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Patronul unei firme de
transport persoane a fost
luat pe sus de c`tre
lupt`torii de la SAS. Este
cercetat \ntr-un dosar de
evaziune fiscal`. S-au
ridicat sume importante,
care ar fi rezultat din
activit`]i infrac]ionale

Dup` aproape doi ani de
conflicte aprinse, omul de
afaceri Bogdan
Gheorghiu câ[tig`
r`zboiul cu milionarul
{tefan Vuza. Instan]a l-a
obligat pe patronul
Iasitex SA s` respecte un
contract \n valoare de
peste 6 milioane de euro
pe care Vuza ar fi
\ncercat s` \l tri[eze
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Masca]ii au
intrat \n vila
unui afacerist
ie[ean! 

R`zboi de 
6 milioane 
de euro \ntre
bog`ta[ii
Ia[ului! 

ACTUALITATE

Situa]ie teribil`,
\n coasta
Ia[ului. Un
monument vechi
de 2.500 de ani
a fost distrus!Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Predominant însorit
Max: 18 grade C
Min: 11 grade C

VREMEA
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Unul dintre cei mai c`uta]i
infractori de c`tre
poli]i[tii ie[eni a contestat
executarea pedepsei
primite. Vasile Rodideal
este dat în urm`rire
interna]ional` de ani buni.
Acesta a fost condamnat
la 18 ani de temni]`, dup`
ce ar fi pl`nuit un asasinat

Cel mai c`utat
infractor din
Ia[i a contestat
pedepsele
primite
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Rezultate [oc la alegerile preziden]iale

Ia[ul a decis cine intr` \n
turul doi. La aceste scoruri
nu se a[tepta nimeni
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www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

w Doi tineri au ajuns \n
spital dup` un grav
accident rutier

w Unul dintre ei este \n
stare grav`

w Al doilea a sc`pat ca prin
minune

w Iat` ce s-a \ntâmplat [i
cum s-a produs accidentul

w Au \ncercat s` traverseze
prin loc nepermis

Un grav accident rutier s-a produs \n
municipiul Ia[i \n cursul serii de sâmb`t`,
\n Podu Ro[. Atunci, doi tineri au fost lovi]i
violent de un autoturism, \n timp ce \ncercau
s` traverseze strada prin loc nepermis.
Totul s-a \ntâmplat \n zona refugiului de
tramvai din Podu Ro[. La fa]a locului au
intervenit de urgen]` mai multe echipaje
medicale, poli]i[tii [i criminali[tii care au
efectuat m`sur`tori. „|n cursul serii de
sâmb`t`, echipajele medicale SMURD au
intervenit la un grav accident rutier, care
s-a produs \n zona Podu Ro[. |n acest
accident au fost implicate dou` persoane,

care au fost acro[ate de un autoturism,
dup` ce au traversat prin loc nepermis”,
precizeaz` prof. dr. Diana Cimpoe[u,
coordonator UPU-SMURD Ia[i.

Unul dintre tineri, \n stare
foarte grav`

Cadrele medicale care au ajuns la fa]a
locului au constatat c` \n accident au fost
implica]i doi tineri. Ambii s-au ales cu mai
multe r`ni, dar unul dintre ei a fost dus
la spital \n stare grav`. Impactul a fost atât
de violent, \ncât tân`rul \n vârst` de 24 de
ani a fost aruncat câ]iva metri \n aer,
izbindu-se ulterior de luneta autoturismului
marca Audi. 

„|n acest accident au fost implicate
dou` persoane. Prima, un tân`r \n vârst`
de 24 de ani, prezenta traumatism cranio-
cerebral sever, fiind \n com` de gradul al
lV-lea. Pacientul a fost preluat de c`tre
echipajul medical, fiind intubat [i ventilat
mecanic. Acesta prezenta otoragie stânga,
traumatism toraco-abdominal, fractur` [i
luxa]ie la nivelul um`rului stâng. Pacientul
a fost preluat de c`tre un echipaj de Terapie
Intensiv` Mobil` [i a fost adus la Unitatea
de Primire Urgen]e a Spitalului «Sf. Spiridon».
Acesta a fost internat pentru a fi supus

unor investiga]ii mai am`nun]ite [i pentru
a primi tratament”, adaug` prof. dr. Diana
Cimpoe[u.

A sc`pat ca prin 
urechile acului

A doua persoan` implicat` \n acest
accident este tot un tân`r, \n vârst` de 36
de ani. Acesta a sc`pat ca prin urechile
acului, f`r` s` sufere r`ni grave. Din fericire,
b`rbatul a fost atins u[or de autoturism,
c`zând, f`r` s` sufere r`ni sau alte fracturi
importante. „Cadrele medicale au constatat
c` \n accident a mai fost implicat un tân`r,
\n vârst` de 36 de ani. Din informa]iile pe
care le avem, se pare c` acesta a fost doar
atins de autoturism, moment \n care s-a
dezechilibrat [i a c`zut. Ini]ial, pacientul
nu voia s` fie transportat la spital. Ulterior,
s-a constatat c` acesta a suferit traumatism
cranio-facial, escoria]ii frontale [i epistaxis
anterior oprit. B`rbatul a fost preluat de
c`tre un echipaj de prim-ajutor, fiind
transportat tot la Unitatea de Primire Urgen]e
a Spitalului «Sf. Spiridon» din Ia[i”, mai
spune prof. dr. Diana Cimpoe[u. 

|n urma acestui accident, poli]i[tii vor
stabili cu exactitate care sunt circumstan]ele
\n care s-a produs.

Cristian HITRUC

Prim\ria Scobin]i caut\
specialist `n urbanism!
Concursul are loc ast\zi

Ast`zi, Prim`ria Comunei Scobin]i organizeaz` un concurs de
recrutare pentru ocuparea unor func]ii publice de execu]ie vacante
din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Este nevoie de
un inspector grad superior la Biroul Investi]ii Dezvoltare Rural`.
„Condi]ii de participare: inspector, clasa I, grad profesional superior
din cadrul Biroului Investi]ii Dezvoltare Rural` (atribu]ii de urbanism
), studii universitare de licen]` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` \n ramura de [tiin]` «Arhitectur` [i Urbanism», vechime
de minimum 7 ani \n specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice. Bibliografia, atribu]iile prev`zute în fi[a postului,
precum [i alte date necesare desf`[ur`rii concursului se afi[eaz`
pe pagina de internet a autorit`]ii sau institu]iei publice organizatoare,
la sec]iunea special creat` în acest scop”, se arat` \n anun]ul
publicat de c`tre Agen]ia Na]ional` a Func]ionarilor Publici (ANFP).
|n func]ie de rezultate, candida]ii vor sus]ine [i un interviu.

Ciprian BOARU

|n perioada urm`toare, pe data de 25 noiembrie, Prim`ria
Comunei Lungani organizeaz` o licita]ie pentru reabilitarea
unui monument. Este vorba despre monumentul comemorativ
pentru eroii c`zu]i \n Primul R`zboi Mondial \n Dealul Crucii.
Prevederea bugetar` este de 352.069 lei, f`r` TVA, adic`
75.000 euro.

„Obiectul contractului ce rezult` din aceast` procedur` este
execu]ia tuturor lucr`rilor identificate în proiectul tehnic [i anexele
aferente [i include: achizi]ionarea tuturor materialelor [i produselor
necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor [i echipamentelor (inclusiv
orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare pentru execu]ia
lucr`rilor), orice activitate sau lucrare provizorie necesar` pentru
preg`tirea [antierului sau orice autoriza]ie necesar` contractantului
de la autorit`]ile competente pentru executarea lucr`rilor [i
realizarea activit`]ilor [i lucr`rilor temporare. Ofertan]ii vor prezenta
în oferta tehnic` modul în care vor organiza lucr`rile provizorii”,
se arat` \n caietul de sarcini.

Ciprian BOARU

Monumentul pentru
eroii din Primul R\zboi
Mondial va fi reabilitat!
Investi]ia este 
de 75.000 euro

Au fost spulbera]i de un
autoturism! Zeci de ie[eni
traverseaz\ zilnic prin
acela[i loc. Un tân\r, dus
`n stare critic\ la spital
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Monumentul pentru eroii
din Primul R\zboi Mondial
va fi reabilitat! Investi]ia
este de 75.000 euro

|n perioada urm`toare, pe data de 25 noiembrie, Prim`ria
Comunei Lungani organizeaz` o licita]ie pentru reabilitarea unui
monument. Este vorba despre monumentul comemorativ pentru
eroii c`zu]i \n Primul R`zboi Mondial \n Dealul Crucii. Prevederea
bugetar` este de 352.069 lei, f`r` TVA, adic` 75.000 euro.

„Obiectul contractului ce rezult` din aceast` procedur` este
execu]ia tuturor lucr`rilor identificate în proiectul tehnic [i anexele
aferente [i include: achizi]ionarea tuturor materialelor [i produselor
necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor [i echipamentelor (inclusiv
orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare pentru execu]ia
lucr`rilor), orice activitate sau lucrare provizorie necesar` pentru
preg`tirea [antierului sau orice autoriza]ie necesar` contractantului
de la autorit`]ile competente pentru executarea lucr`rilor [i
realizarea activit`]ilor [i lucr`rilor temporare. Ofertan]ii vor prezenta
în oferta tehnic` modul în care vor organiza lucr`rile provizorii”,
se arat` \n caietul de sarcini.

Ciprian BOARU

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

w O femeie îns`rcinat` a ajuns în stare
destul de grav` la spital, dup` un accident
provocat chiar de propriul iubit

w Femeia urcase pe capota ma[inii pentru
a-l împiedica pe individ s` conduc` b`ut

Un individ a fost pedepsit de judec`torii ie[eni, dup` o fapt`
incredibil`. Astfel, la finele s`pt`mânii trecute, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Hârl`u au admis acordul de recunoa[tere a vinov`]iei
încheiat de procurori cu Marius Ioan Manolache. Acesta a fost
condamnat la un an [i opt luni de închisoare, pentru p`r`sirea
locului accidentului ori modificarea sau [tergerea urmelor acestuia
[i refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. 

