 de lei celor cu care a intrat în conflict
w Dup` semnarea contractului de tranzac]ie, unul
dintre procese a fost stins la Tribunalul Bucure[ti
Situa]ie delicat` pentru patronul
clubului de fi]e Fratelli din Ia[i – dup`
o vizit` a poli]i[tilor, s-a descoperit c`
ascundea documentele contabile care
atest` încas`rile lunare. În func]ie de
aceste încas`ri, orice club din România
trebuie s` achite un procent c`tre Uniunea
Produc`torilor de Fonograme din România
(UPFR). Ace[ti bani reprezint` practic
taxa pe care o pl`tesc cluburile pentru
c` difuzeaz` în spa]iul public diferite
piese muzicale care sunt protejate de
drepturile de autor. Exist` o tax` lunar`
în valoare de 1,5 la sut` din încas`ri.
De obicei, reprezentan]ii UPFR nu verific`
la Finan]e încas`rile cluburilor, ci se
bazeaz` doar pe declara]iile pe propria
r`spundere ale administratorilor. În acest
caz, C`t`lin Leahu, administratorul clubului
a înregistrat date fictive înc` de la
deschiderea clubului pân` în anul 2018.
Reporterii BZI nu de]in date cu privire
la modalitatea în care procedeaz` în
prezent.

Pl`tea doar o cot`
minim`, pe baza unor
raport`ri nereale
Mai exact, pentru a evita plata unor
sume destul de mari c`tre UPFR,

administratorul clubului a pl`tit lunar,
timp de ani de zile, o cot` minim`
forfetar` de doar 135 lei. S-a pl`tit aceast`
suma simbolic` în timp ce în realitate
ar fi trebuit s` pl`teasc` sume de ordinul
zecilor de mii de lei. Practic, pl`tea
aproximativ 1.600 de lei, raportându-se
la anumite încas`ri fictive. În anul 2016,
la un control efectuat de c`tre poli]i[tii
ie[eni s-a descoperit [i aceast` problem`
legat` de declararea unor încas`ri nereale
c`tre UPFR. Oamenii legii i-au cerut în
mod expres s` prezinte documentele
contabile [i s` scoat` la suprafa]` banii
nedeclara]i. Nu se [tie cu exactitate
motivul acelui control efectuat de poli]i[ti
în anul 2016.

Leahu a prezentat
încas`rile reale printrun mail
Cert este c` Leahu a trimis un mail
în care prezenta cu totul alte sume decât
cele la care î[i raportase ini]ial suma
lunar` pl`tit`. De exemplu, pentru perioada
1 noiembrie 2004 - 31 mai 2015, încas`rile
clubului ar fi dep`[it 1,4 milioane lei,
iar în perioada 1 octombrie 2015 - 31
ianuarie 2016 ar fi dep`[it 660.000 lei.
Clubul Fratelli Ia[i func]ioneaz` din

martie 2014 [i au existat tot timpul
probleme legate de încas`rile realizate.
În declara]ia dat` c`tre cei de la UPFR
se arat` c` acest club nu func]ioneaz`
pe perioada verii [i c` realizeaz` venituri
doar în perioada octombrie - mai, fiind
închis pe perioada vacan]ei studen]e[ti.
{i o astfel de declara]ie ar putea fi
nereal`, pentru c` acest club func]ioneaz`
inclusiv pe perioada verii. Dac` ar declara
[i încas`rile din lunile de var`, ar cre[te
sumele care trebuie achitate c`tre UPFR.

