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O firm` din Pa[cani a
reu[it s` atrag` zeci de
nemul]umiri. Site-ul chic-
diva.ro este destinat \n
special femeilor. Clien]ii
sunt nemul]umi]i pentru
c` nu primesc produsele,
iar banii achita]i nu sunt
returna]i. „Nici pân` \n
prezent nu mi-au returnat
banii, de[i le-am trimis
mail-uri \n repetate
rânduri”, a spus D. Toma

Una din marile aglomer`ri
urbane din zona
metropolitan` a ajuns s`
se confrunte cu un
adev`rat dezastru
ecologic. Mun]i de gunoaie
au ap`rut \n ultimele zile
\ntr-o zon` apropiat` de
Aeroportul Interna]ional
Ia[i. Inspectorii de mediu
s-au luat cu mâinile de cap
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O firm` din
Ia[i dedicat`
divelor trage
]eap`
clien]ilor

Un monument
istoric, gata
s` fie \ngropat
sub un morman
de de[euri

EVENIMENT

{i-a luat fata
nev`z`toare
de mân` [i a
dus-o \n
cabinetul
medicului!Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Cer par]ial noros
Max: 8 grade C
Min: 2 grade C

VREMEA
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Mi[c`rile de protest din
Justi]ia ie[ean` iau
amploare dup` ce ieri
dup`-amiaz` a fost votat
proiectul de lege care
taie pensiile speciale ale
magistra]ilor [i
grefierilor. |ncepând de
ieri, judec`torii refuz` s`
mai judece dosarele care
nu sunt urgente

Toate
procesele
care nu sunt
urgente sunt
blocate! 
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Agen]ia de turism Christian
Tour, implicat` \ntr-un
scandal de propor]ii la Ia[i!
Daune morale pentru o
excursie ratat` \n Fran]a!
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Cea mai titrat` echip` a
Ia[ului are de ieri o nou`
conducere. Fostul director
de dezvoltare din cadrul
Federa]iei Române de
Fotbal, Ciprian Paraschiv, a
preluat frâiele echipei
fanion din dealul Copoului.
Ciprian Paraschiv a expus
[i primele planuri pentru
clubul ie[ean. Principala
]int` este accederea \n
cupele europene 

O nou` echip` de conducere la vârful
celei mai titrate echipe a Ia[ului. Fosta
glorie a Politehnicii Ia[i, Ciprian Paraschiv,
a preluat frâiele clubului aflat \n prima lig`
de fotbal a României. 

Ciprian Paraschiv a fost numit recent
\n func]ia de pre[edinte al clubului de
fotbal, el venind din cadrul Federa]iei
Române de Fotbal, unde a ocupat func]ia
de manager de dezvoltare. Paraschiv l-a
\nlocuit pe Adrian Ambrosie, acesta fiind
numit manager executiv al clubului. Prezentat
ieri la Palatul Roznovanu, Ciprian Paraschiv
[i-a prezentat principalele obiective pe care
le are \n noua calitate la clubul din dealul
Copoului. „Mi-a[ dori s` avem o strategie
pe ticheting de exemplu. Este normal s`
folosim vânzarea de bilete online, s` avem
o strategie pe marketing, pe vânz`ri. Este
un moment zero pentru Politehnica Ia[i [i
sper ca sponsorii s` se bat` pentru acest
club. Va trebui f`cut` o strategie a clubului,
un centru de copii [i juniori, acesta fiind
o ]int` pincipal`”, a spus Ciprian Paraschiv,
noul pre[edinte al clubului de fotbal Politehnica
Ia[i. 

Obiectivele noului 
[ef de la Poli

Ciprian Paraschiv [i-a prezentat [i
obiectivele pe care le are la echipa fanion
a ora[ului. „Am obiective fixate pe termen
scurt, mediu [i lung. Pe termen scurt
\nseamn` un an, pe termen mediu \nseamn`
trei ani, iar pe termen lung \nseamn` cinci
ani. |mi doresc pe termen scurt ca echipa
s` r`mân` \n Liga 1 [i s` avem un echilibru
financiar. Pe termen mediu \mi doresc s`
avem o academie de copii [i juniori \n
primele cinci din ]ar`. Pe termen lung \mi
doresc s` juc`m \n cupele europene. Aceste
obiective vor trebui coordonate cu cifre [i
cercet`ri. Ia[ul trebuie s` aib` o echip`
care s`-[i permit` s` atace cupele europene”,
a men]ionat Ciprian Paraschiv. Acesta a
ar`tat [i c` cel mai important aspect ]ine
de crearea unei echipe pe model de afaceri
pentru ca Ia[ul s` ajung` \n topul fotbalului
românesc.

Datoriile au sc`zut

Primarul Mihai Chirica a men]ionat c`
datoriile echipei au sc`zut foarte mult [i
c` situa]ia se va redresa pentru ca Politehnica
s` poat` lupta de la egal la egal cu echipele
mari din prima lig` de fotbal. „Este o
situa]ie mult mai bun` la club. Avem datorii
de sub un milion de euro. E o situa]ie
care ne angajeaz` s` avem rezultate, sunt
salarii restante de circa 40 de mii de euro.
Eu nu voi fi persoana care \[i va da cu
p`rerea niciodat` pe partea de organizare
a clubului, ci voi \ncerca s` fiu un sprijin
pentru echip`. Nu o s` m` vede]i la vestiar
s`-mi dau cu p`rerea. Echipa trebuie s`
aib` un lider de reprezentare [i acesta este
pre[edintele. Pe fiecare compartiment \n
parte, pre[edintele [i directorul executiv
vor trebui s`-[i exprime p`rerea [i s` caute
solu]ii”, a men]ionat edilul Mihai Chirica.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Municipalitatea ie[ean` a declarat r`zboi total firmelor
care presteaz` activit`]i de videochat. Conducerea Palatului
Roznovanu a emis un proiect de hot`râre prin care va dispune
interzicerea reclamelor pentru videochat \n ora[. Edilul Mihai
Chirica a explicat de ce s-a ajuns la o asemenea decizie. „Am
promovat un proiect de hot`râre de interzicere a publicit`]ii
unui obiect de activitate de tip videochat. Am promovat un
proiect de hot`râre de interzicere a oric`rei forme de publicitate
pe raza municipiuluI Ia[i, chiar dac` este f`cut` pe domeniul
public, privat, pe vehicule sau pe suprafa]a unor cl`diri. Chiar
dac` acestea sunt private, dar au expunere public`, va fi
interzis acest tip de reclam`. Amenzile sunt maxim cât prevedre
legea, respectiv \ntre 2.400 lei minim [i 2.500 lei maxim”, a
spus primarul Mihai Chirica.

R`mân f`r` ma[ini

Edilul s-a referit [i la firmele care fac aceast` reclam` [i
prin intermediul unor autoturisme \n special \n zona campusurilor
universitare. Patronii acestor societ`]i pot r`mâne [i f`r`
autoturisme, acestea urmând a fi ridicate de Poli]ia Local` [i
Servicii Publice SA. „Am sim]it o agresivitate foarte mare \n
ultima perioad` din partea celor care fac aceast` activitate.
Eu nu o pot cataloga ca o activitate economic`. Ei au trecut
bariera bunului sim] f`când promovare \n campusurile universitare
[i pe lâng` [coli, \n zone \n care lumea se duce cu copiii,
parcuri [i alte zone de agrement. S-a observat aceast` agresivitate
mai ales la debutul anului universitar, ceea ce m-a [i determinat
s` iau aceast` decizie. |ncepând cu data aprob`rii proiectului,
Poli]ia Local` devine \mputernicit` s` aplice amenzi. Vom
merge pân` la desfiin]area lor la executor, ridicarea ma[inilor
etc. Nu vrem s` devenim punct european de referin]` \n ceea
ce prive[te activitatea de videochat, cam-chat etc., unde
moravurile u[oare sunt promovate mult prea u[or”, a ad`ugat
edilul Ia[ului. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Prim\ria declar\ r\zboi
firmelor de videochat.
Ma[inile pline de
reclame vor fi ridicate

Firmele de videochat nu vor mai putea s`-[i
fac` reclam` pe str`zile din Ia[i. Primarul
Ia[ului a decis interzicerea total` a reclamelor
de acest gen \n municipiu. Se va trece pân` [i
la ridicarea ma[inilor care promoveaz`
aceast` activitate

Schimbare radical\ la
Politehnica Ia[i. Noua
conducere taie `n carne
vie. Proiect pe cinci ani
la clubul din Copou
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Nr. 330371 / 27.01.2020

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI

IMOBILE
Anul 2020 luna ianuarie ziua 27

În temeiul prevederilor art.250 alin.(2) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedur` fiscal`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, v` facem cunoscut c` în ziua de 12, luna februarie,
ora 10.00, anul 2020, în localitatea Iasi, b-dul Nicolae Iorga,
nr.10C, se vor vinde la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile:

A) proprietate imobiliar` - apartament nr.45, bun comun situat
în municipiul Ia[i, str.Canta, nr.60A, bl.c`min nefamilisti, et.3,
jude]ul Ia[i, având suprafa]a util` de 16,00 m.p.(suprafa]a din
Cartea Funciar` pe hârtie este de 15,79 mp), împreun` cu cota
de teren aferent` de 6,73 mp, în proprietate [i cota indiviz` din
p`r]ile [i dependin]ele comune ale imobilului bloc, identificat cu
num`r cadastral 147/1/3/45, înscris în Cartea Funciar` nr.122069-
C1-U12 (provenit` din conversia pe hârtie a C`r]ii Funciare
nr.39144) a municipiului Ia[i, de]inut în baza Contractului de

Garantare pentru achizi]ia de locuin]e PC4_27799 din data de
07.03.2012, finan]ator F.N.G.C.I.M.M. IFN S.A. [i BCR, evaluat
la suma de 66.522,00 lei (exclusiv TVA).

Pre] de pornire a treia licita]ie 33.261,00 lei (exclusiv TVA).

Creditori 4 Sarcini 5

ANAF – A.J.F.P. Ia[i BCR Ipotec` conform 
contractului de garantare 
nr.PC4-27799/07.03.2012

SC EOS KSI Actele administrative
România S.R.L. nr.119/2014/25.09.2017 

[i nr.618/2014/07.10.2014, 
emise de c`tre BEJ Darie Andreea

Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare.

Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop [i
pân` la acel termen s` prezinte oferte de cump`rare.

