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Dezastru pentru unul din
cei mai scandalagii
parlamentari ai Ia[ului
din actualul mandat.
Liderul organiza]iei
jude]ene a USR Ia[i,
Cosette Chichir`u, s-a
aflat mai mul]i ani \ntr-un
veritabil conflict de
interese

O companie local` de
construc]ii vrea s`
concesioneze terenul din
fa]` de la UMF. Licita]ia
urmeaz` s` fie organizat`
\n cursul zilei de vineri.
Se va adjudeca cu cel
pu]in 182.655 euro,
reprezentând redeven]a
anual` pentru aproape
jum`tate de hectar de
teren
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Lovitur`
crunt` \ncasat`
de deputatul
Cosette
Chichir`u

Parcare
subteran` cu
500 de locuri,
\n centrul
Ia[ului! 

EXPRES

Un str`in a
pl`tit 150.000
de euro
pentru câteva
hectare 
lâng` Ia[iVezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Cer par]ial noros
Max: 13 grade C
Min: 1 grade C

VREMEA
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Un individ care mai
fusese condamnat în
trecut la trei ani de
închisoare, pentru
infrac]iunea de furt
calificat, \n form`
continuat` [i cu recidiv`,
a fost pedepsit din nou.
Acesta figureaz` \n
cazierul judiciar cu
multiple condamn`ri la
pedepse cu \nchisoarea,
fiind [i recidivist
postexecutoriu...

Exclusiv!
Filmul jafului
armat dat 
la o banc` 
din Ia[i!
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Ia[ul \n alert`! Pandemia
de coronavirus a b`gat
spaima \n toate
institu]iile din ora[
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Cei patru directori care au
câ[tigat concursurile
organizate de ApaVital \n
luna februarie au fost
numi]i oficial \n noile
pozi]ii prin aprob`rile
f`cute de Consiliul de
Administra]ie al firmei din
subordinea Consiliului
Jude]ean Ia[i. Anul acesta,
ApaVital va primi o
finan]are nerambursabil`
de aproape 350 de
milioane de euro

Principalii candida]i pentru cele patru
func]ii de directori \n cadrul ApaVital au
fost numi]i \n func]ii f`r` prea mari emo]ii.
Concursurile organizate pentru ocuparea
posturilor de conducere au fost câ[tigate
de angaja]i interni ai ApaVital, a[a cum se
vehicula chiar \n perioada depunerii dosarelor
de candidatur`. Astfel, director general al
companiei a fost numit dr. ing. Mihai Doru[,
fostul director tehnic al companiei care
lureaz` \n cadrul ApaVital de aproape 20
de ani. Totodat`, ing. Ion Mih`ilescu a
r`mas \n continuare director opera]ional al
ApaVital, ocupând aceast` func]ie din 2016.
Acesta lucreaz` \n domeniu \nc` din 1990,
fiind diriginte de [antier [i [ef serviciu
tehnic \nc` de pe vremea RAJAC. De
asemenea, pe func]ia de director comercial
r`mâne \n continuare ing. Romeo Casian,
care ocup` func]ia din 2016. Acesta lucreaz`
\n cadrul RAJAC din 1990, ocupând pe rând
func]ii de inginer la Biroul Dispecerat, iar
apoi {ef Serviciu Clien]i Facturare-|ncasare
\n cadrul ApaVital.

Func]ia de director tehnic va fi ocupat`
de dr. ing. {tefan Andi Dumitra[, dup` ce
Mihai Doru[ a fost numit director general.

Acesta a ocupat func]ia de [ef Birou
Dezvoltare [i Proiecte Noi din ApaVital,
fiind [i administrator al „versiunii” din
Republica Moldova a operatorului, [i anume
ApaVital M SRL. Una dintre cele mai
disputate pozi]ii de directori, [i anume cea
de director economic, a fost ocupat` de
ec. Gabriela Masalagiu. Aceasta a lucrat
pân` acum \n calitate de contabil \n cadrul
ApaVital.

„Toate procedurile pentru numirea \n
func]ii a noilor directori au fost f`cute.
Consiliul de Administra]ie a dat aprob`rile
\n acest sens. Ast`zi (24 februarie - n.r.)
avem o [edin]` intern` [i urmeaz` ca \n
zilele urm`toare s` organiz`m [i o conferin]`
oficial` pentru a prezenta noua conducere”,
a spus Mihai Doru[. 

A fost numit [i un nou
Consiliu de Administra]ie

|n cursul acestui an, ApaVital urmeaz`
s` semneze un contract \n valoare de
aproape 350 milioane de euro prin POS
Mediu III. Banii sunt destina]i pentru
„extinderea [i reabilitarea infrastructurii de
ap` [i ap` uzat` în jude]ul Ia[i”. |n acest
context, a existat o mare tensiune la
organizarea concursului pentru ocuparea
posturilor de conducere.

Reamintim [i faptul c`, tot la \nceputul
acestui an, au fost numi]i [i noii membri
ai Consiliului de Administra]ie. Pre[edintele
CA a fost numit Alexandru S`lceanu, iar
membri sunt Mihai Doru[, Constantin Dan
Neagu, Ion Mih`ilescu, Vicu Grasu, Ioan
Stoian, Liviu Vornicu, Elena Arvinte, Lumini]a
Anca Mu[cheru [i Ion C\mpeanu.

Un concurs viciat de
interese meschine?

Reamintim faptul c` au existat numeroase
contesta]ii la concursul organizat de ApaVital
pe motiv c` au fost impuse condi]ii restrictive
pentru persoanele din exterior [i cu dedica]ie
pentru actualii angaja]i ai ApaVital. Candida]ii
veni]i din exterior au solicitat o transparentizare
a particip`rii la evaluarea candida]ilor pentru
func]iile de directori astfel încât s` se
permit` [i accesul speciali[tilor din exteriorul
ApaVital SA. Elena Arvinte [i Alexandru
S`lceanu, membrii în Consiliul de Administra]ie
al ApaVital, fac parte din comisia special`
care se ocup` de stabilirea criteriilor de
angajare. În spatele acestui concurs organizat
de ApaVital s-a aflat [i compania privat`
Fox Management Consultants SRL din
Bucure[ti. 

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

|n ultima perioad`, angaja]ii Inspectoratului pentru Situa]ii
de Urgen]` (ISU) Ia[i au fost solicita]i s` intervin` \n mai
multe situa]ii. O bun` parte din aceste interven]ii au vizat
misiuni de asanare [i distrugere a elementelor de muni]ie
neexplodat` sau nedezactivat`. „În data de 21 februarie 2020,
echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri
Ia[i a intervenit în localitatea Bal[ pentru asanarea unei bombe
de arunc`tor calibru 82 milimetri. Suprafa]a asanat` a fost de
zece metri p`tra]i. În aceea[i zi, echipa pirotehnic` din cadrul
Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea
Ursoaia, comuna Române[ti, pentru asanarea a trei bombe de
arunc`tor calibru 82 milimetri, o bomb` de arunc`tor calibru
60 milimetri, o bomb` de arunc`tor calibru 50 milimetri, un
proiectil perforant calibru 75 milimetri, un proiectil perforant
calibru 37 milimetri [i trei grenade defensive. Suprafa]a asanat`
a fost de 100 de metri p`tra]i”, au mai spus cei de la ISU
Ia[i. |n plus, echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2
de Pompieri Ia[i a intervenit în Padurea Vl`diceni, comuna
Tome[ti, pentru asanarea a dou` bombe de arunc`tor calibru
60 milimetri. Suprafa]a asanat` a fost de 100 de metri p`tra]i.

Mai multe incendii \n jude]

O bun` parte din aceste situa]ii au fost legate de unele
incendii izbucnite \n localit`]ile din jude]. „În data de 24
februarie, Sec]ia de Pompieri Pa[cani a intervenit în localitatea
Gura B`dili]ei, comuna Vân`tori, pentru stingerea unui incendiu
produs la o cas` de locuit. Au ars astereala din lemn a
acoperi[ului pe o suprafa]` de 60 metri p`tra]i, aproximativ
200 kilograme de de[euri textile, elemente de mobilier, o u[`
[i dou` tocuri de geam. S-a degradat învelitoarea acoperi[ului
din pl`ci de azbociment pe o suprafa]` de aproximativ 40 de
metri p`tra]i. Cauza probabil` de producere a incendiului a
fost co[ul de fum necur`]at de funingine. Din nefericire,
proprietara în vârst` de 52 de ani a fost g`sit` decedat`, în
locuin]`”, au ar`tat reprezentan]ii ISU Ia[i. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Bombe g\site `n
P\durea Vl\diceni.
Desf\[urare
impresionant\ de for]e

Geni[tii Inspectoratului pentru Situa]ii de
Urgen]` au intervenit \n mai multe situa]ii \n
ultima perioad`, \n diferite zone din jude]. O
interven]ie a vizat ridicarea unor proiectile
provenite din Cel de-al Doilea R`zboi Mondial
dintr-o p`dure apropiat` Ia[ului

Noii directori ai ApaVital au
fost numi]i oficial `n func]ii.
Procedura de selec]ie a
ridicat mari semne de
`ntrebare
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE

Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Ia[i,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator judiciar al
societ`]ii HIDROTERM EXECUTIE S.R.L., desemnat prin Încheierea
din data de 08.06.2017, pronun]at` de Tribunalul Ia[i, Sec]ia a
II-a Civil`-Faliment, în dosarul nr.3694/99/2017(format vechi
159/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolven]ei, coroborat cu
prevederile Codului de Procedur` Civil`, în m`sura compatibilit`]ii,
organizeaz` licita]ie public`, model competitiv, cu strigare, în
data de 02.03.2020, ora 13:00, pentru valorificarea urm`torului
bun mobil:

Denumire bun; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI (EUR,
f`r` TVA) 