Datorii reale de
aproximativ 300.000 de
lei
Dupa ce au aflat valorile declarate
de Fratelli, cei de la UPFR au încercat
s`-[i recupereze banii. Suma total`, cu
tot cu penaliz`ri, se apropie de 300.000
de lei. Astfel, au fost deschise mai multe
procese pe rolul instan]elor din Bucure[ti.
Unele dintre acestea se afl` în curs de
solu]ionare [i în prezent. Primul dintre
aceste procese vizeaz` perioada de la
înfiin]area clubului pân` în mai 2016.
Administrarea clubului Fratelli se realizeaz`
prin intermediul societ`]ii Hideaki SRL,
controlat` de C`t`lin Leahu. „Doar pentru
perioada 01.03.2014 – 31.05.2016, estim`m

c` remunera]ia datorat` de pârâta este
de 38.738 lei, la care se adaug` TVA.
În subsidiar, în cazul în care pârâta nu
î[i îndepline[te obliga]ia de furnizare a
informa]iilor necesare pentru acoperirea
integral` a prejudiciului cauzat, solicit`m
obligarea pârâtei la daune materiale
cuantificate la triplul sumelor legal
datorate pentru tipul de utilizare ce a
f`cut obiectul faptei ilicite, respectiv
116.215 lei”, se arat` în prima cerere
de chemare în judecat` formulat` de
UPFR.

Controlul Poli]iei a scos
totul la suprafa]`
De[i Legea 8/1996 privind drepturile
de autor arat` condi]iile în care fiecare
distribuitor de muzic` trebuie s` achite
o tax`, cei de la UPFR sus]in c`
reprezentan]ii clubului Fratelli nu [i-au
respectat aceast` obliga]ie. „Pentru
utilizarea prin comunicare public` a
fonogramelor sau reproducerilor acestora,
pârâta trebuie sa pl`teasc` c`tre organismul
de gestiune colectiv` al produc`torilor
de fonograme remunera]ia unic` echitabil`”,
au precizat reprezentan]ii uniunii. „Pârâta
a achitat în mod regulat sumele datorate
pentru bar (ambiental), pentru club -

suma minim` (lucrativ) [i reproducerea,
dar nu a trimis raport`rile financiare.
În luna aprilie 2016, în urma unui control
al Poli]iei, administratorul pârâtei a trimis
un e-mail care con]inea raport`rile
financiare solicitate, pentru perioadele
în care a func]ionat”, au completat ace[tia.
De la acest prim proces s-a ajuns pân`
la finalul anului 2018 la suma de aproape
300.000 pe care trebuie s` o pl`teasc`
Fratelli c`tre Uniune.

Pre]ul împ`c`rii:
208.000 lei
În acest context, pentru a renun]a la
procesele aflate pe rol [i la daunele
solicitate, C`t`lin Leahu a semnat un
contract de tranzac]ie cu cei de la UPFR
pentru suma de 208.000 lei. S-a ajuns la
aceast` sum` dup` ce reprezentan]ii Uniunii
au renun]at la penalit`]ile în valoare de
peste 97.000 de lei. Leahu trebuia s`
achite aceast` sum` în [apte tran[e, pân`
cel târziu la data de 25.12.2018. Cel mai
probabil nu a achitat ace[ti bani, pentru
c` în prezent a fost înregistrat un nou
proces la Tribunalul Bucure[ti, care are
termen pe data de 26 noiembrie 2019.
Sorin PAVELESCU
sorinp@bzi.ro

Incredibil! Niciun medic ie[ean nu a putut s\-i pun\ un diagnostic! Acest
b\rbat a ajuns la disperare! De un an de zile, mâinile lui se transform\!
Timp de un an de zile, un ie[ean
a mers din spital \n spital pentru a afla
ce i se \ntâmpl`. Niciun medic nu i-a
putut pune un verdict, de[i starea lui
se agrava. |n decembrie anul trecut a
depistat c` \ncepuse s` \i apar` pe mâini
diverse bube. Ajunsese s` nu mai poat`
merge la serviciu. Pe degetele de la
mâini \i ap`ruser` ca ni[te cratere care
sângerau