Pentru participarea la licita]ie ofertan]ii depun, cu cel pu]in
o zi înainte de data licita]iei, urm`toarele documente:

a) oferta de cump`rare;
b) dovada pl`]ii taxei de participare sau a constituirii garan]iei

sub forma scrisorii de garan]ie, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN

RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar D.G.R.F.P.Ia[i
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, cod de identificare
fiscal` 45409098, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul

unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului;
e) pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare

tradus în limba român`;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de

identitate;
g) pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe actul de

identitate/pa[aport;
h) declara]ia pe proprie r`spundere a ofertantului prin care

certific` faptul c` nu este persoan` interpus` cu debitorul.
Cump`r`torului îi revine obliga]ia de a respecta prevederile

legale speciale, cum ar fi obliga]iile de mediu, obliga]iile de
conservare a patrimoniului na]ional sau altele asemenea.

Alte informa]ii de interes pentru cump`r`tor, dup` caz: nu
este cazul.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi, din b-dul Nicolae
Iorga, nr.10C, parter, camera P16, telefon  0232/213332, int.5132.

Data afi[`rii: 27.01.2020
Conduc`torul organului de executare,              

Baschir Craciun Madalina

Una din marile aglomer`ri urbane din zona
metropolitan` a ajuns s` se confrunte cu
un adev`rat dezastru ecologic. Mun]i de
gunoaie au ap`rut \n ultimele zile \ntr-o
zon` apropiat` de Aeroportul Interna]ional
Ia[i. Inspectorii de mediu s-au luat cu
mâinile de cap

Un adev`rat dezastru ecologic a ap`rut la marginea municipiului
Ia[i. Mun]i de gunoaie, de[euri adunate cu s`pt`mânile [i o
nep`sare total` din partea autorit`]ii locale. |n comuna Aroneanu,
\ntr-o zon` apropiat` de Aeroportul Interna]ional Ia[i, au ap`rut
peste noapte tone \ntregi de de[euri aruncate. Imaginile sunt
dezolante, \ntreaga zon` fiind aproape acoperit` de gunoaie. Practic,
o zon` situat` \n apropiere de un monument istoric al Ia[ului a
devenit una plin` de de[euri, dup` ce localnicii au confundat-o
cu o groap` de gunoi, iar prim`ria comunei nu a luat nici cea
mai mic` m`sur` pentru remedierea situa]iei. Culmea este c`
primarul Benoni Moruzi nu a schi]at vreun gest pân` când nu a
fost luat la \ntreb`ri de comisarii G`rzii de Mediu pentru dezastrul
ecologic.

Co[mar v`zut din avion

Localnicii arat` cu degetul spre prim`rie, cerând luarea unor
m`suri urgente. „Este un dezastru ce se vede [i din avion, numai
de la prim`rie nu se vede. Zona de la strada Alexandru L`pu[neanu
din fa]a bisericii «Sf. Nicolae» este un dezastru total. Se vede cu
ochiul liber totul pân` se ajunge la p`dure”, a ar`tat un localnic
din Aroneanu. {i asta nu este tot. Oamenii au ar`tat c` aproape
toat` zona din jurul comunei arat` la fel. „Sunt mun]i de gunoaie
dinspre p`durea Ciric, zona Gheorgheasa, care e focar de infec]ie
etc. Sunt atât de multe gunoaie, \ncât ar fi nevoie de zeci de
oameni [i zeci de zile s` se simt`. Poate \n var` se reia ac]iunea,
dar dac` cei care arunc` sunt mai mul]i decât cei care strâng,
atunci este degeaba”, a mai spus un localnic. 

Realitate crunt`

Cel mai afectat pare a fi un monument istoric din zon`.
Biserica „Sf. Nicolae” din Aroneanu, veche de secole, se afl` \n
apropierea zonei unde s-au aruncat de[eurile respective. Biserica
construit` la finalul secolului al XVI-lea se afl` pe lista monumentelor
istorice.

„Este inadmisibil modul \n care domnul primar se ocup` de
tot ceea ce \nseamn` comuna noastr`. Am avut probleme foarte
mari legat de firma care se ocup` cu ridicarea gunoiului din
comun`. A [tiut s` cear` bani, dar mul]i am fost nevoi]i s` ne
ducem singuri gunoiul, cu ma[inile proprii, \n Ia[i. |ntr-adev`r,
sunt oameni care arunc` gunoiul \n apropierea p`durii, dar primarul
nu face nimic pentru a remedia aceast` problem`. Mul]i dintre
cei care arunc` sunt apropia]ii lui”, a spus Nicoale G., locuitor
al comunei Aroneanu.

Se cer m`suri urgente

Garda de Mediu a luat deja m`suri [i a dispus prim`riei s`
cure]e zona \n totalitate. Prim`ria condus` de Moruzi trebuie s`
salubrizeze por]iunea respectiv` pân` la \nceputul lunii februarie
pentru a nu primi amend` de la institu]iile de control. „|n urma
controlului efectuat la adresa men]ionat`, \n sesizare s-a constatat
c` cele sesizate se confirm`, \n sensul c` au fost identificate
de[euri abandonate \n cantit`]i apreciabile. |n urma desf`[ur`rii
procedurii de control au fost impuse m`suri de remediere de
c`tre Prim`ria Aroneanu, \n sensul salubriz`rii zonei pân` \n prima
s`pt`mân` a lunii februarie”, au ar`tat cei de la Comisariatul
Jude]ean Ia[i al G`rzii de Mediu. Cei de la Aroneanu au o
problem` [i \n ceea ce prive[te autoriza]iile de locuin]e din zona
de servitute a Aeroportului Interna]ional Ia[i. O decizie luat` de
instan]` \n urm` cu câteva s`pt`mâni a f`cut ca o familie care
a primit autoriza]ie de la prim`ria condus` de Moruzi s` fie
nevoit` s` \[i d`râme locuin]a. |n aceast` spe]` mai sunt [i alte
câteva zeci de familii, situa]ia fiind una extrem de \ncurcat`. 

Vlad ROTARU

Dezastru ecologic lâng\
municipiu. Un monument
istoric, gata s\ fie `ngropat
sub un morman de de[euri

Autorit`]ile ie[ene au trecut la luarea unor m`suri pentru
prevenirea infec]iei cu coronavirusul, care deja face ravagii
pe continentul asiatic. Ieri, primarul Mihai Chirica a convocat
o [edin]` a Comitetului Local pentru Situa]ii de Urgen]`
(CLSU) tocmai pentru a se g`si [i lua m`surile necesare \n
acest caz. De asemenea, autorit`]ile ie[ene au impus [i m`suri
de prevenire a gripei sezoniere [i virozelor respiratorii. La
[edin]` au fost convoca]i reprezentan]i ai Prim`riei municipiului
Ia[i [i ai societ`]ilor comerciale municipale, Direc]iei de
S`n`tate Public` (DSP), institu]iilor de ordine, furnizorilor de
utilit`]i [i altor institu]ii deconcentrate.

Fonduri suplimentare 
pentru direc]iile prim`riei

Direc]ia de Asisten]` Social` (DAS) va primi fonduri
suplimentare pentru a achizi]iona stocuri suplimentare de
materiale necesare pentru dezinfectare, m`[ti [i m`nu[i de
protec]ie pentru cele 90 de cabinete de medicin` [colar`. De
asemenea, în colaborare cu DSP [i Inspectoratul {colar,
municipalitatea va distribui solu]ii dezinfectante pentru înc`l]`minte
la toate intr`rile în unit`]ile [colare [i va asigura stocuri cu
dezinfectan]i pentru mâini (dozatoare), solu]ii de igienizare a
spa]iilor comune, precum [i produse de igien` personal`.
Municipalitatea va ini]ia o campanie de con[tientizare [i educare
prin tip`rirea [i distribuirea unor afi[e [i flyere cu informa]ii
despre modalit`]ile de protejare împotriva noului coronavirus,
gripei sezoniere [i virozelor respiratorii.

Toate direc]iile Prim`riei [i societ`]ile comerciale municipale
vor achizi]iona [i folosi dezinfectan]i pentru igienizarea ghi[eelor,
mânerelor u[ilor etc. [i vor amplasa la intr`ri dozatoare cu
dezinfectan]i pentru mâini. Salubris SA va trece [i la dezinfec]ia,
dar [i deratizarea punctelor gospod`re[ti. EcoPia]a SA va
amenaja solu]ii dezinfectante pentru înc`l]`minte la intr`rile
în pie]e, va controla fluxul clien]ilor [i va acorda o aten]ie
deosebit` igieniz`rii [i dezinfect`rii tarabelor, cântarelor etc.

Igienizare \n autobuze [i tramvaie

Primarul Mihai Chirica a dispus Companiei de Transport
Public (CTP) ca mijloacele de transport în comun s` fie
igienizate [i dezinfectate în mod continuu în urm`toarea
perioad` pentru a diminua puterea de r`spândire a noului
coronavirus, gripei [i virozelor respiratorii. În fiecare noapte,
dup` retragerea la garaj, respectiv depou, autobuzele [i
tramvaiele sunt igienizate [i dezinfectate cu solu]ii profesionale
pe baz` de alcool, respectiv oxigen activ. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Panic\ `n municipiu.
M\suri extreme pentru
prevenirea infec]iei cu
virusul mortal din China
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ANUN}

R.A. AEROPORTUL IASI organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi: 

- 1 post Sef Serviciu Dezvoltare, studii superioare de lunga
durata in domeniu tehnic sau economic, vechime intr-un post
de studii superioare de 7 ani, experienta pe un post de
conducere de 3 ani; 

- 1 post Sef Birou Supraveghere si Coordonare de Securitate,
studii superioare de lunga durata, vechime pe un post de
conducere de 3 ani; 

- 1 post Electrician, studii medii de specialitate sau calificare
in profesia de electrician, experienta 3 ani in domeniu.

- 1 post Inspector de specialitate Arhivist, studii superioare,
vechime in munca de minim 3 ani.

- 1 post Inspector de specialitate Achizitii Publice, studii
superioare, vechime 3 ani(studii superioare). 

Data-limita pentru depunerea dosarelor 12.02.2020, ora
15.oo, la Comp. Resurse Umane al R.A. Aeroportul Iasi, str.
Moara de Vant, nr. 34. 

Data, ora si locul probei scrise 19.02.2020, la ora ce va fi
comunicata odata cu anuntul privind rezultatele sectiei dosarelor
de concurs, la sediul R.A. Aeroportul Iasi; 

Relatii suplimentare la Comp. Resurse Umane, telefon
0232/271590, int. 112. 

