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Circ ieftin la Ia[i dup` ce
Andreea Antonescu [i
iubitul s`u, {tefan
Manolache, au pus Poli]ia
pe jar. Joi, pu]in dup` ora
00:00, Antonescu a sunat
la 112 de pe telefonul lui
Manolache [i a cerut
ajutor, \ns`, ulterior a
negat c` ar fi avut vreo
problem` [i a dat vina pe
un copil

Una din cele mai mari
lucr`ri derulate \n ultimii
ani la Aeroportul
Interna]ional Ia[i va
ajunge pe mâna unei
firme implicate \n
numeroase scandaluri \n
ultima vreme. Cel mai
probabil, austriecii de la
Strabag vor pune mâna
pe contractul pentru
conectarea hangarului
Aerostar la pista aerog`rii 

Pag. 9 Pag. 2

ACTUALITATE

Pag. 9ACTUALITATE ACTUALITATE

B`taie de joc
marca Andreea
Antonescu 
[i {tefan
Manolache! 

O lucrare de 13
milioane euro
la Aeroport,
pe mâna unor
afaceri[ti

EVENIMENT

Sechestru pe
averea unei
avocate din Baroul
Ia[i! |n cinci ani a
f`cut peste 4
milioane de euroVezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Precipita]ii izolate
Max: 9 grade C
Min: 2 grade C

VREMEA
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Inspectorii fiscali au fost
chema]i \n fa]a instan]ei
de judecat` de un fost [ef
al unei televiziuni locale.
Aurel Doba[u este
nemul]umit de concluziile
trase de finan]i[ti. Aceste
concluzii au venit \n urma
unor verific`ri efectuate
cu privire la fondurile
acestuia pe parcursul
anului 2014

Pseudo-
jurnalistul
Doba[u a vrut
s` trag` o
]eap` statului!
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Exclusiv! |ntâmplare ca-n telenovele! 

Doi fra]i au vrut s` tr`iasc`
o poveste de dragoste
interzis` prin lege!
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Una din cele mai mari lucr`ri derulate \n
ultimii ani la Aeroportul Interna]ional Ia[i
va ajunge pe mâna unei firme implicate \n
numeroase scandaluri \n ultima vreme

Câ[tig`tor-surpriz` \ntr-una din cele mai mari licita]ii derulate
\n ultima vreme la Ia[i. Procedura derulat` de Aeroportul Interna]ional
Ia[i pentru extinderea platformei de parcare [i conectarea hangarului
de mentenan]` a avioanelor va \nc`pea pe mâna unei firme-
surpriz`. Surse din cadrul aerog`rii ie[ene au indicat faptul c`
procedura va fi atribuit` austriecilor de la Strabag SRL, la mijloc
fiind circa 13 milioane de euro. Ini]ial, pentru acest proiect au
fost depuse patru oferte, câ[tig`torul urmând a fi anun]at oficial
abia ast`zi, odat` cu semnarea oficial` a contractului. Culmea,
printre societ`]ile care au depus oferte la aceast` licita]ie se
num`r` [i unele extrem de controversate, cu lucr`ri care au
stârnit foarte multe probleme.

Cu toate acestea, lucrarea a fost antamat` de societatea Strabag
SRL, firm` care va colabora cu Antrepriza de Repara]ii [i Lucr`ri
ARL Cluj. Cele dou` au ca ter] [i subcontractant firmele Search
Corporation SRL [i Tiab. Strabag SRL este controlat` de oameni
de afaceri austrieci [i a fost implicat` în mai multe scandaluri,
majoritatea contractelor fiind încheiate cu institu]iile statului.
Societatea are sediul \n Bucure[ti [i este de]inut` de c`tre Bau
Holding Beteiligungs GMBH. Firma are ca obiect de activitate
lucr`ri de construc]ii a cl`dirilor reziden]iale [i nereziden]iale.

Ultimele cifre de afaceri trecute \n dreptul companiei arat` o
sum` 687,7 milioane lei, aproape 146 de milioane de euro, profit
de 7,1 milioane de lei, datorii de 268,9 milioane de lei, cu un
num`r de 706 angaja]i. Un singur român apare ca administrator
\n societate, Ofelia Apostol. {i Antrepriza de Repara]ii [i Lucr`ri
ARL Cluj este controlat` de austrieci, prin Strabag AG, administrat`
de c`tre austriacul Otto Oberwinkler Heimo.

Scandal cu iz penal

Firma care va pune mâna pe afacere, SC Strabag SRL, a fost
]inta unor anchete antifraud`. Societatea a fost acuzat` de sp`lare
de bani, dar [i de evaziune fiscal`. |n decursul anului 2017,
birourile lor au fost perchezi]ionate \n cadrul unei anchete privind
fixarea pre]urilor. Totodat`, exist` [i un dosar penal pentru ucidere
din culp`, dosar aflat \n continuare la Parchetul de pe lâng`

Judec`toria Sectorului 4. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie
al Strabag Austria este fostul cancelar austriac Alfred Gusenbauer.
Acesta a fost implicat \n mai multe scandaluri politico-economice.
Numele lui Gusenbauer apare [i \n vârful companiei Gabriel
Resources, care a ]inut ani \n [ir primele pagini ale ziarelor,
subiectul principal fiind exploatarea aurului din Ro[ia Montan`.

Catedrala Mântuirii Neamului \n portofoliu

Strabag are \n portofoliu [i construirea Catedralei Mântuirii
Neamului, cel mai mare l`ca[ de cult din ]ar`. Din portofoliul
companiei mai face parte [i Sky Tower, cea mai înalt` cl`dire
de birouri din Bucure[ti. De asemenea, firma are [i proiecte de
infrastructur`, precum autostrada Deva - Or`[tie, modernizarea
aeroportului Baia Mare [i a c`ii ferate Simeria - Vin]u de Jos
sau reabilitarea DN6 Craiova - Drobeta-Turnu Severin. Austriecii
de la Strabag controleaz` în România [i hotelul de cinci stele
JW Marriott din Bucure[ti, construc]ie ridicat` tot de aceast`
societate.

La licita]ie a depus oferte [i Eky Sam SRL din Târgu Frumos.
Societatea are mari probleme penale, cu interdic]ie de participare
la licita]ii publice. Cu toate acestea, firma controlat` de Ioan
Echimov continu` s` participe la proceduri publice [i nimeni nu
o opre[te. Oferte a depus [i Societatea de Construc]ii Napoca
SA, cu subcontractan]ii Col-Air Trading SRL, Dito Group SRL,
Geo Arc SRL. Firma ardelean` a avut în urm` cu circa cinci ani
un contract de zece milioane de euro de la Direc]ia Domenii [i
Infrastructuri a Armatei pentru refacerea [i extinderea platformei
de parcare avioane de la Baza Aerian` din Fete[ti.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Angaja]ii Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU)
Ia[i au fost solicita]i \n ultimele zile s` intervin` \n mai multe
situa]ii \n localit`]ile din jude]. Pompierii ie[eni au intervenit
[i \n alte situa]ii. „În data de 19 februarie, Sec]ia de Pompieri
Pa[cani, în colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de
Urgen]` al comunei Miroslove[ti, au intervenit în localitate,
pentru stingerea unui incendiu de vegeta]ie uscat`. Au ars
aproximativ zece hectare de vegeta]ie uscat`. Cauza probabil`
de producere a incendiului a fost focul deschis în spa]ii
deschise. De asemenea, Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i în
colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]`
al ora[ului Podu Iloaiei au intervenit în localitatea Scobâl]eni,
pentru stingerea unui incendiu de vegeta]ie uscat`. Au ars
aproximativ zece hectare de vegeta]ie uscat`. Cauza probabil`
de producere a incendiului a fost focul deschis în spa]ii
deschise”, au ar`tat reprezentan]ii ISU Ia[i.

Interven]ii extreme

|n plus, [i geni[tii Inspectoratului au fost solicita]i s`
intervin` \n mai multe situa]ii \n aceste zile. „În data de 18
februarie, echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentul 2 de
Pompieri Ia[i, în colaborare cu Parchetul Militar de pe lâng`
Tribunalul Militar Ia[i au intervenit în localitatea Sculeni,
comuna Victoria, pe albia râului Prut, pentru asanarea unor
elemente de muni]ie, cartu[e calibru 7,62 x 25 milimetri.
Suprafa]a asanat` a fost de 100 metri p`tra]i”, au men]ionat
reprezentan]ii ISU Ia[i. 

De asememea, Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i a intervenit
în municipiu, pe strada Lasc`r Catargi, pentru deblocarea u[ii
unui apartament. „Pompierii ie[eni au intervenit în localitatea
Bosia, comuna Ungheni, pe Drumul Jude]ean DJ 249A, pentru
descarcerarea unei persoane blocate într-un autoturism r`sturnat
în afara p`r]ii carosabile. În urma producerii evenimentului
au rezultat dou` victime, con[tiente, care au fost asistate
medical la fa]a locului [i transportate la spital de c`tre echipajul
de prim-ajutor [i echipajul de terapie intensiv` mobil`”, au
mai spus cei de la ISU Ia[i.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Muni]ie descoperit\ `n
râul Prut. Au fost 
luate m\suri drastice 
`n toat\ zona

O serie de elemente de muni]ie provenite din
timpul celui de-al Doilea R`zboi Mondial au
fost descoperite \n albia râului Prut. Muni]ia a
fost ridicat` de reprezentan]ii Parchetului
Militar, fiind vorba de o zon` de frontier`

O lucrare de 13 milioane de
euro la Aeroportul Ia[i a
`nc\put pe mâna unor
afaceri[ti dubio[i. Banii 
vor pleca peste grani]ele
României
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Plenul Consiliului Local al
municipiului Ia[i se va
reuni \n cursul zilei de
ast`zi, 21 februarie, de la
ora 12:00, pentru a
dezbate o serie de proiecte
de hot`râre \n cadrul unei
[edin]e extraordinare. Cel
mai important proiect pe
ordinea de zi va fi cel legat
de proiectul de buget pe
anul \n curs. Consilierii vor
aviza cel mai mare buget
din ultimii ani, o parte din
fonduri fiind destinate
capitolului de investi]ii

Cel mai mare buget din ultimii ani
pentru municipiul Ia[i va fi adoptat ast`zi
de plenul Consiliului Local Ia[i. Bugetul
este de 1,49 miliarde de lei, cele mai
importante investi]ii fiind legate de infrastructura
rutier`, transportul public [i nu numai.
Proiectul de buget va fi discutat \n plenul
[edin]ei extraordinare de plen de ast`zi,
cu \ncepere de la ora 12:00.

Proiectul de buget pe anul \n curs va
fi de 1,49 miliarde de lei, din care 1,17

miliarde lei sunt de la bugetul local. Din
venituri proprii, \n buget a fost cuprins`
suma de 596,5 milioane lei, iar alte 555,4
milioane lei sunt sume atrase. Din buget,
51,56 la sut` reprezint` fonduri pentru
sec]iunea de func]ionare, iar 48,44 la sut`
sunt pentru sec]iunea de dezvoltare. 