De la simple bubi]e, la
cratere sângeroase
Constantin Calancea are 35 de ani.
|n decembrie anul trecut a mers \n
vizit` la unul dintre cumna]ii lui, diagnosticat
cu scabie (n.r.- râie). Dup` câteva zile
de la vizit` a observat c` pe mâini \ncep
s` \i apar` un soi de bubi]e. S-a gândit
c` este foarte probabil s` se fi molipsit
de la cumnatul lui. A \nceput s` se dea
cu diverse creme, \ns` bubi]ele, la scurt
timp, s-au transformat \n cel mai urât

co[mar. „Am descoperit c` \mi ap`ruser`
ni[te bube pe ambele mâini. M` mâncau
[i m` sc`rpinam pân` la usturime. Eram
efectiv disperat. Nu mai [tiam ce s` fac.
Am crezut ini]ial c` e scabia. Am mers
la scurt timp la medic [i mi-a spus c`
nu am simptomatologiile aferente acestei
afec]iuni. Astfel, mi-a recomandat un
unguent. M-am dat o perioad` [i nu a
avut niciun rezultat”, poveste[te Constantin
Calancea.

Niciun medic nu
g`se[te o explica]ie!

mers la un medic [i mi-a spus c` dac`
era psoriazis, a[ fi avut aceste afec]iuni
pe mai multe p`r]i din corp. Deci nu
era psoriazis. |ntre timp, afectate au mai
r`mas trei din cinci degete la fiecare
mân`. Aceste cratere se \nt`resc, apoi
se jupesc [i apoi se crap`. Acest proces
se repet` o dat` la dou` zile. Dup` ce
crap`, m` m`nânc`. Arat` ca o carne
vie, se vede efectiv carnea vie. Am ajuns
s` nu mai pot ]ine nimic \n mân`”,
spune Constantin.

Ajuns \n prag de
disperare!

Disperat de faptul c` bubele se
De curând, Constantin a mai consultat
transformaser` \n ni[te cratere dureroase,
Constantin a continuat c`utarea unui un medic. A devenit o obi[nuin]` pentru
diagnostic. A ajuns \n cabinetul unui acesta s` bat` din u[` \n u[` la doctori
medic dermatolog care i-a spus c` ar pentru a afla un r`spuns. A trecut un
avea psoriazis. A luat medicamenta]ia an de zile de când sufer` [i niciun
necesar`, dar afec]iunea nu s-a retras. medic nu i-a putut stabili un diagnostic.
A mai consultat un medic [i i-a spus Acum, un alt doctor i-a spus c` ar fi o
c` e imposibil s` fie psoriazis. „Am mai eczem`. B`rbatul [i-a administrat unguent
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

[i pentru eczem`. V`zând c` nu-i trece
nici cu acest unguent, a intrat \n pragul
disper`rii. „Eu nu m` mai pot duce nici
la serviciu acum. M` doare efectiv atât
de tare c` nu pot s` mi[c mâinile. Nu
[tiu ce s` mai fac. Am mers ieri la un
medic, care mi-a spus c` nu e nimic
din ce am mai auzit c` ar fi pân` acum
[i m-a trimis la Spitalul de Boli Infec]ioase.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Dup` câteva teste, mi-au spus c` nu e
infec]ie. Am primit medicamenta]ie [i
de la acest spital. Urmeaz` s` m` mai
duc o dat` la control, de data aceasta
la medicul dermatolog de la Spitalul de
Boli Infec]ioase. Sper ca m`car acum
s` g`sesc o explica]ie. Nu mai [tiu ce
s` fac!”, \ncheie Constantin.
Bianca CIUBOTARIU
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Saltul impresionant al
lui Marius Copil în
clasamentul ATP! Urcare
uria[\ pentru Andy
Murray, fostul lider
mondial

Tenismanul român Marius Copil a reu[it un salt de zece
locuri, de pe 92 pân` pe 82, în clasamentul mondial al juc`torilor
profesioni[ti de tenis (ATP), dat publicit`]ii luni, dup` ce a atins
sferturile de final` la Antwerp, venind din calific`ri. Mai impresionant
este saltul fostului lider mondial Andy Murray, campion la Antwerp
(n.r.- victorios în sferturi în fa]a lui Copil), de 116 locuri, pân`
pe 127. În schimb, tân`rul rus Andrei Rublev, câ[tig`torul titlului
la Moscova, a urcat nou` locuri [i se afl` pe 22, cea mai bun`
clasare din carier`. Canadianul Denis Shapovalov, care [i-a trecut
în palmares primul s`u titlu, la Stockholm, a urcat [apte pozi]ii
[i se afl` pe 27.
Podiumul este neschimbat, cu sârbul Novak Djokovic pe primul
loc, urmat la 320 de puncte de Rafael Nadal [i la peste 2.500 de
Roger Federer.