Pagina de internet: www.aeroport.ro, sectiunea „Cariere”.

Clinica de Oftalmologie din Ia[i, luat` cu
asalt! Sute de pacien]i au trimis scrisori
medicilor [i-i implor` s`-i salveze

Mediatizarea transplanturilor care au avut loc \n ultima perioad`
a stârnit situa]ii greu de imaginat. Sute de ie[eni [i pacien]i din
toat` ]ara au luat cu asalt Clinica de Oftalmologie a Spitalului „Sf.
Spiridon” din Ia[i. Zilnic, \n cabinetul medicilor intr` pacien]i care
le cer dispera]i ajutorul. Al]ii, care provin din alte ora[e [i nu pot
ajunge din varii motive la Ia[i, trimit scrisori spitalului, implorându-
i s` le ofere ajutorul. Vorbim despre persoane nev`z`toare sau
despre persoane cu probleme grave de vedere. Povestea unei
tinere nev`z`toare a \nduio[at medicii ie[eni de[i nu i-au putut [i
nu \i vor putea vreodat` oferi ajutor.

P`rin]ii dispera]i nu accept` adev`rul

Ieri, \n Clinica de Oftalmologie a Spitalului „Sf. Spiridon” a
intrat o mam`, ]inându-[i strâns fiica de mân`. Aceasta a explicat
medicilor c` a auzit c` se face transplant de cornee [i \[i dore[te
acest lucru [i pentru fiica sa nev`z`toare. Cu greu medicii au
reu[it s` o conving` pe femeia plin` de speran]` c` fiica ei nu
va putea primi ajutorul. „O pacient` \n vârst` de 24 de ani a venit
ieri, \nso]it` de mama sa, la Clinica de Oftalmologie. Tân`ra este
diagnosticat` cu o complica]ie a retinopatiei prematurit`]ii. Practic,
aceasta a fost n`scut` prematur [i din cauz` c` \n acea perioad`
nu se [tia c` dozarea oxigenului este important`, aceasta a suferit
de o dezlipire de retin` total`. Cu un ochi vede doar umbre, iar
cu cel`lalt deloc. Cu greu am explicat mamei c` un transplant de
cornee nu o poate ajuta, deoarece la retin` exist` o problem`, nu
la cornee”, spune dr. Camelia Bogd`nici, {efa Clinicii de Oftalmologie
de la Spitalul „Sf. Spiridon” Ia[i.

Copii din toat` ]ara, 
trimi[i la tratament la Ia[i

Tân`ra, damnat` pe via]` la suferin]` din ne[ansa de a se na[te
\ntr-o perioad` \n care medicina nu era atât de avansat`, nu mai are
[anse de refacere. |n prezent, la Maternitatea „Cuza Vod`”, retinopatia

prematurit`]ii se poate trata \n primele trei luni de via]` cu laser,
atunci \ns` era imposibil. „Ia[ul are [ansa de a beneficia de terapia
cu laser, un tip de tratament pe care foarte pu]ine ora[e \l au. Mul]i
copii n`scu]i prematur din \ntreaga ]ar` sunt trimi[i la Ia[i pentru
tratament. Din p`cate \ns`, \n cazul tinerei de 24 de ani, nu mai
exist` acum remediu. Dac` ar fi fost tratat` \n primele luni de via]`,
situa]ia ar fi fost diferit`”, adaug` prof. dr. Camelia Bogd`nici. 

Scrisori din toat` ]ara

Datorit` mediatiz`rii num`rului mare de transplanturi care au
avut loc la Ia[i \n ultima perioad`, medicii ie[eni au primit zeci sau
chiar sute de solicit`ri. Din p`cate \ns`, corneea se doneaz` cel
mai greu. Medicii spun c` acest lucru se \ntâmpl` fie din motive
religioase, fie aspecte legate de estetica decedatului la ceremonia
de \nmormântare. „Frecvent primim scrisori pe adresa spitalului de
la pacien]i din toat` ]ara. Pacien]ii sau familiile lor ne roag` s` le
oferim ajutorul. |n unele situa]ii putem ac]iona, \n altele, din p`cate,
nu. {tim c` la Ia[i au avut loc mai multe interven]ii de transplant
\n ultima perioad`. Cel mai greu, familiile donatorilor cadaverici
accept` s` doneze corneea. Este greu s` r`spundem oamenilor care
\[i pun toat` speran]a \n ajutorul nostru. Noi ne facem \ns` datoria
de a le r`spunde”, \ncheie medicul ie[ean.

Bianca CIUBOTARIU

Produc`torii români au ad`ugat o substan]` interzis`, \n
fructe [i legume. Cele mai riscante alimente sunt merele [i
cartofii. Consumul acestor alimente pe termen lung poate crea
afec]iuni grave [i, totodat`, femeia \ns`rcinat` \[i poate pierde
f`tul. Fructele [i legumele contaminate cu pesticide nu au un
miros sau culoare aparte, fapt pentru care medicii ie[eni trag
un semnal de alarm` [i ofer` o serie de indica]ii prin care
s` recunoa[tem alimentele contaminate.  

Alert` alimentar`!

|n România se comercializeaz` fructe [i legume cu extrem
de multe pesticide. Medicii ie[eni spun c` cel mai toxic pesticid
depistat este imazaliul, E233, substan]` interzis` în Uniunea
European`. 

Autoritatea Na]ional` Sanitar-Veterinar` [i pentru Siguran]a
Alimentelor a efectuat teste [i a identificat zece substan]e
nocive introduse \n fructe [i legume. „Merele [i cartofii sunt
cele mai riscante. Aproximativ 98 la sut` din mostrele testate
con]in cel pu]in un tip de pesticid. Din p`cate, nu exist` antidot
pentru acest tip de intoxica]ie. Tratamentul este doar asimptomatic.
Pentru tratarea unui pacient intoxicat, esen]iale sunt decontaminarea
[i suportul vital. Recomand`m celor care simt c` sunt expu[i
acestor riscuri s` sune la centrul de toxicologie sau la 112”,
a precizat dr. Tudor Ciuhodaru.

Cum evit`m?

Pentru a nu te contamina cu toxinele existente \n fructe
[i legume, medicii ie[eni recomand` s` \ndep`rta]i coaja fructelor
[i a legumelor. Bacteriile [i pesticidele se g`sesc \n concentra]ie
foarte mare \n coaj`. Sp`la]i fructele \n mod corect, ]inându-
le sub jet de ap` timp de minim 60 de secunde sau \ntr-un
vas cu ap`, urmate de cl`tirea cu ap` curat`. Totodat`,
recomandarea medicilor este s` citi]i cu mare aten]ie eticheta
produselor pe care dori]i s` le achizi]iona]i. 

Bianca CIUBOTARIU

Aten]ie la aceste
alimente! Doar
pentru a face bani,
produc`torii români
au injectat fructele
[i legumele cu
substan]e interzise!
Pericolul este
extrem de mare

Disperarea unei mame! {i-a
luat fata nev\z\toare de
mân\ [i a dus-o `n cabinetul
medicului! L-a implorat s\ o
salveze! Nu s-a putut face nimic
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Radiografie a realit`]ii [colii române[ti: aspecte pozitive [i
negative, realizat` de Uniunea Sindicatelor Libere din Înv`]`mântul
Preuniversitar (USLIP) Ia[i. Totul pleac` de la faptul c`, în luna
ianuarie 2020, salaria]ii din înv`]`mântul preuniversitar românesc
au dezb`tut public modul în care este organizat [i func]ioneaz`
sistemul educa]ional al ]`rii noastre. 

Au fost identificate elemente pozitive ce
trebuie s` se reg`seasc` [i în viitor

Pe acest plan, au identificat elemente pozitive ce trebuie s`
se reg`seasc` [i în viitor, dar au propus [i m`suri care s` corecteze,
optimizeze desf`[urarea activit`]ii instructiv-educative. „Aspecte ce
trebuie schimbate: analiza calitativ` a propunerilor personalului din
înv`]`mântul preuniversitar cu privire la elementele ce trebuie
schimbate a eviden]iat urm`toarele m`suri: structura anului [colar
s` fie fix` cu începere pe 15 septembrie [i încheiere pe 15 iunie;
s` existe o strategie pe termen lung pentru sistemul de înv`]`mânt
astfel încât s` nu mai apar` pe parcurs schimb`ri nedocumentate,
f`r` analize de impact odat` cu schimbarea Ministrului Educa]iei”,
transmit liderii USLIP. 

„Este imperios necesar` diminuarea
num`rului de elevi la clas`, în general, [i
la clasele în care sunt elevi cu CES” 

Mai departe, se arat` c` este imperios necesar` diminuarea
num`rului de elevi la clas`, în general, [i la clasele în care sunt
elevi cu Cerin]e Educative Speciale (CES), în special. „Se impune
depolitizarea înv`]`mântului pe toate palierele. Conducerea [colilor
s` fie stabilit` printr-un concurs riguros care s` elimine orice
urm` de subiectivitate sau s` fie aleas` de c`tre colegi. 

Sunt necesare schimb`ri majore la nivelul infrastructurii, s`
se asigure condi]ii optime de desf`[urare a activit`]ii didactice
pentru elevi [i profesori. S` se asigure materiale [i mijloace
didactice moderne care s` permit` un act educativ atractiv [i de
calitate. S` fie un calendar fix de desf`[urare a examenelor
na]ionale, f`r` schimb`ri de niciun fel pe parcurs”, arat` [i liderul
USLIP Ia[i, profesorul Laviniu L`cust`. 

Liceele tehnologice s` aib` 
Bacalaureat diferen]iat

Se mai reliefeaz` ca liceele tehnologice s` aib` Bacalaureat
diferen]iat. Acestea au module tehnice care nu se reg`sesc în
niciun fel, de[i sunt foate importante [i au un num`r mare de
ore alocat. „Cursurile de perfec]ionare pentru cadrele didactice s`
fie gratuite. În momentul de fa]` sunt scumpe, suportate de
beneficiari [i sunt o adev`rat` afacere pentru furnizori. Programele

s` fie aerisite [i con]inuturile s` fie în pas cu evolu]ia societ`]ii
prezente [i viitoare. S` fie posibil` pensionarea la 60 de ani sau
chiar mai pu]in [i s` continue doar cine î[i dore[te acest lucru”,
mai arata sindicali[tii. 