Alte proiecte 
pe ordinea de zi

Pe ordinea de zi vor mai figura [i alte
câteva proiecte de hot`râre. Consilierii vor
mai discuta [i despre aprobarea studiului
de fezabilitate [i a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul de extindere a
re]elelor electrice în zona cartierului Galata.
Vor fi realiza]i 6,32 kilometri de linii electrice
subterane de 20 kV [i 14,4 kilometri de
linii electrice subterane de 0,4 kV, la care
se adaug` 8 puncte de transformare. Investi]ia
estimat` la o valoare total` de 8.2 milioane
lei, f`r` TVA. De asemenea, consilierii vor
dezbate [i un proiect de hot`râre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul legat de construirea parc`rii
supraterane deschise pe strada Mu[atini,
nr. 57, cartier Alexandru cel Bun. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Prim`ria m`re[te
bursele [colare.
Zece milioane de lei
pentru elevii
eminen]i din ora[

Sumele destinate burselor elevilor ie[eni vor cre[te substan]ial
în 2020. Primarul Mihai Chirica a anun]at recent c` va propune
Consiliului Local alocarea a zece milioane lei pentru sprijinirea
financiar` a elevilor care au o prezen]` constant` la ore [i nota
10 la purtare. „Din punctul meu de vedere, subiectul burselor
pentru elevi este esen]a bugetului din acest an. Pe tot parcursul
mandatului meu, suma alocat` burselor a fost într-un trend
cresc`tor. A început de la aproximativ 500.000 de lei, a ajuns
anul trecut la circa 1.2 milioane lei. În acest an am propus zece
milioane lei, deci vorbim despre o cre[tere de peste opt ori. De
ce? Pentru c` îmi dau seama c`, de fapt, din dorin]a de a avea
imagine, sc`p`m ]inta. Avem nevoie de copii bine preg`ti]i [i
care stau la [coal`. Anul acesta am pus în buget 14 milioane lei,
f`r` fonduri europene, pentru terenuri de sport, [coli [i gr`dini]e”,
a spus edilul Mihai Chirica.

Ca urmare a cre[terii aloc`rii bugetare, se estimeaz` c`
aproximativ 35 la sut` din elevii ie[eni vor beneficia de bursele
acordate de c`tre municipalitate. În cursul anului trecut, Prim`ria
a asigurat din bugetul local fonduri pentru plata mai multor
categorii de burse pentru elevii ie[eni, valoarea total` a acestora
fiind de 1.2 milioane lei. De aceste burse au beneficiat 2.360 de
elevi din 53 de institu]ii de înv`]`mânt preuniversitar.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Un nou pavilion la
Spitalul de Boli
Infec]ioase. Sute de
mii de lei aloca]i
pentru proiect

Un nou pavilion cu o capacitate de 150 de paturi va fi construit
la Spitalul de Boli Infec]ioase „Sf. Parascheva”. În acest sens,
Consiliul Jude]ean Ia[i a alocat recent peste 430.000 lei pentru
acest proiect. Spitalul se adreseaz` pacien]ilor cu anumite patologii
infec]ioase din zona Moldovei, astfel încât, realizarea acestui proiect
va duce la m`rirea capacit`]ii de spitalizare [i va spori siguran]a
actului medical. Noua construc]ie va fi divizat` în dou` tronsoane
cu comunicare între ele. 

Spa]ii pentru laboratoare, triaj [i spitalizare
diverse boli infec]ioase

Într-unul dintre corpurile cl`dirii, la demisol, vor fi spa]ii
pentru laboratoare, triaj, spitalizare diverse boli infec]ioase. Parterul
este conceput cu o zon` de triaj [i una de ambulatoriu. Tot aici
va fi amenajat` [i capela ce va deservi unitatea medical`. Etajele
sunt pentru zona de sta]ionar, cu o capacitate maxim` de 116
paturi. La subsol vor exista dou` ad`posturi pentru protec]ie civil`,
spa]iu tehnic [i depozit de de[euri. Copiii [i adul]ii infecta]i cu
Virusul Imunodeficien]ei Umane (HIV) vor avea la dispozi]ie un
tronson special, cu o capacitate de 10 paturi, pentru spitalizarea
de zi [i 24 paturi pentru sta]ionarul compartimentului HIV/SIDA.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Un singur candidat la
Prim\ria Ia[i pentru
Compartimentul
Centenar

Pe data de 4 martie, Prim`ria Ia[i organizeaz` un concurs
pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate IA
la compartimentul Centenar - Serviciul Coordonare Programe
Culturale. |n urma selec]iei dosarelor, \n curs` a r`mas un singur
candidat: Costel-Gabriel Che[cu. |n func]ie de rezultatele la proba
scris`, va sus]ine [i un interviu. „Condi]ii specifice de participare:
studii universitare de licen]` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`, vechime în administra]ia public` minimum 2 ani,
experien]` în coordonarea proiectelor cu finan]are de la bugetul
de stat [i local, coordonarea unor proiecte culturale de tipul
festivaluri culturale, publica]ii culturale, activitate editorial` timp
de minimum trei ani, vechime în specialitatea studiilor de minimum
7 ani”, se arat` \n anun]ul municipalit`]ii. |n perioada urm`toare,
Prim`ria Ia[i organizeaz` concursuri pentru ocuparea mai multor
posturi vacante.

Ciprian BOARU

Cel mai mare cimitir din zona regiunii de Nord-Est mai
are de a[teptat pân` va deveni muzeu \n aer liber. Dosarul
depus de municipalitate la Ministerul Culturii \nc` nu a fost
semnat de ministru pentru ca acesta s` poat` fi declarat
muzeu. |ntre timp, Prim`ria municipiului Ia[i preg`te[te
reabilitarea Cimitirului „Sf. Treime” din cartierul P`curari. În
acest scop, municipalitatea a finalizat o procedur` de achizi]ie
public` a serviciilor de proiectare a lucr`rilor de reabilitare.
Licita]ia a atras trei oferte, iar în urma evalu`rii tehnice [i
financiare, contractul va fi semnat cu SC Trust AVB SRL,
contra a 53.500 lei, sum` cu TVA.

„Cimitirul «Sf. Treime» este unul dintre cele mai mari
dintre cele aflate în administrarea SC Servicii Publice SA, îns`
reabilitarea aleilor din incint` a devenit o prioritate, dat fiind
nivelul de degradare al acestora. Suprafa]a total` care va fi
reabilitat` este de 10.225 metri p`tra]i, lungimea total` a aleilor
reabilitate de 5.850 metri, iar a bordurilor de 11.140 metri”,
au ar`tat reprezentan]ii municipalit`]ii ie[ene.

Cum va ar`ta proiectul?

Firma men]ionat` va avea la dispozi]ie patru luni pentru
a livra serviciile de proiectare, printre care studiul topografic,
studiul geotehnic, studiul de coexisten]` (dac` este cazul),
documenta]ia de avizare a lucr`rilor de interven]ii (acolo unde
este cazul), studiul de fezabilitate, documenta]ia tehnic` pentru
ob]inerea avizelor/ acordurilor/autoriza]iilor necesare pentru
ob]inerea autoriza]iei de construire, proiectul tehnic pentru
autorizarea execut`rii lucr`rilor, proiectul tehnic de execu]ie
[i documenta]ia tehnic` pentru organizarea execu]iei.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Se reface un mare
cimitir din municipiul
Ia[i. Dosarul pentru
ıEternitatea‰ mai 
are de a[teptat

Cimitirul „Sf. Treime” din municipiul Ia[i va fi
reabilitat de municipalitatea ie[ean`. |ntre
timp, declararea Cimitirului „Eternitatea”
drept muzeu \n aer liber mai are de a[teptat

Zi mare la Palatul
Roznovanu. Ast\zi 
va fi aprobat bugetul
municipiului Ia[i 
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Din cauza num`rului \n cre[tere al ie[enilor care sunt diagnostica]i
cu grip`, Ordinul Asisten]ilor Medicali Generali[ti, Moa[elor [i
Asisten]ilor Medicali din Ia[i \mpreun` cu Spitalul de Boli Infec]ioase
au organizat un eveniment denumit specific „Cum prevenim gripa [i
coronavirusul?”. Reprezentan]ii celor dou` institu]ii au discutat despre
metodele de preven]ie, despre gravitatea infest`rii cu cele dou` virusuri,
despre tratament [i pericolele de deces. Subiectele dezb`tute au fost
de mare interes pentru publicul participant format din asisten]i medicali
ai medicinei generale, asisten]i medicali din medicina [colar` [i nu
numai. „Aceast` \ntrunire a venit la ini]iativa domnului primar Mihai
Chirica [i este extrem de important`, având \n vedere situa]ia actual`
din ]ar`”, spune Liliana Pintilie, pre[edinte OAMGMAMR Ia[i. 

„Suntem noroco[i c` Ia[ul 
are medici extrem de buni”

Ieri, Sala Mare a Prim`riei Municipiului Ia[i a g`zduit un
eveniment cu impact asupra celei mai \ngrijor`toare situa]ii medicale
din acest moment. Este vorba despre coronavirus [i grip`, dou`
virusuri extrem de periculoase. La Ia[i s-au \nregistrat deja cinci
cazuri de deces provocate de virusul gripal, alte zeci au fost
diagnosticate [i se afl` sub atenta supraveghere medical`. „Este
o situa]ie alarmant` la nivel na]ional cre[terea num`rului de cazuri
de grip`. Suntem noroco[i, totu[i, c` \n Ia[i avem medici extrem
de buni, poate chiar cei mai buni din România. Gripa reprezint`
un pericol care ne pa[te pe to]i. |n cel mai mare pericol se afl`
copiii din gr`dini]e [i [coli. Ace[tia sunt predispu[i contamin`rii
rapide. Cadrele medicale ale unit`]ilor de \nv`]`mânt ar trebui s`
fac` mai atent selec]ia de primire \n colectivitate \n cazul suspiciunilor
de \mboln`vire. Din p`cate, situa]ia nu este mereu luat` \n serios”,
a declarat Mihai Chirica, primarul Ia[ului.

Virusul care a l`sat copii f`r` mame

Gripa de tip AH1N1 este spaima cea mai mare a medicilor
ie[eni. Cei cinci pacien]i deceda]i la Ia[i au fost diagnostica]i cu
aceast` boal`. Dou` femei de 40 de ani au decedat din cauza
gravit`]ii acestui virus, f`r` a avea alte boli asociate. „Din anul
2009, gripa de tip AH1N1 a provocat extrem de multe decese \n
România. Acest tip de grip` a devenit o pandemie, nu mai este
de mult` vreme epidemie. Spun asta pentru c` nu a izbucnit [i
a fost stopat`, fenomenul continu`. Anul acesta, vaccinul antigripal
a fost prev`zut pentru a acoperi cele patru tulpini care circul`.
Din p`cate, mul]i nu au \n]eles importan]a vaccin`rii antigripale,

motiv pentru care, iat`, s-a ajuns [i la decese. Nu numai pacien]ii
sunt expu[i riscurilor, ci [i personalul medical. Dac` nu este
vaccinat, cu u[urin]` poate purta virusul de la spital, acas`. Am
discutat cu reprezentan]ii Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i [i mi-
au confirmat faptul c` anul acesta st`m pu]in mai bine la vaccinarea
personalului medical. La Spitalul de Boli Infec]ioase, cel pu]in 80
la sut` din personal s-a vaccinat”, a spus prof. dr. Carmen Dorob`],
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase Ia[i. 

Sute de mii de copii deceda]i

|n cadrul \ntâlnirii s-a discutat [i despre un virus nu foarte
mediatizat, dar care face din ce \n ce mai multe victime \n rândul
copiilor. Cei mai vulnerabili sunt copiii cu vârsta pân` \n doi ani.
Ace[tia prezint` simptome specifice gripei, dar au un simptom
specific asociat, pe care mul]i p`rin]i \l neglijeaz`. „Sunt \n acest
moment mul]i copii interna]i la Spitalul «Sf. Maria», dar [i la Boli
Infec]ioase, diagnostica]i cu virusul respirator sinci]ial. Aceast`
afec]iune este extrem de complicat` la copii. Ace[tia prezint`
simptome ca febr`, diaree, dureri musculare, disfunc]ie respiratorie,
refuz` hrana [i au senza]ia de grea]`. Diagnosticul se pune cu
testul rapid. Tulpina A [i B se ata[eaz` la inciden]a de vârst` la
copii de pân` \n doi ani. Virusul este extrem de contagios. La
nivel mondial, la copiii de pân` \n doi ani, aproximativ 33 de
milioane au fost infesta]i cu acest virus, trei milioane au necesitat
spitalizare [i 200.000 de copii au murit. Avertiz`m p`rin]ii, cadrele
didactice [i asisten]ii medicali s` fie aten]i la aceste simptome”,
\ncheie prof. dr. Carmen Dorob`].