Florin Andone a reu[it o dubl` de vis în partida pe care
Galatasaray a câ[tigat-o în fa]a celor de la Sivasspor, scor 32. Pentru atacantul român urmeaz` meciul de gal` din UEFA
Champions League, cu Real Madrid. Înaintea partidei cu Real
Madrid, Florin Andone a acordat un interviu celor de la AS.
„În fotbal sunt mul]i oameni fal[i. Când dau peste oameni ca
mine, care spun direct anumite lucruri, imediat te catalogheaz`
drept o persoan` conflictual`. Câte persoane au curajul s`
spun` ce gândesc? Eu sunt sincer. Anumite persoane nu [tiu
cum sunt în afara terenului. Am fost contestat, dar oamenii
[tiu cum m` antrenez, cât m` odihnesc, cât îmi pas`? Te v`d
într-o zi în care rezultatele nu sunt bune [i te desfiin]eaz`.
Suntem oameni în primul rând”, a spus Florin Andone.

{i-a tatuat numele ora[ului Cordoba
Atacantul român a vorbit [i despre perioada petrecut` în
Spania, mai ales la început. Printre forma]iile la care a evoluat
a fost [i Cordoba, echip` ce i-a intrat la suflet [i pentru care
a f`cut un gest suprem. „Nu a fost simplu. Am ajuns la 12
ani în Spania. Tat`l meu a murit când eu aveam 10 ani, iar
mama s-a rec`s`torit. Când eram junior am semnat cu Villarreal,
am fost împrumutat la Atletico Baleares [i de acolo am plecat
la Cordoba, iar acolo am avut oportunitatea de a ajunge în
Primera (n.r.- prima lig` din Spania). M-au iubit, iar eu îi
iubesc mult. Acolo a început povestea mea. Mi-am tatuat
numele ora[ului Cordoba”, a mai spus Andone. Galatasaray Real Madrid se joac` pe 22 octombrie, de la ora 22:00, [i va
fi transmis în direct pe Digi Sport 1.

{i Horia Tec`u a urcat
un loc \n clasament
La dublu, Horia Tec`u a urcat un loc [i este pe 21. Tec`u
[i partenerul s`u olandez Jean-Julien Rojer se men]in pe locul 6
în clasamentul ATP Race la dublu, primele opt perechi calificânduse la Turneul Campionilor.
Tenismanul britanic Andy Murray, fostul lider al clasamentului
mondial, s-a calificat joi în semifinalele turneului ATP de la Antwerp
(Belgia), cu premii totale în valoare de 635.750 de euro, dup`
victoria în fa]a lui Marius Copil, 6-3, 6-7, 6-4.
Fostul lider mondial Murray, aflat acum pe locul 243 în lume,
l-a învins pe Copil la cap`tul unui meci ce a durat dou` ore [i
35 de minute. Românul, venit din calific`ri, a reu[it 20 de a[i în
acest meci [i doar o dubl` gre[eal`, fa]` de 9 ai sco]ianului, care
a comis 4 duble gre[eli.
Murray a ob]inut a treia victorie în fa]a lui Copil, din tot
atâtea meciuri. Precedentele au fost în 2017, în turul al doilea al
Mastersului 1.000 de la Madrid, cu 6-4, 6-3, [i la edi]ia de anul
trecut a turneului de la Washington, în optimi, cu 6-7, 6-3, 7-6.
Pentru parcursul de la Antwerp, Marius Copil va primi un cec
de 18.590 euro [i 57 puncte ATP.