F`r` medii sub 5 la admitere în licee

Se arat` c` e necesar s` nu mai fie medii sub 5 la admitere
în licee, tran[e de vechime [i peste 25 de ani remunerate
corespunz`tor [i s` dispar` obligativitatea serviciului în [coal`
efectuat de profesori [i securitatea elevilor [i profesorilor s` fie
asigurat` de personal specializat. „S` se implementeze o debirocratizare
real`, semnificativ`, nu eliminând 5 elemente care sunt nesemnificative
prin compara]ie cu num`rul uria[ r`mas. Evaluarea profesorilor
s` se fac` pe criterii obiective la final de an, ]inând cont de
progresul elevilor la clas` [i de condi]iile socio-economice, mediul
familial pe care ace[tia le au”, consider` cei de la USLIP. 

Trebuie evitat` fuga „dup` hârtii”

Este men]ionat c` rolul Agen]iei Române de Asigurare a
Calit`]ii în Înv`]`mântul Preuniversitar (ARACIP) [i al cercurilor
pedagogice trebuie reconsiderat. „Cabinetele [i laboratoarele s`
fie dotate corespunz`tor. S` fie angajat personal specializat pentru
paz`, cur`]enie etc. Telefoanele mobile s` fie depozitate în timpul
orelor în locuri special amenajate. Sc`derea normei de predare la
16 ore pentru cadrele didactice care au sub 25 de ani vechime,
14 pentru cei cu peste 25 de ani, 12 ore pentru cei din înv`]`mântul
special. Posibilitatea de a cobor\ sub limitele de mai sus «flexibilizarea
normei didactice acolo unde nu avem condi]ii» [i completarea cu
alte activit`]i: non-formale, extracurriculare etc. Introducerea
facultativ` a orelor de educa]ie sexual` de la clasa a VIII-a”,
concluzioneaz` profesorul L`cust`. 

Valentin HU}ANU

Analiz\ surpriz\ a realit\]ilor
din înv\]\mântul preuniversitar
românesc, f\cut\ la Ia[i Veste bun` pentru mii de elevi [i liceeni ie[eni! Anun]ul

a fost f`cut de Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii (MEC). La
nivelul jude]ului Ia[i sunt mii de beneficiari, în mare parte din
mediul rural. La ini]iativa ministrului Monica Anisie, în ultimele
dou` s`pt`mâni au avut loc mai multe întâlniri interministeriale
pe tema asigur`rii transportului elevilor [colariza]i în alt`
localitate decât cea de domiciliu. Astfel, în urm` cu câteva zile,
la sediul MEC a avut loc o nou` întâlnire de lucru pe aceast`
problematic`. Au r`spuns invita]iei domnul Ion {tefan, ministrul
lucr`rilor publice, dezvolt`rii [i administra]iei, domnul Ionel
Scrio[teanu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii [i Comunica]iilor, înso]i]i de echipele tehnice,
precum [i reprezentan]i ai Consiliului Na]ional al Elevilor. 

Solu]ie pentru deblocarea situa]iei pe moment

În acest context, pe termen scurt, pentru a debloca situa]ia
decont`rii transportului elevilor, este necesar` emiterea unei
Ordonan]e de Urgen]` pentru modificarea art. 84 din Legea
educa]iei na]ionale nr. 1/2011, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Modificarea este necesar` pentru a pune în concordan]`
legisla]ia cu decizia Cur]ii Constitu]ionale a României, care a
statuat c` decontarea pe „baz` de abonament” este neconstitu]ional`,
deoarece creeaz` o diferen]` de tratament juridic între elevii
care pot prezenta abonament [i elevii care, din diferite motive
obiective (de exemplu, lipsa transportului în comun), nu pot
prezenta abonament, dar pot prezenta alte acte doveditoare.

Ulterior, în termen de 30 de zile, se va elabora o Hot`râre
de Guvern care s` abroge HG 863/2016 pentru aprobarea
metodologiei de calcul [i stabilirea tarifului maxim per kilometru
aferent abonamentului de transport [i s` prevad` noi tarife
maximale. De asemenea, începând cu anul [colar 2020-2021,
elevii vor circula gratuit pe baza carnetului de elev, vizat de
c`tre unitatea [colar`, sens în care ministerele implicate vor
elabora un proiect de act normativ.

Valentin HU}ANU

Veste bun\ pentru mii de
elevi [i liceeni ie[eni!
Anun]ul a fost f\cut de
Ministerul Educa]iei 



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

PROMOTIA LUNII DECEMBRIE

Super Oferte Vara 2020 / Zboruri din Iasi

Antalya • Costa Brava •  Heraklion •  Larnaca

de la 397 euro/pers

-pachetul include zbor din iasi, cazare 7 nopti,

masa in functie de hotel, transfer aeroport-

hotel-aeroport. Informatii suplimentare la 

sediul Agentiei din Iasi str.Vasile Alecsandri 

nr. 9 sau la tel 0374 106 447
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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

Recent, Salubris SA, societatea de salubritate
a Prim`riei, a organizat o licita]ie pentru
achizi]ionarea unui sistem de transla]ie a
de[eurilor. Procedura are o prevedere bugetar`
de 600.000 lei, f`r` TVA, aproape 130.000
de euro. Prin aceast` achizi]ie, Salubris vrea
s` mic[oreze timpii de transport al de[eurilor
spre groapa de gunoi }u]ora. La procedur`
s-a prezentat o singur` societate: CTE solution
- Utilaje Specializate SRL, din jude]ul Ilfov.
Firma este controlat` de c`tre Marius Dorel
Aldea [i Bianca Lucia Baicea. |n 2018,
compania a \nregistrat o cifr` de afaceri de
61,9 milioane lei, cu 30 de angaja]i. Sistemul
de transla]ie va fi folosit \n cartierele P`curari,
Dacia, Canta, Alexandru cel Bun [i Copou.
Pe scurt, autogunoierele nu vor mai traversa
ora[ul spre depozitul ecologic, ceea ce
\nseamn` patru ore doar pe drum, dus-
\ntors. Sistemul are rolul s` preia de[eurile
desc`rcate din autogunoiere [i s` le transfere
c`tre camioane cu capacitate mare. 

Scade consumul

Reprezentan]ii Salubris sus]in c` noul
sistem de transla]ie va modifica consumul

de carburant. „|n prezent, autoritatea
contractant` asigur` colectarea de[eurilor
cu ajutorul autogunoierelor compactoare,
dar care, din cauza distan]ei foarte mari
dintre punctele de colectare [i depozit [i
a traficului intens din municipiu, timpii de
colectare (de la punctele gospod`re[ti) -

desc`rcare (la depozit }u]ora) sunt foarte
mari, implicând consumuri de carburant
ridicate [i chiar necolectarea de[eurilor.
Termenul de livrare solicitat este de maximum
100 de zile de la data semn`rii contractului
de achizi]ie”, se arat` \n caietul de sarcini.

Ciprian BOARU

Pe data de 12 februarie, Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice (AJFP) Ia[i
organizeaz` o licita]ie pentru valorificarea
unor bunuri ce apar]in unei persoane fizice
debitoare. 

Este vorba despre un apartament situat
\n strada Canta, nr. 60A, \n incinta c`minului
pentru nefamili[ti. Suprafa]a util` a imobilului
este de 16 metri p`tra]i. Pe lâng` AJFP,
pe lista creditorilor se mai afl` [i BCR.
Evaluatorii au stabilit un pre] de pornire

de 33.261 de lei, aproape 7.000 de euro.
Pre]ul de start a fost diminuat cu 50 la
sut` fa]` de prima procedur`, când nu au
fost depuse oferte. 

„Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` se prezinte la termenul de
vânzare la locul fixat în acest scop [i pân`

la acel termen s` prezinte oferte de
cump`rare. Pentru participarea la licita]ie
ofertan]ii depun, cu cel pu]in o zi înainte
de data licita]iei, urm`toarele documente:
oferta de cump`rare, dovada pl`]ii taxei
de participare sau a constituirii garan]iei
sub forma scrisorii de garan]ie, reprezentând
10 la sut` din pre]ul de pornire a licita]iei”,
se arat` \n anun]ul publicat de c`tre
reprezentan]ii AJFP.

Ciprian BOARU

Comuna Ciurea va avea
cre[\ [i gr\dini]\ moderne!
Investi]ia este de peste
jum\tate de milion de euro

Pe data de 18 februarie, ora 15:00, Prim`ria comunei Ciurea
reia licita]ia pentru asigurarea serviciilor de proiectare [i execu]ie,
necesare construirii unei cre[e [i a unei gr`dini]e \n satul Lunca
Cet`]uii. Prevederea bugetar` a procedurii este de 2.739.589 lei,
f`r` TVA, adic` aproape 600.000 de euro. Investi]ia este sus]inut`
prin fonduri europene nerambursabile.

„Proiectul vizeaz` construirea [i dotarea unei cre[e [i a unei
gr`dini]e, ceea ce va conduce la cre[terea accesibilit`]ii riveranilor
satului Dumbrava la educa]ie, la cre[terea gradului de educa]ie \n
rândul copiilor din localitate [i evolu]ia pozitiv` din punct de vedere
demografic a satului Dumbrava din comuna Ciurea. Toate aceste
obiective sunt \n conformitate cu Strategia European` 2020”, se
arat` \n caietul de sarcini. Comisia de evaluare va alege oferta cu
pre]ul cel mai mic. La primele proceduri nu s-au prezentat ofertan]i

Ciprian BOARU

Apicultorii din jude] vor fi verifica]i de speciali[tii din cadrul
Agen]iei de Pl`]i [i Interven]ie \n Agricultur` (APIA), dar [i
de c`tre cei din cadrul Agen]iei Na]ionale \n Zootehnie. Cei
care vor s` ob]in` ajutorul financiar prin intermediul Programului
Na]ional Apicol vor fi verifica]i de c`tre autorit`]i. Controalele
sunt destinate verific`rii respect`rii condi]iilor de eligibilitate
prev`zute \n actul normativ care reglementeaz` acordarea
sprijinului financiar prin Programul Apicol, dar [i condi]iile de
eligibilitate din ghidul solicitantului. Controalele se efectueaz`
\nainte de plat`, dar [i dup` plata de c`tre APIA. Anul trecut
au ob]inut ajutorul financiar aproximativ 200 de persoane care
au ob]inut un milion de lei, ajutor financiar pentru apicultorii
ie[eni. De asemenea, acela[i num`r de apicultori au ob]inut
banii prin intermediul Direc]iei pentru Agricultur` Jude]ean`
(DAJ) Ia[i prin intermediul programului de minimis.