„Inculpatul va presta o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii
în cadrul Prim`riei comunei Vl`deni sau [colii Generale din satul
Bor[a, comuna Vl`deni, pe o perioad` de 80 de zile”, au precizat
judec`torii. Sentin]a nu este definitiv`, ea putând fi contestat`. 

Un scandal în familie! 

Individul a ajuns în fa]a instan]ei pe data de 18 octombrie
2019. Procurorii au sus]inut c`, la începutul lunii iulie 2018, acesta
a comis o fapt` reprobabil`. „Pe data de 8 iulie 2018, în jurul
orei 21:00, inculpatul s-a deplasat pe drumurile publice, în spe]`
pe un drum s`tesc din localit`]ile {ipote [i H`lceni, conducând
autoturismul marca Volkswagen, împrejurare în care a accidentat-
o pe numita L.D.”, au men]ionat anchetatorii.

Potrivit acestora, în seara respectiv`, individul ar fi consumat
b`uturi alcoolice la un eveniment în familie, iar, dup` un conflict
cu iubita lui, L.D., a decis s` ia ma[ina [i s` plece. 

La un moment dat, femeia a urcat pe capot`, în încercarea
de a-l determina pe Marius Manolache s` plece b`ut la volan. 

„În încercarea de a opri deplasarea cu autoturismul, partea
v`t`mat` a urcat cu burta pe capot` [i, la frânarea autoturismului,
a c`zut pe partea stâng` a acestuia. Inculpatul [i-a continuat
deplasarea, p`r`sind locul producerii accidentului f`r` încuviin]area
organelor de Poli]ie”, au mai men]ionat procurorii. 

Impactul femeii s-a produs dup` ce individul a condus vehiculul
pentru aproximativ 70 de metri. 

În urma impactului, victima a suferit mai multe leziuni, ea
fiind transportat` cu o ambulan]` la Unitatea de Primire a Urgen]elor
din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon”, din Ia[i. Medicii au
diagnosticat-o pe femeie cu policontuzie prin accident rutier,
traumatism cranio-cerebral f`r` pierderea cuno[tin]ei, contuzie la
um`rul stâng, sarcin` în evolu]ie patru luni, agresiune fizic`
declarativ, dar [i o contuzie toraco-abdominal`. 

A refuzat s` sufle în etilotest 

La scurt timp de la incident, oamenii legii s-au deplasat la
locuin]a lui Marius Manolache. Numai c` acesta a refuzat s` sufle
în etilotest. El a fost dus la Spitalul Or`[enesc Hârl`u, unde a
refuzat s` îi fie prelevate probe biologice, în vederea stabilirii
alcoolemiei. 

Acesta nu a dat vreo explica]ie pentru refuz, ci pur [i simplu
a spus c` nu vrea s` îi fie luat sânge. La audieri, individul în
vârst` de 36 de ani a recunoscut comiterea faptelor. 

Ciprian NEDELCU

Ieri, militarii Brig`zii 15 Mecanizate „Podu |nalt” au avut
motiv de s`rb`toare. La 10 noiembrie, în Armata României a
fost s`rb`torit` Ziua Artileriei. Anul acesta se împlinesc 176
de ani de la înfiin]area primei baterii de artilerie în oastea
român`. Militarii ie[eni au ]inut la rândul lor s` celebreze
aceast` zi special`. „La ceas aniversar, le dorim tuturor
militarilor care slujesc armei traiectoriilor precise, mult` putere
de munc` [i succese deosebite în întreaga activitate! La mul]i
ani, Batalionului 335 Artilerie Alexandru cel Bun! La mul]i
ani, artileri[tilor Brig`zii 15 Mecanizat` «Podu Înalt»!”, au
ar`tat reprezentan]ii Garnizoanei din Copou.

Noi manifest`ri ale Armatei

Tot \n aceast` perioad`, la Batalionul „Lupilor Negri” din
T`t`ra[i a avut loc o alt` manifestare. De aceast` dat`,
evenimentul a fost dedicat rezervi[tilor. „În aceste zile a
început stagiul de instruire a militarilor voluntari rezervi[ti în
cazarma Batalionului 151 Infanterie R`zboieni. Activitatea a
debutat cu intonarea Imnului Na]ional al României, prezentarea
Drapelului de Lupt` al unit`]ii [i defilarea g`rzii prin fa]a
forma]iei. De asemenea, loc]iitorul comandantului unit`]ii,
locotenent-colonelul Vasile Mironescu a înmânat în cadru festiv
armamentul individual unuia dintre militarii rezervi[ti. Este
un moment unic în via]a fiec`rui militar, în care se roste[te
pentru prima dat` «Servesc Patria»! Evenimentul s-a încheiat
cu alocu]iunea loc]iitorului comandantului privind semnifica]ia
activit`]ii desf`[urate. Le ur`m bun venit noilor recru]i [i mult
succes în modulul de preg`tire militar` general`!”, au mai
ar`tat reprezentan]ii Garnizoanei ie[ene.

Vlad ROTARU

S`rb`toare \n
Garnizoana din
Copou. Militarii 
au aniversat 
Ziua Artileriei

Incredibil! A plecat în tromb\
cu ma[ina, de[i iubita lui
îns\rcinat\ se aruncase pe
capot\! Femeia a ajuns de
urgen]\ la spital! 
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Un num`r considerabil de ie[eni \[i doresc s` adopte un
copil, dar deseori nu primesc un r`spuns pozitiv. C` e birocra]ia,
c` e lipsa unor criterii pe care nu le \ndeplinesc, ie[enii care vor
s` adopte se izbesc de u[i \nchise. De multe ori nu li se dau
explica]ii, iar \n alte cazuri decizia autorit`]ilor este amânat`.
Direc]ia General` de Protec]ie a Copilului (DGASPC) are o serie
de criterii bine definite pe care le solicit` a fi \ndeplinite de c`tre
cuplurile care \[i doresc s` adopte unul sau mai mul]i copii. 

Criteriile de eligibilitate

Activitatea Compartimentului Adop]ie [i Postadop]ie al DGASPC
Ia[i urm`re[te promovarea, dar [i asigurarea serviciilor specializate
privind adop]ia. |n termenii descri[i de reprezentan]ii DGASPC,
adop]ia reprezint` actul juridic prin care se asigur` copiilor afla]i
\n sistemul de protec]ie dreptul la o familie proprie [i definitiv`.
Pentru a putea adopta unul sau mai mul]i copii, doritorii trebuie
s` prezinte atingerea anumitor criterii. |n scopul promov`rii [anselor
de adop]ie, DGASPC desf`[oar` campanii mass-media cu privire
la programul na]ional de adop]ie. Prin activit`]ile acestora se
\ncearc` identificarea persoanelor sau familiilor cu re[edin]a \n
România care doresc s` adopte. 

Evalu`ri

Persoanele sau familiile depistate ca fiind poten]ial adoptatoare
sunt supuse unor evalu`ri psiho-sociale. Dup` aceast` prim`
„prob`”, persoanele selectate vor avea [ansa de a face cursuri de
formare privind statutul de p`rin]i adoptatori. La final, persoanele
care vor participa vor primi o atestare conform c`reia \ntrunesc
condi]iile socio-psiho-materiale [i de]in capacit`]i parentale privind
procedura adop]iei. DGASPC asigur`, la solicitarea acestora,
consultan]` de specialitate privind acordarea serviciilor \n domeniul
adop]iei. 

Este sau nu copilul adoptabil?

Urm`torul pas \n procedeele aferente procesului de adop]ie
este clarificarea situa]iei juridice pentru copiii al c`ror Plan
Individualizat de Protec]ie (PIP) are ca finalitate adop]ia. Pentru
acest lucru, DGASPC informeaz` [i consiliaz` familiile biologice
ale copiilor al c`ror PIP prevede adop]ia, \n vederea exprim`rii
acordului de deschidere a procedurilor de adop]ie. Se consiliaz`

\n egal` m`sur` [i copilul. |n func]ie de vârsta acestuia [i de
gradul s`u de maturitate, acestuia i se explic` demersurile ce
urmeaz` a fi f`cute pentru adop]ie. Se \ntocme[te ulterior
documenta]ia specific` [i asigurarea reprezent`rii \n instan]` a
procedurilor de adop]ie. Dup` acestea, se integreaz` treptat copilul
\n familia adoptiv`. 

Evolu]ia copilului va fi urm`rit`

Din momentul \n care este adoptat copilul, DGASPC va urm`ri
toat` evolu]ia acestuia [i posibilitatea lui de adaptare \n familia
care l-a adoptat. Doar instan]a judec`toreasc` va decide \ncuviin]area
adop]iei copilului aflat \n \ncredin]are \n vederea adop]iei [i
finalizarea adop]iei. Din punct de vedere statistic, DGASPC Ia[i
a organizat trei cursuri pentru doritorii s` adopte, la care au
participat 64 de persoane. Dup` aceste cursuri au fost atestate
57 de familii, dintre care 46 sunt familii aflate la primul atestat,
iar 11 familii au re\nnoit atestatul. |n anul 2019 au fost 20 de
\ncredin]`ri \n vederea adop]iei, dintre care 18 copii au fost
\ncredin]a]i persoanelor sau familiilor aflate \n eviden]a DGASPC.
Un alt caz a fost al unui copil provenit din sistemul de protec]ie
DGASPC din alt jude], \ncredin]at spre adop]ie unei persoane
aflate \n eviden]a DGASPC Ia[i. Cel de-al 20-lea caz este un copil
ie[it din sistemul DGASPC Ia[i. Acesta a fost \ncredin]at \n vederea
adop]iei unei familii adoptatoare de sub eviden]a unui alt DGASPC
din România. 

Bianca CIUBOTARIU

Au b\ut mai multe
pahare, iar apoi au
devenit agresivi. Unul
dintre ei a ajuns la spital

Un b`rbat din Ia[i, care s-a luat la b`taie cu prietenii de
pahar, a fost transportat de urgen]` la spital. Acesta a \ncasat
mai multe lovituri [i a avut nevoie de tratament de specialitate. 

„|n cursul zilei de sâmb`t`, la Unitatea de Primire Urgen]e
a Spitalului «Sf. Spiridon» din Ia[i a fost transportat un pacient
\n vârst` de 33 de ani. Acesta a fost preluat de c`tre un echipaj
medical, dup` un apel la 112. Cadrele medicale au constatat c`
b`rbatul era policontuzionat, prin agresiune fizic`”, precizeaz`
medicii Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i.