Plac` compactoare GRP – 6500 113,40
În cazul în care la licita]ia din 02.03.2020, nu se va reu[i

valorificarea bunului mobil, se vor organizara noi licita]ii, în
acelea[i condi]ii, în data de 09.03.2020, respectiv16.03.2020, ora
13:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunului mobil ce urmeaz` a fi scos la
vânzare,au obliga]ia,sub sanc]iunea dec`derii,s` fac` dovada
acestui fapt pân` la data 01.03.2020, 08.03.2020, respectiv 15.03.2020,
ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu
prevederile art.91, aln.(1), din Legea nr.85/2014, bunurile înstr`inate
de administratorul judiciar sau lichidator, în exerci]iul atribu]iilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garan]ii reale mobiliare sau drepturi de reten]ie, de orice fel,
ori m`suri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a bunului
mobil este licita]ie public`, model competitiv, cu strigare, conform
Regulamentului de vânzare aprobat în cadrul [edin]ei Adun`rii
Creditorilor din data de 16.01.2020. Pasul de licita]ie stabilit este
de 5% din pre]ul de pornire al licita]iei, conform Regulamentului

de vânzare aprobat în cadrul [edin]ei Adun`rii Creditorilor din
data de 16.01.2020. Înscrierea la licita]ie se face cel târziu cu
o zi înainte de data fixat` pentru începerea licita]iei prin depunerea
tuturor documentelor prev`zute în Regulamentul de organizare
al licita]iei. Garan]ia de participare la licita]ie este în valoare de
10% din pre]ul de pornire a licita]iei, pentru fiecare bun în parte,
sum` ce va fi depus` în contul de lichidare al debitoarei, nr.:
RO60BUCU1032235341732RON, deschis la Alpha Bank, suc. Ia[i,
în lei la cursul BNR din data pl`]ii. În cazul câ[tig`rii licita]iei
garan]ia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului. Dovada consemn`rii va fi ata[at` ofertei de cump`rare,
pân` la termenul stabilit pentru vânzarea la licita]ie public`.
Vizitarea [i prezentarea bunului mobil se poate face în fiecare
zi de luni pân` vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul
în care acesta se afl`. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertan]ilor care  vor achizi]iona caietul de sarcini, doar în
prezen]a unui reprezentant al acestuia [i la solicitarea scris`
prealabil` înso]it` de o programare în acest sens. Reprezentan]ii
lichidatorului vor furniza toate informa]iile suplimentare disponibile
c`tre cei care au achizi]ionat caietul de sarcini. Detaliile privind
documenta]ia necesar` în vederea particip`rii la licita]ia public`
[i modul de organizare a licita]iei, precum [i descrierea bunului
mobil supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare [i de organizare
a licita]iei [i care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului
de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea
la licita]ie. Pre]ul caietului de sarcini este de 238,00 lei, TVA
inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar, nr.
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i sau
în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la
tel./fax: 0232/220.777, 0733.683.702, mail: vanzari@lrj.ro.
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Dezastru pentru unul din cei mai
scandalagii parlamentari ai Ia[ului din
actualul mandat. Liderul organiza]iei
jude]ene a USR Ia[i, Cosette Chichir`u, 
s-a aflat mai mul]i ani \ntr-un veritabil
conflict de interese. Pe numele s`u a fost
depus` deja o plângere la Agen]ia
Na]ional` de Integritate. Chichir`u nu a
renun]at la calitatea de manager al unei
firme de panouri solare din Statele Unite
ale Americii, \n paralel fiind [i
reprezentant \n Parlamentul României

Unul din cei mai scandalagii parlamentari ai Ia[ului ar putea
fi sanc]ionat drastic de institu]iile statului. Deputatul Cosette
Chichir`u, pre[edintele organiza]iei USR Ia[i, se afl` \ntr-un evident
conflict de interese. Deputatul ie[ean a de]inut vreme \ndelungat`
calitatea de manager al unei firme de panouri solare din Statele
Unite ale Americii, \n paralel cu func]ia din Parlamentul României.
Pe numele s`u a fost depus` deja o plângere la Agen]ia Na]ional`
de Integritate (ANI).

Chichir`u a fost manager al companiei Wellington Solar LLC
din statul Massachusetts, firm` desfiin]at` abia \n 2018, când
actualul parlamentar era deja \n Camera Deputa]ilor. „În perioada
2016-2018, doamna Cosette Chichir`u a de]inut în paralel atât
calitatea de Deputat în Parlamentul României, cât [i pe cele de
proprietar si manager al companiei americane Wellington Solar
LLC înregistrat` \n ora[ul Cambridge, statul Massachusetts având
num`rul de identificare (EIN) 464452081, calit`]i care nu au fost
men]ionate \n declara]iile de avere [i cele de interese depuse la
Camera Deputa]ilor \n anii 2016, 2017, 2018. Conform documentelor
ce apar pe site-ul guvernului din Massachusetts, de la \nfiin]area
companiei Wellington Solar LLC la data de 7 ianuarie 2014 pân`

la data desfiin]`rii acesteia, respectiv 30 iunie 2018, managerul
[i administratorii ini]iali ai companiei nu au fost \nlocui]i pân` la
desfiin]area companiei, aceste func]ii fiind de]inute \n tot acest
timp de doamna deputat Cosette Chichir`u, fapt ce \ncalc`
prevederile art. 82, alin.1 lit.1 din Legea 161/2003”, se arat` \n
plângerea depus` la Agen]ia Na]ional` de Integritate.

Deputatul scandalagiu 
cu firm` \n spate

Practic, firma a fost \nfiin]at` \n 7 ianuarie 2014 [i a fost
radiat` \n 30 iunie 2018. |n 2016, Chichir`u a intrat deputat \n
Parlamentul României [i teoretic nu trebuia s` de]in` nicio firm`.
|ns` pân` la radierea din 2018, tot aceasta ap`rea \n documente.
Chichir`u apare ca agent [i manager, \n ciuda faptului c` societatea
nu aducea nimic. |n loc s` ias` din firm` \n 2016, aceasta a
a[teptat s` o radieze. Culmea, a prins \ns` aproape doi ani \n
paralel, ceea ce treze[te suspiciunea de conflict de interese. 

Deputatul vrea acum s` ajung` primar al municipiului Ia[i [i
a stârnit un r`zboi imens cu partenerii din alian]a USR- PLUS,
conflict care deja i-a sc`zut vertiginos procentele pe care \nc` le
mai avea [i \ncrederea propriilor colegi de partid.

Alian]a USR- PLUS se dezintegreaz`.
Detalii fierbin]i din filial`

Dup` ce la finalul s`pt`mânii trecute, filiala USR controlat`
de deputatul Cosette Chichir`u a refuzat s` participe la o dezbatere
public` al`turi de cei de la PLUS pentru stabilirea candidatului
la Prim`ria municipiului Ia[i, scandalul s-au mutat la Bucure[ti.
Ieri, birourile politice reunite ale USR [i PLUS au decis ca pân`
la 1 martie, comisia mixt` de mediere a Alian]ei s` intervin` în
negocierea dintre cele dou` filiale jude]ene.

Duminic`, 23 februarie, trebuia s` aib` loc o dezbatere între
Cosette Chichir`u [i Liviu Iolu, candida]ii celor dou` forma]iuni,
pentru stabilirea celui care va candida la Prim`ria municipiului

Ia[i. Surprinz`tor îns`, Chichir`u a declinat invita]ia, de[i cele
dou` p`r]i s-au în]eles în prealabil. Aparent, Chichir`u nu accept`
varianta ca PLUS s` vin` cu un candidat propriu, de[i aceasta
este formula agreat` la nivel central între cele dou` forma]iuni.
Dintre cei doi ar urma s` se aleag` viitorul candidat al alian]ei.
Cum Chichir`u a refuzat, Iolu [i-a prezentat singur planul pentru
Prim`ria Ia[i.

Chichir`u a ie[it la atac. 
La doi membri USR pe liste 
apare unul de la PLUS

Ulterior, \ntr-o discu]ie intern` cu cei de la USR, Chichir`u
a explicat de ce i-a atacat pe cei de la PLUS. Aparent, deputatului
nu i-a convenit c` PLUS nu vrea s` renun]e la candidatura lui
Iolu, de[i li s-au promis destule posturi pe listele de la Consiliul
Local [i la Consiliul Jude]ean. „Joi am avut \ntâlnire productiv`
cu colegii de la PLUS Ia[i. Am pornit de la puncte de vedere
divergente, dar ne-am apropiat suficient pentru a fi \ncrez`tori c`
ajungem la o solu]ie vineri. Partitatea final` putea fi de 2:1 (USR:
PLUS) sau chiar mai bine pentru PLUS pe municipiul Ia[i. Vineri
dup`-amiaz` ni s-a dat un ultimatum: ori Liviu iolu la prim`rie,
ori nu negociem nimic. Mie mi s-a oferit primul loc la Camera
Deputa]ilor. Ne-am ridicat de la mas`. Cu triste]e [i dezam`gire
a[tept`m acum rezultatele sondajelor”, a sus]inut Cosette Chichir`u.

Scandal monumental \n filiala USR

Cum s-a ajuns la un asemenea scandal? Chichir`u spera s`
fac` alian]` cu PNL pentru a fi ea candidatul la prim`rie. Îns`
faptul c` actualul edil al Ia[ului, Mihai Chirica, st` mult mai bine
în preferin]ele ie[enilor [i va candida pentru PNL, i-a dat planurile
peste cap. Astfel, Chichir`u a transmis un mesaj prin care îi
critic` pe cei de la PNL. Chichir`u st` foarte prost în sondaje,
iar faptul c` nu va ob]ine un scor foarte mare în alegerile locale
a f`cut s` ias` la atac împotriva tuturor.

Culmea, scandalul \n USR este [i mai mare. Unii membri ai
USR Ia[i au ajuns la a[a-zisa dezbatere, asistând la prezentarea
candidatului PLUS. În sal` au venit senatorul Dan Lungu, cunoscut
opozant al lui Chichir`u, dar [i George }`ranu sau Mihai Lupu,
acesta din urma fiind înscris în competi]ia intern` a USR pentru
candidatura la prim`rie. De altfel, Dan Lungu a spus c` deputatul
Chichir`u nu a procedat corect [i c` nu a jucat al`turi de cei
din alian]`.  

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Lovitur\ crunt\ `ncasat\ de deputatul
Cosette Chichir\u. Plângere depus\ 
la ANI pentru conflict de interese.
Patru ani a ascuns acest secret teribil

Cosette Chichir`u
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anexând \n acest sens [i adresa nr. 1413 din 3 aprilie 2018, emis`
de Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur` Ia[i, aceste repara]ii intrând
\n categoria celor prev`zute de articolul 11, din Legea nr. 50/1991”,
au mai men]ionat cei de la FEG. 

Potrivit acestora, repara]iile efectuate nu ar fi necesitat o
autoriza]ie de construire, \ntrucât se \ncadreaz` \n categoria lucr`rilor
care nu modific` structura de rezisten]` [i/sau aspectul arhitectural
al contruc]iilor de finisaje interioare [i exterioare. 

Ce au spus magistra]ii 

De cealalt` parte, Poli]ia Local` Ia[i nu a formulat vreo
\ntâmpinare la dosar, ci doar a \naintat, la solicitarea instan]ei,
documenta]ia care a stat la baza actului contestat. 

„Prin procesul-verbal de constatare lucr`ri de construire realizate
la imobilul situat \n Ia[i, din 6 iunie 2018, Poli]ia Local` Ia[i (\n
exerci]iul atribu]iilor Serviciului Control Urbanism) a dispus sistarea
lucr`rilor realizate la imobilul indicat, constând \n platform` betonat`
\n suprafa]` de aproximativ 110 mp \n curte [i repara]ii \mprejmuire,
re]inând c`, pentru aceste lucr`ri, reclamanta nu are autoriza]ie
de construire”, au men]ionat cei de la Poli]ia Local`. 

Ace[tia au mai constatat c` Funda]ia Ecologic` Green este
proprietara imobilului \n cauz`. De asemenea, \n cadrul procesului-
verbal, agen]ii au ar`tat c` lucr`rile de construire, reconstruire,
extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare,
precum [i orice alte lucr`ri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz`
s` fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prev`zute
de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele
acestora, identificate \n acela[i imobil - teren [i/sau construc]ii,
la construc]ii amplasate \n zone de protec]ie a monumentelor [i
\n zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construc]ii
cu valoare arhitectural` sau istoric` deosebit`, stabilite prin
documenta]ii de urbanism aprobate se pot realiza numai cu
respectarea autoriza]iei de construire, precum [i a reglement`rilor
privind proiectarea [i executarea construc]iilor. Acesta este [i
motivul pentru care s-a dispus sistarea lucr`rilor [i \naintarea
documenta]iei c`tre Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean – Serviciul
de Investiga]ii Criminale. 