Raluca COSTIN

Noi controale vor fi
efectuate `n
urm\toarea perioad\ la
apicultorii din Ia[i 

Finan]ele vând un apartament 
\n blocul din Canta cu 7.000 de euro

O singur\ firm\ furnizeaz\
un sistem de colectare a
de[eurilor! Autogunoierele
vor r\mâne `n cartiere



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

Mihai Cazacu, devenit celebru dup` ce a
câ[tigat potul cel mare la Loto, a ajuns la
fundul sacului. Cel poreclit „milionarul de
la Loto” nu [i-a pl`tit taxele [i impozitele
c`tre institu]iile locale vreme de mai mul]i
ani

Zilele de glorie ale lui Mihai Cazacu au apus. Ie[eanul care
a câ[tigat la Loto o sum` fabuloas` de aproape 3,5 milioane de
euro a ajuns la fundul sacului, iar autorit`]ile locale sunt pe capul
acestuia pentru a recupera prejudiciile f`cute \n ultimii ani prin
firmele pe care le controleaz`. Prim`ria Ia[i l-a chemat \n instan]`
pe Mihai Cazacu, solicitând tragerea acestuia la r`spundere pentru
falimentarea companiei SC Stefa RO SRL. Dosarul a fost \nregistrat
la Curtea de Apel Ia[i pe 27 ianuarie 2020, dup` ce magistra]ii
de la Tribunalul Ia[i, pe data de 27 noiembrie 2019, au admis
„excep]ia inadmisibilit`]ii, invocat` din oficiu” [i au respins ca
inadmisibil` ac]iunea în antrenarea r`spunderii.

Cazacu a \nfiin]at aceast` firm` \nc` din anul 2001 [i a folosit-
o \n domeniul comer]ului cu produse de mor`rit [i panifica]ie.
Fiind singurul administrator al companiei, Mihai Cazacu a omis
s` achite taxele [i impozitele c`tre institu]iile locale [i cele ale
statului, motiv pentru care, anul trecut, firma a fost b`gat` \n
insolven]`. Marea problem` a fost c` firma cu sediul social \ntr-
un apartament din [oseaua P`curari, nr. 63 din Ia[i nu mai avea
niciun bun \n patrimoniu, motiv pentru care Prim`ria Municipiului
Ia[i s-a \ndreptat \mpotriva administratorului, [i anume Mihai
Cazacu. |n cazul Stefa RO SRL, taxele [i impozitele neachitate
c`tre Prim`ria Ia[i ajung la aproape 20 de mii de euro, iar
Municipiul Ia[i - prin primar, a solicitat atragerea r`spunderii lui
Mihai Cazacu pentru intrarea \n insolven]` a firmei.

Firmele lui Cazacu, radiate una dup` alta

Mihai Cazacu este singurul administrator al acestei companii,
care a fost \nfiin]at` \n 2001, asocia]i fiind so]ia acestuia, Ionela
Cazacu, \mpreun` cu o anume Oana Corina Sticia. Stefa-Ro SRL
a fost radiat` din Registrul Comer]ului la finalul anului 2019 dup`
ce administratorul nu a mai depus bilan]ul financiar-contabil vreme
\ndelungat`. Compania a avut mai multe chio[curi [i spa]ii
comerciale unde se vindeau produse de panifica]ie. 

Asta se \ntâmpl` dup` ce, la \nceputul anului 2019, magistra]ii
de la Tribunalul Ia[i au hot`rât ca societ`]ile Meridian Carn SRL
[i SC Merival Accesorii SRL s` intre \n insolven]` [i \n procedura
simplificat` a falimentului, din cauza datoriilor acumulate [i a

d`rilor neachitate c`tre bugetul statului. Aceste societ`]i au fost
doi pioni importan]i \n aceast` re]ea din care f`cea parte inclusiv
firma SC Andrei Construct. Controlul efectuat la firmele lui Cazacu
a dus la descoperirea unor afaceri evazioniste care au dus la
prejudicierea bugetului statului cu sume considerabile. Cea mai
mare gaur` s-a \nregistrat prin sustragerea de la plata Taxei pe
Valoarea Ad`ugat`. Inspec]iile fiscale au constatat c`, prin intermediul
acestor firme, se realizau achizi]ii fictive. „Achizi]iile \nregistrate
[i contabilizate de SC Andrei Construct SRL \n anul 2012, \n
sum` de 2.677.229 lei, de la SC Merival Accesorii SRL, sunt
fictive, nereale [i au fost utilizate doar pentru a reduce baza
impozabil` \n cazul impozitului pe profit, precum [i pentru reducerea
taxei pe valoare ad`ugat` de plat`”, se arat` \n raportul de
inspec]ie fiscal`. 

{i so]ia milionarului 
la Loto este falimentar`

Ionela Cazacu, so]ia milionarului de la Loto, a ajuns [i ea
falimentar` \n mai toate firmele pe care le administreaz`. Cea
mai bun` perioad` pentru Ionela Cazacu, administrator al firmei
SC Nela-Ramon Construct SRL, a fost \n anul 2016, când a
\nregistrat o cifr` de afaceri de 851.494 lei [i un profit de 387.644
lei, cu 6 angaja]i, dar a acumulat datorii de 190.340 lei. Din acest
motiv, compania a fost b`gat` de asemenea \n insolven]` [i radiat`. 

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Milionarul de la Loto a devenit
du[manul Ia[ului: Prim\ria `l
execut\ silit pentru c\ nu 
[i-a pl\tit taxele [i impozitele
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O firm` din Pa[cani a
reu[it s` atrag` zeci de
nemul]umiri. Site-ul chic-
diva.ro este destinat \n
special femeilor. Clien]ii
sunt nemul]umi]i pentru
c` nu primesc produsele,
iar banii achita]i nu sunt
returna]i. „Nici pân` \n
prezent nu mi-au returnat
banii, de[i le-am trimis
mail-uri \n repetate
rânduri”, a spus D. Toma.
„I-am sunat pe cei de la
Chic Diva c` doresc
returnarea sumei achitate
[i anularea comenzii. Nu
s-a \ntâmplat nimic...”, a
precizat Emilia G

O firm` cu sediul \n Pa[cani ce
desf`[oar` activit`]i de comer] on-line
a revenit \n aten]ia autorit`]ilor. Zeci
de reclama]ii s-au strâns pe numele
societ`]ii Diva New Trends SRL, care
administreaz` site-ul www.chic-diva.ro.
Clien]ii sunt nemul]umi]i de prezentarea
produselor. De cele mai multe ori,

produsele constând \n paltoane [i rochii
nu corespundeau cu prezentarea de pe
site \n momentul \n care coletele erau
preluate de la curier. Reclama]iile au
ajuns la sediul Comisariatului Regional
pentru Protec]ia Consumatorului Nord-
Est (CRPC) Ia[i. „Am comandat un
palton de pe site-ul chic-diva.ro \n data
de 17.11.2019, palton ce a fost cump`rat
la \nceputul lunii decembrie [i ridicat
de mine de la curier \n data de 13.12.2019.
Din cauz` c` nu corespundea cu ceea
ce am v`zut pe site, am f`cut cerere
de returnare, cerere confirmat` de ei.
Dup` spusele lor, trebuia s` \mi primesc
banii \napoi pân` pe data de 20 ianuarie
2020. Nici pân` \n prezent nu mi-au
returnat banii, de[i le-am trimis mail-
uri \n repetate rânduri”, a spus  D.
Toma. Reprezentan]ii societ`]ii nu au
putut fi contacta]i pentru a oferi un
punct de vedere.

Nu mai trimit coletele

Alt client s-a plâns c` a cump`rat
un obiect vestimentar ce urma s`-l fac`

cadou. Chiar dac` tranzac]ia a fost validat`,
produsul nu a mai fost expediat. Totodat`,
reprezentan]ii societ`]ii nu au mai r`spuns
pentru a oferi explica]ii. „Am comandat
un produs de pe site-ul chic-diva, am
achitat integral suma cu cardul on-line
[i nici \n ziua de azi nu am primit
comanda. Produsul trebuia f`cut cadou,
\ns` din cauza lipsei de profesionalism
am renun]at la ideea de a-l d`rui. I-am
sunat pe cei de la Chic Diva c` doresc

returnarea sumei achitate [i anularea
comenzii. Nu s-a \ntâmplat nimic. Consider
c` am fost \n[elat`”, a precizat Emilia
G. {i pe re]elele de socializare au fost
exprimate nemul]umiri. „Mare ]eap`. Nu
comanda]i de pe acest site. Neseriozitate
[i lips` de comunicare. Apelez pe toate
c`ile \ntrucât persoana responsabil` cu
site-ul mi-a dat block la post`ri. Dac`
nu sunt favorabile, devii persona non
grata”, a postat Gema Daniela Tatu.

Afacere \nfiin]at` \n
urm` cu cinci ani

Firma Diva New Trends SRL a fost
\nfiin]at` \n 2015. |n acest interval, cifra
de afaceri anual` a fost de aproape
200.000 lei, cu un profit minim [i trei
angaja]i. Administratorul societ`]ii este
Ana Delia Constantinescu, din Ploie[ti,
care are [i calitatea de asociat \n firm`.
|n societate mai apare p`[c`neanul Mihai
Dasc`lu [i Nichita Florin Constantinescu.
Ini]ial, Dasc`lu a fondat societatea Diva
New Trends SRL, având calitatea de
asociat al`turi de Ana Delia Constantinescu.
|n descrierea afacerii cei doi s-au l`udat
c` au ajuns s` aib` peste 1.500 de clien]i
pe lun`. Dasc`lu, al`turi de D`sc`lescu,
a deschis [i Diva New Fashion SRL.
Nu \n ultimul rând, Dasc`lu a \nfiin]at
societatea Live Media Services SRL cu
sediu social \n Pa[cani, ce are ca obiecte
de activitate „produc]ie cinematografic`,
video [i de programe de televiziune”.
De asemenea, cei doi parteneri de afaceri
au \nfiin]at [i Matledi SRL.