B`rbatul a fost diagnosticat cu mai multe traumatisme [i
contuzii importante. Totodat`, de men]ionat este faptul c` acesta
a necesitat internare. 

„Pacientul a ajuns \n UPU, unde a fost diagnosticat cu
traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial [i mai multe
contuzii. Pacientul a fost internat pentru a beneficia de tratament
de specialitate. Totodat`, acesta va fi ]inut sub atent` supraveghere
medical`”, adaug` medicii ie[eni. 

Cristian HITRUC

A c\zut de pe o schel\ 
[i a ajuns la spital

Un b`rbat din Ia[i, care a c`zut de pe o schel`, a fost
transportat de urgen]` la spital. Acesta efectua lucr`ri de repara]ie
la propria locuin]` \n momentul \n care s-a dezechilibrat. 

„|n cursul zilei de sâmb`t`, la Unitatea de Primire Urgen]e
a fost transportat un b`rbat \n vârst` de 45 de ani, din jude]ul
Ia[i. Acesta a fost preluat de c`tre un echipaj medical, dup` un
apel la 112. Cadrele medicale au constatat c` pacientul era
policontuzionat, prin c`dere de la \n`l]ime”, precizeaz` medicii
Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i.

Din informa]iile care au ap`rut, se pare c` b`rbatul a c`zut
de la o \n`l]ime de aproximativ doi metri. Acesta a suferit mai
multe traumatisme [i contuzii, fiind internat.

„Pacientul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral,
traumatism la nivelul coloanei cervicale [i mai multe contuzii.
Acesta a fost internat pentru a beneficia de tratament de specialitate
[i pentru a fi ]inut sub supraveghere medical`”, adaug` medicii. 

Cristian HITRUC

|n aceast` perioad` a anului, spitalele din Ia[i sunt luate
cu asalt de c`tre pacien]i care prezint` probleme de s`n`tate
specifice anotimpului rece. 

Astfel, de cele mai multe ori este vorba despre persoane
care prezint` viroze respiratorii sau chiar de ie[eni care au
intrat \n contact cu virusul gripal. Chiar dac` nu s-au \nregistrat
cazuri grave de grip`, medicii sus]in c` acestea exist`, doar
c` sunt tratate la domiciliu. Totodat`, la Spitalul de Boli
Infec]ioase „Sf. Parascheva” din Ia[i exist` foarte mul]i pacien]i
care se confrunt` cu virozele respiratorii sau cu pneumoniile.
|n aceste condi]ii, medicii \i sf`tuiesc pe to]i ie[enii s` se
vaccineze antigripal.

„|n aceast` perioad` a anului ne confrunt`m cu multe
cazuri de viroze respiratorii sau pneumonii. Exist` [i cazuri
de grip` care au fost izolate la domiciliu. |i sf`tuim pe to]i
ie[enii s` se vaccineze antigripal, deoarece aceasta este cea
mai eficient` metod` prin care ne putem proteja de virusul
antigripal”, precizeaz` prof. dr. Carmen Dorob`], manager al
Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Cristian HITRUC

Ie[eni, mare
aten]ie la aceste
sfaturi! Virusul
gripal a \nceput 
s`-[i fac` 
sim]it` prezen]a

To]i cei care vor s\ adopte
un copil trebuie s\ [tie asta!
Iat\ care sunt etapele care
trebuie parcurse
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w O nou` dovad` de
incon[tien]` [i de \nc`lcare
flagrant` a legilor

w Totul s-a petrecut chiar
\n apropiere de ora[ul Ia[i

w Imaginile arat` o realitate
crunt`. Autorit`]ile locale
sus]in c` nu au autorizat
a[a ceva

w Un cunoscut profesor [i
istoric face dezv`luiri
teribile

w |n prim-plan este un
monument istoric, cu o
vechime de aproximativ
2.500 ani

w Dup` 1989, acesta a
suferit numeroase
distrugeri, unele
ireparabile 

|n ]`rile normale, asemenea situa]ii
grave sunt pedepsite. Acolo s-au f`cut
eforturi pentru protejarea [i conservarea
unor asemenea monumente istorice. Din
p`cate, \n jude]ul Ia[i, starea de fapt este
una extrem de grav`. 

Chiar dac` este un monument, cu o
vechime de aproximativ 2.500 ani, acesta
a suferit numeroase distrugeri. Unele dintre
ele sunt ireparabile. Din p`cate, nimeni nu
a f`cut mare lucru pentru a stopa a[a ceva.
Este vorba despre Dealul C`t`lina, pe care
se afl` situl arheologic „Cetatea de la
Cotnari”. El este este situat în partea de
nord-vest a localit`]ii Cotnari. Gunoaie,
degradare [i o cruce de beton armat, ridicat`
ilegal. Asta chiar pe valul de ap`rare al
cet`]ii. Mai mult, s-au f`cut s`p`turi [i
trepte în val. 

„Nu mai distruge]i
monumentele istorice”

Un cunoscut profesor [i istoric face
dezv`luiri teribile. „Nu mai distruge]i
monumentele istorice, domnilor primari!
Urme ale trecutului, multe de o valoare
artistic` [i istoric` excep]ional`. Sunt
monumentele istorice care stau «cumin]i»
[i \[i a[teapt` rândul \n a intra pe mâna
«doctorilor». Vorbim [i despre interven]ia
restauratorilor... Stau [i a[teapt` ca autorit`]ile
locale în frunte cu primarul, care r`spund
de ele, împreun` cu proprietarii, s` le ofere
o [ans`. Sau m`car s`... nu le distrug`”,
transmite conf. univ. dr. Vasile Cotiug`.
Acesta activeaz` \n cadrul Facult`]ii de
Istorie de la Universitatea „Cuza” din Ia[i. 

Este una dintre cele mai
faimoase cet`]i dacice din
Moldova

Acesta a ar`tat c`, \n urm` cu ceva
ani, tot aici s-a construit o anten` de
telefonie mobil`. Asta ilegal [i chiar în
cetatea dacic` de pe Dealul C`t`lina din
Cotnari. Este vorba despre una dintre cele
mai faimoase cet`]i dacice din Moldova.
„Acum, aici a fost ridicat` ilegal o cruce
de beton armat pe valul de ap`rare al
cet`]ii. Chiar s-au s`pat [i trepte în val!!

Chipurile, un monument dedicat eroilor
neamului!! Domnule primar, ceea ce a]i
f`cut se nume[te distrugerea unui monument
istoric! Este adev`rat, dumneavoastr` habar
nu ave]i ce înseam` un monument istoric.
Dac` a]i fi [tiut, nu f`cea]i gr`tare de ziua
comunei în cetatea getic`. Nu a]i fi ars
gunoiul într-o groap` s`pat` ilegal în cetate!!”,
a mai spus profesorul Cotiug`. 

„Din p`cate, neamul nostru
nu este distrus de str`ini,
ci de noi”

Având \n vedere toate acestea, primarul
de la Cotnari neag` c` a autorizat a[a ceva.
„Nu am cuno[tin]` de a[a ceva. Daca e
a[a cum spune]i, nu are acceptul Prim`riei.
Nu [tiu s` fie alt` cruce \n afar` de cea
de lemn care e acolo. Voi verifica situa]ia
la fa]a locului”, a spus [i Vasile Cre]u,
primarul de la Cotnari. De reamintit c`
Dealul C`t`lina face parte din masivul Dealul
Mare-Hârl`u. Se prezint` sub forma unui
platou cu lungimea de 1.100 metri. L`]imea
maxim` este de 150 metri [i altitudinea de
aproximativ 100 metri. În secolele IV-III
î.Hr., întregul platou a fost amenajat defensiv
prin construirea unei cet`]i geto-dacice. Aici
sunt [i elemente exterioare de fortifica]ii. 

Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Urm`toarea Întâlnire European` a Tineretului, a 42-a edi]ie,
va avea loc în ora[ul Wroclaw (Polonia). Asta între 28 decembrie
2019 [i 1 ianuarie 2020. Din anul 1978, Comunitatea din Taizé
organizeaz`, în fiecare an, o întâlnire european` pentru tineri.
Este intitulat` „Pelerinaj de încredere pe Pamânt”. Acest
pelerinaj ofer` participan]ilor posibilitatea de a împ`rt`[i credin]a
cu cei de vârsta lor, de a cunoa[te realitatea comunit`]ilor
cre[tine din ]ara gazd`. „Dar [i de a se ruga cu ajutorul
cânt`rilor specifice Comunita]ii din Taizé. De a experimenta
ospitalitatea familiilor care î[i deschid casele. E posibilitatea
[i de a participa la diferite ateliere [i evenimente”, anun]`
oficialii Diecezei de Ia[i a Bisericii Romano-Catolice. 

Grupul de rug`ciune Taizé din Ia[i

Wroclaw este capitala regiunii Silezia de Jos, al patrulea
cel mai mare ora[ din Polonia. E un important centru cultural,
turistic [i religios. Mai este numit [i „Vene]ia Poloniei”. Asta
datorit` celor mai mult de 100 de poduri de pe fluviul Odra.
Ele unesc diferitele zone al ora[ului cu cele 12 insule de pe
cursul s`u. Aici iese în eviden]` insula catedralei „Sfântul Ioan
Botezatorul”. Este una dintre cele mai bine conservate catedrale
gotice din Europa. Grupul de rug`ciune Taizé din Ia[i organizeaz`
acest pelerinaj. Asta împreun` cu Oficiul pentru Pelerinaje [i
Oficiul pentru Pastora]ia Tinerilor. Entit`]ile organizeaz` un
grup care va participa la acest eveniment devenit tradi]ional. 

Valentin HU}ANU

Pelerinaj din Ia[i, 
la întâlnirea european\
Taize de la 
Wroclaw - Polonia

Situa]ie teribil\, `n coasta
Ia[ului. Un monument vechi
de 2.500 de ani a fost distrus!



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.

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. 