„Organul de cercetare era dator s` procedeze potrivit dispozi]iilor
articolului 27, alineatul 1, din Legea nr. 50/1991, respectiv s` se
adreseze organelor de urm`rire penal`. Din acest punct de vedere,
cea de-a doua m`sur` dispus` prin procesul-verbal (care nici nu
a fost contestat` prin cererea dedus` judec`]ii), are caracter legal.
|n plus, instan]a re]ine c` aceast` m`sur` nu poate fi cenzurat`
de c`tre instan]a de contencios administrativ nici pe fondul s`u,
cu referire la motivele invocate de c`tre reclamant inclusiv \n
con]inutul cererii de chemare \n judecat`, \ntrucât instan]a de
judecat` de contencios administrativ nu se poate suprapune peste
cercetarea de natur` penal`. Totu[i, instan]a, prin hot`rârea prin
care solu]ioneaz` fondul cauzei, poate dispune \ncadrarea lucr`rilor
\n prevederile autoriza]iei sau desfiin]area construc]iilor realizate
nelegal, iar procurorul sau instan]a de judecat` pot dispune, din
oficiu sau la cerere, oprirea temporar` a execut`rii lucr`rilor, pe
tot parcursul procesului penal.

A[adar, m`sura legal` care putea fi dispus` de Poli]ia Local`
Ia[i, atât timp cât a apreciat c` fapta este infrac]iune [i a sesizat
organul penal, era aceea de a solicita acestui organ oprirea temporar`
a lucr`rilor [i nu aceea de a sista ea \ns`[i lucr`rile, o asemenea
m`sur` neintrâd \n competen]a sa”, au subliniat judec`torii. 

Sorin PAVELESCU

Judec`torii ie[eni au admis o ac]iune
formulat` de FEG, dup` ce Poli]ia Local`
a decis sistarea unor lucr`ri, pe motiv c`
nu exist` o autoriza]ie \n acest sens.
Lucr`rile au fost efectuate la o cl`dire de
patrimoniu din centrul Ia[ului. Judec`torii
au admis ac]iunea pe motiv c` agen]ii ar
fi trebuit s` cear` organului de cercetare
penal` oprirea temporar` a lucr`rilor 

Reprezentan]ii Funda]iei Ecologice Green (FEG) au sc`pat
pentru moment de hot`rârea aplicat` de c`tre cei de la Poli]ia
Local`. Recent, magistra]ii din cadrul Tribunalului Ia[i au admis
ac]iunea formulat` de funda]ia apar]inând familiei afaceristului [i
politicianului Cristian Stanciu. 

„Instan]a admite ac]iunea formulat` de reclamanta Funda]ia
Ecologic` Green „Education”, în contradictoriu cu pârâta Poli]ia
Local` Ia[i (în exerci]iul atribu]iilor Serviciului Control Urbanism).
Dispune anularea în parte a procesului-verbal de constatare lucr`ri
de construire realizate la imobilul situat în Ia[i, [oseaua P`curari,
nr. 21, din 6 iunie 2018, în privin]a m`surii privind sistarea
lucr`rilor”, au precizat judec`torii ie[eni. Totu[i, sentin]a nu este
definitiv`, aceasta fiind contestat` de c`tre reprezentan]ii Poli]iei
Locale Ia[i. 

De unde a pornit scandalul 

Procesul a fost intentat de FEG celor de la Poli]ia Local` pe
data de 5 februarie 2019. Astfel, reclaman]ii le-au solicitat magistra]ilor
s` dispun` anularea procesului-verbal de constatare lucr`ri de
construire realizate la imobilul situat \n Ia[i, din 6 iunie 2018, \n
privin]a m`surii privind sistarea lucr`rilor de repara]ii la platforma
betonat` \n suprafa]` de aproximativ 110 mp existent` \n curte [i
la gardul imobilului. 

„Ca urmare a controlului de specialitate efectuat de c`tre un
poli]ist local din cadrul Serviciului Control Urbanism - Afi[aj Stradal
la imobilul situat \n Ia[i, din data de 6 iunie 2018, s-a constatat
c` au fost \nc`lcate prevederile articolului 3, alineatul 1, litera b,
din Legea nr. 50/1991, mai exact c` au fost efectuate repara]ii la
platforma betonat` \n suprafa]` de 110 mp existent` \n curte [i
lucr`ri repara]ii \mprejmuire, f`r` a se de]ine autoriza]ie de
construc]ie. Reprezentantul Poli]iei locale a invocat faptul c` imobilul
\n cauz` este monument istoric, potrivit certificatului de urbanism
nr. 3733 din 30 octombrie 2017, eliberat de Direc]ia de Arhitectur`
[i Urbanism – Serviciul Autorizare Construc]ii din cadrul Prim`riei
Municipiului Ia[i”, au men]ionat reclaman]ii \n fa]a instan]ei. 

Au fost efectuate lucr`ri 
neautorizate la cas`

Conform acestora, de[i imobilul \n cauz`, casa scriitorului
Iacob Negruzzi, are destina]ia stabilit` prin documenta]ia de
urbanism, luc`rile ar fi repara]ii efectuate cu privire la platforma
betonat` din curte [i la gardul propriet`]ii, care s-ar fi aflat \ntr-
un stadiu avansat de degradare, nefiind vizat` cl`direa \n sine. 

„|n obiec]iunile formulate la procesul-verbal de construire, am
indicat \n mod expres faptul c` repara]iile nu au vizat cl`direa,

Afaceristul Cristian Stanciu, disperat! Poli]ia
Local\ a constatat c\ s-au f\cut ıjonglerii‰
care afecteaz\ un imobil de patrimoniu din
centrul Ia[ului! Agen]ii au contestat sentin]a
referitoare la Funda]ia Ecologic\ Green! 
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Expozi]ie de pictur` contemporan` realizat` de arti[ti români
[i britanici! Organizatori sunt Complexul Muzeal Na]ional
„Moldova” Ia[i, în parteneriat cu British Council. Totul al`turi
de Institutul Cultural Român, School of Slavonic and East
European Studies, din cadrul University College London (UCL)
[i Universitatea Na]ional` de Arte „George Enescu”. Evenimentul
va avea loc la Palatul Culturii, în perioada 1-31 martie 2020.
Momentul este intitulat „Dincolo de alte orizonturi/ Beyond
Other Horizons” [i este realizat cu sprijinul financiar al
Institutului Cultural Român. Vernisajul va avea loc mar]i, 3
martie, de la ora 18:00, invitat fiind Nigel Bellingham, directorul
British Council România. Evenimentul va fi precedat, între
orele 12:00 [i 14:00, de un simpozion dedicat artei contemporane,
organizat de British Council, în parteneriat cu Universitatea
de Arte [i se va desf`[ura în Sala „Voievozilor”, de la Palat.

Lucr`ri semnate de 40 de arti[ti
britanici [i 40 de arti[ti români

Inspirat` de poemul „Mapesbury Road”, al lui Paul Celan,
expozi]ia reune[te pe simezele Muzeului de Art` din Ia[i lucr`ri
semnate de 40 de arti[ti britanici [i 40 de arti[ti români.
Demersul expozi]ional este rezultatul întâlnirii dintre Peter
Harrap - curator [i artist, Anna McNay - scriitor [i curator,
respectiv Florin Ungureanu - artist [i curator. Cei 80 de arti[ti
vor purta publicul într-o c`l`torie prin principalele teme ale
poemului lui Paul Celan: mersul, limbajul [i alteritatea/suprarealismul.

Valentin HU}ANU

Ex-secretarul Consiliului Local (CL) Târgu Frumos a fost
pedepsit de c`tre magistra]i dup` ce, la prima instan]`, fusese
achitat. Astfel, ieri-sear`, judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i
au admis apelul formulat de procurori [i au condamnat-o pe Felicia
Elena Spulber la doi ani de \nchisoare, cu suspendare, pentru
comiterea infrac]iunii de abuz în serviciu. 

„Inculpata va presta o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii,
în cadrul Consiliului Local Ia[i – Direc]ia de Asisten]` Comunitar`,
C`minul de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva” sau în cadrul Spitalului
Clinic de Recuperare Ia[i, pe o perioad` de 60 de zile. Definitiv`”,
au men]ionat ieri magistra]ii ie[eni. Amintim c`, ini]ial, Felicia
Spulber fusese achitat` de c`tre Judec`toria Pa[cani, dar procurorii
au contestat decizia luat` la \nceputul lunii octombrie 2019. 

Contactat telefonic de c`tre reporterii cotidianului „Bun` Ziua
Ia[i”, prefectul Marian Grigora[ a spus c` a[teapt` o comunicare
oficial` de la instan]a de judecat`. „A[tept`m comunicarea oficial`
de la instan]` pentru a ne putea pronun]a [i pentru a vedea dac`
vom mai putea face ceva \n aceast` privin]`, având \n vedere faptul
c` decizia primei instan]e nu ne-a fost favorabil`”, a declarat ieri
prefectul de Ia[i, Marian Grigora[. 

O sesizare a Prefecturii 

Pe 16 februarie 2018, Parchetul de pe lâng` Tribunalul Ia[i a
dispus trimiterea \n judecat` a Feliciei Spulber (44 de ani), din
municipiul Ia[i, pentru s`vâr[irea infrac]iunii de abuz \n serviciu. 

„|n perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017 (momentul formul`rii
acuza]iei oficiale), inculpata, \n calitate de secretar al Prim`riei
Ora[ului Târgu Frumos, nu a respectat atribu]iile de serviciu
stabilite prin lege, \n sensul c` nu a \ntocmit referatul [i nu a
\naintat acest document \mpreun` cu actele din care rezulta motivul
legal de \ncetare a mandatului primarului ora[ului Târgu Frumos,
prin aceasta cauzând o v`t`mare intereselor legitime ale Prefectului
Jude]ului Ia[i – \mpiedicat s`-[i \ndeplineasc` atribu]iile”, au
men]ionat procurorii ie[eni. 

|n fa]a instan]ei, Felicia Spulber a sus]inut c` nu se consider`
vinovat` de s`vâr[irea faptei de abuz \n serviciu pentru care a
fost trimis` \n judecat`, astfel c` judec`torii au readministrat
probatoriul din cursul urm`ririi penale. 

Prima instan]` a considerat c` Felicia
Spulber trebuie achitat`

Magistra]ii au constatat c`, prin sentin]a penal` din data de
28 decembrie 2015, primarul ora[ului Târgu Frumos a fost condamnat

la un an de \nchisoare, cu suspendare, pentru conflict de interese
\n form` continuat`. Ulterior, Secretariatul ora[ului Târgu Frumos
a primit extrasul privind decizia de condamnare a primarului. 

„Astfel, constatând c` sunt aplicabile dispozi]iile din Legea nr.
393/2004, referitoare la \ncetarea calit`]ii de primar \nainte de
expirarea duratei mandatului, ca urmare a condamn`rii la o pedeaps`
privativ` de libertate, Institu]ia Prefectului Jude]ului Ia[i a \naintat
pe 2 noiembrie 2016 o adres` c`tre secretarul ora[ului Târgu
Frumos, prin care i s-a solicitat \ntocmirea referatului cu propunere
\nso]it de documentele justificative, \n vederea emiterii ordinului
de constatare a \ncet`rii mandatului primarului. |n lipsa unui
r`spuns, pe 14 noiembrie 2016, Institu]ia Prefectului a solicitat din
nou secretarului ora[ului Târgu Frumos \ntocmirea referatului. Pe
21 noiembrie 2016, inculpata, \n calitate de secretar al ora[ului
Târgu Frumos, a r`spuns solicit`rii, \n sensul inform`rii cu privire
la condamnarea primarului ora[ului Târgu Frumos, totodat` inculpata
exprimând, printre altele, propria opinie, \n sensul c` nu sunt
aplicabile dispozi]iile din Legea nr. 393/2004 [i c` solicit` Institu]iei
Prefectului s`-i comunice sentin]a penal` de condamnare a primarului”,
au men]ionat magistra]ii. 

|n lipsa propunerii secretarului \n sensul emiterii ordinului,
prefectul nu \l poate emite, acest act fiind condi]ionat de propunerea
secretarului prin referat. Totu[i, prima instan]` a considerat c`
Felicia Spulber trebuie achitat`, pe motiv c` fapta nu este prev`zut`
de legea penal`. 