Bianca CIUBOTARIU

Multe ie[ence pl\tesc
sute de lei pentru a face
acest test, dar nu [tiu
c\ este gratuit! Ce spun
medicii?

Ie[encele care doresc s`-[i fac` testul Papanicolau pl`tesc bani
grei pentru a afla dac` sufer` de cancer de col uterin. O consulta]ie
la medicul ginecolog de la o clinic` privat` cost` peste 100 de
lei, iar testul [i interpretarea lui, mai bine de 150 de lei. Ceea
ce nu [tiu multe dintre acestea este faptul c` exact acela[i test
se poate face gratuit [i \n condi]ii foarte bune [i la Maternitatea
„Cuza Vod`” din Ia[i. „Femeile cu vârstele cuprinse \ntre 25 [i
65 de ani beneficiaz` de gratuitate pentru testul Papanicolau. Pân`
\n anul 2018, acest test se f`cea doar pe baza trimiterii de la
medicul de familie. Acum \ns`, orice femeie se poate adresa
spitalului nostru. Observ`m o cre[tere a adresabilit`]ii, dar este
\nc` mic`”, spune dr. Irina Ca]ighera, specialist \n planificarea
familial` la Maternitatea „Cuza Vod`”. Multe ie[ence evit` spitalele
de stat din cauza faptului c` le consider` prea aglomerate. Partea
bun` este c` la Maternitatea „Cuza Vod`” timpul de a[teptare nu
este extrem de mare.

Bianca CIUBOTARIU

~ntâlnire de urgen]\ la Palatul Roznovanu!
Primarul a solicitat ajutorul
medicilor! ıEste un pericol
care ne pa[te pe to]i!‰

Sute de copii ajung s`pt`mânal la Spitalul „Sf. Maria”,
prezentând simptome specifice virozelor respiratorii. Zeci dintre
ace[tia sunt redirec]iona]i spre Spitalul de Boli Infec]ioase,
fiind suspecta]i de grip`. Medicii sunt lua]i cu asalt de avalan[a
de pacien]i care, de la zi la zi, prezint` din ce \n ce mai multe
complica]ii ale c`ilor respiratorii. Cei mai noroco[i sunt izola]i
la domiciliu [i urmeaz` un tratament specific, al]ii, pentru
tratare, sunt nevoi]i s` stea \n spital s`pt`mâni \ntregi. 

Sute de copii afecta]i

La Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Ia[i vin zilnic 150 de
copii care prezint` simptomatologia specific` virozelor respiratorii.
Conform spuselor reprezentan]ilor spitalului, peste 20 sunt
suspec]i de grip` [i pneumonii [i sunt redirec]iona]i c`tre
Spitalul de Boli Infec]ioase, pentru analize mai am`nun]ite. „|n
continuare, un num`r foarte mare de copii se adreseaz`
spitalului, prezentând simptome specifice virozelor, pneumoniilor
[i gripei de sezon. |n 24 de ore ajung la spital peste 150 de
copii, peste 20 sunt trimi[i c`tre Spitalul de Boli Infec]ioase
pentru teste specifice depist`rii gripei. Cei care prezint`
simptome mai u[oare sunt trata]i la domiciliu cu medicamenta]ia
prescris` de medicul specialist”, a specificat Solange Ro[u,
[efa UPU [i purt`tor de cuvânt la Spitalul „Sf. Maria” din Ia[i. 

Medicii ie[eni trag un semnal de alarm`

De la \nceputul sezonului gripal [i pân` \n prezent, la Ia[i
au fost \nregistrate cinci decese din cauza unor complica]ii
ale gripei. Medicii ie[eni trag un semnal de alarm` [i avertizeaz`
popula]ia c` \n aceast` perioad` predispozi]ia la contaminare
este foarte mare [i ofer` o serie de sugestii de preven]ie.
Ace[tia sugereaz` ie[enilor s` evite aglomera]iile urbane [i
contactul cu persoanele bolnave. Totodat`, s` se spele pe mâini
mai frecvent decât de obicei, s` izoleze bolnavul de restul
familiei \ntr-o camer` luminoas` [i \nc`lzit`. Bolnavul va utiliza
batiste igienice \n caz de tuse sau str`nut, \nc`perile [i birourile
se vor aerisi [i se va men]ine temperatura de 18-20 de grade
Celsius. Copiii [i adul]ii bolnavi vor r`mâne la domiciliu pentru
evitarea transmiterii virusurilor \n comunitate.

Bianca CIUBOTARIU

Avalan[\ de copii cu
viroze, pneumonii [i
grip\ la Spitalul 
ıSf. Maria‰ din Ia[i!
Medicii nu mai au 
timp s\ respire! 
Sute de p\rin]i cer
dispera]i ajutorul
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Speciali[tii din domeniul piscicol [i reprezentan]i ai institu]iilor
din Ia[i au fost prezen]i ieri la \ntâlnirea anual` a Programului
Opera]ional pentru Pescuit [i Afaceri. Scopul evenimentului a fost
sprijinirea [i stimularea poten]ialilor beneficiari \n a depune un
num`r cât mai mare de proiecte eligibile pentru ob]inerea fondurilor
europene. Astfel, cei interesa]i de accesarea acestor fonduri au
avut posibilitatea s` afle informa]ii despre sumele disponibile \n
cadrul noului exerci]iu financiar. „|n zona Moldovei e cea mai
mare produc]ie de pe[te la hectar. Vom începe al doilea exerci]iu
financiar 2021-2027 [i de aceast` dat` vin cu câteva nout`]i prin
care \i sus]in pe produc`torii locali”, a declarat Gheorghe {tefan,
secretar de stat \n cadrul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii
Rurale. 

Centru pentru vânzarea pe[telui, din
fonduri europene

Acesta sus]ine c` \n Ia[i va exista un centru unde fermierii
vor putea s` vând` produc]ia. |n ]ar` vor fi construite trei astfel
de centre. „Vrem s`-i ajut`m pe fermieri s` nu î[i mai piard`
timpul cu desfacerea. Avem în vedere s` construim ni[te centre
angro de distribu]ie a pe[telui, astfel încât fermierul s` aib` doar
grija produc]iei. Un astfel de centru va fi aici, la Ia[i, pentru c`
\n primul rând se produce [i se consum` foarte mult pe[te. Prin
intermediul acestui centru, clien]ii vor putea cump`ra pe[te la un
pre] mai mic. Eu cred c` proiectul va fi terminat [i aprobat pân`
la sfâr[itul anului”, a declarat Gheorghe {tefan. 

Ie[enii prefer` pe[tele viu

Fondurile ce vor fi alocate pentru construirea centrului sunt
de aproximativ dou` milioane de euro. Construc]ia ar putea fi
terminat` \n cel mult doi ani. Reprezentan]ii fermierilor piscicoli
din Ia[i au vrut s` organizeze un târg \n anii trecu]i. „Noi, ca
asocia]ie, am avut o \ncercare acum câ]iva ani s` organiz`m un
târg de pia]` angro. Dialogul cu autorit`]ile locale este destul de
complicat, dar nu ne-am pierdut speran]a. |n zona Moldovei, atipic
pentru restul ]`rii, se prefer` pe[tele viu”, sus]ine C`t`lin Platon,
pre[edintele Romfish. 

Raluca COSTIN

Gripa [i coronavirusul au b\gat spaima `n Ie[eni!
Sute de tineri s-au `nghesuit pe holurile unui spital
din Ia[i! Nu au vrut s\ plece f\r\ tratament

Situa]ie f`r` precedent la Spitalul de
Boli Infec]ioase Ia[i. 

Peste 100 de pacien]i se adreseaz` \n
numai 24 de ore spunând medicilor c` se
auto-suspecteaz` c` ar suferi de coronavirus
sau de grip`. Majoritatea sunt tineri, iar
medicii nu-[i g`sesc cuvintele s` le mai
explice c` dup` un simplu str`nut nu trebuie
s` mergi direct la spital. Mai mult decât
atât, holurile spitalului sunt atât de aglomerate,

\ncât medicii abia \[i mai pot face loc s`
traverseze de la un cabinet la altul. „Extrem
de mul]i pacien]i, majoritatea tineri, se
adreseaz` spitalului cu simptome pe care
le asociaz` cu gripa sau coronavirusul. De
fiecare dat` le explic`m c` trebuie s` mearg`
mai \ntâi la medicul de familie [i numai
\n cazuri grave s` se adreseze spitalului.
Tinerii, ancora]i \n social media tr`iesc mai
mult \n lumea virtual` [i nu \n cea real`.

|[i \nchipuie diverse afec]iuni, citesc
simptomele pe internet [i se auto-
diagnosticheaz`. Pe holurile spitalului au
mai multe [anse de a lua o bacterie, un
virus, un microb, decât acas`”, spun
reprezentan]ii spitalului. Medicii sus]in faptul
c` mai pu]in din jum`tate dintre ie[enii
care se adreseaz` spitalului prezint` forme
de viroze respiratorii. 

Bianca CIUBOTARIU

Cinema Ateneu Ia[i propune noi produc]ii cinematografice.
Asta în perioada 24 februarie - 1 martie 2020. E vorba de
„Tipografic Majuscul”, al [aptelea lungmetraj regizat de Radu
Jude, care va rula începând de luni, 24 februarie. Premiera
interna]ional` va fi pe 22 februarie, în cadrul Festivalului de
la Berlin, unde este inclus în sec]iunea Forum. Adaptare dup`
spectacolul documentar omonim semnat de Gianina Carbunariu,
filmul pune în leg`tur`, prin tehnica montajului, dou` pove[ti
[i dou` istorii. Una este povestea real` a adolescentului Mugur
C`linescu, care, în 1981, a scris pe ziduri cu creta o serie de
texte împotriva dictaturii lui Nicolae Ceau[escu.

Cei mici sunt a[tepta]i la „Sonic the
Hedgehog”, cu Jim Carrey

A doua este povestea oficial` a României: imagini din
arhiva Televiziunii Na]ionale, din aceea[i perioad`. „Tr`datorul/Il
traditore”, filmul reputatului cineast italian Marco Bellocchio,
spune povestea lui Tommaso Buscetta, primul informator din
interiorul mafiei siciliene a anilor ’80. Nominalizat la Palme
d’Or în 2019, filmul ne poart` prin Italia anilor ’80, în mijlocul
r`zboiului dintre [efii mafiei siciliene. Documentarul colectiv,
despre investiga]ia care a scos la iveal` corup]ia extrem` din
spitalele din România, va rula în avanpremier` la Sala Unirii
(Cinema Victoria), pe 25 februarie, în prezen]a echipei de
produc]ie [i a protagoni[tilor. Din 28 februarie, filmul va fi
inclus [i în programul de la Cinema Ateneu. „Între chin [i
amin”, în regia lui Toma Enache, a primit premiul de excelen]`
la o competi]ie prestigioas` interna]ional`, The IndieFEST.
Pelicula a fost distins` cu „Award of Excellence Special Mention:
Film Feature” [i a primit critici entuziasmante din partea
juriului. Filmul va rula în prezen]a regizorului, pe 28 februarie,
de la ora 18:00.

S`pt`mâna aceasta, cei mici sunt a[tepta]i la „Sonic the
Hedgehog”, cu Jim Carrey în rolul negativ [i la anima]ia
„Patrula c`]elu[ilor”.