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

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.
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GRAFIC
BETA

INVEST
SERVICII

TIPOGRAFICE 

LA CELE MAI
MICI PRETURI, 

Trimite 

o cerere 

de oferta la: 

grafic.beta.

invest@

gmail.com
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Programul detailat,informatii
suplimentare la sediul agentiei din
Iasi str.Vasile Alecsandri nr.9 sau
la tel.0374 106447

Nr. A__EIS 7911/06.11.2019

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE

Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, prin Direc]ia
general` execut`ri silite cazuri speciale - Serviciul execut`ri
silite cazuri speciale regional Ia[i, organizeaz` în data de
27.11.2019, ora 12.00, LICITA}IE (II licita]ie) pentru vânzarea
urm`torului bun imobil, proprietatea debitorului COJOCARIU
BOGDAN MUGUREL , apartament cu 1 camera si dependente,
situat in Suceava, str. Grigore Ureche nr. 16, bl. 73, sc. A,
ap. 16, identificat cadastral carte funciara 30728-C1-U1 Suceava,
nr. Cadastral 2907-C1-U16. Pre]ul de vânzare este de 95543
lei. Licita]ia se va desf`[ura la sediul nostru din Ia[i, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Ia[i.

Pentru informa]ii suplimentare (condi]ii participare, vizionare,
depunere ofert` [.a.), v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anun]ul integral se afl` postat
pe www.anaf.ro, sec]iunea Anun]uri - Valorificare prin licita]ie
a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscal`: Iasi Execut`ri
silite cazuri speciale.

w |n ultimii ani, tot mai multe persoane vor
s` urmeze cursuri de recalificare
organizate de Agen]ia Jude]ean` de
Ocupare a For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i

w Multe dintre acestea sunt femei care vor
s` renun]e la meseria de baz` [i s` aib`
un job bine pl`tit

Femeia \n vârst` de 31 de ani s-a angajat \n comer], ca
vânz`toare, imediat dup` terminarea liceului. Aceasta [i-a dat
seama, dup` 6 ani de munc` \n acest domeniu, c` nu mai vrea
s` lucreze tot ca vânz`toare, pentru c` nu existau oportunit`]i de
avansare \n carier`. Astfel, [i-a dat demisia de la locul de munc`
[i a devenit [omer`. Nu a stat prea mult \n [omaj pentru c` a
fost anun]at` de reprezentan]ii AJOFM Ia[i c` se fac \n aceast`
perioad` cursuri de coafez`. Femeia nu a stat prea mult pe
gânduri [i s-a \nscris la aceste cursuri. „Am lucrat \n comer] [i
dup` ce am intrat \n [omaj s-a ivit acest curs [i am zis s` \ncerc.
Nu am vrut s` mai lucrez la firma respectiv`, unde am fost
angajat` mai mul]i ani. Am vrut s` câ[tig un salariu mai bun,
dar [i pentru c`, pur [i simplu, nu mai voiam s` lucrez \n comer].
Am vrut s` \ncerc altceva. A fost o bun` oportunitate pentru mine
s` particip la aceste cursuri”, a spus Mirela Udi[teanu. 

Salon de \nfrumuse]are deschis 
cu diploma de la AJOFM

Tân`ra vrea s` ob]in` atestatul de coafez` recunoscut \n
Europa [i s` \[i deschid` o afacere tot \n domeniul \n care s-a
recalificat. Aceasta vrea chiar s` ob]in` fonduri de la stat, dac`
are [anse, [i s` investeasc` banii primi]i \ntr-un salon de
\nfrumuse]are. Indiferent de unde provin banii necesari investi]iei,
ie[eanca e decis` s` renun]e s` aib` un patron [i s` devin` ea
patron. Ie[eanca a \nceput deja cursurile practice [i, dac` totul
se va derula conform planurilor sale, \n cel mult 6 luni va avea
afacerea mult visat`. „A[ vrea s` deschid un salon. Se dau fonduri

pentru \nfiin]area saloanelor de \nfrumuse]are [i poate o s` le
ob]in. Am \nclina]ii spre coafur` [i nu mi-a pl`cut partea de
cosmetic`. |mi place s` fac coafuri. Conteaz` foarte mult s` \]i
[i plac` ceea ce faci. Eu am \n fiecare zi modele. Realizez tunsori,
coafuri, fac [uvi]e, vopsesc”, mai spune ie[eanca.

Ie[enii vor s` aib` salarii bine pl`tite

Cursurile de recalificare pe care le urmeaz` femeia se organizeaz`
mai ales pentru persoanele [omere, care vor s` se \ncadreze din
nou pe pia]a for]ei de munc`. Ia[ul este unul dintre jude]ele unde
un num`r mare de persoane a reu[it s` se angajeze pe pozi]ii
bine pl`tite, dup` ce acestea au finalizat cursurile organizate de
AJOFM Ia[i sau s` \[i deschid` afaceri dup` ce s-au recalificat.
|n ultimii ani au \nceput s` urmeze cursuri de manichiurist`,
coafez` sau hair-stylist persoanele care vor s` se recalifice pe pia]a
muncii. „Anul acesta avem cursuri de recalificare pentru posturile
de inspector resurse umane, lucr`tor \n construc]ii, electrician
instala]ii de iluminat, contabil, lucr`tor \n comer], manager proiect
[i lucr`tor \n cultura plantelor. Cursurile se organizeaz` \n func]ie
de cerin]ele pie]ei muncii. Cursurile organizate de AJOFM Ia[i se
adreseaz` \n special [omerilor care nu [i-au g`sit un loc de munc`.
Gradul de ocupare a posturilor de pe pia]a for]ei de munc` este
de peste 60 la sut` dup` finalizarea acestor cursuri”, a declarat
Adriana S\rghie, purt`tor de cuvânt al AJOFM Ia[i.

Raluca COSTIN

Executorii nu reu[esc 
s\ vând\ o vil\, 
cu 53.000 euro

Pe data de 19 decembrie, ora 12:00, executorii judec`tore[ti
vor relua o licita]ie privind valorificarea unor bunuri ce apar]in
debitorilor Ion [i Paula Zurbagiu. Este vorba despre o proprietate
situat` \n localitatea Hârl`u, Logof`t T`utu, nr.12, ce are un pre]
de pornire de 249.303 lei, adic` 53.000 euro. Imobilul este compus
dintr-un teren de 284,78 metri p`tra]i [i o cas` de 143 metri
p`tra]i (parter [i mansard`) cu patru camere. Debitorii risc` s`
piard` proprietatea din cauza unui credit nepl`tit la BRD GSG
SA. „Invit`m pe to]i cei care doresc s` cumpere imobilul s` se
prezinte la locul fixat, având asupra lor acte de identitate, cu
men]iunea c` termenul limit` pentru depunerea ofertei de cump`rare,
\nso]it` de dovada consemn`rii cau]iunii reprezentând 10 la sut`
din pre]ul de \ncepere a licita]iei este ziua premerg`toare licita]iei”,
se arat` \n anun]ul executorului judec`toresc Chiriac C`t`lin
R`zvan. Ini]ial, evaluatorii au stabilit c` imobilele au o valoare
de 300.000 lei. La licita]iile anterioare nu s-au prezentat ofertan]i.

Ciprian BOARU

O femeie din Ia[i s-a ales cu o condamnare din partea
magistra]ilor. Judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i au dispus
la sfâr[itul s`pt`mânii trecute condamnarea Anu]ei Hu]anu la
doi ani [i patru luni de închisoare, cu suspendare, pentru
evaziune fiscal` (26 de acte materiale). „Instan]a dispune ca
inculpata s` presteze o munc` neremunerat` în folosul
comunit`]ii, pe o perioad` de 60 de zile, în cadrul Consiliului
Local Târgu Frumos ori în cadrul Prim`riei Ora[ului Târgu
Frumos”, au men]ionat magistra]ii ie[eni. 

De asemenea, ace[tia au constatat c` Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal` (ANAF) nu a formulat preten]ii civile
în cauz`. Astfel, instan]a a respins cererea procurorilor de a
o obliga pe femeie la plata unor desp`gubiri în valoare de
198.215 lei c`tre ANAF. Procesul femeii a început pe data de
27 septembrie 2018. Aceasta a fost acuzat` de procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i c` ar fi încercat
s` p`c`leasc` autorit`]ile în 26 de rânduri. În opinia anchetatorilor,
aceasta ar fi creat un prejudiciu de aproape 200.000 de lei. 

Ciprian NEDELCU

Pedepsit\ de judec\tori
pentru evaziune fiscal\ 

Via]a acestei vânz\toare din
Ia[i se va schimba complet
dup\ ce va termina aceste
cursuri. Femeia vrea s\
investeasc\ sume importante
`ntr-o afacere



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
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL 
DE LIBERA PRACTICA

„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA

COPII- ADULTI  - 
Telefon: 0732.806.569

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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SERVICII MEDICALE

Pân` \n prezent, de la debutul campaniei de plat`, pe
data de 16 octombrie, Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie \n
Agricultur` (APIA) Ia[i a pl`tit avansul c`tre 18.023 de fermieri.
Ace[tia au \ncasat avansul de 75 la sut` din subven]iile de
pe mai multe scheme. Pân` la sfâr[itul lunii vor primi banii
to]i cei 21.000 de fermieri din Ia[i, care au solicitat banii de
la APIA \n aceast` prim`var`. Agricultorii vor \ncasa subven]iile
pentru cele 270.000 de hectare de teren agricol pe care le
exploateaz` \n prezent. De asemenea, 80 la sut` din suma
total` vor \ncasa pe schemele de plat` complementare. 

Noi pl`]i \n aceast` s`pt`mân`

Fermierii vor primi \n continuare 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` din suma de 59,3201 euro/ha se va pl`ti
fermierilor pentru plata la înverzire. Tinerii fermieri vor încasa
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

|n aceast` perioad`, conducerea CTP
Ia[i face o serie de modific`ri \n circula]ia
autobuzelor [i tramvaielor. Concret, sta]ia
de autobuz Pleiada, de pe sensul de mers
catre Plopii f`r` so], este mutat` cu 150
de metri înspre Bucium. Aceasta se afl`
acum dup` intersec]ia cu Strada Vi[an.
Decizia apar]ine Comisiei de circula]ie, din
cadrul Prim`riei Municipiului Ia[i.