Ciprian NEDELCU

Expozi]ie de pictur\
contemporan\ realizat\
de arti[ti români 
[i britanici, la Ia[i 

Expozi]ie de pictur` contemporan` realizat`
de arti[ti români [i britanici, la Ia[i!
Organizatori sunt: Complexul Muzeal Na]ional
„Moldova” Ia[i în parteneriat cu British
Council, Institutul Cultural Român, School of
Slavonic and East European Studies din
cadrul University College London (UCL) [i
Universitatea Na]ional` de Arte „George
Enescu”

R\sturnare de situa]ie! Fosta
secretar\ a Consiliului Local
Târgu Frumos, condamnat\
pentru abuz `n serviciu!

Felicia Elena Spulber
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A N U N }

Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase Sf.Parascheva Ia[i,
organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei de conducere de
director medical, dup` cum urmeaz`:

1. Concursul se va desf`[ura la sediul Spitalului Clinic de
Boli Infec]ioase Ia[i, din loc. Ia[i, strada Octav Botez  nr. 2,
jud. Ia[i.

2. Concursul cuprinde urm`toarele probe:
2.1) etapa de selec]ie a dosarelor de concurs – eliminatorie,

organizat` în data de 12.03.2020;
2.2) etapa de sus]inere a probelor de evaluare:
-proba scris`, un/o test-gril`/lucrare scris`  de verificare

a cuno[tin]elor din legisla]ia specific` postului afi[at` la sediul
unit`]ii, organizat` în data de 19.03.2020, ora 11,00;

- proba de sus]inere a proiectului de specialitate, organizat`
în data de în data de 25.03.2020, ora 09,00;

- interviul de selec]ie, organizat în data de  25.03.2020,
ora 13,00.

3. Dosarele de înscriere se depun pân` pe 11.03.2020, ora
15,00, cu cel pu]in 5 zile lucr`toare înaintea datei stabilite
pentru sus]inerea concursului, la sediul Spitalului Clinic de
Boli Infec]ioase Ia[i, din loc. Ia[i, strada Octav Botez nr. 2,
jud. Ia[i, Serviciul RUNOS, între orele 8,00 – 15,00.

La concurs se pot înscrie candida]ii care îndeplinesc
cumulativ, urm`toarele criterii generale [i specifice de participare:

1. criterii generale: 
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamna]i definitiv pentru s`vâr[irea unei

infrac]iuni contra umanit`]ii, contra statului ori contra autorit`]ii,
de serviciu sau în leg`tur` cu serviciul, care împiedic` înf`ptuirea
justi]iei, de fals ori a unor fapte de corup]ie sau a unei
infrac]iuni s`vâr[ite cu inten]ie, care i-ar face incompatibili cu
exercitarea func]iei, cu excep]ia situa]iei în care a intervenit
reabilitarea;

c) au o stare de s`n`tate corespunz`toare postului pentru
care candideaz`, atestat` pe baza adeverin]ei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unit`]ile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale
în vigoare.

2. criterii specifice:
a) sunt absolven]i de înv`]`mânt universitar de lung` durat`,

cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul medicin`,
specializarea medicin`;

b) sunt confirma]i cel pu]in medic specialist;
c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectiv`;

Anun]ul de concurs detaliat, bibliografia [i temele cadru
pentru proiectul de specialitate,  sunt afi[ate la avizier, pe
portalul www.posturi.gov.ro [i pe site-ul unit`]ii www.infectioase.ro.    

Rela]ii suplimentare se ob]in de la persoana care asigur`
secretariatul comisiei de concurs – Pocne] Ani[oara – [ef
serviciu RUNOS, tel.0232-267719, int.107.

Potrivit autorit`]ilor sanitar-veterinare din Ia[i, focarul din satul
Tungujei, comuna }ib`ne[ti, urmeaz` s` fie eliminat. „S`pt`mâna
aceasta se \nchide focarul de la Tungujei, dup` ce se termin` verific`rile
\n aceast` zon`. |n celelalte zone se suprapun focarele cu mistre]ii
[i se vor \nchide, dar mai dureaz` pu]in”, a declarat Gabriel Ciobanu,
director al Direc]iei Sanitar Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor
(DSVSA) Ia[i. |n jude] mai exist` trei focare de pest` porcin` african`
la porci domestici (Pris`cani, Gorban, Victoria-Icu[eni) [i alte dou`
cazuri la porc mistre] (Gol`ie[ti [i Dobrov`]). |n cazul animalelor
domestice, perioada de supraveghere a zonei este de 45 de zile, iar
în s`lb`ticie, 12 luni. Anul trecut, medicii veterinari au reu[it s` sting`
cele dou` focare de pest` izbucnite \n perioada verii, iar \n luna
decembrie to]i porcii descoperi]i bolnavi au fost incinera]i. 

Se iau m`suri preventive \n continuare

La intr`rile [i ie[irile din zonele infectate [i din gospod`riile
popula]iei care de]in porcine s-au instalat dezinfectoare individuale.
Potrivit DSVSA Ia[i, substan]ele necesare pentru dezinfectoarele
individuale sunt asigurate de c`tre autorit`]ile publice locale, iar
fondurile aferente se vor asigura prin bugetul consiliilor jude]ene,
din fonduri cu destina]ie special` pentru pesta porcin` african`.
Printre m`surile dispuse de speciali[tii din Ia[i sunt efectuarea

inspec]iilor sau patrul`rilor zilnice de c`tre gestionarii fondurilor
cinegetice pentru depistarea de porci mistre]i mor]i sau bolnavi.
Medicii veterinari din jude] vor fi anun]a]i despre cazurile de
mistre]i g`si]i mor]i, iar recoltarea probelor de la mistre]ii \mpu[ca]i
sau g`si]i morti se va face de c`tre medicul veterinar oficial sau
de personalul tehnic instruit al gestion`rilor fondurilor cinegetice,
\n condi]ii de biosecuritate severe. 

Raluca COSTIN

Cât vor costa mieii `n acest
an de Pa[te? Ciobanii spun
c\ se fac deja comenzi

Cresc`torii de ovine din jude] \[i fac deja planurile pentru Pa[tele din
acest an, când pot s`-[i rotunjeac` veniturile. Oierii sunt mul]umi]i de cum
decurg lucrurile pân` \n prezent [i spun c` au \nceput s` curg` comenzile.
„{i acum sunt \ntreb`ri pe pia]` despre pre] [i câ]i miei putem livra. Se
fac comenzi deja. Avem clien]i care vor 40 de miei sau 10-15. Vor s` fie
siguri c` o s` g`seasc` [i fac din timp comenzile”, sus]ine Constantin
Scarlat, cresc`tor din zona Andrie[eni. Acesta de]ine \n jur de 600 de oi,
iar \n perioada Pa[telui va vinde 350 de miei. „Pre]ul va fi de 12 lei
kilogramul \n viu, iar 24 de lei plus TVA cel la carcas`. Mieii au deja 25
de kilograme, iar pân` la Pa[te vor ajunge la 30 de kilograme”, mai spune
fermierul.

Cump`r` [i str`inii

Astfel, pre]urile nu vor fi diferite fa]` de cele de anul trecut. Dac`
unii fermieri vând \n ]ar`, al]ii vor s` ob]in` un pre] mai bun de la str`ini.
„Sunt câ]iva fermieri din Ia[i care au cerin]e pe export [i sacrific` mieii
pentru ace[ti clien]i. Dar sunt [i cresc`tori care nu o s` aib` mieii cu
greutatea bun` pentru vânzare pentru c` Pa[tele e mai devreme anul
acesta”, sus]in reprezentan]ii cresc`torilor de ovine din Ia[i. Ace[tia mai
spun c` \nainte de Pa[te pre]urile cresc pu]in, astfel c` ar putea fi vândut
un kilogram de miel, \n viu, cu 13 lei, iar unul la carcas`, cu 26 de lei. 

Raluca COSTIN

Proprietate din
comuna Ciurea,
vândut\ cu 
70.000 de euro

Pe data de 24 martie, ora 10:00, executorii judec`tore[ti
organizeaz` o licita]ie pentru valorificarea unor bunuri
care apar]in garan]ilor ipotecari Victor [i Ioana Ofelia
Arhip. Este vorba despre un teren de 509 metri p`tra]i,
pe care se afl` o locuin]` cu regimul de \n`l]ime P+M,
cu suprafa]` construit` desf`[urat` de 170 metri p`tra]i.
Proprietatea este situat` \n sta Lunca Cet`]uii, comuna
Ciurea. Pre]ul de pornire a licita]iei a fost diminuat dup`
ce la primele proceduri nu s-au prezentat ofertan]i. Astfel,
se va porni de la suma de 328.419 lei, aproape 70.000
euro. „Creditorii urm`ritori sau intervenien]i nu au
obliga]ia de a depune garan]ia de participare la licita]ie.
De asemenea, sunt dispensate de depunerea garan]iei
de participare la licita]ie persoanele care, \mpreun` cu
debitorul, au asupra imobilului urm`rit un drept de
proprietate comun` pe cote-p`r]i sau sunt titularii unui
drept de preem]iune, dup` caz”, se arat` \n anun]ul
executorului judec`toresc Mihai Florea. Procedura este
organizat` la cererea creditoarei OTP Bank. 

Ciprian BOARU

Un focar de pest\ porcin\
din jude] va fi stins 
`n aceast\ s\pt\mân\

Gabriel Ciobanu
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(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

Numero[i [oferi din Ia[i nu au ]inut
cont de solicit`rile autorit`]ilor locale pentru
a nu mai circula pe calea de rulare a
tramvaielor. Din cauza incidentelor care au
avut loc \n trafic \n zona [inelor de tramvai,
\n cursul zilei de luni, circula]ia vagoanelor
a fost blocat` vreme \ndelungat` \n zona
CUG [i Metalurgie. Sute de c`l`tori au fost
bloca]i [i nevoi]i s` a[tepte zeci de minute,
chiar [i o or` din cauza unor [oferi
nedisciplina]i sau a incidentelor neprev`zute. 

„Circula]ia tramvaielor de pe traseele
1, 11 [i 13 a fost întrerupt`, de la ora
07:07, dup` ce o ma[in` a r`mas defect`
pe calea de rulare a vagoanelor, în zona
Metalurgie. Pe traseul 11 au circulat autobuze
în locul tramvaielor. La ora 07:32, a fost
reluat` complet circula]ia vagoanelor pe
traseele 1, 11 [i 13”, au explicat oficialii
Companiei de Transport Public Ia[i.