Detalii pe: Facebook - Cinema Ia[i [i pe site-ul www.cinemaiasi.ro. 
Valentin HU}ANU

valentin.hutanu@bzi.ro

Noi proiec]ii
cinematografice la
Ateneul Na]ional din Ia[i 

Un centru de
comercializare a pe[telui
va fi construit la Ia[i



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
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Ia[ul este unul din jude]ele cu cele mai
mari pl`]i pentru terenurile agricole
exploatate de fermierii din jude].
Suprafa]a administrat` de agricultori a
crescut \n anul 2019, de aceea [i
subven]iile acordate au fost mai mari.
Suma total` pl`tit` fermierilor dep`[e[te
30 de milioane de euro. 

Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie \n Agricultur` (APIA) Ia[i a pl`tit
fermierilor din jude], pentru anul 2019, peste 40 de milioane de
euro, bani care provin din bugetul na]ional [i cel comunitar. Din
aceast` sum`, o mare parte din bani au fost direc]iona]i c`tre marii
fermieri care exploateaz` mii de hectare de teren agricol fiecare \n
cadrul schemei unice de plat` (SAPS). Fermierii care exploateaz`
câteva sute de hectare fiecare sunt cei mai numero[i beneficiari ai
subven]iilor \n cadrul SAPS. Suprafa]a total` pentru care s-au pl`tit
subven]iile \n Ia[i este de 270.000 de hectare de teren agricol. 

Jum`tate din bani revin latifundiarilor

Sumele \ncasate de marii fermieri cumuleaz` subven]ii de
aproximativ 19 milioane de euro. Restul banilor au fost distribui]i
c`tre ceilal]i fermieri din jude]. Cea mai mare sum` \ncasat` de
un agricultor din Ia[i pentru anul 2019, \n cadrul acestei scheme
unice de plat` pe suprafa]`, este de aproximativ 6 milioane de
euro. Banii au fost \ncasa]i prin firmele fermierului Mihai Haraga,
care exploateaz` \n jur de 5.000 de hectare de teren agricol.

Printre marile companii din domeniul agricol care au încasat sume
importante se afl` [i Agrocomplex Lunca Pa[cani, controlat` de
familia primarului Dumitru Pantazi de la Pa[cani, care administreaz`
peste 3.000 de hectare. 

Fermierii au \ncasat fiecare 
câteva zeci de mii de euro

Ambele societ`]i au \ncasat \n jur de 6 milioane de euro,
subven]ii de la APIA. Un alt fermier care a \ncasat subven]ii anul
acesta este Ioan Buimac, prin firma Agralmixt. Agromec Movileni
[i SC Agricola }ig`na[i ’89 sunt alte mari companii agricole ce au
primit câteva milioane de euro de la APIA pentru anul 2019.
Fermierii din jude] care de]in suprafe]e mai mici de teren au primit
anul acesta \n medie 20-30.000 de euro pentru terenurile agricole
exploatate. Schema de plat` unic` pe suprafa]` reprezint` una dintre
cele mai importante subven]ii acordate fermierilor din toat` ]ara. 

Cine poate primi banii?

Beneficiari ai pl`]ilor directe în cadrul SAPS pot fi persoanele
fizice sau juridice care exploateaz` terenul agricol pentru care solicit`
plata. Ace[tia trebuie s` de]in` calitatea de proprietari, arenda[i,
concesionari, asocia]i administratori în cadrul asocia]iilor în participa]iune
sau locatari. Arendatorul, concedentul sau locatorul nu beneficiaz`
de pl`]i directe pentru terenul arendat, concesionat sau închiriat.
Pentru a ob]ine plata, cei interesa]i trebuie s` fie înscri[i în Registrul
unic de identificare, s` depun` o cerere la APIA [i s` exploateze
un teren agricol cu o suprafa]` de cel pu]in un hectar.

Raluca COSTIN

Lista ie[enilor care au
primit, cu o simpl\
semn\tur\, câteva milioane
de euro. Anul acesta, suma
`ncasat\ s-ar putea dubla

Sfâr[itul lunii martie,
termenul pentru plata
rentierilor agricoli

Fermierii din jude] care au vizat carnetele de rentier anul
trecut vor \ncasa banii \n urm`toarea perioad`. Ace[tia vor \ncasa
\n jur de dou` milioane de lei pentru aceast` schem` de plat`
din cadrul Agen]iei de Pl`]i [i Interven]ie \n Agricultur` (APIA).
Renta viager` agricol` reprezint` suma de bani pl`tit` rentierului
agricol care \nstr`ineaz` sau arendeaz` terenurile agricole extravilane
aflate \n proprietatea sa ori \ncheie acord cu investitorul. |n cazul
în care se constat` c` datele declarate de solicitan]i nu corespund
realit`]ii, dreptul de a primi renta viager` agricol` se suspend`
pân` la data complet`rii dosarului conform prevederilor legale în
vigoare. Cuantumul rentei viagere agricole reprezint` echivalentul
a 100 de euro pe an pentru fiecare teren extravilan \nstr`inat
pentru care s-a \ncheiat acord cu investitorul [i echivalentul a 50
de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.
Pentru suprafe]ele mai mici de un hectar, suma pl`tit` va fi
propor]ional` cu suprafa]a \nstr`inat` sau arendat`, respectiv pentru
care s-a \ncheiat acord cu investitorul.

Raluca COSTIN

Aproximativ 100 de fermieri au participat la \ntâlnirea de
informare a produc`torilor agricoli din comunele Grajduri,
Holboca, Sine[ti, Dobrov`], Movileni, Pope[ti, \n cadrul
proiectului de bune practici agricole pentru prevenirea polu`rii
apelor cu nutrien]i proveni]i din surse agricole. La \ntâlnire
au fost prezen]i [i reprezentan]i ai Ministerului Apelor [i
P`durilor, USAMV Ia[i, dar [i ai Direc]iei pentru Agricultur`
Jude]ean` (DAJ) Ia[i. De asemenea, fermierii au primit informa]ii
[i despre utilizarea produselor de protec]ia plantelor, adaptarea
agriculturii la efectele schimb`rilor climatice, norme privind
ecocondi]ionalitatea. 

Platforme de depozitare a gunoiului

|n cadrul proiectului sunt [i activit`]i de colectare, depozitare
[i gestionare a gunoiului de grajd. Dotarea comunit`]ilor locale
cu echipamente pentru colectarea [i \mpr`[tierea ca fertilizant
organic a gunoiului de grajd compostat vizeaz` reducerea
polu`rii apei [i a solului cu nutri]ien]i proveni]i din activitatea
agricol`. 

Fermierii au fost informa]i cu privire la protec]ia mediului
[i obliga]iile fermierilor, care, din lips` de mijloacele necesare,
nu respect` \n totalitate condi]iile minime pentru protec]ia
apelor \mpotriva polu`rii cu nutri]ien]i. |n Ia[i au fost deja
construite 5 platforme de depozitare a gunoiului, iar \n acest
an, alte 3 vor fi construite \n comunele din jude]. 

Raluca COSTIN

Poluarea apelor 
cu gunoi de grajd,
problema de 
mediu discutat\ 
cu fermierii ie[eni
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Programari la telefoanele:
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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

O important` fabric` din domeniul
confec]iilor din Zona Industrial` a Ia[ului
a ajuns \n pragul falimentului. Cu o
activitate de aproape 20 de ani, compania
\nfiin]at` de un afacerist italian se
confrunt` cu dificult`]i financiare dup` ce
a fost preluat` de o companie cu capital
francez. Dana Point are o medie de o sut`
de angaja]i [i produce huse pentru
telefoane mobile, m`rfurile fiind destinate
exportului

O fabric` de confec]ii din Ia[i cu o vechime de aproape 20
de ani a ajuns \n pragul falimentului. Dana Point SRL, situat` \n
Calea Chi[in`ului, a acumulat datorii totale de aproape 6 milioane
de euro, iar compania italian` de creditare Amco Asset Management
a cerut intrarea \n insolven]` a fabricii din Ia[i. Asta se \ntâmpl`
dup` ce Dana Point a trecut prin cele mai mari dificult`]i financiare
\n ultimii trei ani, \nregistrând pierderi de peste un milion de lei
\n fiecare an. Având mai multe hale pe Calea Chi[in`ului 32,
firma are ca obiect de activitate „fabricarea articolelor de voiaj
[i marochin`rie [i a articolelor de harna[ament”, fiind produse
\n special huse pentru telefoane mobile. 

Dana Point SRL a fost \nfiin]at` \n anul 2000 de c`tre omul
de afaceri italian Luigi Calugi, iar dup` o perioad` scurt` a \nceput
s` produc` huse pentru telefoane mobile. Dac` la \nceputul
activit`]ii de produc]ie Dana Point avea 350 de angaja]i, \n momentul
de fa]` fabrica mai are aproximativ 90 de salaria]i. 

Cererea de intrare \n insolven]` a fost depus` la mijlocul lunii
februarie [i urmeaz` ca primul termen s` aib` loc la data de 10
martie. „Deocamdat` nu [tiu s` v` spun despre insolven]`. Trebuie
s` vorbi]i cu domnul director când se \ntoarce din delega]ie din
Bucure[ti”, a spus Dan Iftimie, reprezentant al Dana Point SRL
Ia[i.

Problemele au \nceput dup` plecarea
afaceristului italian

Omul de afaceri italian Luigi Calugi, care a \nfiin]at firma, s-a
retras din companie \n urm` cu aproape doi ani, moment \n care au
\nceput [i problemele financiare ale companiei. Acesta a cedat toate

ac]iunile c`tre cel`lalt asociat din firm`, [i anume Euro Case Profesional
SA. Aceasta are sediul tot \n Calea Chi[in`ului 32 din Ia[i. 

„Având \n vedere solicitarea asociatului Calugi Luigi de a se
retrage din structura ac]ionariatului societ`]ii Dana Point SRL,
asociatul Euro-Case Professional SA a fost de acord cu aceast`
retragere. Ca urmare a retragerii, Calugi Luigi a semnat contractul
de cesiune p`r]i sociale prin care \[i cesioneaz` cu titlu oneros
cele 1.200 p`r]i sociale \n valoare de 12.000 lei, reprezentând
5.000 Dolari SUA, de]inute la societatea Dana Point SRL, reprezentând
50 la sut` din capitalul social \n schimbul sumei de 12.000 RON
c`tre societatea Euro-Case Professional - SA”, se arat` \n decizia
luat` de Adunarea General` a Ac]ionarilor Dana Point SRL. 

Fabrica este controlat` de francezi

|n momentul de fa]`, Dana Point este controlat` \n totalitate
prin intermediul Euro Case Profesional SA. Ca administrator al
fabricii figureaz` cet`]eanul francez Quillet William. De cealalt`
parte, asocia]i \n cadrul Euro Case Profesional SA sunt cet`]enii
francezi Quillet Wiliam, Landry Stephane Jacques Regis, Allix
Jerome Antoine Jacques, Lallemand Bruno Jean Marie, al`turi de
românul Petru] Florin Stoica.

Dana Point SRL a \nregistrat, conform ultimelor raport`ri fiscale,
o cifr` de afaceri de 8,4 milioane de lei \n 2018, când a avut [i
o pierdere de 1,1 milioane de lei. Datoriile totale ale companiei
au ajuns la 31,7 milioane de lei, asta \n condi]iile \n care compania
mai are active \n valoare de doar 24 de milioane de lei.

Vlad ALEXA

Faliment r\sun\tor pentru o
important\ fabric\ din Ia[i!
Cei aproape o sut\ de angaja]i
produc huse pentru telefoane
de aproape dou\ decenii

Urm\rit interna]ional
c\utat `n Marea Britanie
[i re]inut la vama Sculeni

Echipele din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni
au depistat un b`rbat pe numele c`ruia era emis un mandat de
arestare, predare sau extr`dare. Mandatul era emis de c`tre
autorit`]ile din Marea Britanie pentru s`vâr[irea infrac]iunilor de
r`pire [i lipsire de libertate.