Florin Andone, interviu
inedit în AS: ı˝n fotbal
sunt mul]i oameni
fal[i!‰ Tatuajul special
pe care [i l-a f\cut

Clasamentul ATP la simplu:
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.545 puncte
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 9.225
3 (3). Roger Federer (Elve]ia) 6.950
4 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.920
5 (5). Dominic Thiem (Austria) 5.085
6 (6). Alexander Zverev (Germania) 4.425
7 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.740
8 (9). Kei Nishikori (Japonia) 2.860
9 (8). Karen Hacianov (Rusia) 2.785
10 (10). Roberto Bautista Agut (Spania) 2.575
......................................................................
82 (92). Marius Copil 664
445 (444). Filip Cristian Jianu 73
585 (591). Alexandru Jecan 40
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro
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A n\v\lit cu ciocanul
asupra sediului Judec\toriei
Ia[i! Incidentul a avut
loc sub ochii jandarmilor!

Bursa bârfelor

Nenea direftoru’ a dat lovitura.
Iaca pe cine a combinat
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva informa]iuni
interesante de prin urbea noastr` drag`, care au agiuns de
pu]intic` vreme [i pe la urechiu[ele noastre. Ei, de data asta
e vorba despre o poveste de amor, \ntre dou` personaje din
Târgul nostru. De o bucat` de vreme, se zvone[te c` prin
agen]iunea de zootefnie, nenea direftorul de acolo s-ar fi cuplat
cu o angajat` pe care o cunoa[te de ceva vreme, de \nainte
s` fie cuplat cu actuala so]ioar`. Cic` dumnealui ar mai fi
\ncercat prin tinere]uri s` o combine, dar nu prea a avut
succes, c` [i-a luat cu flit. Acum, nenea Ionic` Nistorel e tare
bucuros, c` a reu[it s` o combine pe cucoana Tudori]` Dormea,
pe care o admira din umbr` de ceva ani[ori...

Zice c` o s-o rezolve cu pile.
Nu i-au mai l`sat nici de o cafea
|n continuarea rubricii de azi, babele bârfitoare v-or mai
spune câteva lucru[oare, despre ni[te combina]iuni pe care un
nene tot \ncearc` s` le fac` de ceva vreme. Cic` domnu Vasilic`
Zbate e disperat nevoie mare \n perioada asta, c` are cam
toate conturile blocate, de nu-[i mai vede \n ochi nici pensioara.
Dar, dumnealui nu se las` a[a, cu una cu dou`, [i a dat \n
giudecat` finansurile, ca s`-[i rezolve treburile, c` mai are
ni[te investi]ii frumu[`le de f`cut. Acum, cic` nenea ista nu
se bazeaz` doar pe c`ile legale, c` se laud` \n gura mare c`
are zeci de pile, care-i vor debloca conturile. Cic` el e gr`bit,
c` vrea s` fac` ni[te blocuri frumu[`le pe undeva prin urbea
noastr` [i nu prea mai are timp de pierdut...

Doftora[ul ista vrea s` aga]e
tot ce-i iese \n cale.
P`cat c` nu-l prea ajut` fa]a

Un individ este cercetat acum pentru comiterea infrac]iunii
de distrugere, dup` ce a lovit u[a [i geamurile din fa]a Judec`toriei
Ia[i.
Ieri, \n jurul prânzului, Ionu] Ciprian Manolachi a urcat sc`rile
din fa]a Judec`toriei Ia[i. Individul a scos un ciocan [i ar fi
\nceput s` loveasc` \n tâmpl`ria de tip termopan din fa]a sediului
instan]ei. Datorit` vigilen]ei jandarmului de serviciu de la instan]a
ie[ean`, agresorul nu a reu[it s` sparg` geamurile. |n schimb,
el a lovit de câteva ori \n geamurile de la intrarea \n institu]ie.
„Jandarmul care desf`[oar` activitatea la Judec`toria Ia[i a
observat la intrarea în obiectiv un b`rbat care a început s` loveasc`
cu un ciocan în geamurile de la u[a de acces în institu]ie.
Jandarmul a intervenit rapid pentru imobilizarea b`rbatului. Pentru
fapta s`vâr[it`, a fost întocmit un proces-verbal de sesizare pentru
infrac]iunea de distrugere”, a precizat ieri Mihai Cojocaru, purt`torul
de cuvânt al Jandarmeriei ie[ene.
Incidentul este cu atât mai ciudat cu cât, din câte se pare,
acesta nu are niciun proces pe rolul instan]ei de judecat`. Cel
pu]in a[a afirm` reprezentan]ii institu]iei. „Am fost informat`
despre producerea incidentului. A fost vorba despre un b`rbat
care a urcat pe sc`rile din fa]a sediului, a scos un ciocan [i a
\nceput s` loveasc` \n u[a de la intrare. Jandarmul aflat \n obiectiv
a intervenit rapid, l-a oprit pe b`rbat [i l-a dus \n sediu, \ntr-o
camer` special amenajat`. Din ce am \n]eles, a fost \ntocmite