Ciprian BOARU

Doi so]i din Ia[i cer \napoi
costul unei excursii de 13 zile
\n Fran]a [i Germania.
Reclaman]ii au dat \n judecat`
unul dintre cei mai importan]i
tour-operatori din România.
Cei doi so]i sus]in c` au avut
parte de o excursie de co[mar,
pentru care au pl`tit aproape
1.500 de euro 

Proces extrem de rar pe rolul instan]elor
ie[ene! Doi ie[eni, so] [i so]ie, au dat \n judecat`
SC Christian ‚76 Tour SRL Bucure[ti, dar [i pe
o presupus` angajat` a societ`]ii, Vali S. 

Astfel, Liliana Sava (54 de ani) [i Tiru Melu]`
(52 de ani) le cer magistra]ilor din cadrul Judec`toriei
Ia[i s` oblige cei doi pârâ]i la plata unor desp`gubiri
de 6.900 de lei, reprezentând contravaloarea biletelor
achitate, precum [i daune morale de 7.000 de lei. 

Ac]iunea a fost depus` recent la Judec`toria
Ia[i, urmând ca instan]a s` stabileasc` un prim
termen, dup` care magistra]ii vor asculta ce au
de spus p`r]ile implicate, pentru a putea lua o
hot`râre \n acest caz. 

„O stare de tensiune 
\nc` din start” 

Reclaman]ii au afirmat c`, pe data de 12
octombrie 2018, au \ncheiat un contract cu Christian
Tour Ia[i, achizi]ionând pachetul turistic intitulat
„Fran]a, patria rafinamentului european”, contra
sumei de 1.460 de euro (6.900 de lei). 

Conform acestora, pe 8 septembrie 2019, au
fost anun]a]i c` trebuie s` ridice un voucher de
la agen]ia din Ia[i [i li s-ar fi comunicat telefonic
c` ghidul care urmeaz` a coordona excursia este
Vali S. 

Ei au mai afirmat c`, pe 9 septembrie 2019,
la ora 5:30, s-au prezentat \n Autogara Basarab,

de unde au luat autocarul pentru a pleca \n
excursie. „|nc` de la urcarea \n autocar, doamna
Vali S., ghid, nu a fost de acord s` ocup`m
locurile 7 [i 8, a[a cum scria \n contract. Vali S.
a spus c` ea face legea \n autocar, c` nu o
intereseaz` ce locuri avem [i a f`cut presiuni
foarte mari ca s` ne mut`m \n spate, deoarece
nu e de acord s` r`mânem pe locurile 7 [i 8 \n
autocar. Dup` aproximativ 20 de minute de presiuni
foarte mari, am pornit la drum. Mai apoi, aceasta
a cerut câte 25 de euro de la fiecare turist pentru
a pl`ti taxele de parcare, rovinieta, taxa de sta]iune
[i alte taxe”, a precizat Liliana Sava \n cererea
adresat` instan]ei ie[ene. 

Conform acesteia, ghidul ar fi continuat s`
aib` un comportament neadecvat, plecând din
autocar la fiecare obiectiv f`r` a-i a[tepta [i pe
turi[ti. De asemenea, spune reclamanta, ghidul ar
fi refuzat s` opreasc` \n jurul orei prânzului,
pentru a le permite turi[tilor s` ia o mas` cald`
la un restaurant. „|ntr-o excursie de 13 zile, cred
c` am mâncat doar de trei ori la restaurant, cu
excep]ia croazierei pe Dun`re. Eu [i so]ia mea
am s`rit unele obiective, ca s` putem mânca o
mas` cald`. So]ia mea este bolnav`, nu poate
mânca decât anumite alimente - [i acelea calde,
nu reci”, a men]ionat, la rândul s`u, Melu]` Tiru,
\n cererea depus` la Judec`toria Ia[i. 

„A cerut bani pentru [oferi” 

Reclaman]ii au mai afirmat c`, pe data de 12
septembrie 2019, la Paris, ghidul le-ar fi cerut
câte 10 euro pentru a-i da cadou [oferilor. Mai
mult, spun cei doi so]i, ghidul ar fi primit câte
5 euro de la fiecare turist, drept cadou pentru
sine, iar banii ar fi fost aduna]i de o alt` turist`,
pe nume Alexandra, cu care ghidul s-ar fi \mprietenit. 

„Potrivit contractului, la Munchen (Germania),
ar fi trebuit s` mergem la Hirschgarten, s` mânc`m
cârna]i cu varz`. La restaurant, ghidul a comandat
crenvur[ti cu cartofi, apoi a plecat cu prietena ei,
Alexandra. Mai mult, la un moment dat, ne-a
acuzat c` i-am fi furat 700 de euro din po[eta pe

care o avea pe scaun, dar f`r` s` numere banii
din punga de plastic pe care o avea \n po[eta
respectiv`. Ne-a umilit \n fa]a tuturor, de[i am
demonstrat c` nu aveam cum s` lu`m nimic, am
cerut chiar perchezi]ie corporal` cu Poli]ia”, au
mai precizat reclaman]ii. 

Ace[tia au sus]inut c`, pe data de 22 septembrie
2019, \ntr-o duminic`, \n jurul orei 21:00, ar fi
fost suna]i de ghid, care le-ar fi spus pe un ton
foarte relaxat c` a g`sit banii [i c` ar trebui ca
cei doi ie[eni s` fi \nv`]at ceva din toat` povestea
aceasta. 

„Am \ntrebat-o de ce ne-a umilit [i distrus
reputa]ia [i toat` excursia. A spus c` Melu]` Tiru
s-ar fi uitat urât la ea o dat` [i c` a oftat \n
spatele ei când vorbea la microfon [i c` a fost
vorba despre o «ciufuleal` cosmic`» [i c` trebuie
s` \nv`]`m o lec]ie din treaba asta”, au \ncheiat
reclaman]ii. 

„Trimite]i un e-mail!” 

Contactat` telefonic \n cursul zilei de ieri,
Cristina Aldea, reprezentant` a companiei Christian

Tour SRL, a refuzat s` comenteze pe marginea
situa]iei. „Eu sunt la volan acum. Când ajung la
birou, v` sun [i v` dau la telefon un coleg care
se ocup` cu astfel de informa]ii”, a precizat aceasta.
Ulterior, ea a revenit cu un apel. „V` rog s`
trimite]i un e-mail la adresa de e-mail privind
rela]iile cu clien]ii”, a mai afirmat Cristina Aldea.
Reporterii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i” au trimis
[i un e-mail la adresa furnizat` de aceasta, \n
care au solicitat un punct de vedere al firmei,
precum [i date de contact ale ghidului respectiv,
dar nu au primit vreun r`spuns. 

De asemenea, reporterii l-au contactat [i pe
responsabilul pe Moldova al companiei, Romeo
Apalane. „Nu v` pot oferi un punct de vedere,
va fi nevoie s` trimite]i un e-mail la adresa
reponsabilului de rela]ii cu presa”, a men]ionat
ieri reprezentantul zonal Moldova Sud al tour-
operatorului. 

Reporterii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i” au
trimis un e-mail [i la adresa indicat` de Romeo
Apalane, dar cu acela[i rezultat. 

Ciprian NEDELCU

Agen]ia de turism Christian Tour, implicat\
`ntr-un scandal de propor]ii la Ia[i! Daune
morale pentru o excursie ratat\ `n Fran]a!

Aten]ie la afacerile on-line! O firm` din Ia[i dedicat` divelor
trage ]eap` clien]ilor. Promit cele mai sexy ]inute

na Delia Constantinescu
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Inedit! Minor,
consemnat la domiciliu,
sub supravegherea
mamei, dup` un
accident rutier! 

Sentin]` inedit` a judec`torilor ie[eni! Astfel, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i i-au aplicat ieri minorului Andrei T. m`sura
educativ` a consemn`rii la sfâr[it de s`pt`mân`, pe o durat` de
opt s`pt`mâni, sub supravegherea mamei sale, pentru comiterea
infrac]iunii de conducere a unui vehicul f`r` permis [i p`r`sirea
locului accidentului ori modificarea sau [tergerea urmelor acestuia.
Sentin]a nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat`. Procesul
adolescentului a \nceput pe data de 9 august 2019. Conform
procurorilor din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i,
pe data de 17 septembrie 2016, minorul a urcat la volanul unui
autoturism [i a comis un accident rutier, plecând de la locul faptei
f`r` \ncuviin]area Poli]iei. De remarcat este faptul c` astfel de
hot`râri ale instan]elor ie[ene nu au fost foarte des \ntâlnite. 

Ciprian NEDELCU

|n cadrul campaniei „H`r]uirea nu este un flirt”, poli]i[tii Biroului
de Analiz` [i Prevenire a Criminalit`]ii Ia[i au desf`[urat dou`
activit`]i educative, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, din
municipiul Ia[i. Scopul urm`rit a fost acela de a a informa cet`]enii
asupra aspectelor legale ce ]in de infrac]ionalitate. Totodat`, au
fost purtate discu]ii pentru identificarea situa]iilor de risc, actualizarea
legisla]iei în domeniul prevenirii [i combaterii h`r]uirii stradale [i
con[tientizarea consecin]elor pe care le implic` aceste fapte. De
asemenea, au fost prezentate materiale video [i au fost distribuite
pliante tematice. La activit`]i au participat 120 de elevi [i 4 cadre
didactice.   

Drago[ SAVIN

Individul cunoscut ca „Passaris de România” nu a reu[it
s` \i impresioneze pe judec`tori. Magistra]ii din cadrul Cur]ii
de Apel Ia[i au respins ieri contesta]ia formulat` de Constantin
Cojocaru, zis „Passaris”, la m`sura arest`rii preventive. Amintim
c`, \n urm` cu câteva zile, acesta a fost arestat pentru 30 de
zile de Judec`toria Ia[i, pentru furt. 

Individul fusese liberat din \nchisoare \n luna septembrie
a anului trecut. Conform anchetatorilor, la scurt timp, el ar fi
pus la punct un plan de \mbog`]ire rapid`, iar, \n câteva zile,
a reu[it s` pun` mâna pe bunuri \n valoare de peste un miliard
de lei vechi. Oamenii legii au precizat c` acesta ar fi spart
mai multe vile din zona Bucium. Din una dintre vile, el ar fi
sustras dintr-o cutie de valori suma de 5.000 de lire. Din alt`
cas`, el ar fi luat mai multe bijuiterii [i parfumuri \n valoare
de peste 10.000 de lei. 