Cet`]eanul român S.N., în vârst` de 30 de ani, domiciliat pe
raza jude]ului Mure[, s-a prezentat ieri-diminea]`, în jurul orei
09:00, la vama Sculeni, pentru efectuarea formalit`]ilor necesare
trecerii frontierei. Acesta inten]iona s` ias` din ]ar`.

La control, oamenii legii au descoperit faptul c` pe numele
b`rbatului era emis`, din data de 18 februarie a.c., o alert` de
punere în aplicare a unui mandat de arestare, predare sau extr`dare,
emis de autorit`]ile din Marea Britanie. „B`rbatul în cauz` a fost
predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investiga]ii
Criminale al I.P.J. Ia[i, în vederea dispunerii m`surilor legale care
se impun”, au declarat reprezentan]ii Inspectoratului Teritorial al
Poli]iei de Frontier` Ia[i.

Vlad ALEXA

Comercian]ii ambulan]i au \nceput s` vând` inclusiv produse
lactate, carne [i pe[te la col] de strad` sau \n apropierea
pie]elor agroalimentare. De[i nu au acte de provenien]` [i nu
pot dovedi dac` produsele nu sunt alterate sau chiar intoxicate
cu diverse substan]e, mul]i comercian]i ilegali ofer` spre
vânzare astfel de produse, iar cei care le cump`r` fac asta
pe riscul lor. 

Au ocupat str`zile din apropierea pie]elor

Astfel de comercian]i ambulan]i, \n special de pe[te sau
p`s`ri, au ap`rut \n apropierea pie]elor agroalimentare din
ora[, \n special cele din CUG, T`t`ra[i [i Alexandru cel Bun.
Astfel de vânz`tori ilegali se g`sesc [i la intersec]iile aglomerate
din cartierele ie[ene. 

„Poli]i[tii Serviciului 6 Poli]ie Local` au sanc]ionat
contraven]ional, conform Legii 12 din 1990 – privind protejarea
popula]iei împotriva unor activit`]i comerciale ilicite, cu amend`
în valoare de 500 lei, pe numitul P.C.O., domiciliat în jude]ul
Ia[i, deoarece a fost depistat pe Calea Galata, în timp ce
comercializa pe[te proasp`t, f`r` a respecta prevederile legale
în vigoare”, au declarat reprezentan]ii Poli]iei Locale Ia[i.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Aten]ie la comercian]ii
ambulan]i! Pe[te
confiscat pentru c\ nu
avea acte de provenien]\
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Procurorii au dispus trimiterea
\n judecat` a doi fra]i din Ia[i,
pe care i-au acuzat de incest.
Cei doi s-au c`s`torit,
sus]inând c` nu [tiau c` au
aceea[i mam`. Instan]a a
decis anularea certificatului de
c`s`torie. „Atât timp cât copiii
au condi]ii bune de trai,
ace[tia vor fi crescu]i \n
familie”, spun cei de la
DGASPC Ia[i 

Dosar incredibil, pe rolul instan]elor ie[ene!
Doi fra]i din localitatea Mogo[e[ti vor fi nevoi]i
s` dea socoteal` \n fa]a magistra]ilor ie[eni, fiind
acuza]i c` au o rela]ie incestuoas`. 

Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de
pe lâng` Judec`toria Ia[i au dispus \n urm` cu
dou` zile trimiterea \n judecat` a Lumini]ei [i a
lui Vasile Dodu, sub acuza]ia de incest. Acum,
urmeaz` ca instan]a s` stabileasc` un prim termen
al procesului penal, dup` care magistra]ii vor
asculta ce au de spus toate p`r]ile implicate,
pentru a putea lua o decizie \n acest caz. 

De unde a pornit totul 

Anchetatorii au precizat c` cei doi fra]i, Lumini]a
L`]escu (32 de ani) [i Vasile Dodu (38 de ani),
au \ntre]inut rela]ii intime timp de mai mul]i ani.
Adev`rul a ie[it la iveal` \n 2007, când s-au
c`s`torit, iar Lumini]a a dat na[tere primului lor
copil, o feti]`. La acea dat`, cei doi au sus]inut
c` nu [tiau c` au aceea[i mam`, \ns`, mai apoi,
instan]a le-a anulat certificatul de c`s`torie. Chiar
[i a[a, hârtia respectiv` nu avea nicio importan]`
pentru ei. Oamenii legii au constatat c` cei doi
au continuat s` locuiasc` \mpreun`, s` se iubeasc`
[i s` fac` copii. 

La scurt timp, fra]ii au avut un alt copil, tot
o feti]`, dar pe care b`rbatul nu l-ar fi recunoscut,
pentru a nu avea probleme cu legea. Pe de alt`
parte, tân`ra a negat c` ar fi copilul lui Vasile

Dodu, sus]inând c`, de fapt, micu]a ar fi fost
conceput` cu un alt b`rbat. 

Autorit`]ile au constatat c` Lumini]a [i Vasile
au aceea[i mam`. Dup` ce l-a n`scut pe b`iat,
femeia l-a l`sat \n grija p`rin]ilor ei, a plecat din
sat [i s-a m`ritat din nou. Cu urm`torul b`rbat
a f`cut [apte copii, printre care [i Lumini]a. Cei
doi tineri au afirmat ini]ial c` s-ar fi cunoscut la
discoteca din Mogo[e[ti. S-au \ndr`gostit [i au
decis \n 2007 s` se c`s`toreasc`, sus]inând atunci
c`, \n momentul \n care au mers la Oficiul St`rii
Civile, nu ar fi [tiut c` sunt fra]i. Ei au afirmat
c`, dup` ce s-au c`s`torit, ar fi mers la bunicii
b`rbatului, iar, când bunica lui a auzit c` o cheam`
Lumini]a L`]escu, femeia s-ar fi schimbat la fa]`
[i i-ar fi m`rturisit tân`rului c` femeia este sora
sa. 

„Nu s-au \ntâlnit 
niciodat` \n copil`rie” 

|n urm` cu peste un deceniu, cei doi au fost
trimi[i \n judecat` de procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i pentru
prima dat`. Acuza]iile aduse de anchetatori au
fost de incest \n form` continuat` [i fals \n
declara]ii. Ini]ial, Judec`toria Ia[i a dispus amendarea
administrativ` a lui Vasile Dodu [i a Lumini]ei
L`]escu cu câte 500 de lei. De asemenea, instan]a
a dispus anularea declara]iei de c`s`torie din data
de 13 noiembrie 2007. Procurorii au contestat
sentin]a, dar instan]a a respins apelul. Judec`torii
au constatat c` cei doi nu s-au \ntâlnit niciodat`
\n perioada copil`riei [i nu ar fi [tiut c` sunt
fra]i. 

Inculpa]ii au recunoscut
comiterea faptelor 
re]inute \n sarcina lor

Lumini]a ar fi aflat de existen]a fratelui s`u
dup` vârsta de 17 ani, de la mama sa, [i, \ntrucât
tat`l ei consuma frecvent b`uturi alcoolice [i f`cea
scandal, ea se refugia \mpreun` cu fra]ii s`i mai
mici \n casa fratelui vitreg, Vasile Dodu. 

„Dup` ce inculpata a \mplinit vârsta de 19
ani, de[i cei doi [tiau c` sunt fra]i, au \ntre]inut

raporturi sexuale, inculpata r`mânând gravid`. Cei
doi inculpa]i au \ndeplinit formalit`]ile obligatorii
[i legale \n vederea c`s`toriei (declarând \n fa]a
ofi]erului de Stare Civil` c` nu exist` impedimente
la c`s`torie), c`s`toria dintre ace[tia \ncheindu-
se pe data de 22 noiembrie 2007. A doua zi,
inculpata a n`scut o feti]`. Pe parcursul urm`ririi
penale, inculpa]ii au recunoscut comiterea faptelor
re]inute \n sarcina lor. Cei doi inculpa]i au declarat
c`, \ntr-adev`r, \ncepând cu luna octombrie 2006
[i pân` \n luna octombrie 2007, de[i [tiau c` sunt
fra]i dup` mam`, au \ntre]inut rela]ii sexuale, c`
\n luna noiembrie 2007 au declarat \n mod real,
\n fa]a ofi]erului de Stare Civil`, c` nu exist`
niciun impediment la c`s`toria lor [i c`, din rela]ia
lor, a rezultat o minor`”, au concluzionat atunci
magistra]ii ie[eni. 

„Fapte lipsite de pericol social” 

Totu[i, conform judec`torilor, faptele comise
de c`tre cei doi au adus o atingere minim` valorilor
sociale ocrotite de legea penal`, fiind lipsite \n
mod v`dit de pericol social. „Instan]a are \n vedere,
\n argumentarea acestei opinii, \mprejur`rile care
au generat [i care au dus la comiterea faptelor
de c`tre cei doi inculpa]i, respectiv nivelul extrem
de sc`zut de educa]ie al celor doi inculpa]i, mediul
social din care ace[tia provin, condi]iile concrete
\n care au crescut [i s-au dezvoltat. Constat`
instan]a c` toate aceste circumstan]e \n care

inculpata a crescut [i s-a dezvoltat au avut o
influen]` negativ` asupra percep]iei sale despre
via]`, inculpata g`sindu-[i un refugiu [i o stare
de lini[te, dublat` de un sentiment de ocrotire,
\n casa fratelui s`u vitreg, unde existau condi]ii
decente [i relativ normale de trai. Re]ine instan]a
c`, timp de 17 ani, cei doi inculpa]i nu s-au v`zut
niciodat`, nu s-au cunoscut [i nu au [tiut c` au
aceea[i mam`. Instan]a a constatat c` scopul
urm`rit de c`tre cei doi inculpa]i a fost doar acela
de a se ocroti reciproc, ei nerealizând consecin]ele
faptelor comise \ntrucât nivelul cognitiv [i volitiv
al acestora nu le permite o mai bun` reprezentare
a consecin]elor faptelor lor”, au \ncheiat atunci
magistra]ii ie[eni. 

Ce se \ntâmpl` dac` p`rin]ii
vor ajunge dup` gratii?

Pe de alt` parte, contacta]i telefonic ieri de
c`tre reporterii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i”,
reprezentan]ii Direc]iei Generale de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului (DGASPC) Ia[i sus]in
c` minorii vor r`mâne \n familie. „Atât timp cât
copiii au condi]ii bune de trai, ace[tia vor fi
crescu]i \n familie”, a precizat Tiberiu Banta[,
purt`torul de cuvânt al DGASPC Ia[i. Acesta a
ad`ugat c`, doar \n contextul \n care p`rin]ii vor
ajunge dup` gratii, copiii vor fi \ncadra]i \n familia
apropiat`. 

Ciprian NEDELCU

O avocat` din Baroul Ia[i s-a trezit cu bunurile scoase la
vânzare. |n calitate de unic ac]ionar la o firm` de
construc]ii, a fost g`sit` cu nereguli grave de c`tre
inspectorii fiscali. La \nceputul lunii viitoare, utilajele firmei
sunt scoase la vânzare. „Ce s` comentez, este o executare,
a[a este procedura. La revedere!”, a fost reac]ia avocatei.
|n 5 ani de activitate, firma avocatei a \nregistrat o cifr` de
afaceri de peste 4 milioane de euro  
Situa]ie complicat` pentru Dumitrina

Croitoriu, avocat \n Baroul Ia[i, unic
asociat \n societatea Tavas Grup SRL,
cu sediul \n comuna Ciurea. Firma de
construc]ii a fost controlat` de c`tre
inspectorii fiscali din cadrul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice (AJFP)
Ia[i [i s-au descoperit datorii importante
la bugetul de stat. |n aceste condi]ii,
s-a pus sechestru pe bunurile societ`]ii
[i au fost scoase la vânzare, \n speran]a
c` prejudiciul va fi recuperat. Astfel, pe
data de 5 martie va fi organizat` o

licita]ie pentru valorificarea mai multor
bunuri. Este vorba despre un autotractor
marca Volvo, evaluat la 27.225 lei. Lista
este completat` de un excavator cu
[enile, marca JCB, achizi]ionat \n 2016,
cu un pre] de pornire de 189.300 lei,
aproape 40.000 euro. „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”, sunt condi]iile de participare
la licita]ie.