Un alt incident a avut loc ieri-diminea]a
\n zona CUG, acolo unde tramvaiele au
fost blocate aproape o or`. Circula]ia
vagoanelor de pe traseul 9 a fost blocat`
de la ora 05:30, în urma producerii unui
accident rutier în zona Tehnopolis. În locul
vagoanelor au circulat autobuze, iar abia
la ora 06:22 circula]ia de pe traseul 9 a
fost reluat` complet. 

Ad`posturi modulare
montate \n sta]iile CTP Ia[i

Sta]iile de autobuz din municipiul Ia[i
vor fi amenajate cu ad`posturi modulare.
Ac]iunea face parte din proiectul municipalit`]ii
ie[ene de modernizare a serviciilor de
transport public pe raza ora[ului [i se au
\n vedere mai ales sta]iile din zona central`.
Copertinele care au fost montate \n anii
preceden]i \n sta]iile de autobuz vor fi [i

ele \nlocuite \n mai multe situa]ii. Copertinele
deja montate în unele sta]ii de autobuz,
cum sunt Centrofarm, OMV Bucium, Palatul
Culturii, Blocuri P`curari, Petru Poni, Moara
1 Mai - Canta, Sergent Grigore Ioan [i
Rond Canta vor fi transferate pe amplasamentul
unor refugii de tramvai [i vor fi înlocuite
cu ad`posturi.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Amend\ ustur\toare aplicat\ unei firme de construc]ii pentru
c\ nu avea ramp\ de sp\lare a vehiculelor pe [antier

Autorit`]ile locale par s` fie din ce \n ce mai stricte \n ceea ce
prive[te organizarea [i func]ionarea [antierelor pe raza municipiului
Ia[i pentru a proteja mediul \nconjur`tor. Astfel, \n cazul [antierelor
care nu sunt dotate cu rampe pentru sp`lare a autovehiculelor, angaja]ii
din cadrul Protec]ia Mediului aplic` amenzi ustur`toare, a[a cum s-
a \ntâmplat la sfâr[itul s`pt`mânii trecute cu o firm` de construc]ii.
„Poli]i[tii locali din cadrul Biroului Protec]ia Mediului au sanc]ionat
contraven]ional conform H.C.L. Ia[i num`rul 321 din 2017 – Regulamentul
privind respectarea condi]iilor de protec]ia mediului în timpul execut`rii
lucr`rilor de construc]ii în Municipiul Ia[i, cu amend` în valoare de
2.500 lei, o societate cu sediul în Ia[i, întrucât în calitate de beneficiar
al unei autoriza]ii de construire, a început lucr`rile de construc]ii pe
[antier, f`r` a de]ine ramp` pentru sp`larea autovehiculelor la ie[irea
din [antier”, au declarat reprezentan]ii Poli]iei Locale Ia[i.

Se mut` ma[inile de pe str`zile 
unde se fac lucr`ri edilitare

|ntr-o alt` ordine de idei, pe mai multe str`zi importante din
Ia[i sunt desf`[urate lucr`ri edilitare, motiv pentru care ma[inile
parcate \n zonele respective pot fi ridicate [i mutate. |n perioada
weekendului trecut, 20 de autoturisme au fost mutate, m`sur`
necesar` pentru executarea unor lucr`ri de reabilitare [i modernizare
la infrastructura tehnico-edilitar` [i stradal`. |n cadrul acestor
ac]iuni, poli]i[tii locali din cadrul Serviciului Siguran]a Circula]iei
au înso]it echipaje specializate din cadrul SC Citadin SA, care
executau lucr`ri în carosabil.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Circula]ia tramvaielor,
blocat\ cu orele din cauza
ma[inilor r\mase pe [ine

|n cursul zilei de ieri, membrii Comisiei de Urbanism au
analizat o serie de proiecte ce vizeaz` dezvoltarea Zonei
Industriale. 

Unul dintre proiecte apar]ine companiei Construct Business
SRL, controlat` de c`tre Florin Onofrei. Pe o suprafa]` de
8.402 metri p`tra]i, situat` pe Calea Chi[in`ului, nr.17, urmeaz`
s` fie construit un ansamblu de locuin]e, birouri [i spa]ii
comerciale, cu regim maxim de \n`l]ime de 2S+P+M+23E+Eth.
Aici, Onofrei de]ine cl`direa Sinta. Ale[ii locali au condi]ionat
proiectul, au cerut ca \n subsol s` mai fie ad`ugat un nivel.
Parc`rile urmeaz` s` fie amenajate \n subsolul imobilelor. |n
2018, Construct Business SRL a \nregistrat o cifr` de afaceri
de 642.818 lei, profit de 55.096 lei, datorii de 1,7 milioane
lei, cu un num`r de 7 angaja]i.  

Cine este investitorul?

Personaj discret \n Ia[i, Florin Onofrei este cunoscut ca
membru \n anturajul lui Andrei Panaitescu, patronul hotelului
Ramada, [i al lui Constantin R`deanu, patronul complexului
La Castel, cunoscu]i ca pasiona]i de vân`toare. Sinta SA
\nseamn` fostul Centru Teritorial de Calcul Electronic din
perioada comunist`. |n anul 2000, Fondul Propriet`]ii de Stat
a scos la vânzare \ntreg pachetul de ac]iuni. Interesul era
mare pentru suprafa]a generoas` de birouri [i terenul aferent.
Licita]iile nu au fost lipsite de scandal. Un câ[tig`tor a refuzat
s` pl`teasc` suma licitat`, iar activele au revenit \n proprietatea
Statului. Apoi, procedurile au fost reluate \n 2004. Atunci
procedura a fost câ[tigat` de c`tre Ioan Prisecaru, proprietarul
grupului de firme Conex. |n final, cl`direa [i terenul au ajuns
\n posesia lui Florin Onofrei, cunoscut [i pentru alte tranzac]ii
imobiliare. 

Ciprian BOARU

Consilierii locali au
aprobat un bloc cu 
23 de etaje `n Zona
Industrial\! Afaceristul
construie[te `n 
locul cl\dirii Sinta
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Un individ care mai fusese
condamnat în trecut la trei ani
de închisoare, pentru
infrac]iunea de furt calificat, \n
form` continuat` [i cu
recidiv`, a fost pedepsit din
nou. Acesta figureaz` \n
cazierul judiciar cu multiple
condamn`ri la pedepse cu
\nchisoarea, fiind [i recidivist
postexecutoriu, liberat la
termen la data de 17
octombrie 2019 din executarea
pedepsei cu \nchisoarea de
trei ani, el beneficiind de 174
de zile considerate executate

Un individ \n vârst` de 28 de ani, acuzat c`
a jefuit banca cooperatist` din localitatea Schitu
Duca, a fost pedepsit de c`tre judec`torii ie[eni.
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au
dispus condamnarea lui Bogdan Ionu] Fr`]ic` la
cinci ani de deten]ie, pentru tâlh`rie calificat`.

„Instan]a dispune confiscarea special` a rucsacului
de culoare neagr`, a cu]itului cu lama de 15
centimetri [i a perechii de m`nu[i din material
textil colorat \n alb [i albastru, ce apar]in inculpatului
Fr`]ic` Bogdan Ionu]”, au men]ionat judec`torii
ie[eni. De remarcat este faptul c` decizia nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Spargere ca-n filme

Procesul recidivistului a \nceput pe data de
11 decembrie 2019. Asta, \n urma incidentului
care avusese loc pe 20 noiembrie 2019.

„Pe data de 20 noiembrie 2019, \n jurul orei
13:40, inculpatul, aflându-se \n incinta punctului
de lucru al B`ncii Cooperatiste Viitorul Ia[i, prin
amenin]are cu un cu]it de buc`t`rie [i, apoi, prin
\njunghierea \n bra]ul stâng al persoanei v`t`mate,

contabila b`ncii, p`trunzând inclusiv \n camera \n
care era depozitat seiful unit`]ii bancare, a deposedat-
o de suma total` de 2.645 de lei”, au afirmat
procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i.

La scurt timp de la incident, contabila a sesizat
autorit`]ile prin intermediul unui telefon la num`rul
unic pentru apeluri de urgen]` 112. Oamenii legii
s-au mobilizat [i l-au prins lâng` o p`dure pe
individul care fusese liberat pe 17 octombrie din
pu[c`rie. Poli]i[tii au fost for]a]i de \mprejur`ri
s` foloseasc` armamentul din dotare pentru a-l
captura pe suspect.

La audierile din instan]`, individul a fost de
acord s` dea o declara]ie [i a recunoscut s`vâr[irea
faptei pentru care s-a dispus trimiterea \n judecat`,
solicitând ca judecata s` se desf`[oare numai pe
baza probelor administrate \n cursul urm`ririi
penale [i a \nscrisurilor prezentate de p`r]i. De
asemenea, acesta a declarat c` este de acord s`
presteze o munc` neremunerat` \n folosul comunit`]ii
\n cazul \n care va fi g`sit vinovat, culmea, el
sperând s` primeasc` o pedeaps` cu suspendarea
execut`rii!

„Scoate banii! Scoate banii!”

Anchetatorii au mai stabilit c`, la scurt timp
dup` ce a intrat \n sediul B`ncii Cooperatiste
Viitorul, individul a l`sat u[a \n spatele s`u deschis`,
[i-a l`sat rucsacul din spate pe fotoliul din dreapta
camerei, de lâng` sob`, timp \n care a \ntrebat-
o pe contabil` dac` nu are s`-i schimbe ni[te
euro \n lei. Femeia i-a r`spuns c` nu face schimburi
valutare, moment \n care individul a deschis
rucsacul ce se afla pe fotoliu [i, cu mâna dreapt`,
a scos din el un cu]it de buc`t`rie cu vârf ascu]it
[i lama de aproximativ 15 centimetri [i a \nceput
s` o amenin]e cu moartea, spunându-i s` \i dea
to]i banii pe care \i are \n banc`.

„Inculpatul a repetat de mai multe ori: «Scoate
banii! Scoate banii!». Partea v`t`mat` l-a \ntrebat
pe acesta ce bani dore[te s` \i dea, moment \n
care a lovit-o cu vârful cu]itului \n um`rul stâng,

creându-i o t`ietur` ce sângera. |ntrucât persoanei
v`t`mate i s-a f`cut fric` de inculpat, temându-se
c` va fi lovit` din nou, a deschis u[a sertarului
de la biroul din fa]a ei [i i-a dat suma de 120
de lei, bani care \i apar]ineau, iar, dup` aceea, s-
a deplasat \n camera al`turat`, unde era pozi]ionat
seiful b`ncii. |n deplasarea lor c`tre casierie,
persoana v`t`mat` a \ncercat s` apese butonul de
panic`, \ns` inculpatul a observat [i a amenin]at-
o din nou ca nu cumva s` \ncerce s`-l apese.
Ajungând cu inculpatul \n camera seifului, a deschis
mai larg u[a de sus a acestuia [i a scos banii ce
erau \n interior pentru a-i \nmâna lui”, au subliniat
procurorii.

A fugit c`tre biseric` 

Oamenii legii au mai spus c`, ulterior, profitând
de neaten]ia individului, femeia a reu[it s` fug`

din acea camer` [i s` ias` din sediul b`ncii,
coborând sc`rile pân` \n strad`. Ajungând \n afara
cl`dirii, persoana v`t`mat` a \nceput s` strige:
„S`ri]i ! M` omoar`! Mi-a luat banii!”. |n acel
moment, a ie[it de pe terasa magazinului ce se
\nvecineaz` cu punctul de lucrul al b`ncii un
martor. Imediat, individul a ie[it \n fug` din sediul
b`ncii, având asupra lui rucsacul cu care venise,
\ndreptându-se \n pas alert spre zona în care se
afl` biserica satului. Nu a fugit nimeni dup` el
ca s` \l prind`.