De asemenea, \ncepând din aceast`
s`pt`mân`, autobuzele de pe traseul 49 au
o frecven]` de 30 de minute zilnic. Acestea
vor circula pe itinerariul Târgu Cucu –
Cimitirul „Sf. Petru [i Pavel” – Complex
Roua Residence. M`sura se men]ine pân`
pe data de 30 aprilie 2020. „Prima curs`
este stabilit` la ora 06:45, iar ultima, la
20:15, din Târgu-Cucu. În aceast` perioad`,
traseul 48 Târgu Cucu – Ciric va fi suspendat”,
au declarat reprezentan]ii Companiei de
Transport Public Ia[i.

Reduceri acordate
locuitorilor din Zona
Metropolitan` Ia[i

Compania de Transport Public Ia[i va
aplica noi tarife \n cazul studen]ilor [i

elevilor care au domiciliul sau re[edin]a în
zona 2, adic` cea aflat` în afara limitei
administrative a Municipiului Ia[i. |n acest
sens, se lucreaz` la un proiect de hot`râre
care urmeaz` s` fie aprobat de consilierii
locali. 

Concret, abonamentul lunar valabil pentru
dou` zone va avea un tarif redus de 70
de lei, fa]` de 55,00 lei cât este în prezent.
Mai mult, abonamentul pentru cele dou`

zone, pentru 7 zile, va costa 20 de lei, fa]`
de pre]ul actual de 15 lei. „Elevii [i studen]i
vor pl`ti aceste pre]uri pân` în momentul
în care comunele aflate în zona 2 vor adopta
hot`râri de consiliu local prin care vor
acoperi subven]ionarea acestor tichete de
c`l`torie”, au explicat reprezentan]ii CTP
Ia[i. 

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Numeroase familii din jude]ul
Ia[i nu beneficiaz` de ap`
curent` de mai multe zile, din
cauza reducerii resurselor din
rezervoare

Trei comune din jude]ul Ia[i sunt grav
afectate de \ntreruperea furniz`rii apei
potabile. 

Se \ntâmpl` \n comunele Focuri, Coarnele
Caprei [i Belce[ti, acolo unde operatorul
a impus un program de furnizare a apei
doar diminea]a [i seara. De[i oamenilor li
s-a comunicat faptul c` vor primi ap` câteva
ore pe zi, exist` perioade \ndelungate f`r`
niciun strop de ap` la robinet. „De mai

bine de [apte zile am f`cut adrese la
Prim`rie, la Consiliul Jude]ean [i la ApaVital,
dar suntem \n aceea[i situa]ie. Ei ne-au
transmis c` nu este ap` suficient` [i trebuie
ref`cute rezervoarele”, a spus Mihai Iftime,
ie[ean din comuna Focuri.

Localit`]ile afectate de
restric]ii

ApaVital a impus un program strict de
furnizare a apei pân` la jum`tatea lunii
noiembrie 2019 \n mai multe localit`]i.
M`sura este luat` pentru a avea posibilitatea
refacerii rezervelor de ap`, mii de locuitori
fiind pu[i \n situa]ia de a primi ap` potabil`

doar între orele 06:00 – 11:00 [i 17:00 –
22:00. „Din cauza sc`derii nivelului de ap`
brut` în acumularea Tansa, care constituie
sursa de alimentare pentru Sta]ia de tratare
a apei potabile Belce[ti, debitul prelucrat
este insuficient pentru a asigura o func]ionare
normal` a re]elei de distribu]ie din zona
deservit`”, au explicat reprezentan]ii ApaVital
Ia[i.

Afectate de aceste m`suri sunt localit`]ile
Focuri, Coarnele Caprei [i Arama, Belce[ti,
V`leni, Tansa, Munteni, Satu Nou, Liteni
[i Ulmi.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Mii de ie[eni din jude]ul Ia[i se plâng 
c` nu beneficiaz` de ap` curent`

Pl`]i de 30 de
milioane de euro,
avansul din
subven]ii pentru
fermierii ie[eni

Au ap\rut noi modific\ri `n
circula]ia mijloacelor de
transport public din Ia[i
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w Dup` aproape doi ani de conflicte aprinse, omul de afaceri
Bogdan Gheorghiu câ[tig` r`zboiul cu milionarul {tefan Vuza

w Instan]a l-a obligat pe patronul Iasitex SA s` respecte un
contract \n valoare de peste 6 milioane de euro pe care Vuza ar
fi \ncercat s` \l tri[eze

w Acesta a ]inut ascun[i 2 milioane de euro vreme de aproape
doi ani

w |n cele din urm`, Concept SRL s-a ales cu o mare parte din
terenurile Iasitex din zona Bularga, dar [i cu banii r`t`ci]i

w Oamenii controversatului {tefan Vuza au vândut recent [i
ultimele parcele de teren ale fabricii de textile din Ia[i

Omul de afaceri Bogdan Gheorghiu a câ[tigat
r`zboiul dus cu milionarul {tefan Vuza, dup` doi
ani de conflicte aprinse. Concept SRL a câ[tigat
\n instan]` cel mai important proces intentat
\mpotriva Iasitex SA, pentru finalizarea unei tranzac]ii
imobiliare care ajunge la peste 6 milioane de euro.
Este vorba despre o suprafa]` \ntins` de teren [i
mai multe construc]ii aflate pe platforma Iasitex,
\n zona Bularga. Acestea au fost vândute de
companiile lui Vuza c`tre Concept SRL, de[i
imobilele se aflau \n litigiu, fiind puse sub sechestru
de b`ncile comerciale.

Fiind pl`tit` o garan]ie [i un avans de circa
2,2 milioane de euro la vremea respectiv` de c`tre
Concept SRL, {tefan Vuza a \ncercat s` blocheze
\n instan]` vânzarea [i s` r`mân` astfel cu banii
[i cu imobilele. 

A ]inut 2,2 milioane euro
blocate doi ani

Reprezentan]ii Concept SRL au reu[it \n cele
din urm` s` câ[tige \n instan]` atât punerea \n

practic` a contractului, precum [i recuperarea
banilor ]inu]i timp de doi ani de {tefan Vuza. 

|ncheierea contractului de vânzare-cump`rare
a fost autentificat` \n cele din urm` \n data de
23.09.2019, moment \n care a fost stabilit` [i
distribuirea sumelor. 

„Iasitex SA informeaz` ac]ionarii [i investitorii
asupra pre]ului total al acestei vânz`ri, care este
de 6.687.267 euro, exclusiv TVA achitat` astfel:
suma de 334,363 euro s-a achitat de Concept SRL
prin virament bancar \n contul Iasitex SA, cu titlu
de garan]ie de participare la licita]ie, iar suma de
1.915.636 euro s-a achitat de Concept SRL prin
virament bancar \n contul Iasitex la data de
15.12.2017”, se arat` \n raportul de vânzare realizat
\n cazul Iasitex.

Restul banilor au revenit tot \n conturile Iasitex,
dar care sunt acum blocate de b`ncile comerciale.
„Diferen]a de 4.437.267 euro se va achita prin
virament bancar \n contul Iasitex SA, deschis la
BRD GSG, din credit acordat cump`r`torului de
Garanti Bank”, se mai arat` \n raportul realizat la
Iasitex SA.

Obligat s` respecte \n]elegerea

Concept SRL a achizi]ionat astfel o hal` filatur`
piept`nat` [i finisaj fire de peste 16.000 mp, plus
un teren de 17.000 mp. Totodat`, \n vânzare a
fost inclus` o alt` hal` filatur` de 3.600 mp, cu
un teren de 4.000 mp, dar [i un teren intravilan
de peste 6.500 mp, al`turi de mai multe construc]ii.
Acestea se afl` pe platforma Iasitex SA \n zona
Bularga.

Pentru acestea, Concept SRL [i Iasitex SA au
convenit un pre] de aproape 6,7 milioane de euro.
Firma lui Bogdan Gheorghiu a pl`tit un avans de
2,25 milioane de euro. Restul de bani trebuiau
achita]i pân` anul trecut dac` Iasitex SA \[i
\ndeplinea obliga]iile legate de litigiile pe care le
avea.

S-a vândut [i ultima 
bucat` de teren

Asta nu s-a \ntâmplat la timp, iar Concept SRL
[i-a cerut banii pl`ti]i \n avans \napoi. S-a ajuns
\ns` \n instan]`. Mai mult, Vuza a depus [i el o
ac]iune \n instan]` prin care cerea rezolu]iunea
contractului, adic` desfiin]area lui. |n momentul de
fa]`, absolut toate bunurile imobile care au apar]inut
Iasitex SA au fost vândute. De ultimele tranzac]ii
f`cute chiar \n aceast` toamn` s-a ocupat \ndeaproape
socrul lui {tefan Vuza, care a fost trimis special
s` supravegheze ultimele vânz`ri. Reamintim c` o
alt` suprafa]` de aproape 30.000 mp [i cl`direa
principal` de birouri a fost vândut` anul trecut
c`tre Agroland Capital SA cu 5 milioane de euro.

Vlad ALEXA

Patronul unei firme de transport
persoane a fost luat pe sus de
c`tre lupt`torii de la SAS. Este
cercetat \ntr-un dosar de evaziune
fiscal`. S-au ridicat sume
importante, care ar fi rezultat din
activit`]i infrac]ionale. „La data de
7 noiembrie au fost efectuate
patru perchezi]ii domiciliare la
sediul [i punctele de lucru ale unei
societ`]i comerciale [i la
domiciliul administratorului.
Perchezi]iile au fost efectuate 
\ntr-un dosar penal \n care se
efectueaz` cercet`ri sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de evaziune
fiscal`”, spun reprezentan]ii IPJ.
Deocamdat`, afaceristul este
cercetat \n stare de libertate

Se strânge la]ul pentru un afacerist din Ia[i.
Constantin Dinte, patronul firmei de transport
Micedu, a fost vizitat pe data de 7 noiembrie de
c`tre poli]i[ti [i masca]i, \n cadrul unei ac]iuni de
perchezi]ie. 