Avocata: „La revedere!”

Contactat` telefonic, avocata Croitoriu
s-a ar`tat deranjat` de \ntreb`rile
reporterilor BZI. „Ce s` comentez, este
o executare, a[a este procedura. La
revedere!”, a spus avocata. |n edi]iile
trecute ale cotidianului BZI s-a ar`tat
faptul c` Tavas Grup SRL s-a ales cu
plângere penal` pentru presupuse
infrac]iuni de evaziune fiscal`. Apoi,
inspectorii fiscali au g`sit situa]ii suspecte
de evaziune fiscal`. Dumitrina Croitoriu

are calitatea de asociat [i \n firma Valdim
Company SRL. 

|n 2017, dup` finalizarea controlului,
s-a constatat un prejudiciu de 800.000
lei, adic` 177.000 euro, din neplata TVA
[i a impozitului pe profit. Ambele societ`]i
sunt administrate de c`tre Vasile T`n`suc`.
|n perioada 2012-2017, Tavas Grup SRL,
cu obiect de activitate „lucr`ri de
construc]ii a cl`dirilor reziden]iale [i
nereziden]iale”, a \nregistrat o cifr` de
afaceri de peste 4 milioane de euro. |n
2018, firma nu a mai avut activitate. |n
aceea[i perioad`, Finan]ele au observat
un prejudiciu de peste 600.000 euro.
Conform raportului de inspec]ie fiscal`,
societatea de construc]ii a avocatei a
achizi]ionat m`rfuri de la Traian Multiprest
SRL sau Giromet Grup SRL, f`r` s` fi
\ncheiat un contract.

Zeci de milioane
datorate 

|n perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
2019, AJFP Ia[i a \nregistrat \ncas`ri
de aproape 5,4 miliarde lei, adic` 1,1
miliarde euro. La nivel de regiune,
media de \ncas`ri lunar` a fost de 1,3
miliarde lei. Fa]` de anul 2018, diferen]ele
nu sunt majore. |n ceea ce prive[te
sumele suplimentare identificate \n urma
inspec]iilor fiscale, la nivelul jude]ului
Ia[i acestea ating pragul de 175.681.277
lei, adic` 37,3 milioane euro. |n 2018,
suma a fost mult mai mic`, de aproape
110 milioane lei. Diferen]a este cauzat`
de restructurarea activit`]ii ANAF.
Administra]ia pentru Contribuabilii Mijlocii
constituit` la nivelul regiunii a fost
\mp`r]it` \n [ase structuri jude]ene.

Ciprian BOARU

Sechestru pe averea unei avocate din Baroul Ia[i! |n cinci ani a
f`cut peste 4 milioane de euro. S-a ales [i cu plângere penal`

~ntâmplare ca-n telenovele! Doi fra]i au vrut
s\ tr\iasc\ o poveste de dragoste interzis\
prin lege! Procurorii ie[eni au intervenit [i
i-au trimis `n instan]\! 

Lumini]a L`]escu [i Vasile Dodu 
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Un pseudo-jurnalist din Ia[i a decis
s` dea \n judecat` Direc]ia General`
Control Venituri Persoane Fizice, Direc]ia
Persoane Fizice cu Risc Fiscal, Serviciul
Verific`ri Fiscale Ia[i, precum [i Direc]ia
General` de Solu]ionare a Contesta]iilor. 

Astfel, Aurel Doba[u le cere
magistra]ilor din cadrul Tribunalului Ia[i
s` dispun` anularea unor acte administrative,
respectiv a unei decizii de impunere [i
a unui raport de inspec]ie fiscal`. Acum,
urmeaz` ca instan]a s` stabileasc` un
prim termen al litigiului, dup` care
magistra]ii vor asculta ce au de spus
p`r]ile implicate, pentru a putea lua o
hot`râre. 

Verific`ri f`cute de
inspectori 

Reclamantul a recunoscut \n cererea
formulat` la instan]` c`, pe 18 aprilie
2018, a primit un aviz de verificare,
conform c`ruia, \ncepând cu data de
31 mai 2018, urma s` fac` obiectul unei
verific`ri a situa]iei fiscale personale cu
privire la impozitul pe venit pentru
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014.
La finalul inspec]iei, reprezentan]ii Fiscului
au \ntocmit un raport pe data de 25
februarie 2019, dar [i o decizie de
impunere. 

A[adar, reprezentan]ii Fiscului au
stabilit \n sarcina lui Aurel Doba[u o
baz` impozabil` suplimentar` de 102.229
de lei, conform afirma]iilor f`cute chiar

de acesta. Finan]i[tii au mai stabilit o
diferen]` de impozit suplimentar de
16.357 de lei, scadent` la 1 ianuarie
2015, precum [i accesorii de 8.488 de
lei. Inspectorii au motivat aceste modific`ri
prin faptul c` Doba[u nu a probat \n
totalitate sursa original` a fondurilor
utilizate \n perioada impozabil` verificat`. 

Pentru a ajunge la suma de 102.229
de lei, inspectorii fiscali au examinat
cre[terile [i sc`derile elementelor
patrimoniale, fluxurile de trezorerie \n
numerar [i conturi bancare, elementele
de venituri [i cheltuieli, stabilind c`, \n
2014, nu a dobândit [i \nstr`inat bunuri
imobile. „|n 2008 am dobândit \mpreun`
cu so]ia mea o cas`, plus un teren de
613 mp, printr-un credit ipotecar la
Alpha Bank. Am de]inut trei conturi
curente, \n lei, euro [i dolari americani”,
a precizat Doba[u \n cererea adresat`
instan]ei. 

Potrivit acestuia, inspectorii au
constatat c` el ar fi acordat un \mprumut
SC Tele M SRL de 81.808 lei, dar [i
alte dou` \mprumuturi, unul de 9.000
de lei, iar altul - de 43.624 de euro,
unor persoane fizice. 

„Nu exist` o explica]ie
logic` [i pertinent`!” 

|n urma controlului, finan]i[tii au
mai constatat c` numerarul disponibil
la purt`tor la 1 ianuarie 2014, \n cazul
lui Doba[u, era de zero, iar, la finalul

aceluia[i an, era de 118.736 de lei.
„Inspectorii fiscali au re]inut c` suma
de 113.650 de lei reprezint` restituiri
de \mprumuturi de la SC Tele M SRL,
19.415 lei reprezint` surs` de fonduri
constând \n transfer de numerar din
veniturile so]iei”, a mai sus]inut Aurel
Doba[u \n fa]a magistra]ilor. 

Conform acestuia, la efectuarea
controlului, a \ntocmirii raportului [i a
emiterii deciziei de impunere, finan]i[tii
nu ar fi luat \n calcul faptul c` celelalte
sume de bani descoperite, respectiv
9.000 de lei [i, respectiv, 6.605 lei, ar
fi fost tot return`ri de \mprumuturi de
la persoane fizice. 

Contesta]ia lui Doba[u
a fost respins`

A[adar, anul trecut, el a formulat
o contesta]ie, sus]inând c` ar fi trebuit
ca finan]i[tii s` ia \n calcul [i sumele
amintite ca return`ri de \mprumuturi
[i, \n concluzie, s` le treac` la intr`ri
de fonduri neimpozabile. Contesta]ia
acestuia a fost respins`, fiind men]inut
atât raportul de inspec]ie fiscal`, cât [i
decizia de impunere. 

Pe de alt` parte, la \ntocmirea
documentelor, inspectorii au luat \n
calcul atât o declara]ie dat` de una
dintre persoanele fizice care ar fi fost
\mprumutat` de c`tre Doba[u, dar [i
faptul c` alte dou` persoane fizice nu
au putut fi contactate, acestea fiind

mutate. Chiar dac` Doba[u a men]ionat
c`, ulterior, a fost depus` la dosar o
not` explicativ` a uneia dintre persoanele
ce nu fusese de g`sit la domiciliu,
inspectorii au sus]inut c` nu \n]eleg
cum de a ajuns aceasta s` dea o
declara]ie, \n condi]iile \n care nu
cuno[tea aspectele ce ar fi urmat s`
fie discutate. 

„Echipa de verificare nu poate
\n]elege, pentru c` nu exist` o explica]ie
logic` [i pertinent`, cum e posibil ca
persoana fizic` s` formuleze r`spunsuri
la nota explicativ` din 31 iulie 2018,
not` pe care persoana fizic` nu a primit-
o, coresponden]a fiind remis` organului
fiscal la data de 24 august 2018 cu
men]iunea «mutat»”, au afirmat finan]i[tii.
La rândul s`u, Aurel Doba[u a sus]inut
c`, \n cauz`, ar fi vorba despre rea-
credin]` din partea inspectorilor. |ns`
reprezentan]ii Fiscului au mai f`cut o
constatare, afirmând c` acesta nu ar fi
adus acte justificative pentru \mprumuturi.
„Nu au fost prezentate documente
justificative din care s` rezulte acordarea
\mprumuturilor, valoarea acestora, data
acord`rii, termenul de rambursare etc.”,
au subliniat inspectorii. 

Perchezi]ii f`cute de
procurori 

Amintim c`, la finele anului 2015,
procurorii din cadrul Direc]iei Na]ionale
Anticorup]ie au descins atât la domiciliul

lui Aurel Doba[u, cât [i la sediul Tele
M. Cotidianul „Bun` Ziua Ia[i” a relatat
în repetate rânduri despre combina]iile
penale derulate de Cristian Adomni]ei
în perioada în care acesta era pre[edinte
la CJ Ia[i, prin intermediul lui Aurel
Doba[u. Adomni]ei s-a aliat cu acest
pseudo-jurnalist, un individ care se vinde
intereselor obscure [i care a devenit
extrem de apropiat de Marius Bodea
în ultima perioad`. 

Ace[tia au luat firul mai multor
contracte b`noase încheiate între Adomni]ei,
prin func]ia de pre[edinte CJ Ia[i [i
Aurel Doba[u. Men]ion`m c` Aurel
Doba[u, prin firmele acestuia, era abonat
la bani publici, iar contractele curgeau
pe band` rulant`. Procurorii au observat
ilegalitatea acestor contracte [i au descins
la casa lui din Bogonos [i la sediul
Tele M, ridicând mai multe documente.
Este incredibil cum întreaga cercetare
este pus` pe pauz`, dosarul fiind în
cercetare, [i acum stând în sertarele
institu]iei. Conform procurorilor, re]eta
era una foarte simpl`. CJ Ia[i încheia
contracte cu o firm`, iar imediat acea
firm` se prezenta la Tele M, postul
condus la acea vreme de Aurel Doba[u,
[i încheia contracte de publicitate.
Suspiciunile procurorilor sunt c`, de
fapt, banii pe care Tele M îi primea
prin contracte de publicitate erau de
fapt o [pag` mascat` pentru Cristian
Adomni]ei.

Sorin PAVELESCU

Iat\ cine d\ lec]ii de moralitate la Ia[i! Pseudo-jurnalistul Aurel Doba[u a
vrut s\ trag\ o ]eap\ statului român! Inspectorii ANAF l-au prins `n flagrant

Andreea Antonescu, fosta membr` a trupei
Andre, [i iubitul s`u, {tefan Manolache, au fost
vedetele nop]ii trecute. Ambii au fost c`uta]i de
poli]i[ti, dup` ce Antonescu a sunat la 112 [i a
cerut ajutor. Ceea ce s-a \ntâmplat la Ia[i este o
adev`rat` b`taie de joc la adresa poli]i[tilor. Motivul?
Doar Antonescu [i Manolache \l [tiu. Mul]i ar
spune c` \ntre cei doi chiar a existat o ceart`,
\ns` mai mul]i spun c` totul a fost o strategie de
marketing la care a fost p`rta[` f`r` voie Poli]ia
Ia[i. Cum stau de fapt lucrurile? Miercuri noapte,
la 00:30, Antonescu apela serviciul unic de urgen]e
112 [i cerea ajutor spunând c` iubitul ei nu o las`
s` plece din cas`. Nu a dat prea multe informa]ii
[i a \nchis apelul. Atunci, pentru poli]i[tii din Ia[i
a \nceput o curs` contracronometru. Practic, o
femeie avea nevoie imediat` de ajutor.