Momentele p`trunderii [i ie[irii individului \n
[i din sediul b`ncii au fost surprinse de una dintre
camerele de supraveghere amplasate la exteriorul
cl`dirii. Se observ` c` inculpatul purta m`nu[i pe
mâini, având \n mân` rucsacul. La audieri, individul
a mai men]ionat c` voia s` fac` rost de bani
pentru a ajunge la iubita sa \n Anglia.

Ciprian NEDELCUf

Tranzac]iile cu terenuri
agricole au crescut \n
ultimii ani, \n Ia[i. Atât
investitori români, cât [i
str`ini se orienteaz` spre
afacerile din domeniul
agricol [i achizi]ioneaz`
terenuri \n comunele din
jurului Ia[ului. Cele mai
scumpe terenuri s-au
vândut \n Le]cani,
Erbiceni, Miroslava [i
Aroneanu

Ia[ul agricol atrage tot mai mul]i
investitori din diverse zone ale ]`rii, dar
[i din str`in`tate. |n ultimii 6 ani, când
legea tranzac]ion`rii terenurilor agricole
s-a modificat, au crescut vânz`rile de
terenuri la Ia[i. Astfel, \n comunele din
jurul Ia[ului au fost vânate terenuri de
câteva hectare sau de zeci de hectare
care s-au vândut cu pre]uri mai mari
decât media de pe pia]a agricol`. Anul

acesta, cea mai mare tranzac]ie a fost
efectuat` \n comuna Erbiceni. Potrivit
informa]iilor furnizate de speciali[tii \n
agricultur`, aici vrea s` \nfiin]eze o ferm`
zootehnic` un italian care a pl`tit 150.000
de euro pe 19 hectare de teren agricol. 

A crescut num`rul
tranzac]iilor

Num`rul tranzac]iilor agricole a
crescut \n anul 2019, fa]` de anul 2018.
De asemenea, anul acesta au fost
\nregistrate 358 de anun]uri de vânzare
pe site-ul Direc]iei pentru Agricultur`
Jude]ean` (DAJ) Ia[i. „Comparativ cu
anul 2018, când la nivelul jude]ului Ia[i
s-au tranzac]ionat aproximativ 1.486 de
hectare \n anul 2019, suprafa]a a crescut
la 1.615 hectare. Vorbim de terenurile
situate \n extravilan conform legii
17/2014”, a declarat Roxana Florea,
reprezentant comunicare Direc]ia pentru

Agricultur` Jude]ean` (DAJ) Ia[i. Potrivit
informa]iilor furnizate de reprezentan]ii
acestei institu]ii, pre]ul cel mai ridicat
pentru un hectar a fost de 60 de lei
pe metrul p`trat \n anul 2018 [i de 56,4
lei \n anul 2019. 

Topul comunelor cu
cele mai mari 
suprafe]e vândute

|n ceea ce prive[te zonele cu cele
mai importante vânz`ri de terenuri pentru
anul 2018, cele mai mari suprafe]e de
teren agricol au fost vândute \n comuna
Movileni, fiind vorba de 76 de hectare,
\n Ipatele, 68 de hectare, [i \n R`duc`neni,
73 de hectare. |n anul 2019, suprafa]a
vândut` la Ia[i a crescut, iar comunele
din jurul Ia[ului au stârnit interesul
investitorilor, astfel c` s-au vândut
suprafe]e \nsemnate. |n jur de 85 de
hectare de teren agricol s-au vândut la

Probota, la Podu Iloaiei, aproximativ 80
de hectare, iar la Gorban, 74. 

Pre]urile au 
explodat la Ia[i 

Potrivit DAJ Ia[i, anul acesta pre]urile
au continuat s` creasc`, astfel c` un
hectar de teren agricol de la Le]cani
s-a vândut cu 238.000 de lei. |n comuna
Rediu, hectarul s-a vândut cu 37.500 de
lei, aproximativ 8.000 de euro la hectar.
Tot \n satele din jurul Ia[ului s-au
men]inut pre]urile ridicate \n acest an.
Astfel, \n jur de 4 hectare s-au vândut
cu 277.000 de lei la Bârnova, aproape
7 hectare la Aroneanu, cu 434.000 de
lei, iar 3,2 hectare la Miroslava, cu
156.000 de lei. Pre]urile au mai sc`zut
\n comunele Tome[ti, }u]ora [i Holboca.
Acestea au fost vândute cu aproximativ
20.000 de lei pe hectar, aproximativ
4.000 de euro un hectar. 

Ce factori influen]eaz`
pre]urile?

Majoritatea celor care au achizi]ionat
aceste terenuri agricole vor s` investeasc`
\n ferme zootehnice sau s` exploateze
terenurile agricole. 

Factorii care influen]eaz` pre]ul
terenurilor agricole din Ia[i sunt mai
ales interesul agricol din zon`, situa]ia
funciar` a suprafe]ei (cadastru, intabulare),
calitatea solului [i accesul la respectiva
parcel`. |n perioada 2016-2020, de la
schimbarea legii tranzac]iilor terenurilor
agricole, au fost publicate 12.400 de
anun]uri de vânz`ri, din Ia[i. Potrivit
legii 17 din anul 2014, vânzarea terenurilor
agricole are loc doar prin ofert`, cu
anun] publicat pe site-ul DAJ [i Ministerul
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR),
unde sunt publicate [i comunic`rile de
acceptare de ofert`. 

Raluca COSTIN

Pre]urile terenurilor au explodat! Un str\in a pl\tit 150.000 de euro pentru
câteva hectare lâng\ Ia[i. Iat\ `n ce afacere vrea s\ investeasc\ to]i banii

Exclusiv! Filmul jafului armat dat
la o banc\ din Ia[i! S-au tras focuri
de arm\! ıS\ri]i! M\ omoar\!‰
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O \ntreag` pandemie a cuprins de câteva zile unul
din cele mai mari state europene. Virusul Covit
2019 a luat câteva vie]i, iar alte câteva sute de
persoane s-au \mboln`vit \n Italia. |n zonele
afectate tr`iesc foarte mul]i cet`]eni din zona
Ia[ului. |n aceste condi]ii, autorit`]ile ie[ene au
dispus o serie de m`suri pentru prevenirea
infec]iei. Autorit`]ile locale nu au reu[it \ns` s` se
adune la aceea[i mas` pentru a se pune de acord
asupra problemei

Jude]ul Ia[i tr`ie[te sub amenin]area
infest`rii cu virusul Covit 19, dup` ce
Italia, unde tr`ie[te o mare comunitate
de români, a devenit o zon` cu multe
cazuri \nregistrate. Autorit`]ile ie[ene
au luat ieri primele m`suri pentru
prevenirea infec]iei \n jude] [i protejarea
popula]iei. Au avut loc \ntâlniri ale
Comitetului Local pentru Situa]ii de
Urgen]` (CLSU), dar [i a celor de la
Consiliul Jude]ean cu unit`]ile medicale
din subordine.

La nivelul municipalit`]ii a avut loc
o [edin]` a CLSU la care au participat
[efii institu]iilor subordonate, dar [i ai
Direc]iei de S`n`tate Public`, Direc]iei
Sanitar Veterinare, institu]iilor de ordine,
furnizorilor de utilit`]i [i reprezentan]i
de la Spitalul de Boli Infec]ioase „Sf.
Parascheva”, Aeroportul Interna]ional
Ia[i, Prefectura Ia[i, Ordinul Asisten]ilor
Medicali Generali[ti, Moa[elor [i Asisten]ilor
Medicali din România. Au mai participat
[i reprezentan]i ai firmelor responsabile
în municipiu de opera]iunile de dezinsec]ie,
deratizare [i larvicizare.

Pe de alt` parte, la Consiliul Jude]ean
Ia[i a fost convocat` o alt` [edin]` la
care au participat managerii unit`]ilor
medicale din subordine, al`turi de cei
ai Direc]iei Generale de Asisten]` Social`
[i Protec]ie a Copilului (DGASPC),
Aeroportul Ia[i [i Direc]iei de S`n`tate
Public`. 

Nic`ieri nu au ap`rut reprezentan]ii
altor mari unit`]i medicale din Ia[i cum
ar fi Spitalul „Sf. Spiridon” sau Spitalul
Militar, institu]ii de anvergur` regional`
care ar putea avea o capacitate ampl`
pentru a prelua aceste cazuri. Prim`ria
a convocat un CJSU dup` o decizie a
Comitetului Jude]ean, iar CJ a convocat
spitalele subordonate. |ns` o \ntâlnire
mai ampl`, la care s` fie prezente toate
institu]iile [i spitalele cu atribu]ii \n
acest caz, nu a avut loc pân` acum,
de[i acest lucru este absolut necesar. 

Puncte de carantin`
impuse de Prim`rie

|n cadrul \ntâlnirii CJSU, municipalitatea
a dispus Direc]iei de Asisten]` Social`
s` preg`teasc` opt module de urgen]`
din dotare (fiecare cu câte opt locuri),
urmând ca personalul medical [i
organizarea acestora s` fie asigurate
de Direc]ia de S`n`tate Public`, în
colaborare cu Prefectura, iar montarea
[i racordarea la utilit`]i s` cad` în
sarcina municipalit`]ii. Primarul Mihai
Chirica a propus ca un astfel de punct
de carantin` s` fie amenajat într-o zon`
izolat`, departe de aglomerarea urban`,
eventual în apropierea Aeroportului

Interna]ional Ia[i. De asemenea, primarul
a propus organizarea unei zone unice
de îmbarcare/debarcare pentru operatorii
de transport de persoane care au curse
spre [i dinspre str`in`tate.

Totodat`, în colaborare cu DSP [i
Inspectoratul {colar, municipalitatea a
amenajat covoare cu solu]ii dezinfectate
pentru înc`l]`minte la toate intr`rile în
unit`]ile [colare [i a pus la dispozi]ia
unit`]ilor [colare sumele necesare pentru
completarea stocurilor cu dezinfectan]i 

Direc]iile Prim`riei,
puse la treab`

Toate direc]iile Prim`riei [i societ`]ile
comerciale au achizi]ionat deja dezinfectan]i
pentru igienizare. 

EcoPia]a SA va amenaja covoare cu
solu]ii dezinfectante pentru înc`l]`minte
la intr`rile în pie]e, iar Compania de
Transport Public SA va continua igienizarea
[i dezinfectarea mijloacelor de transport
în comun. La aceast` [edin]`, DSP [i
Spitalul de Boli Infec]ioase au dat
asigur`ri c` au preg`tite atât planurile
strategice, cât [i resursa uman` [i
stocurile de materiale necesare pentru
prevenirea [i tratarea cazurilor de grip`
sezonier` [i eventuale infect`ri cu noul
coronavirus.

Zborurile din Italia,
trimise \n terminalul 
de birouri

Una prin principalele por]i de intrare
\n Ia[i este Aeroportul Interna]ional.
Cum sunt [apte curse de Italia, cu 13
zboruri s`pt`mânal, situa]ia este una
care necesit` m`suri speciale. |n aceste
condi]ii, cei de la Aeroport au anun]at
c` Terminalul T1 va fi destinat exclusiv
pentru pasagerii curselor din Italia. |n
prezent, acesta este folosit pentru birourile
personalului de la aerogar`, \ns` va fi
reactivat pentru cursele aeriene din
Peninsul`. 