Ace[tia au r`scolit punctele de lucru ale lui
Dinte [i domiciliul din zona Galata. Asta \n contextul
\n care pe numele afaceristului exist` un dosar
pentru evaziune fiscal`. Poli]i[tii au ridicat mai
multe bunuri, dar [i sume importante: 213.000 lei,
6.600 euro, 100 lire turce[ti. Banii ar rezulta din
activit`]i infrac]ionale. 

„La data de 7 noiembrie au fost efectuate patru
perchezi]ii domiciliare la sediul [i punctele de
lucru ale unei societ`]i comerciale [i la domiciliul
administratorului. Perchezi]iile au fost efectuate
\ntr-un dosar penal \n care se efectueaz` cercet`ri
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de evaziune
fiscal`. |n urma perchezi]iilor au fost ridica]i bani
[i bunuri”, a declarat Ioana B\lea, purt`torul de
cuvânt al Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului
(IPJ) Ia[i. La perchezi]ii au participat poli]i[ti de
la Serviciul de Investigare a Criminalit`]ii Economice
(SICE), lupt`tori de la Serviciul pentru Ac]iuni
Speciale (SAS), poli]i[ti de la Serviciul Rutier.
Deocamdat`, Dinte este cercetat \n stare de libertate.

Probleme [i cu Finan]ele

Constantin Dinte are probleme [i cu Fiscul
ie[ean. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
(AJFP) Ia[i a organizat o licita]ie pentru valorificarea
unor bunuri ce apar]in societ`]ii Riedler SRL,
controlat` de c`tre Constantin Dinte. Nu este prima
oar` când se organizeaz` procedura, dup` ce la
primele nu s-au \nregistrat ofertan]i. Va fi scos la
vânzare un microbuz, marca Wolkswagen, an
fabrica]ie 2007, 594.047 kilometri parcur[i, cu un
pre] de pornire de 23.775 lei. Lista este completat`
de un autobuz BMC, an fabrica]ie 2005, cu un
pre] de pornire de 18.900 lei. Fa]` de prima licita]ie,
pre]urile au fost diminuate cu 25 la sut`. Cea mai
important` firm` din portofoliu este Farmacom

Impex SRL. Anul trecut, firma a \nregistrat o cifr`
de afaceri de 1,9 milioane lei, profit de 45.925 lei,
datorii de 5,8 milioane lei, cu un num`r de 18
angaja]i. Apelat telefonic, Constantin Dinte nu a
r`spuns pentru a oferi un punct de vedere

|i place luxul

Din banii din transporturi, Constantin Dinte a
investit puternic în proprietatea personal` situat` pe
strada V`leni, zona Galata, unde mai mul]i poten]i
oameni de afaceri au vile. Pe o suprafa]` de aproape
2.000 mp, Dinte a construit o cas` modern`, demn`
de invidiat, cu demisol, parter [i etaj, evaluat` la

sute de mii de euro. A construit [i un bloc cu patru
etaje \n interiorul bazei Micedu, de pe strada Tabacului,
unde de]ine o suprafa]` de teren de 4.000 metri
p`tra]i. La un moment dat a avut probleme [i cu
proprii angaja]i. Ace[tia l-au acuzat c` nu pl`tea
contribu]iile la stat pentru salariul lunar. Totodat`,
nu ar fi declarat nici sumele \ncasate de la c`l`torii
care foloseu serviciile de transportat ale companiei
Micedu. Afaceristul controleaz` [i societ`]ile Micedu
Trans SRL, Compania Micedu SRL, Micedu Company
Turism SRL. |n majoritatea societ`]ilor apare ca
asociat [i so]ia lui Dinte, Mariana Dinte.

Ciprian BOARU

Sentin]\ [oc! R\zboi de 6 milioane de
euro `ntre bog\ta[ii Ia[ului! Un om de
afaceri celebru a pierdut o sum\ uria[\

EXCLUSIV! Masca]ii au intrat `n vila unui afacerist ie[ean! Au g\sit 
saco[e pline cu sume importante. Clipele de libertate `i sunt num\rate
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w Rezultate nea[teptate \n primul tur al alegerilor preziden]iale
\n jude]ul Ia[i

w Votul ie[enilor pentru desemnarea celor care au ajuns \n turul
doi al alegerilor preziden]iale a dus la un scor nea[teptat

w Ia[ul a avut o prezen]` de peste 43 la sut` la urne

w Primii doi candida]i care au intrat \n turul doi au ob]inut un
scor lini[titor [i \n jude]

w B`t`lia final` se va da peste dou` s`pt`mâni

w Mai jos ave]i scorurile pe jude]

Final` cu rezultat a[teptat pentru turul doi al
alegerilor preziden]iale. Klaus Iohannis se va duela
cu Viorica D`ncil` peste dou` s`pt`mâni, pentru
postul de pre[edinte al României \n urm`torii cinci
ani. Peste 300 de mii de persoane s-au prezentat
la urne \n cele 748 de sec]ii de votare deschise.
|n urma votului, jude]ul a fost câ[tigat de Klaus
Iohannis. Pre[edintele \n exerci]iu a fost urmat de
fostul premier Viorica D`ncil` [i de Dan Barna,
candidatul USR- PLUS. Conform rezultatelor
centralizate de Biroul Electoral Central [i Autoritatea
Electoral` Permanent`, la Ia[i au votat 335.703
(43.21 la sut`) din aleg`tori. Din ace[tia, 283.936
au votat pe listele permanente, 49.155 pe listele
suplimentare, iar 2.612 au votat cu urna special`.

Cum arat` votul la Ia[i?
Candidatul de la Ia[i a fost
b`tut de Bruynseels [i
Cump`na[u

|n urma centraliz`rii voturilor de la cele 748
de sec]ii de votare, cele mai multe voturi au ajuns
la Klaus Iohannis. |n afar` de Viorica D`ncil`,
Dan Barna, Mircea Diaconu [i Theodor Paleologu,
ceilal]i candida]i nu au reu[it s` rup` gura târgului.
De remarcat este c` [i candidatul originar din
Ia[i, C`t`lin Ivan, a fost b`tut f`r` drept de apel
la el acas`. Ivan a adunat pu]in peste 2.300 voturi
\n sec]iile din jude]. Culmea, Ramona- Ioana
Bruynseels a adunat peste 8.000 voturi, iar Alexandru
Cump`na[u a fost votat de aproape 5.000 de
persoane. Iat` care a fost distribu]ia final` a voturilor
pentru cei 14 candida]i pe jude]ul Ia[i:

Klaus Iohannis- 119.105 voturi (36.3 la sut`) 
Viorica D`ncil`- 70.344 voturi (21,4 la sut`)
Dan Barna- 58.126 voturi (17.7 la sut`)

Mircea Diaconu- 31.306 voturi (9.5 la sut`)
Theodor Paleologu- 25.622 voturi (7.8 la sut`)
Hunor Kelemen- 904 voturi (0.27 la sut`)
C`t`lin Ivan- 2.438 voturi (0.74 la sut`)
Ninel Peia- 1.166 voturi (0.35 la sut`)
Sebastian Popescu- 1.232 voturi (0.37 la sut`)
John Ion Banu- 1.029 voturi (0.31 la sut`)
Bogdan Stanoevici- 1.351 voturi (0.41 la sut`)
Ramona Bruynseels- 8.495 voturi (2.59 la sut`)
Viorel Cataram`- 1.667 voturi (0.50 la sut`)
Alexandru Cump`na[u- 4.981 voturi (1.51 la sut`)

Ce \nseamn` aceste voturi

B`t`lia final` se va da peste dou` s`pt`mâni
\ntre Klaus Iohannis [i Viorica D`ncil`. Raportat
le media pe ]ar`, PNL a reu[it s` scoat` un scor
mai bun fa]` de PSD la Ia[i. Liberalii au fost \n
media general`, \n vreme ce social-democra]ii au
luat cu trei procente mai pu]in fa]` de scorul lui
D`ncil` la general. 

Un calcul simplu arat` c` PNL a ob]inut pe
jude] un scor de 36.3 la sut` (118,673 voturi) din
745 sec]ii de votare num`rate. La nivel na]ional,
procentul lui Iohannis a fost de 36.6 la sut`.

PSD a ob]inut la nivelul jude]ului Ia[i 21,4 la
sut` (70.217 voturi din 745 sec]ii). La nivel de
]ar`, Viorica D`ncil` a luat un scor de 23.8 la
sut`. De aceast` dat`, PSD a fost cu circa 2,3 la
sut` sub scorul partidului. 

|n ceea ce-l prive[te pe Dan Barna, acesta a
adunat 17.7 la sut` din voturi (57.654 voturi). Pe
]ar`, Barna a adunat 13.9 la sut`. Candidatul USR-
PLUS a luat cu aproape 4 la sut` peste scorul
partidului. 

Preg`tiri pentru turul doi

Cei mai ferici]i dup` anun]ul rezultatelor au
fost cei de la PNL Ia[i. „M` bucur c` românii 

l-au votat pe pre[edintele Iohannis, c` ie[enii [i
moldovenii l-au votat pe Iohannis. Am credin]a c`
acest lucru va fi repetat la urm`toarele alegeri.
Le mul]umesc tuturor celor din echip`. Sunt convins
c` vom avea un rezultat foarte bun [i la Ia[i. |i
invit al`turi de noi pe to]i cei care cred c` putem
face un jude] mai bun, s` cread` \n proiectul
nostru. Noi ne bucur`m de prima pozi]ie \n turul
\ntâi, ne vedem \n turul doi”, a men]ionat Costel
Alexe, pre[edintele organiza]iei jude]ene PNL Ia[i.  

Social-democra]ii ie[eni s-au ar`tat \ncrez`tori
\n [ansa lor din turul doi. „Este o estimare. Noi
vom securiza voturile din urn`, vom num`ra [i
vom a[tepta rezultatul final. Este un rezultat a[teptat.
Ne vom califica \n turul doi. PSD a avut un
program coerent la guvernare. Au crescut pensiile,
au crescut salariile, num`rul firmelor. A crescut
[i num`rul persoanelor angajate. Ne dorim s`
continu`m programul de dezvoltare al României.
Am votat pentru prosperitate, nu pentru austeritate.
Am votat pentru deschiderea spitalelor, nu pentru
\nchiderea lor. Am votat pentru fiecare român. Ne
a[teptam la un procent peste 20 la sut`. Urmeaz`
\nc` dou` s`pt`mâni de munc`. Trebuie s` facem
proiectul pentru urm`toarele dou` s`pt`mâni”, a
ar`tat Maricel Popa, pre[edintele PSD Ia[i. 