acte premerg`toare privind cercetarea pentru s`vâr[irea infrac]iunii
de distrugere”, a declarat ieri judec`torul Cristina V\lcu, purt`torul
de cuvânt al Judec`toriei Ia[i. Conform acesteia, individul nu este
implicat \n vreun dosar civil sau penal ce s-ar afla pe rolul
Judec`toriei Ia[i, astfel c`, deocamdat`, nu se cunosc cauzele
pentru care b`rbatul a recurs la acest gest.
Ciprian NEDELCU

Cea mai sincer\ moldoveanc\! A mers la Poli]ie
s\ declare un accident `n care a fost implicat\,
de[i nu de]ine permis de conducere
Poli]i[tii ie[eni au r`mas uimi]i când au
v`zut c` o femeie care nu de]inea permis
de conducere a venit s` declare un accident.
„La Poli]ia Municipiului Ia[i s-a prezentat
o femeie, de 34 de ani, din municipiul Ia[i,
pentru a declara o tamponare, survenit` în
municipiul Ia[i, în care a fost implicat` \n
calitate de conduc`tor auto. În urma verific`rilor
efectuate în bazele de date, s-a constatat

faptul c` aceasta nu de]ine permis de
conducere pentru nicio categorie de vehicule”,
au precizat reprezentan]ii IPJ Ia[i. În cauz`
s-a întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de Conducerea unui vehicul f`r`
permis de conducere. Cercet`rile continu`.
{i poli]i[tii din cadrul Sec]iei nr. 6 Poli]ie
Rural` Pa[cani au oprit, pentru control, pe
raza comunei Miroslove[ti, un autoturism,

La final de rubricu]`, babele bârfitoare o s` v` mai spun`
tot ni[te picanterii de prin Târgu[orul nostru, despre un nene
doftora[ care e tare p`tima[ [i nu rateaz` nici m`car o ocazie
ca s` mai fac` un compliment sau s` se dea la câte o don[oar`.
Ei, pe la urechile noastre au agiuns câteva zvonuri care spun
c` doftora[ul de familii Armando Daneciuc, care-[i are un
cabenet prin Alexandru, \[i alint` nevoie mare toate asistentele
medicale, c` din „puiu]a” nu le mai scoate. Dar, cic` nici
pacientele nu au parte de un alt tratament, c` tare-i mai plac
toate. Acum, cic` nenea ista are [i un stil de mare cuceritor,
c` \n fa]a cucoanelor \[i mângâie cu stil cele trei fire de p`r
pe care le mai are \n cap, ca s` par` mai [armant. Dar, despre
treburile istea o s` v` mai povesteasc` babele, \n edi]iile
urm`toare...
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condus de un tân`r, de 27 de ani, din
jude]ul Suceava. În urma verific`rilor efectuate
în bazele de date, s-a constatat faptul c`
aceasta nu de]ine permis de conducere
pentru nicio categorie de vehicule. În cauz`
s-a întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de Conducerea unui vehicul f`r`
permis de conducere. Cercet`rile continu`.
Drago[ SAVIN