Ore \ntregi pe drumuri

Ce a urmat pare mai degrab` un joc prostesc.
Telefonul de pe care a sunat Antonescu era al
iubitului s`u, a lui Manolache. Ulterior, aparatul
a fost \nchis. Astfel, poli]i[tii au \nceput s` caute
acul \n carul cu fân. Oamenii legii au apelat la
metode specifice pentru a localiza apelantul. Fiind
\nchis, telefonul nu a fost u[or de localizat. Totu[i,
poli]i[tii au adunat suficiente detalii \ncât s` afle
c` Andreea Antonescu se afla cu fiul lui Mircea
Manolache. Au luat inclusiv leg`tura cu acesta
pentru a afla unde se afl` fiul [i „nora” lui. Oamenii
legii au reu[it \ntr-un final s` ajung` la Antonescu.

Atât ea, cât [i {tefan Manolache se aflau \ntr-un
apartament \n complexul reziden]ial Exclusive
Rezidence. Mai exista \ns` o problem`. Care era
blocul [i care era apartamentul. Poli]i[tii au discutat
cu paznicul complexului, \ns` acesta le-a spus c`
nu a auzit g`l`gie. Era [i greu s` aud` ceva,
având \n vedere distan]a la care se afla.

De ce a min]it?

La un moment dat, Antonescu [i Manolache
au fost g`si]i. Când poli]i[tii au luat-o la \ntreb`ri
pe Andreea Antonescu, aceasta a spus c` nu a
sunat, \ns` ulterior [i-a adus aminte. Poli]i[tii
ie[eni au sanc]ionat-o cu 4.000 de lei pentru c`
a apelat f`r` motiv la 112. Ieri, Andreea Antonescu
a postat un videoclip prin care explica ce s-a
\ntâmplat la Ia[i. Ea a negat c` a sunat la 112
[i a min]it f`r` pic de obraz, b`tându-[i joc practic
de poli]i[tii care au c`utat-o ore \ntregi. Ieri, \n
media a ap`rut o \nregistrare cu apelul pe care
Antonescu l-ar fi efectuat la 112. Se aude clar
cum Andreea cere ajutor [i \i spune lui {tefan
s` o lase s` plece. Practic, \nregistrarea cu apelul
[i declara]iile sale se bat cap \n cap. 

A sc`pat ieftin

Antonescu a fost amendat` cu 4.000 de lei
de c`tre poli]i[ti. Reprezentan]ii IPJ Ia[i au precizat
c` atât Antonescu, cât [i Manolache prezentau
halen` alcoolic`. „|n jurul orei 00:30, am fost
sesiza]i de c`tre o femeie de 37 de ani cu privire

la faptul c` ar avea un conflict cu iubitul s`u,
într-un imobil de pe raza municipiului Ia[i. Poli]i[tii
deplasa]i la fa]a locului au constatat c` cele sesizate
nu se confirm`, femeia apelând nejustificat num`rul
unic de urgen]`. Astfel, aceasta a fost amendat`
contraven]ional, conform OUG nr. 34/2008. Cei
doi emanau halen` alcoolic`”, a precizat Beatrice
Romanescu, purt`toare de cuvânt al IPJ Ia[i.

O familie cu probleme

{tefan Manolache este fiul controversatului
politician Mircea Manolache. De numele acestuia
se leag` numeroase scandaluri.

În urm` cu câ]iva ani, {tefan Manolache s-a
ales cu o condamnare de un an de închisoare cu
suspendare, dup` ce în 2014 a provocat panic`
pe str`zile din Ia[i. Mai precis, fiul patronului de
la Parma a amenin]at în trafic un taximetrist, totul

pornind de la o presupus` înjur`tur`. Pentru c`
amenin]area s` fie cât mai credibil`, a folosit un
pistol cu bile. În urma conflictului spontan, R`zvan
l-a urm`rit pe taximetrist pe str`zile din ora[.
V`zând c` este urm`rit, taximetristul a oprit [i a
folosit un spray lacrimogen.

În replic`, {tefan Manolache a tras de mai
multe ori cu pistolul, nimerindu-l pe taximetrist
în zona pieptului. Procurorii au încercat s` ob]in`
un mandat de arestare, dar judec`torii au decis
c` acesta poate fi judecat în libertate.

„Prin]i[orul taxiurilor” a fost implicat într-o
serie de dosare cât se poate de serioase, de natur`
penal`, unele chiar instrumentate de DIICOT,
adic` în sfera criminalit`]ii organizate. Mai exact,
el a fost cercetat într-un dosar care implica
substan]ele interzise, {tefan Manolache fiind, pân`
în prim`vara acestui an, sub control judiciar.

Sorin PAVELESCU

B\taie de joc marca Andreea Antonescu [i
{tefan Manolache! A sunat la 112 s\ spun\
c\ iubitul o ]ine cu for]a `n cas\, dar a apoi
a negat totul!
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România are ca obiectiv la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, unde va fi condus`
de selec]ionerul primei echipe, Mirel
R`doi, câ[tigarea unei medalii.
Pre[edintele FRF, R`zvan Burleanu, a
anun]at c` „tricolorii” mici vor participa la
un turneu în Fran]a, în perioada 1-14
iunie. „Cel mai important subiect discutat
la Comitetul Executiv ]ine de prezen]a la
Jocurile Olimpice [i dup` cum [ti]i vrem
s` oferim posibilitatea juc`torilor mai
tineri s` aib` o ramp` de lansare. Trat`m
cu toat` seriozitatea aceast` perioad` de
preg`tire [i am luat decizia la nivel de
Comitet Executiv s` particip`m la cel mai
important turneu preolimpic care va avea
loc în perioada 1-14 iunie în Fran]a, la
Toulon.

Este cel mai prestigios turneu preolimpic care se organizeaz`
înaintea fiec`rei edi]ii a Jocurilor Olimpice [i anul acesta vor
participa 12 echipe. În afar` de România au mai confirmat prezen]a
pân` acum Anglia, Fran]a [i Japonia [i se a[teapt` confirm`ri în
zilele urm`toare de la Brazilia, Argentina [i cred c` inclusiv de
la Cote d’Ivoire.

În primul rând, trebuie s` ne preg`tim s` avem o echip`
competitiv` care s` î[i îndeplineasc` obiectivul, de a ob]ine o
medalie la Jocurile Olimpice. Acesta este obiectivul acestui turneu
preolimpic, mai ales c` în perioada urm`toare vor urma foarte
multe discu]ii cu cluburile, astfel încât s` ne asigur`m pe ce
juc`tori ne baz`m pentru prezen]a la Olimpiad`.

Pentru c` este o provocare, vom fi în plin campionat, unele
dintre echipe vor avea meciuri europene [i atunci va trebui s`
avem un dialog cu aceste cluburi, s` ne asigur`m c` vom avea
capacitatea de a avea o echip` competitiv`. Dac` am a[teptat 56
de ani s` ne prezent`m la Jocurile Olimpice, vom ie[i din Jocurile
Olimpice onorabil”, a declarat Burleanu, la finalul [edin]ei Comitetului
Executiv al FRF.

Adrian Mutu merge la Tokyo, pentru JO 2020

Adrian Mutu va face parte din staff-ul lui Mirel R`doi la
Tokyo. „Da, sigur c` Mutu merge la Jocurile Olimpice, va face
parte din staff. Antrenorul principal va trasa sarcinile. Mirel Radoi
conduce staff-ul tehnic. La turneul preolimpic sper s` avem o
echip` competitiv`, care s` preg`teasc` o medalie la Jocurile
Olimpice. Vor avea loc discu]ii cu echipele din Liga 1 pentru a
ne asigura c` avem un grup competitiv la Tokyo”, a mai spus
Burleanu.

O delega]ie a UEFA va inspecta 
terenul din Reykjavik

Pre[edintele FRF a anun]at c` o delega]ie a UEFA va inspecta
terenul din Reykjavik, pe care se va disputa barajul de calificare
la Euro 2020: „În ceea ce prive[te situa]ia din Islanda, am fost
informa]i c` la sfâr[itul acestei luni vom avea o delega]ie UEFA
care se va deplasa la Reykjavik pentru a analiza la fa]a locului
care este stadiul interven]iilor f`cute de islandezi. [i apoi vom
primi [i noi raportul reprezentan]ilor UEFA. {i vom avea [i noi
un coleg care se va deplasa acolo”.

Burleanu a afirmat c` UEFA va suplimenta bugetul alocat
FRF în ceea ce prive[te distribuirea unor sume c`tre grup`rile
de Liga 1 care nu particip` în cupele europene.

„Am cerut [i am primit de la UEFA o suplimentare a bugetului
pentru pl`]ile de solidaritate pentru cluburile care nu particip` în
competi]iile europene, de peste 500.000 de euro. Deci vorbim în
momentul de fa]` de o sum` pe care o avem la dispozi]ie de
peste 1,3 milioane de euro, care se va duce cu prec`dere c`tre
investi]ii la nivel de copii [i juniori.

Aceste sume se vor împ`r]i cluburilor de prima lig` urmând
ca din sezonul urm`tor toate cluburile cu cele mai bune 20 de
academii din România s` împart` o sum` care cu siguran]` va
cre[te de la an la an”, a mai spus Burleanu.

Sistem de monitorizare \n liga secund`

În cadrul aceleia[i [edin]e s-a decis introducerea sistemului
de monitorizare financiar` [i la nivelul Ligii 2: „Al doilea proiect
se refer` la cluburile de Liga 2, dup` ce acum doi ani am decis
introducerea sistemului de monitorizare financiar` la nivelul Ligii
1, astfel încât cluburile s` treac` prin acest filtru de control
financiar de dou` ori pe an.

Acum a venit rândul, dup` ce am testat un an de zile acest
sistem, s` mergem mai departe, iar începând din acest sezon
cluburile care au datorii c`tre angaja]i, cluburi sau bugetul de
stat, s` nu mai poat` s` primeasc` licen]a de liga a doua. Obiectivul
federa]iei este s` putem s` contribuim prin diferite reglement`ri
s` cre[tem stabilitatea financiar` a ligii secunde [i s` contribuim
la o înt`rire a competi]iei”.

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

R\zvan Burleanu a anun]at
obiectivul României la JO de la
Tokyo. La ce turneu important
va participa na]ionala U21 
în 2020

CSM Bucure[ti o întâlne[te vineri, în Sala Polivalent`, pe
Ferencvaros, echip` care a învins-o în prima etap` din grupele
principale cu 33-23.

S`pt`mâna marilor anun]uri se încheie pentru CSM Bucure[ti
cu un meci extrem de important în Liga Campionilor. Dup`
ce clubul patronat de Prim`ria Capitalei a anun]at c` Neagu
va mai r`mâne la echip` înc` doi ani, c` suedezul Per
Johansson îl va ajuta pe Adi Vasile pe banca tehnic` [i c`
Siraba Dembele, extrema stânga a na]ionalei Fran]ei, va veni
din var` s` joace la CSM, acum toat` aten]ia este îndreptat`
spre disputa cu vicecampioana Ungariei.