PMP Ia[i: A contat 
aparatul de partid

Conducerea PMP Ia[i a ar`tat c` Theodor
Paleologu putea s` ob]in` mai mult \n urma acestui
tur de scrutin. A contat \ns` [i aparatul de partid
al PNL [i PSD, care a \nclinat balan]a \n favoarea
lui Iohannis [i D`ncil`. „Trebuie s` a[tept`m
num`r`toarea final`. Cert este c` Theodor Paleologu

a fost cel mai bun candidat prezentat în curs` de
c`tre un partid. A fost [i este un candidat onest.
Votul românilor a ar`tat alt` op]iune [i trebuie s`
ne asum`m cu to]ii rezultatul acestui vot. Vom
vedea cine va intra în turul 2. Sigur c` PMP-ul
nu va vota niciodat` cu PSD-ul, va fi o decizie
politic`. Ne întoarcem, îns`, la num`rarea votului,
s` vedem exact rezultatul final dup` turul întâi.

Noi am dorit s` ob]inem un scor cât mai bun,
chiar s` intr`m în turul 2. Ma[in`riile de partid
au fost cele care au concurat împotriva lui Theodor
Paleologu. Nu a[ putea spune c` sunt dezam`git,
sunt la fel ca oricare alt român care î[i dore[te
mai bine pentru ]ar`. Vom vedea dac` alegerea
f`cut` de români este cea bun` pentru România
sau este pur si simplu un exerci]iu prin care un
individ, un cet`]ean [i-a reînnoit mandatul”, a spus
Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i.

U[a \nchis` la USR

Pentru c` Dan Barna nu a intrat \n turul doi,
la filiala USR Ia[i a fost doliu. De altfel, sediul
USR de la Ia[i a fost \nchis! Membrii din partid
nu s-au adunat s` „s`rb`toreasc`” rezultatul votului!
De[i \n mai toate zonele din ]ar` membrii partidelor
politice s-au adunat \n sediile locale s` s`rb`toreasc`
rezultatul alegerilor, la Ia[i nu a fost a[a. La sediul
USR, lac`tul a fost pus pe u[`. Rezultatul votului
nu a fost deloc favorabil pentru USR [i cel mai
probabil membrii s-au gândit c` nu au niciun motiv
de bucurie, iar o \ntâlnire nu este potrivit` \n acest
moment. Pân` \n acest moment, candidatul USR
a ob]inut 16,4 procente, situându-se pe locul trei.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Rezultate [oc la alegerile preziden]iale.
Ia[ul a decis cine intr\ `n turul doi. 
La aceste scoruri nu se a[tepta nimeni

Cel mai c`utat infractor a formulat la finele
s`pt`mânii trecute o cerere la Curtea de Apel Ia[i.
Astfel, pe rolul instan]ei ie[ene a ajuns o contesta]ie
la executare formulat` pe numele lui Vasile Rodideal. 

Instan]a de judecat` a stabilit un prim termen
al procesului pentru data de 5 decembrie 2019.
Ulterior, magistra]ii vor analiza solicitarea [i vor
lua o decizie. 

Potrivit Poli]iei Române, Vasile Rodideal (58
de ani), cu dubl` cet`]enie, româno-moldovean`,
este unul dintre cei mai c`uta]i infractori, dup`
ce a fost condamnat la o pedeaps` rezultant` de
18 ani de temni]`. 

Planuri de asasinat 

Anchetatorii au sus]inut c`, în cursul anului
2005, Rodideal ar fi pus la cale, împreun` cu un

„locotenent”, planul de asasinare a afaceristului
ie[ean Francisc Tiberiu Cristodorescu. Cei doi ar
fi decis c` cel mai bun mod de a-l „aranja” pe
Cristodorescu ar fi aruncarea în aer a autoturismului
ie[eanului. 

„Cei doi le-au cerut unor parteneri din Republica
Moldova s` le fac` rost de un dispozitiv exploziv
comandat de la distan]` prin telecomand`. Partenerii
lui Rodideal au venit în Ia[i, au supravegheat
autoturismul lui Cristodorescu [i au f`cut planuri
pentru a-l ucide cu ajutorul substan]elor explozibile.
Ace[tia au renun]at la planul de aruncare în aer
a ma[inii prin explozibil deoarece în zon` au
observat mai multe patrule de Poli]ie [i nu se
puteau expune”, au precizat anchetatorii. 

Conform acestora, renun]ând la ideea cu
explozibilul, Rodideal le-ar fi cerut partenerilor

basarabeni s`-i fac` rost de câteva cartu[e [i o
arm` pentru a-l ucide pe Cristodorescu. „Locotenentul”
acestuia, Dumitru Chetreanu, ar fi f`cut rost de
48 de cartu[e, pe care le-ar fi îngropat în spatele
locuin]ei sale din municipiul Ia[i. 

Procurorii au organizat un flagrant de prindere
a celor doi. Potrivit anchetatorilor, motivul acestei
r`zbun`ri era o afacere e[uat` dintre Cristodorescu
[i Rodideal. Dup` desf`[urarea procesului, atât
Rodideal, cât [i „locotenentul” s`u au disp`rut.
Acesta din urm` a fost descoperit în Fran]a [i
adus în România de „masca]i”. 

Alte acuza]ii 

|ns` acesta nu a fost singurul dosar penal
\ntocmit de procurori pe numele lui Rodideal.
Acesta a fost acuzat \ntr-o alt` cauz` al`turi de

fostul [ef al V`mii Albi]a. Anchetatorii au sus]inut
c`, \n acest caz, ar fi aduse \n ]ar` TIR-uri cu
600.000 de pachete cu ]ig`ri. 

Continuarea pe www.bzi.ro
Ciprian NEDELCU

Exclusiv! Lovitur` de teatru! Cel mai c`utat infractor din Ia[i 
a contestat pedepsele primite din partea magistra]ilor! 
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Veste proast` pentru Cosmin Contra. Florin Andone este OUT
pentru dubla cu Suedia [i Spania. Atacantul român s-a accidentat
în meciul dintre Galatasaray [i Gaziantep, scor 2-0, [i nu va mai
veni la prima reprezentativ`. Decizia a fost luat` în urma unei
discu]ii dintre juc`tor [i staff-ul medical al echipei na]ionale.
Primul verdict în cazul accident`rii lui Andone este de leziune
par]ial` a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept.
Atacantul va mai face ast`zi un RMN, în Turcia. 

„Atacantul Florin Andone, titular pentru Galatasaray ieri în
deplasarea de la Gaziantep, s-a accidentat în startul partidei [i a
fost înlocuit în minutul 11. În urma dialogului dintre staff-ul
medical al echipei na]ionale [i cel al Galatei, primul diagnostic
pentru Florin este de leziune par]ial` a ligamentului colateral
intern de la genunchiul drept. În aceste condi]ii, din p`cate,
Andone este inapt pentru partidele României cu Suedia [i Spania
din preliminariile Euro 2020. R`mâne ca juc`torul s` fie supus
ast`zi, în Turcia, unui examen RMN pentru stabilirea exact` a
diagnosticului [i nu se va mai al`tura lotului la Mogo[oaia. Capul
sus, Florin! S`n`tate [i curaj! LUPTåM ÎMPREUNå!”, se arat`
în comunicatul postat de Federa]ie pe frf.ro.

Lotul României pentru 
dubla cu Suedia [i Spania

Cosmin Contra a convocat ini]ial 25 de juc`tori, iar odat` cu
accidentarea lui Florin Andone, selec]ionerul a r`mas doar cu 24
de fotbali[ti la dispozi]ie. Nu se [tie înc` dac` acesta va mai
chema pe cineva în locul atacantului.

Portari: Ciprian T`t`ru[anu (Lyon), Florin Ni]` (Sparta Praga),
Silviu Lung (Kayserispor)

Funda[i: Vasile Mogo[ (Cremonese), Romario Benzar (Lecce),
Adrian Rus (MOL Fehérvár), Ionu] Nedelcearu (FC UFA), Iulian
Cristea (FCSB), Andrei Burc` (CFR Cluj) Nicu[or Bancu (Universitatea
Craiova), Alin To[ca (Gazi[ehir Gaziantep)

Mijloca[i: Ciprian Deac (CFR Cluj), Ianis Hagi (Genk), R`zvan
Marin (Ajax Amsterdam), Tudor B`lu]` (Brighton), Dan Nistor
(Dinamo Bucure[ti), Alexandru Cicâld`u (Universitatea Craiova),
Alexandru Mitri]` (New York City FC), Florinel Coman (FCSB),
Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Constantin Budescu (Astra Giurgiu)

Atacan]i: Claudiu Ke[eru (Ludogorets), George Pu[ca[ (Reading),
Denis Alibec (Astra Giurgiu)

Preliminarii Euro 2020. Programul grupei F

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia,
Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România,
Suedia – Feroe (ora 21:45)

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Grupa Under 13 a clubului Politehnica Ia[i, format` din
copii n`scu]i în anul 2007, a participat la puternicul turneu
interna]ional „Utmost Cup”, competi]ie desf`[urat` în ora[ul
ucrainean Vinnytsya. Elevii antrenorilor Mihai Dr`goi [i Andrei
Minciun` au disputat [apte meciuri, dintre care patru în grupe,
clasându-se în final pe locul 12 din 25 de forma]ii. Politehnica
Ia[i a f`cut parte din grupa B, al`turi de forma]iile ucrainene
{ahtior Done]k, BRV-VIK, Vorskla Poltava [i Arsenal Kiev,
înregistrând o victorie, dou` remize [i un e[ec: 6-1 cu Arsenal
Kiev, 1-1 cu BRV-VIK, 0-0 cu Vorskla Poltava [i 1-5 cu {ahtior.

La finalul jocurilor din grup`, Poli Ia[i s-a clasat pe locul
3, cu 5 puncte [i un golaveraj 8-7, jucând în continuare în
meciurile de clasament pentru locurile 9-16.