Mai mult, pe data de 9 ianuarie 2020, individul ar fi spart
casa unei femei, iar, de acolo, ar fi sustras bijuterii [i ceasuri
de lux \n valoare de peste 50.000 de lei. Pe 15 ianuarie, tot
\n Bucium s-a mai dat o spargere, iar dintr-o caset` de valori
aflat` \ntr-o locuin]` au fost furate suma de 2.000 de euro [i
mai multe bijuterii. Poli]i[tii din cadrul Biroului de Investiga]ii
Criminale (BIC) \mpreun` cu cei de la Serviciul de Investiga]ii
Criminale (SIC) au ac]ionat \n urm` cu câteva zile [i l-au prins
\n flagrant pe Cojocaru, tot \n zona Bucium. 

Ciprian NEDELCU

„Passaris de
România” r`mâne
dup` gratii! 

H`r]uirea nu este un flirt. Oamenii 
legii trag un semnal de alarm`

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

Justi]ia din Ia[i, `n pragul colapsului!
Toate procesele care nu sunt
urgente sunt blocate!
Grefierii [i judec\torii au
`nceput protestele! Ieri 
dup\-amiaz\ totul a luat foc!

Sistemul judiciar ie[ean st` pe un butoi
de pulbere! Zeci de grefieri au protestat ieri-
diminea]` \n fa]a sediilor Judec`toriei,
Tribunalului [i Cur]ii de Apel Ia[i. La ora
11:00, angaja]ii instan]elor ie[ene [i-au \ntrerupt
activitatea [i au ie[it \n fa]a sediilor cu
pancarte pe care era scris: „Munca suplimentar`
= O normalitate anormal`”, „Recunoa[te]i
bolile profesionale!”, „F`r` injusti]ie \n Justi]ie!”
[i „Egalitate nu exist` decât \n matematic`!”. 

Astfel, grefierii ie[eni s-au ar`tat extrem
de nemul]umi]i de perspectiva sumbr` a
elimin`rii pesiilor de serviciu de c`tre Guvernul
Orban. „I-a[ invita pe reprezentan]ii Guvernului
[i pe cei ai Parlamentului României [i pe
oricine dore[te s` vin` s` vad` cum muncim
noi, care sunt condi]iile [i programul de lucru!
Le-a[ ar`ta tuturor [i bolile cu care eu [i
colegele mele ne-am ales la locul de munc`.
Am avut zile \n care am venit la ora 8:00
diminea]a [i am plecat seara, la ora 22:00.
Sunt colege care vin [i \n zilele libere, din
weekend, pentru a reu[i s` termine treaba
pe care o au de f`cut!”, a declarat ieri una
dintre protestatarele de la Judec`toria Ia[i. 

De asemenea, [i grefierii de la Tribunalul
[i Curtea de Apel Ia[i au manifestat \mpotriva
dorin]ei politicienilor de a le elimina pensiile
de serviciu. Mai mult, \n cursul zilei de ieri,
o delega]ie din partea sindicali[tilor din
Justi]ie a mers la Bucure[ti, pentru a discuta
cu premierul Ludovic Orban. Din delega]ia
respectiv` a f`cut parte [i L`cr`mioara Rusu

Cipiniuc, liderul Sindicatului Dicasterial, filiala
Ia[i. 

{edin]e de judecat`
suspendate 

Amintim c` atât magistra]ii, cât [i grefierii
ie[eni au anun]at mi[c`ri de protest de mai
mult timp. |n fapt, grefierii au protestat [i
la finele anului trecut, considerând c` le
sunt \nc`lcate drepturile prin proiectul privind
eliminarea pensiilor de serviciu. La final de
carier`, un grefier beneficiaz` de o pensie
total` medie de aproximativ 4.000 de lei. 

|n acela[i timp, la finele s`pt`mânii
trecute, reprezentan]ii instan]elor de judecat`
ie[ene au anun]at faptul c` vor purta banderole
albe la mân`, \n semn de protest, iar, de
pe data de 27 ianuarie 2020, nu vor fi
analizate decât cauzele \n regim de urgen]`. 

Totu[i, decizia a provocat [i nemul]umiri,
deoarece unii avoca]i ie[eni s-au sim]it leza]i
pentru faptul c` au fost chema]i la instan]e,
de[i dosarele au fost amânate. Ace[tia au
sus]inut c` au clien]i care vin de la zeci de
kilometri distan]` [i care le-au repro[at faptul
c` s-au deplasat la instan]`, pentru a asista
la termenele proceselor lor, dar c` nu i-a
anun]at nimeni despre faptul c` aceste litigii
nu vor fi judecate. |n ceea ce prive[te
Parchetele din Ia[i, grefierii de la aceste
institu]ii au protestat prin purtarea unor
banderole albe la bra]. 

Haos total din 
cauza unei decizii 

Deputa]ii au adoptat ieri proiectul care
îi las` f`r` pensii de serviciu pe magistra]i
[i pe func]ionarii publici cu statut special.
Aceasta, în condi]iile în care grefierii au
protestat ieri [i reprezentan]i ai acestora au
discutat, tot ieri, cu premierul Ludovic Orban.
Deputa]ii au votat pentru eliminarea pensiilor
de serviciu. Au fost 247 de voturi „pentru”
[i 21 de ab]ineri. Premierul Ludovic Orban
a spus înaintea votului c` proiectul de lege
privind eliminarea pensiilor de serviciu nu
este asumat de Guvern [i c` prefer` ca
ini]iativa s` fie adoptat` de Parlament, pentru
ca, mai apoi, s` fie corectat` de Guvern. 

El a precizat c` PNL nu vrea eliminarea
indemniza]iilor sportivilor [i ale oamenilor
de cultur`, propunere f`cut` de social-
democratul Adrian Solomon [i aprobat` în
comisia de munc`. 

„Avem [i noi motive, din cauza faptului
c` domnul Solomon a introdus [i eliminarea
unor categorii de venituri asimilate în mod
for]at pensiilor speciale, pe care noi am vrea
s` le p`str`m, cum sunt, de exemplu, pensiile
sportivilor cu rezultate bune la competi]ii
sau indemniza]iile de merit de care beneficiaz`
oamenii de cultur`. Noi nu am avut inten]ia
de a sista acordarea acestor drepturi”, a
declarat Ludovic Orban. 

Ciprian NEDELCU



FRF a anun]at unde vor sta cele 20 de echipe care au ob]inut
pân` acum calificarea la Euro 2020, turneu final care va fi g`zduit
[i de România. Ucraina este singura dintre na]ionale care a ales
drept „cartier general” Bucure[tiul, unde va disputa dou` dintre
cele trei meciuri din faza grupelor.

Locurile de cantonament 
alese de echipele calificate:

ANGLIA: Burton-upon-Trent (Anglia)
Meciuri
Grupa D: Londra
Optimi de final`: Dublin, Copenhaga, Bilbao, Glasgow sau

Budapesta
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

AUSTRIA: Seefeld (Austria)
Meciuri
Grupa C: Amsterdam [i Bucure[ti
Optimi de final`: Budapesta, Londra, Bucure[ti sau Glasgzow
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

BELGIA: Tubize (Belgia)
Meciuri
Grupa B: Sankt Petersburg [i Copenhaga
Optimi de final`: Bilbao, Amsterdam, Bucure[ti sau Glasgow
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

CEHIA: Currie, Edinburgh (Sco]ia)
Meciuri
Grupa D: Glasgow [i Londra
Optimi de final`: Dublin, Copenhaga, Bilbao, Glasgow sau

Budapesta
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

CROA}IA: St. Andrews (Sco]ia)
Meciuri
Grupa D: Glasgow [i Londra
Optimi de final`: Dublin, Copenhaga, Bilbao, Glasgow sau

Budapesta
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

DANEMARCA: Helsingor (Danemarca)
Meciuri
Grupa B: Copenhaga
Optimi de final`: Bilbao, Amsterdam, Bucure[ti sau Glasgow
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

ELVE}IA: Roma (Italia)
Meciuri
Grupa A: Baku [i Roma
Optimi de final`: Londra, Amsterdam, Bucure[ti, Bilbao sau

Glasgow

Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

FINLANDA: Repino, Sankt Petersburg (Rusia)
Meciuri
Grupa B: Copenhaga [i Sankt Petersburg
Optimi de final`: Bilbao, Amsterdam, Bucure[ti sau Glasgow
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

FRAN}A: Clairefontaine-en-Yvelines (Fran]a)
Meciuri
Grupa F: Budapesta [i München
Optimi de final`: Bucure[ti, Dublin, Bilbao sau Budapesta
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

GERMANIA: Herzogenaurach (Germania)
Meciuri
Grupa F: Munchen
Optimi de final`: Bucure[ti, Dublin, Bilbao sau Budapesta
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

ITALIA: Coverciano, Firenze (Italia)
Meciuri
Grupa A: Roma
Optimi de final`: Londra, Amsterdam, Bucure[ti, Bilbao sau

Glasgow
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau

Baklu
Semifinale [i final`: Londra

POLONIA: Portmarnock, regiunea Dublin (Irlanda)
Meciuri
Grupa E: Bilbao [i Dublin
Optimi de final`: Glasgow, Copenhaga, Bilbao sau Budapesta
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

PORTUGALIA: Budapesta (Ungaria)
Meciuri
Grupa F: Budapesta [i München
Optimi de final`: Bucure[ti, Dublin, Bilbao sau Budapesta
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

OLANDA: Zeist (Olanda)
Meciuri
Grupa C: Amsterdam
Optimi de final`: Budapesta, Londra, Bucure[ti sau Glasgow
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

RUSIA: Novogorsk, Moscova (Rusia)
Meciuri
Grupa B: Sankt Petersburg [i Copenhaga
Optimi de final`: Bilbao, Amsterdam, Bucure[ti sau Glasgow

Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

SPANIA: Las Rozas de Madrid (Spania)
Meciuri
Grupa E: Bilbao
Optimi de final`: Glasgow, Copenhaga, Bilbao sau Budapesta
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

SUEDIA: Maynooth, regiunea Kildare (Irlanda)
Meciuri
Grupa E: Bilbao [i Dublin
Optimi de final`: Glasgow, Copenhaga, Bilbao sau Budapesta
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

TURCIA: Baku (Azerbaidjan)
Meciuri
Grupa A: Baku [i Roma
Optimi de final`: Londra, Amsterdam, Bucure[ti, Bilbao sau

Glasgow
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

}ARA GALILOR: Baku (Azerbaidjan)
Meciuri
Grupa A: Baku [i Roma
Optimi de final`: Londra, Amsterdam, Bucure[ti, Bilbao sau

Glasgow
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

UCRAINA: Bucure[ti
Meciuri
Grupa C: Amsterdam [i Bucure[ti
Optimi de final`: Amsterdam, Bilbao, Bucure[ti, Budapesta,

Copenhaga, Dublin, Glasgow sau Londra
Sferturi de final`: Sankt Petersburg, München, Roma sau Baku
Semifinale [i final`: Londra

Patru meciuri de la Euro 2020 
se vor juca pe Arena Na]ional`

Arena Na]ional` din Bucure[ti va organiza patru meciuri de
la Euro 2020:

14 iunie 2020, ora 19:00: Austria – câ[tig`toarea play-off-ului
Ligii Na]iunilor (grupa C)

18 iunie 2020, ora 16:00: Ucraina – câ[tig`toarea play-off-ului
Ligii Na]iunilor (grupa C)

22 iunie 2020, ora 19:00: Ucraina – Austria (grupa C)
Optimi de final`: 29 iunie 2020, ora 22:00
România va juca în play-off-ul Ligii Na]iunilor pe 26 martie,

contra Islandei, în deplasare. Dac` îi vor învinge pe islandezi,
„tricolorii” vor întâlni în finala barajului, pe 31 martie, tot în
deplasare, câ[tig`toarea meciului dintre Bulgaria [i Ungaria.