Dorin]a de revan[` mocne[te

Ferencvaros a administrat CSM-ului, în prima etap` din
grupele principale ale Ligii, cea mai drastic` înfrângere suferit`
pân` acum în Liga Campionilor: 33-23. Meciul e înc` viu în
mintea „tigroaicelor”, iar dorin]a de revan[` mocne[te.

„Eu vreau s` ne lu`m revan[a în fa]a lor pentru c` în
ianuarie, la începutul grupelor principale, echipa noastr` a
suferit cea mai sever` înfrângere de când joac` în Liga
Campionilor. A[a c` vineri va fi un meci revan[`, dar [i un
meci important pentru c` avem nevoie de puncte. Fiecare
meci pentru noi e ca o final`. Atâta vreme cât reu[im s`
facem lucruri împreun`, ca o echip`, putem ob]ine victorii
mari, cum am f`cut cu Vipers [i Metz”, a declarat c`pitanul
Cristina Neagu.

FTC, echipa de pe ultimul loc, î[i joac` la Bucure[ti ultima
[ans`. Dac` va pierde cu CSM, echipa lui Elek Gabor î[i
poate lua adio de la „sferturi”. Maghiarele vin dup` înfrângerea
suferit` pe teren propriu, în campionat, în fa]a celor de la
Siofok, 24-26, dar î[i doresc s` ajung` în „sferturi”.

CSM [i FTC s-au întâlnit de 5 ori pân` acum în Liga
Campionilor, iar româncele conduc cu 4-1 la general.

„Per va aduce un plus în echip`!”

Adrian Vasile, antrenorul principal de la CSM Bucure[ti,
consider` c` venirea lui Per Johansson în staff-ul echipei este
un mare plus. „Cu Per Johansson vom fi o echip` mai bun`,
este un sentiment de mult` siguran]` pentru c` tot timpul
suntem împreun`. Ne în]elegem ca [i înainte, avem o rela]ie
foarte bun` de munc`, toat` lumea [tie c` facem o echip`
bun` [i la na]ionala Muntenegrului [i asta vom încerca s`
facem [i la CSM. A[a cum echipa din teren trebuie s` fie
foarte bun`, a[a [i echipa din staff trebuie s` fie foarte bun`.
{i cu siguran]` venirea lui Per aduce plus calitate. Deci [i
staff-ul va fi mai bun decât înainte”, a declarat Vasile. Per
Johansson a mai fost de dou` ori la CSM, dar în calitate de
„principal”. 

Clasament Grupa 1

1. Metz 7 3 3 1 203-190 9p
2. Rostov 7 4 1 2 194-182 9p
3. Esbjerg 7 4 1 2 199-194 9p
4. CSM Bucure[ti 7 3 1 3 170-176 7p
5. Kristiansand 7 2 1 4 200-208 5p
6. Ferencvaros 7 1 1 5 194-210 3p

Primele patru echipe se calific` în „sferturi”
Etapa a 4-a: CSM-Ferenncvaros (vineri), Rostov Don-Metz

(sâmb`t`), Esbjerg-Vipers (duminic`).

CSM Bucure[ti este gata de
revan[a cu Ferencvaros!
Româncele trebuie s\-[i ia
revan[a dup\ e[ecul
umilitor de la Budapesta
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S` râzi [i cu fundul, nu alta!
Alexei Murdaru trage tare pentru
oleac` de ciolan
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una despre

Alexei Murdaru, un fel de [`fu] la partidul g`lbeji]ilor din
Podu Ro[. Murdaru s-a apucat s` fac` tot felul de declara]iuni
publice, despre cum ar trebui s` func]ioneze filiala. Acum joac`
pe o singur` carte: atacul, pentru c` alt` variant` nu exist`.
Deja, combina]iunile s-au f`cut, iar Murdaru nu se afl` \n
niciuna. La nivel central s-au f`cut listele cu membrii filialei
care urmeaz` s` zboare din orice schem`. Se anun]` o var`
incendiar` pentru babe, care v` vor povesti mult mai multe
odat` cu apropierea campaniei electorale.

Meci pentru centur` \ntre B`nu]
Scurtu [i Closet Pipir`u
Babele continu` rubrica cu una tot din politichia local`.

Cetetorii s` se preg`teasc` cu floricele [i provizii de bere, c`
se anun]` distrac]ie maxim`, cu actora[ii din usereu. Dup` ce
i s-au \nt`rit sfârcurile \n partid, Closet Pipir`u este urm`rit`
de colegii de partid care trag tare s` o para[uteze. Sinatorul
D`nu] Scurtu trage tare s` o anihileze pe Pipir`u, care s-a
anun]at candidat` la brem`rie. Scurtu l-a \mbârligat \n aceast`
combina]iune pe Liviu]` Golu de la partidul lui Julien Ciolo[aru.
Golu a pus botu’ [i a jurat c` va face tot posibilul s` o bat`
pe Pipir`u. Babele nu [tiu care va fi finalul, dar meciul va fi
tare interesant.

Pornachi \n casa unor
dezvoltatori imobiliari! 
Neg`urici filmeaz` tot
Babele \ncheie rubrica cu una despre ce se \mtâmpl` \ntr-

un carter exclusiv din Copou, ridicat de fra]ii Neg`urici. Babele
au aflat c` \n unele apartamente din carter se \ntâmpl` lucruri
necurate. Acu, [i babele sunt pu]in invidioase când au auzit
ce se \ntâmpl`. Cic` apartamentele sunt \nchiriate pentru
afaceri[ti [i politicieni, care vin cu tot felul de bun`ciuni departe
de ochii nevestelor. Ma[ini bengoase \n fiecare sear` \[i fac
apari]ia, majoritatea cu numere de \nmatriculare din alte jude]e.
Ce nu [tiu chiria[ii? Fr`]ii Neg`urici au investit \n ni[te camere
video de ultim` or` care trag tot ce se \ntâmpl`. A[a c`, grij`,
Neg`uricii au un dulap plin de pornachi cu clien]ii. Filmele
vor ap`rea la timpul potrivit.
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Un ie[ean \n vârst` de 53 de ani trebuie s` dea ochii cu
magistra]ii, dup` ce a fost acuzat de comiterea unor infrac]iuni.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i au
dispus trimiterea \n judecat` a lui Traian Ungureanu, pentru furt,
efectuare de opera]iuni financiare \n mod fraudulos [i acces ilegal
la un sistem informatic. 

„Pe 16 aprilie 2019, \n timp ce se afla \n locuin]a concubinei
persoanei v`t`mate din satul C\rniceni, comuna }ig`na[i, inculpatul
a sustras un port-document apar]inând persoanei v`t`mate D.C.,
\n care se aflau cartea de identitate, cardul de s`n`tate, suma
de 60 de lei [i un card bancar emis pe numele persoanei
v`t`mate, care avea ata[at` o hârtie pe care era men]ionat codul
PIN. A doua zi, \n timp ce se afla \n municipiul Ia[i, la diferite
intervale de timp, inculpatul a accesat f`r` drept sistemul
informatic al b`ncii prin utilizarea f`r` drept a cardului apar]inând
persoanei v`t`mate [i a codului PIN aferent [i a efectuat retrageri
de numerar \n valoare total` de 1.100 de lei”, a declarat ieri
Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i. 

Individul a recunoscut faptele pentru care
a fost cercetat 

Conform acesteia, dup` primele dou` retrageri, totalizând suma
de 800 de lei, individul a mers pe o teras` din zona Pie]ei
Nicolina, loc \n care a consumat b`uturi alcoolice [i a jucat la
aparate de tip slot-machine, folosind banii retra[i din contul
persoanei v`t`mate. 

„|ntrucât inculpatul a pierdut la aparatele de tip slot-machine
suma de bani retras` din contul persoanei v`t`mate, la scurt timp
s-a deplasat la un alt ATM [i a accesat f`r` drept sistemul
informatic al b`ncii prin utilizarea f`r` drept a cardului [i a codului
PIN aferent, efectuând dou` retrageri de numerar \n valoare total`
de 300 de lei. Constatând c` \n contul persoanei v`t`mate nu
mai existau fonduri, inculpatul a aruncat la un co[ de gunoi
cardul, precum [i port-documentul sustras, \n care se aflau cartea
de identitate [i cardul de s`n`tate emise pe numele persoanei
v`t`mate”, a mai men]ionat Mihaela Apostol. Potrivit acesteia, \n
declara]iile date \n fa]a anchetatorilor, individul a recunoscut
faptele pentru care a fost cercetat. 

Ciprian NEDELCU

Poli]i[tii ie[eni au intervenit la peste 90
de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.
Au aplicat peste 360 de sanc]iuni contraven]ionale,
iar în urma ac]iunilor [i interven]iilor efectuate
au fost sesizate peste 25 de infrac]iuni.
Poli]i[tii au ac]ionat pentru prevenirea faptelor
antisociale [i men]inerea ordinii [i sigurantei

publice. A fost organizat` o ac]iune [i s-a
intervenit la 96 de evenimente, dintre care
79 au fost sesizate prin 112. În urma
activit`]ilor, au fost sesizate 28 de infrac]iuni.
Totodat`, pentru neregulile constatate, poli]i[tii
au aplicat 361 de sanc]iuni contraven]ionale,
în cuantum de 84.210 lei. Siguran]a rutier`

[i salvarea de vie]i sunt, de asemenea,
priorit`]i ale Poli]iei Ie[ene. Astfel, poli]i[tii
rutieri au desf`[urat activit`]i pentru prevenirea
accidentelor de circula]ie. Au fost re]inute
în vederea suspend`rii 16 permise de conducere
[i au fost retrase 9 certificate de înmatriculare. 

Drago[ SAVIN

Student\ din Ia[i, [antajat\ cu
imagini deocheate! A g\sit
bile]elele `n u[a de la garsonier\! 

O student` din Ia[i a trecut prin clipe cumplite, dup` ce ar
fi fost [antajat` cu imagini deocheate. |n urm` cu câteva s`pt`mâni,
tân`ra le-a povestit oamenilor legii c` locuie[te \mpreun` cu fratele
ei \ntr-o garsonier` [i c` a g`sit trei bilete \n u[`, bilete \n care
erau trecute mesaje de amenin]are. Poli]i[tii au descoperit c`
biletele erau l`sate de un vecin. 

„Poli]i[tii ie[eni au identificat un b`rbat b`nuit de [antaj \n
form` continuat`. Acesta a fost re]inut, pe baz` de ordonan]`,
pentru 24 de ore. Agen]ii din cadrul Sec]iei I de Poli]ie au
identificat un b`rbat de 45 de ani, din municipiul Ia[i, b`nuit de
comiterea infrac]iunii de [antaj \n form` continuat`. Din investiga]iile
efectuate pân` \n prezent, s-a constatat faptul c`, \n zilele de 27
[i 28 ianuarie, acesta ar fi pus \n tocul u[ii de acces a locuin]ei
unei tinere de 21 de ani, din municipiul Ia[i, trei bilete prin care
ar fi amenin]at-o cu darea \n vileag a unei fapte nereale [i ar fi
pretins de la aceasta bani. Pe baza probatoriului administrat \n
cauz`, pe 29 ianuarie, b`rbatul b`nuit de comiterea faptei a fost
re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore. Cercet`rile continu`”, au
precizat poli]i[tii ie[eni. |n urm` cu dou` zile, Alexandru Mo[u
a fost trimis \n judecat` de c`tre procurorii din cadrul Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i, sub acuza]ia de [antaj. Acum, urmeaz`
ca instan]a s` stabileasc` un prim termen al procesului penal,
dup` care magistra]ii vor asculta ce au de spus toate p`r]ile
implicate, pentru a putea lua o decizie \n acest caz. 

Ciprian NEDELCU

Poli]i[tii din Ia[i au intervenit la zeci de
evenimente. Iat` care au fost motivele

Judecat pentru c\ a jefuit un
b\rbat, pentru a putea juca
la ıp\c\nele‰! A recunoscut
totul!
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