Au pierdut ultimul meci 
la loviturile de departajare

În primul meci, ie[enii au învins forma]ia moldovean`
Zimbru Chi[in`u cu 1-0, apoi au cedat cu 2-4 la Metalurg
Zaporoje (Ucraina), dup` ce au condus cu 2-0, iar în ultimul
meci au pierdut la loviturile de departajare cu echipa ucrainean`
BRV-VIK, scor 3-4, dup` 1-1 la finalul timpului regulamentar.
Tot cu 1-1 s-a terminat meciul direct dintre cele dou` echipe
[i în faza grupelor.

„A fost un turneu reu[it, la care au participat 25 de echipe
din Ucraina, Republica Moldova [i România, acestea fiind
împ`r]ite în 5 grupe. Edi]ia din acest an a fost a doua în
care s-a jucat în sistem 11 la 11, printre participantele la
turneu reg`sindu-se [coli de fotbal importante din estul Europei,
între care {ahtior Done]k, Metalurg Zaporoje, Metalist Harkov
sau Arsenal Kiev”, a declarat antrenorul principal al echipei
ie[ene, Mihai Dr`goi.

Lotul ie[enilor

Antrenorii Mihai Dr`goi (principal) [i Andrei Minciun`
(secund) au deplasat în Ucraina un lot format din urm`torii
juc`tori: Mor`ra[u C`t`lin, Gherman Fabyan (portari), Timofte
Rare[, Dobrea Denis, Matei Robert, Pl`mad` Drago[, Boz
Andrei, Olariu Mario, Gheorghiu [tefan, Petril` Mario, Urbanovici
Ianis, Bar`u Victor, Amironesei M`lin, Ple[ca David, Ciap`
Matei, Giurgiuveanu Emy, Ilie Vlad [i Vasilachi Yanis.

Juniorii de la
Politehnica Ia[i au
disputat 7 meciuri
tari la un puternic
turneu \n Ucraina

Florin Andone, OUT pentru
dubla cu Suedia [i Spania!
Anun]ul de ultim\ or\
f\cut de FRF
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Iar a sim]it miros de ca[caval. 
Ce combina]iune vrea s` fac`

Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva informa]iuni
tare incitante de pe la noi de prin Târg, care au agiuns de
curând [i pe la urechiu[ele noastre. Ei, de data asta, babele
o s` v` spun` câte ceva despre un nene, pe care vi l-am mai
prezentat noi [i cu alt` ocaziune, pe numele dumnealui D`nu]
Scurtu. Cic`, de data asta, nenea Scurtu e pus pe f`cut ca[caval
gr`mad`, de când cu noile schimb`ri pulitice din ]`ri[oara
noastr`. Cic` nenea ista a sim]it miros mare de ca[caval [i
se laud` la toat` lumea c` va mai da un tun important. Ei,
dumnealui crede c` schimb`rile istea sunt o oportunitate pentru
dumnealui, ca s`-[i mai traduc` câteva c`r]ulii, \n cine [tie ce
limbi ne[tiute [i necitite de nimeni de pe mapamond. Cic`
nenea ista chiar crede c` o s`-i mearg` [i de data asta, dar
babetele \i transmit c` mai bine ar sta lini[tit, c`, f`r` r`utate,
hârtie igienic` exist` peste tot. 

S-a f`cut tare de râs. 
Oamenii nici nu i-au deschis u[a

|n continuarea rubricii de azi, babele bârfitoare vor s` v`
mai transmit` câteva lucru[oare tare simpatice, tot de prin
urbea noastr` drag`, unde se \ntâmpl` foarte multe lucruri
care merit` povestite. Ei, de data asta, babetele o s` v` spun`
câte ceva despre un nene, pe care vi l-am mai prezentat noi
[i cu alt` ocazie, care are ni[te aspira]iuni mari, de se tot
viseaz` brimar peste Târgul nostru. Dac` nu v-a]i prins despre
cine este vorba, babetele vi-l prezint` pe nenea Mariusic`
Brobodea, care din nou [i-a pus omule]ii la treab`. Ei, zilele
trecute, nenea ista s-a dus printr-un cartier din urbea noastr`,
unde i-a pus pe Z`rz`nel Timofmuc [i pe nenea Ign`]el s`
scoat` oamenii din case, ca s` aud` cu to]ii ce are de zis.
Cic` i[tea doi s-au dus din u[` \n u[`, dar mai nimeni nu i-
a b`gat \n seam` [i oamenii n-au vrut nici s` le deschid`
u[ile. Ei, uite a[a, nenea Brobodea s-a trezit cu vreo patru
omule]i, care nici nu locuiau prin zon`, cule[i de pe strad`
pentru câ]iva leu]i. Dar, despre ac]iunile istea o s` v` mai
zicem noi, \n edi]iile care urmeaz`...

E mare zarv` prin spetalul ista. 
Oamenii nu mai rezist`

La final de rubricu]`, babele bârfitoare vor s` v` mai zic`
ni[te treburi tare simpatice, tot de prin urbea noastr` drag`,
pe care le-am aflat [i noi de pu]intic` vreme, de pe la unii
omule]i care ne mai calc` [i nou` pragul. Ei, cic` pe la un
spetal prevat din Târgul nostru, peste care e st`pân nenea
Venerel L`bu], se \ntâmpl` ni[te chestiuni tare interesante.
Cic` angaja]ii de pe acolo se plâng c` n-au pe ce pune mâna,
[i aici nu ne mai referim la lefurile lor. Cic`, prin spetal s-a
pus praful prin sertare, c` nu mai exist` consumabele [i alte
tratamente. Babetele au mai auzit c` dumnealor sunt nevoi]i
s` improvizeze, [i c` nimenea nu-i ascult`. Acum, cic` pe acolo
mul]i vor s` se fac` disp`ru]i, c` nu mai rezist` a[a, chiar
dac` nenea L`bu] \ncearc` s`-i am`geasc` pe to]i...
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Bursa bârfelor

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

Un individ care are dubl` cet`]enie, româno-american`, nu a
sc`pat de pedeaps`. |n schimb, magistra]ii din cadrul Cur]ii de
Apel Ia[i au decis s` \i \napoieze acestuia accesoriile pentru arme! 

Astfel, la finele s`pt`mânii trecute, judec`torii ie[eni au admis
apelul formulat de Florinel Olaru. „Instan]a \nl`tur` dispozi]ia
privind confiscarea special` a unui amortizor, a unei truse metalice
cu inscrip]ia universal cleaning kit, destinat` pentru între]inerea
armelor de foc [i a [ase tocuri de pistol de culoare neagr`.
Dispune restituirea acestor bunuri inculpatului. Men]ine celelalte
dispozi]ii ale sentin]ei penale apelate. Dispune încetarea m`surii
controlului judiciar dispus` împotriva inculpatului”, au precizat
magistra]ii ie[eni. 

|n urm` cu câteva luni, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Vaslui au dispus condamnarea lui Florinel Olaru, alias Noble
Nathaniel Florin (cum este cunoscut potrivit autorit`]ilor americane)
la doi ani [i opt luni de închisoare, cu suspendare, dar [i la o
amend` penal` de 3.700 de lei, echivalentul a 370 de zile-amend`,
pentru nerespectarea regimului armelor [i muni]iilor [i contraband`
calificat`. 

De asemenea, prima instan]` a dispus confiscarea de la acesta
a unor arme, a sute de cartu[e [i a altor accesorii. Individul a
fost re]inut pe data de 15 septembrie 2018, apoi a fost arestat
preventiv \ntre 16 septembrie [i 12 decembrie 2018, dup` care,
\ntre 19 februarie [i 22 aprilie 2019, a fost plasat \n arest la
domiciliu. 

De unde a pornit iure[ul 

Florinel Olaru, de 53 de ani, cu ceta]enie româno-american`,
a intrat \n vizorul anchetatorilor \n 2018. Individul, acuzat de
americani, la începutul anului 2018, c` ar fi f`cut declara]ii false
într-un dosar de faliment. 

Potrivit oamenilor legii, în perioada 1988-2018, Florinel Olaru
a locuit în SUA, iar, în aprilie 2018, a hot`rât s` revin` în România.
Decizia de a reveni în România a luat-o la scurt timp dup` ce,
pe numele s`u, autorit`]ile americane au declan[at o anchet`. 

Înainte de a p`r`si teritoriul SUA, Olaru [i-ar fi trimis toate
bunurile din SUA în Europa cu vaporul. În ciuda m`surilor de
securitate americane, Florinel Olaru a reu[it s` ascund` un întreg
arsenal de muni]ie în rulot`, iar vehiculul a trecut „ca prin brânz`”
de controale, potrivit anchetatorilor. Dup` aproximativ o lun` de
la sosirea sa în România, au ajuns [i bunurile trimise de Olaru
cu vaporul din SUA. 

La scurt timp, b`rbatul [i-a amplasat rulota [i câteva vehicule
pe un teren al unui localnic din satul Lacu Babei. Olaru voia s`
cumpere respectiva suprafa]` de teren, dar nu a mai apucat,
deoarece a fost reclamat la Poli]ie. 

Ciprian NEDELCU

Zeci de amenzi au fost `mp\r]ite de c\tre poli]i[ti
Poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier Ia[i

au ac]ionat pentru cre[terea gradului de
siguran]` rutier` pe drumurile publice. În
cadrul ac]iunii au fost aplicate 85 de sanc]iuni,
în valoare total` de 22.595 de lei, dintre
care 44 pentru nerespectarea legisla]iei

rutiere de c`tre pietoni, dou` pentru
neacordarea prioritate de trecere pietonilor
[i 39 pentru alte abateri. 

De asemenea, au fost re]inute 4 permise
de conducere. Spre exemplu, un b`rbat,
de 37 de ani, din municipiul Ia[i, a fost

sanc]ionat contraven]ional, cu amend` în
cuantum de 290 de lei, conform O.U.G. nr.
195/2002, deoarece a traversat strada Sfântul
Laz`r, din municipiul Ia[i, prin loc nepermis
pietonilor.

Drago[ SAVIN

Cet\]ean american, condamnat
la Ia[i din pricina unor arme!
Judec\torii au decis s\ `i
`napoieze acesorii ale armelor! 
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