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro
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Ucraina va avea cantonamentul în
România în timpul Euro 2020. Unde vor
locui cele 20 de echipe deja calificate
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Un post c`ldu] 
[i plin de epuroi 
Babetele bârfitoare \i plâng de mil` unui [`f de pe o

derec]ie de v`muire de pren târg. Asta dup` ce au auzit c`,
\n scurt timp, musiu Ban Ceaunu urmeaz` a fi m`tr`[it din
fonc]ie. Jalea nu vine neap`rat din cauz` de m`tr`[ire, ci din
alt motiv. Gurile rele spun c`, de-a lungul anilor, domn’ Ceaunu
f`cea multe saiele, ca lucru[oarele s` mearg` ca unse. Oamenii
r`i spun c` musiu primea câte o sutic` de epuroi pe tur` de
la suptalterni. Acu’, la un calcul matematic simplu, scaunul e
de câteva mii bune de coco - [i babetele nu se refer` la leafa
dat` de stat, care nu e nici ea de lep`dat pe un asemenea
scaun moale! |n concluzie, cine vine pe sc`unel e cam aranjat
pe via]`! 

Biznisuri la ceas de sear` cu
tarlale [i terenuri 
Tare s-au mai cr`c`nat babetele bârfitoare când au auzit

de ce prostioare se ]ine un fost [`f de la antreprinderi medii
[i mititele! Zice-se c` musiu Nelu Avi]âcii [i agarici de-ai lui
s-au apucat de biznisuri prin giude], mai exact de biznisuri cu
tarlale. Gurile rele spun c` nea’ Avi]âcii [i s`getu]ele lui
concesioneaz` deferite terenuri de pe la ]`rani, dup` care \i
duc cu lugu-lugu, pân` ce devin propritari pe tarlalele cu
pricina. Unii zic c` mul]i agricoltori s-au fript cu nenea Avi]âcii
pe tema asta [i c` n-ar fi exclus ca unii care au r`mas s`raci
lipi]i p`mântului s` umble cu jalba-n pro]ap pe la diverse
enstetu]ii \n lunile urm`toare. Nu v` face]i griji! Babele stau
cu ochii pe situa]iune [i v` ]in la corent cu ce se petrece! 

Labolache [i coronavirusu’ vesel  
Vai, vai, vai, ce s-au mai crucit babetele bârfitoare, când

au auzit c` Mirciulic` Labolache [i-a luat consoarta la bra] [i
a plecat spre alte meleaguri, mai \nsorite. Musiu Labolache a
decis s` plece \n hexcursii pren ]`ri exotice, chipurile ca s`
se relaxeze [i el, c` de la atâta stres f`cuse m`trea]` la cot.
Acu’, c` s-a dus Mirciulic` pe alte meleaguri, nu e mare vraj`,
c` [tie t`t boboru’ c`, vorba aia, parale sunt de pe schin`rile
[oferilor de pe ma[inu]e g`lbejâte. Dar babetele \l sf`tuiesc
pe musiu Labolache s` aib` mare grij` pe unde st` cu burta
la soare, c` circul` un nou tip de virus, care cic` se d` gratis,
din mân` \n mân` [i e de calitate, adus tocmai din China!
Deci, mare grij` la cronavirusu’ vesel! 
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Diana Micu Cheptene, [efa Cur]ii de Apel
Ia[i, a explicat \n studioul BZI Live de
unde au pornit protestele magistra]ilor [i
ale personalului auxiliar. De asemenea, ea
a explicat foarte clar ce \nseamn` pensii
de serviciu [i de ce legiuitorul le-a [i
acordat anumitor categorii sociale, printre
care se reg`sesc magistra]ii [i grefierii 

{efa Cur]ii de Apel Ia[i, Diana Micu Cheptene, a venit \n premier`
\n studioul BZI Live, unde a explicat de unde au pornit protestele
care au loc \n aceste zile \n Justi]ia ie[ean` - [i nu numai. Unul
dintre cei mai respecta]i magistra]i din Ia[i, Diana Micu Cheptene,
a relatat faptul c`, potrivit datelor statistice, unele instan]e ie[ene stau
mai bine \n ultimii ani la anumite capitole, cum ar fi spa]ii sau
logistic`, dar, pe de alt` parte, sunt \ntâmpinate [i unele probleme,
\n special legate de volumul de munc`. „Exist` instan]e pe raza Cur]ii
de Apel Ia[i care au anual o \nc`rc`tur` pe judec`tor de 2.000 de
cauze. E mult. E foarte mult! Asta deoarece se cere [i o aten]ie
deosebit`, [i rapiditate, [i calitate [i, atunci... Dar poate c` nu neap`rat
din num`rul judec`torilor ar veni rezolvarea, ci din num`rul personalului
cu care lucr`m. Judec`torul, ca expunere public`, este vizibil doar \n
sala de [edin]` [i, de aici, oamenii \[i creeaz` o imagine. Dar e vorba
despre doar 10 la sut` ceea ce poate vedea publicul larg. Solu]ia ar
fi la num`rul personalului cu care lucr`m. Suntem subunitari la toate
instan]ele din raza Cur]ii de Apel Ia[i la raportul grefier - judec`tor.
Spre exemplu, la Curtea de Apel Ia[i, unui judec`tor \i revine 0,63
la sut` grefier de [edin]`. Astfel, un grefier lucreaz` cu mai mul]i
judec`tori, asta \nsemnând dublul dosarelor de gestionat”, a declarat
judec`torul Diana Micu Cheptene, pre[edintele Cur]ii de Apel Ia[i. 

„Un magistrat nu poate face altceva decât
profesia pe care o are” 

|n acela[i timp, judec`torul ie[ean a ar`tat c` nu ar fi corect
ca salariile magistra]ilor s` fie puse \n balan]` cu leafa minim`

pe economie, la fel cum acestea nu pot fi comparate cu veniturile
colegilor din state vest-europene, mult mai dezvoltate din punct
de vedere economic. „Legiuitorul, când a stabilit - [i nu a stabilit
doar pe teritoriul României, vorbim despre o reglementare care
este prev`zut` \n lumea \ntreag` - a decis acordarea magistra]ilor
a unui pachet de beneficii care s` compenseze natura profesiei,
importan]a, riscul [i, cel mai important, interdic]iile pe care un
magistrat le are. Un judec`tor, de exemplu, nu poate face altceva
decât profesia pe care o are. Exist` o excep]ie, respectiv func]iile
didactice \n \nv`]`mântul universitar, dar nu to]i magistra]ii sunt
[i profesori. Aceea[i situa]ie a fost [i la personalul auxiliar. S-a
avut \n vedere [i uzura. Ceea ce se vede e doar o parte a muncii
noastre. E normal s` existe o compensa]ie. Nu e normal s` facem
o compara]ie \ntre venitul unui judec`tor [i venitul minim garantat
la nivel na]ional. La fel cum nu ne putem compara cu nivelul de
salarizare al magistra]ilor din unele state europene”, a ad`ugat
judec`torul ie[ean. 

Diana Micu Cheptene a mai ar`tat c` eliminarea pensiilor de
serviciu la anumite categorii sociale reprezint` \nc`lcarea unor
drepturi, acesta fiind, \n principal, motivul protestelor din ultima
perioad`, din Justi]ie. 
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Pre[edintele Cur]ii de Apel
Ia[i: ıNu e normal s\ facem
o compara]ie `ntre venitul
unui judec\tor [i venitul
minim!‰ 

Diana Micu Cheptene

Ie[eanc\, pedepsit\ din
cauza tutunului!
Obligat\ de judec\tori
s\ lucreze la un spital! 

O femeie din Ia[i s-a ales cu o pedeaps` din partea judec`torilor,
dup` ce a fost acuzat` de \nc`lcarea prevederilor Codului Vamal.
Astfel, ieri, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au dispus
condamnarea Anei Cornelia Mantu la un an [i patru luni de
\nchisoare, cu suspendare, pentru contraband`. 

„Instan]a admite ac]iunea civil` [i oblig` inculpata s` \i achite
p`r]ii civile ANAF - Direc]ia Regional` Vamal` Ia[i suma de 4.849
de lei, reprezentând prejudiciul total cauzat bugetului consolidat
al statului. Inculpata va presta o munc` neremunerat` în folosul
comunit`]ii pe o perioad` de 60 de zile, în cadrul Consiliului
Local Ia[i, fie la Direc]ia de Asisten]` Comunitar`, fie la Spitalul
Clinic de Recuperare Ia[i”, au precizat judec`torii ie[eni. De
remarcat este faptul c` sentin]a nu este definitiv`, aceasta putând
fi contestat`. 

Procesul femeii a \nceput \n urm` cu câteva luni. Femeia a
fost trimis` \n judecat` de procurorii din cadrul Parchetului de
pe lâng` Judec`toria Ia[i, sub acuza]ia de contraband`. Conform
anchetatorilor, \n urm` cu aproximativ doi ani, femeia a fost
prins` având asupra ei 433 de pachete cu ]ig`ri de diferite m`rci,
f`r` timbru de acciz` [i cu timbru de acciz` din Republica Moldova.
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