„S`pt`mânal, la Ia[i sunt 13 curse
care sosesc din Italia, fiecare cu câte
150-180 de pasageri. Colabor`m cu
Direc]ia de S`n`tate Public` care ne-a
trimis doi medici epidemiologi pentru
a monitoriza cu un termometru cu
infraro[u to]i pasagerii care sosesc din
Italia. Noi suntem preg`ti]i cu dezinfectan]i,
cu m`[ti, suntem în permanent` leg`tur`
cu autorit`]ile pentru orice situa]ie poate
ap`rea”, a spus C`t`lin Bulgariu, directorul
Aeroportului Ia[i.

Aerogara a \nceput procedurile pentru
achizi]ia a trei scannere termale, acestea
urmând a fi instalate \n terminalele de
pasageri.

Rezerve preg`tite la
Spitalul de Boli
Infec]ioase

Conducerea Spitalului de Boli
Infec]ioase „Sf. Parascheva” din Ia[i a
ar`tat c` unitatea dispune de rezerve
preg`tite pentru cazurile \n care virusul
ar putea fi confirmat \n municipiu. „Am
achizi]ionat primele 100 de teste de
care avem nevoie pentru depistarea
infec]iei. Pacien]ii care vin din ora[ele
aflate în carantin` vor fi direc]iona]i
c`tre zonele de carantin` puse la dispozi]ie
de autorit`]i, cei care vin din alte zone
vor fi supraveghea]i la domiciliu de
c`tre medicii de familie [i medicii de
la DSP. Acum, la Spitalul de Boli
Infec]ioase dispunem de 14 rezerve
preg`tite pentru cazurile în care prezen]a
virusului ar fi confirmat`”, a men]ionat
prof. dr. Carmen Dorob`], managerul
Spitalului de Boli Infec]ioase.

Spa]iul de la Clunet 

Sec]ia Clunet din Bucium a Spitalului
de Pneumoftiziologie dispune de 45 de
paturi ce \i pot g`zdui pe cei afla]i \n
carantin`. De asemenea, Inspectoratul
[colar poate da un spa]iu de la Liceul
„Mangeron”. „Conform instruc]iunilor
emise de Ministerul S`n`t`]ii, am
monitorizat jude]ul, pân` acum nu sunt
cazuri de confirmare a prezen]ei
coronavirusului, au fost doar opt situa]ii
de izolare la domiciliu timp de 14 zile.
Comitetul Jude]ean pentru Situa]ii de
Urgen]` va stabili un loc special pentru
carantin`”, a afirmat Lucian Indrei,
directorul DSP Ia[i.

Robo]i cu ultraviolete,
\n spitale

Conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i
a ar`tat c` va suplimenta fondurile
pentru achizi]ia unor aparate moderne
de dezinfec]ie \n unit`]ile medicale.
„Vom convoca o [edin]` extraordinar`
a Consiliului Jude]ean pentru a suplimenta
num`rul de robo]i cu ultraviolete folosi]i
pentru dezinfec]ie în spitale. Totodat`,
este necesar a se achizi]iona astfel de
aparate [i pentru s`lile de a[teptare de

la aeroport. Am decis s` transmitem o
adres` c`tre Universitatea de Medicin`
[i Farmacie în vederea sist`rii activit`]ii
studen]ilor în unit`]ile medicale, pentru
o perioad` de timp”, a spus Maricel
Popa, pre[edintele CJ Ia[i.

În sec]ia ATI de la Spitalul de Boli
infec]ioase exist` [ase paturi pentru
cazurile grave de infec]ie cu coronavirus.
Dac` va fi nevoie, pentru suplimentarea
num`rului de locuri pe ATI se va apela
la alte unit`]i medicale din ora[. De[i
cei care se \ntorc din ]`rile afectate
trebuie s` stea \n carantin` 14 zile,
nicio autoritate nu a explicat clar ce se
\ntâmpl` cu rudele lor. |n cazul unei
persoane aflate \n carantin`, aceasta
este monitorizat`. |ns` cei cu care intr`
\n contact nu au parte de nicio monitorizare
[i pot r`spândi cu u[urin]` virusul.

Obiceiurile s`n`toase
limiteaz` r`spândirea
infec]iilor! 

Recomand`rile standard ale Organiza]iei
Mondiale a S`n`t`]ii (OMS) pentru a
reduce expunerea [i transmiterea bolilor
respiratorii includ igiena mâinilor [i a c`ilor
respiratorii [i practicile alimentare sigure: 

1. Sp`la]i-v` des pe mâini cu ap`
[i s`pun timp de 20 de secunde. |n
cazul \n care nu ave]i la \ndemân` ap`
sau s`pun, folosi]i o solu]ie pe baz` de
alcool. Este recomandat s` v` sp`la]i
pe mâini: 

-  Dup` ce a]i tu[it sau str`nutat 
-  Când \ngriji]i o persoan` bolnav` 
-  |nainte, \n timpul [i dup` prepararea

alimentelor 
-  |nainte de mas` 
-  |nainte [i dup` folosirea toaletei 
-  Dup` ce a]i atins sau mângâiat

un animal 
-  Dup` ce a]i dus gunoiul. 
2. Acoperi]i-v` gura [i nasul cu un

[erve]el de unic` folosin]` când tu[i]i
[i str`nuta]i. Arunca]i [erve]elul dup`
fiecare utilizare [i sp`la]i-v` pe mâini.
|n cazul \n care nu ave]i la \ndemân`
un [erve]el, tu[i]i sau str`nuta]i \n pliul
cotului. 

3. Evita]i pe cât posibil contactul
strâns cu persoanele care au febr` [i

tu[esc. Merge]i la medic dac` ave]i
febr`, tu[i]i [i ave]i dificult`]i de respira]ie. 

Cum, cel mai probabil,
sursa principal` a
infec]iei este de origine
animal`, sunt
recomandate [i
urm`toarele m`suri de
preven]ie: 

G`ti]i bine carnea [i ou`le, \nainte
de a le consuma. Trebuie evitat consumul
de produse crude de origine animal`.
Carnea crud`, laptele sau organele de
origine animal` trebuie manipulate cu
grij`, pentru a evita contaminarea
\ncruci[at` cu alimentele neg`tite, conform
bunelor practici de siguran]` a alimentelor. 

Dac` vizita]i pie]ele din zonele \n
care exist` cazuri confirmate de coronavirus,
evita]i contactul direct neprotejat cu
animalele vii. 

Sp`la]i-v` bine pe mâini cu ap` [i
s`pun dup` ce a]i atins un animal sau
produse care provin de la animale. Nu
duce]i mâna la ochi, nas sau gur` dup`
ce a]i intrat \n contact cu un animal 

Care sunt 
simptomele bolii? 

Centrul Na]ional de Supraveghere
[i Control al Bolilor Transmisibile din
România anun]` c` pneumonia produs`
de noul coronavirus (2019-nCoV) este
o boal` respiratorie acut`, al c`rei
spectru clinic nu este, deocamdat`,
cunoscut pe deplin. Autorit`]ile din ]ara
noastr`, ca [i exper]ii ECDC sus]in c`,
pân` \n acest moment, pacien]ii cu acest
tip de pneumonie prezint` urm`toarele
simptome: 

-  Febr` (minimum 38 grade Celsius) 
-  Tuse 
-  Dificultate la respira]ie – \n cazurile

mai severe 
|n ceea ce prive[te perioada de

incuba]ie a bolii, adic` timpul de la
momentul infect`rii [i pân` la apari]ia
primelor semne [i simptome de boal`,
aceasta nu a dep`[it 14 zile. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Ia[ul `n alert\! Pandemia de coronavirus a
b\gat spaima `n toate institu]iile din ora[.
Iat\ tot ce trebuie s\ faci dac\ te `mboln\ve[ti



SPORT15 Mar]i, 25 februarie

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

Dinamo Bucure[ti are [anse reale de
a juca în optimile de final` în Liga Campionilor
la handbal masculin, dup` victoria cu Sporting
Lisabona, în deplasare, scor 26-25, în man[a
tur a play-off-ului. Urm`toarele 60 de minute
se joac` duminic`, de la ora 17:30, în {tefan
cel Mare.

În ciuda avantajului luat dup` prima
partid` [i a faptului c` va juca pe teren
propriu, oficialii echipei Dinamo sunt convin[i
c` lucrurile sunt departe de a fi tran[ate.

„Calificarea înc` se joac`. Sunt convins
c` Sporting nu diger` a[a u[or înfrângerea
din tur, chiar dup` meci le-am [i spus c`
îmi pare r`u pentru ei c` nu [tiu s` piard`.
Noi am pierdut anul trecut [i am f`cut-o
în mod decent. {i pe noi ne-a durut enorm
de mult, dar am mers mai departe [i nu
ne-am comportat a[a cum au f`cut-o ei.
Sunt convins c` vor s` demonstreze c` î[i

merit` locul mai sus, o s` vin` s` se lupte,
dar nici noi nu vom sta cu mâinile în sân”,
a declarat Daniel Georgescu, dezam`git
dup` anumite lucruri petrecute la tribuna
oficial` în timpul partidei, dar [i în teren,
din punct de vedere al arbitrajului.

Lumea vine pentru 
handbal de calitate, 
pentru meciuri tari

Pân` la partida retur, Dinamo va avea
un meci la fel de greu, cel al „cererii de
bilete”. Toate cele 2.300 de locuri au fost
deja ocupate! Cum face fa]` clubul la cererea
de bilete mult peste capacitatea s`lii?
„Încerc`m s` mul]umim pe toat` lumea,
iar cei care nu pot s` beneficieze de un
bilet, s` ne în]eleag` c` sala nu are decât
2.300 de locuri. În alt` ordine de idei, sala

asta dac` o f`ceam de 10.000 de locuri,
iar la jocuri veneau doar 500 de spectatori,
cine pl`tea toate utilit`]ile? Ai ajuns s` ai
o echip` [i, într-adev`r, s` î]i cear` mai
mult, o Sal` Polivalent`. Dar dac` ne uit`m
bine, noi cerem o Sal` Polivalent` la
competi]iile interna]ionale. La competi]iile
interne, din p`cate, nu avem acela[i impact.
Noi, acas`, nu juc`m tot timpul cu sala
plin`, decât la anumite meciuri, CSM
Bucure[ti la fel, au sala plin` doar la cupele
europene. Iar asta ar trebui s` ne pun` pe
gânduri. Lumea vine pentru handbal de
calitate, pentru meciuri tari”, a comentat
Daniel Georgescu

Altfel, Dinamo sper` s`-l recupereze pe
Amine Bannour pân` la retur, s` mai aib`
înc` un tunar, iar la final s` se bucure
al`turi de suporteri

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Coronavirusul d\ b\t\i de cap celor de la UEFA!
Unde vor juca românii de la Ludogorets 
returul cu Inter din Europa League

Epidemia cu coronavirus din Italia
afecteaz` teribil programul meciurilor din
Serie A, dar [i din Europa League. Partida
dintre Inter [i Ludogorets a fost pus` sub
semnul incertitudinii deoarece regiunea
Lombardia, în care Milano este cel mai
important ora[, este zona în care s-au
înregistrat cele mai multe cazuri de boal`.
La cererea bulgarilor, alarma]i [i ei de
extinderea num`rului de persoane contaminate,

oficialii UEFA au analizat posibilitatea ca
meciul retur s` se dispute pe teren neutru,
îns` nu au ajuns la o solu]ie convenabil`. 

UEFA a vrut s` amâne
partida de la Milano

Forul european a luat în discu]ie [i
amânarea confrunt`rii - nici aceast` propunere
nu a fost aprobat` pentru c` partidele din
optimi sunt programate peste dou` s`pt`mâni.

De aceea, dup` ce a fost ob]inut acordul
autorit`]ilor locale, partida va avea loc totu[i
la Milano, pe Giuseppe Meazza, îns` cu
por]ile închise pentru a elimina riscurile.
Pentru trupa lui Antonio Conte nu ar fi o
mare problem` dup` ce în tur s-a impus
cu 2-0 în fa]a echipei la care joac` Ke[eru,
Moti [i Drago[ Grigore. 

Inter - Ludogorets va fi în direct, joi,
de la ora 22:00, în direct pe Digi Sport 4.

FC Boto[ani a ob]inut calificarea matematic` în play-off
cu o etap` înainte de finalul sezonului regulat. Valeriu Iftime,
patronul moldovenilor, i-a r`spl`tit pe elevii lui Marius Croitoru
pentru cea mai mare performan]` din istoria clubului.

Ace[tia au avut prime pentru îndeplinirea obiectivului, dar
surprizele nu se opresc aici. În cazul unei clas`ri cât mai
bune, juc`torii Boto[aniului vor fi r`spl`ti]i cum se cuvine.

„La mine, cu cât au mai multe puncte cu atât au primele
mai mari. E o valoare per punct. Am dublat în câteva situa]ii
punctele astea având în vedere dificultatea meciurilor. Este o
prim` special` pentru play-off pe care am pus-o la to]i. Acum
este o prim` special` pentru fiecare loc în clasament. Cu cât
urci, fiecare fotbalist va lua mai mult. Având în vedere c`
celelalte cheltuieli r`mân la fel, dar cu fiecare loc mai sus
pot s` dau mai mul]i bani la fotbali[ti”, a spus Valeriu Iftime.

Dac` revine Constantin Budescu, 
Astra devine periculoas`

Valeriu Iftime nu se sperie de adversarii din play-off: „În
momentul ̀ sta cred în lucrul ̀ sta. Clujul este o echip` solid`,
are [i noroc. aia buni au [i noroc. Craiova e o echip` bun`,
FCSB-ul este o echip` bun`, Gazul de asemenea. Eu cred c`
am [anse cu fiecare s` fac puncte. Dac` revine Budescu, Astra
devine periculoas`. Am analizat fiecare meci pe care l-am f`cut
cu echipele astea, cumva nu mai juc`m cu aceea[i presiune
a rezultatului [i lucrul `sta ne face s` fim ceva mai lucizi. Ar
fi extraordinar pentru Boto[ani s` se claseze echipa pe podium
în liga na]ional`. E important [i interesant în acela[i timp,
apare din nou aceast` grij` a punctelor”, a mai spus Iftime.

FC Boto[ani va juca în ultima etap` din sezonul regulat
pe teren propriu, împotriva celor de la Poli Ia[i. Dac` FC
Boto[ani va învinge disear` pe Poli Ia[i, atunci va urca pân`
pe locul 3. Iar împerechierile primei etape vor fi: locul 1 cu
locul 6, 2 cu 5 [i 3 cu 4:

Etapa 1 play-off dac` Boto[ani câ[tig`

Clasament:
1. CFR Cluj 52 puncte 4. FCSB 44 puncte
2. Universitatea Craiova 46 puncte 5. Gaz Metan 43 puncte
3. FC Boto[ani 45 puncte 6. Astra 42 puncte

Meciuri:
CFR Cluj - Astra
Universitatea Craiova - Gaz Metan
FC Boto[ani - FCSB
Înainte de meciul cu Poli Ia[i, Boto[ani este pe locul [ase,

cu 42 de puncte.

Valeriu Iftime [i-a
r\spl\tit juc\torii pentru
calificarea în play-off:
ıE o prim\ special\ pe
care am pus-o la to]i‰

Nebunie în {tefan cel Mare
înaintea returului cu Sporting
Lisabona, în Liga Campionilor!
Cerere uria[\ de bilete 



w O companie local` de construc]ii vrea s`
concesioneze terenul din fa]` de la UMF

w Licita]ia urmeaz` s` fie organizat` \n
cursul zilei de vineri

w Se va adjudeca cu cel pu]in 182.655
euro, reprezentând redeven]a anual`
pentru aproape jum`tate de hectar de
teren

w „Este luat` \n calcul [i descoperirea
eventualelor vestigii. Necesit` timp,
trebuie s` se fac` [i un studiu de
fezabilitate, noi trebuie s` ne ocup`m de
proiect. Eventual se va cere o extensie de
termen pentru depunerea ofertelor”, au
precizat reprezentan]ii companiei de
construc]ii

w Prim`ria a vrut s` foloseasc` acela[i
model [i \n cartierul Alexandru cel Bun.
Din cauza dezinteresului firmelor private,
municipalitatea va aloca bani din bugetul
local pentru construirea parc`rii

Dup` ce Prim`ria Ia[i nu a reu[it s` concesioneze terenul
din fa]a Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie (UMF) „Gr.T.Popa”
pentru construirea unei parc`ri, companii locale [i-au manifestat
interesul de a finaliza aceast` investi]ie. Municipalitatea va relua
licita]ia pe data de 28 februarie. Ieri, a fost ultima zi \n care
firmele interesate puteau s` cear` clarific`ri. Reprezentan]ii uneia

dintre cele mai mari companii de construc]ii din Ia[i, Conest SA,
au cump`rat caietul de sarcini. Contactat telefonic, directorul
general Conest a precizat c` este necesar` realizarea unui studiu
de fezabilitate. „Inten]ia exist`, a[tept`m cl`rific`ri privind o serie
de chestiuni tehnice. Sunt neclarit`]i \n modul \n care se vor
face bran[`rile la utilit`]i. Este luat` \n calcul [i descoperirea
eventualelor vestigii. Necesit` timp, trebuie s` se fac` [i un studiu
de fezabilitate, noi trebuie s` ne ocup`m de proiect. Eventual se
va cere o extensie de termen pentru depunerea ofertelor”, a
declarat George Tofan, director Conest SA. 

Poten]a financiar` a companiei este dat` de ultimele cifre din
2018. |n anul men]ionat, s-a \nregistrat o cifr` de afaceri de 192,7
milioane lei, profit de 6,1 milioane lei, cu un num`r de 352 de
angaja]i. 

Contract pe 25 de ani

Terenul pus la dispozi]ie de Prim`ria Ia[i este de 5.279 metri
p`tra]i, cu deschidere mare spre bulevardul Independen]ei. Conform
unui raport de evaluare, s-a stabilit o redeven]` anual` de 182.655
euro, durata contractului fiind de 25 ani. La final de contract,
Prim`ria ar urma s` \ncaseze cel pu]in 4,5 milioane euro. Terenul
poate fi folosit de investitori doar pentru construirea unei parc`ri
subterane, cu o capacitate maxim` de 500 locuri. |n acest context,
câ[tig`torul licita]iei va construi parcarea din fonduri proprii,
urmând s` recupereze banii din exploatarea obiectivului. Procedura
a fost organizat` [i anul trecut, dar nu s-au prezentat ofertan]i. 

Ce se \ntâmpl` dac` g`sesc vestigii

Participan]ii la procedur` au obliga]ia de a achita o tax` de
participare de 9.135 euro [i o garan]ie de participare de 54.800
euro. Dac` pe timpul lucr`rilor vor fi g`site vestigii, suprafa]a
concesionat` va fi recalculat`, la fel [i redeven]a. „Investi]ia const`
\n construirea unei parc`ri subterane etajate [i a c`ilor de acces,
\n conformitate cu PUZ existent. Concedentul va pune la dispozi]ia
concesionarului terenul dup` semnarea contractului de concesiune.
Concesionarul va construi parcarea subteran` pe cheltuiala sa.
Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiect`rii, construirii,
exploat`rii [i \ntre]inerii parc`rii ce se va edifica pe terenul ce
face obiectul contractului de concesiune, pe toat` durata acestuia”,
se arat` \n caietul de sarcini. Edilii au vrut s` aplice aceea[i
metod` [i cu un teren de pe strada Mu[atini, nr. 57, de data
asta pentru o parcare suprateran`. Nici la acea licita]ie nu s-au
prezentat ofertan]i. Pân` la urm` s-a decis ca parcarea s` fie
construit` cu bani de la bugetul local.

Ciprian BOARU

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE 

COMPLEXE,
Cerere de ofertA:

graficbetatrust@gmail.com

Fratele mai mic a lui 
Neg`urici a dat ]epe atât de
mari? Discut`m 
\n curând despre asta
Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi [i v` zic câteva

vorbe despre cel mai mic dintre fra]ii Neg`urici. Individul avea
o agen]ie imobelear` [i s-a ocupat cu ]epe. Mai precis, a
\ncheiat contracte s` vând` apartamente prin parcul verde, iar
dup` ce a pus mâna pe avans, s-a f`cut nev`zut. Cic` lucrurile
nu sunt prea bune [i s-ar putea s` se lase cu sunet de c`tu[e.
Babele au ni[te enforma]ii, dar a[teapt` momentul potrivit
pentru a povesti cu lux de am`nunte. Pân` atunci mai a[tept`m
pu]in s` vedem cum merg lucrurile. Sunt [i ni[te zvonuri
interesante prin Târg...

Ups! Explodeaz` butoiul 
cu pulbere printre medici? 
DaNa a chemat la audieri
|n continuarea rubricii de azi, babele vor s` v` dea de

veste c` \n curând explodeaz` ni[te dos`rele de la Umefeu.
Un doftora[ cu buzunare largi ar fi luat [p`gu]`. Asta nu e o
noutate, dar a fost cic` l`murit de b`ie]ii buni s` mai dea cu
papagalul. A[a s-a ajuns ca \n dos`rele s` apar` mai multe
nume... Interesant este faptul c` recent au fost ni[te audieri...
Zeci de persoane ar fi dat cu subsemnatul pe la DaNa, iar
asta nu face decât s` dea un strop de suspans \n plus \ntregii
situa]ii...

Bag` boschetari \n cas` 
ca s` o distrug`. 
Bun` metod`, nu?
La final de rubricu]`, babele v` povestesc despre o metod`

[mechereasc` a unuia de prin Târg. Creti Spanciu pl`te[te, cu
câ]iva lei, boschetari [i \i pune s` stea \n case de prin centru.
Motivul? |ntr-un final, boschetarii ajung s` distrug` casele sau
s` le incendieze. Creti reu[e[te s` distrug` casele pe care le
de]ine [i s` evite astfel modernizarea lor dup` carte, c`ci unele
fac parte din patrimoniu. Poate c` enstitu]iile competente ar
trebui s` arunce câte o privire peste toate treburile astea...
Cu siguran]` ar trebui deschise dosare penale. De verificat
este [i modul \n care a dobândit acele case...
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Veste bomb\ pentru [oferi!
Parcare subteran\ cu 500 de
locuri, `n centrul Ia[ului! 
O companie local\ de
construc]ii vrea s\ pl\teasc\
cel pu]in 4,5 milioane de euro 
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