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Fiica unui chirurg de la
Spitalul „Sf. Spiridon” a
sc`pat de o cl`dire, f`r`
s` aib` autoriza]ie de
demolare. Vecinii nu [i-au
exprimat acordul nici
m`car \n leg`tur` cu
proiectul ini]ial. „Alo?”,
atât a putut s` spun`
Raluca Dragomir 
despre demolarea de
acum dou` zile

„Nu a mai r`mas aproape
nimic. Ne gândim ce s`
facem, cum s` le punem
din nou pe picioare. To]i
banii familiei erau
investi]i aici”, spune un
legumicultor din comuna
Butea. Ace[tia sper` c`
vor putea fi desp`gubi]i
de institu]iile statului
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Combina]ia
imobiliar` a
unei doctori]e,
fiica unui
chirurg celebru

Au pierdut
sute de mii de
euro \n numai
câteva
secunde

ACTUALITATE

Un lider PNL
rupe t`cerea [i
vorbe[te despre
dezastrul f`cut
de Marius
Bodea \n filial`Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Precipita]ii izolate
Max: 9 grade C
Min: 3 grade C

VREMEA
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Momente de co[mar \ntr-o
familie din Ia[i. O elev` \n
vârst` de 16 ani a ajuns
pe mâna medicilor dup`
ce a \ncercat s` se
sinucid`. Adolescenta a
fost g`sit` de tat`l ei cu
r`ni pe antebra]e. Din
câte se pare, de ceva
timp copila avea o rela]ie
cu un tân`r plecat din
]ar`. Acesta i-ar fi spus c`
vrea s` se despart` de ea...

Exclusiv! 
O elev` model
a vrut s` 
se sinucid`! 
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Ie[enii au pl`tit degeaba facturi uria[e la ApaVital!

Studiul care arat` c` am
fost fura]i cu acte \n
regul`. Cine este vinovat?
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Prim`ria municipiului Ia[i va scoate la
\nchiriat mai multe locuri de parcare \n
cartierul Alexandru cel Bun. |n perioada
urm`toare vor fi demarate proiectele [i
pentru dou` parc`ri mamut \n Alexandru
cel Bun [i zona din fa]a UMF Ia[i 

Municipalitatea ie[ean` va derula \n perioada urm`toare o
nou` serie de proceduri legate de \nchirierea unor locuri de
parcare. Astfel, pe 9 martie, de la ora 14:00, Prim`ria va organiza
o nou` licita]ie pentru închirierea unor locuri de parcare de
re[edin]`. Este vorba de [apte locuri de parcare, cu numerele de
la 7 la 13, situate în parcarea de re[edin]` din strada Mu[atini,
nr. 49. Au drept de participare la aceast` licita]ie locatarii blocurilor
P1, P2, Q3, U2 [i V3. Data limit` de depunere a dosarelor este
5 martie, ora 13:00. 

Dosarele se depun la registratura Direc]iei Exploatare Patrimoniu
(DEP) din {oseaua Na]ional`, nr. 43, dup` verificarea acestora
la Serviciul Administrare Parc`ri. 

Pe de alt` parte, \n cartierul Alexandru, mai precis pe aleea
Mu[atini, nr. 57, va ap`rea o parcare supraetajat`.  Proiectul a
fost avizat de plenul Consiliului Local la [edin]a extraordinar` de
la finalul s`pt`mânii trecute. Astfel, municipalitatea va derula un
proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul legat de construirea parc`rii supraterane deschise pe
strada Mu[atini nr. 57, cartier Alexandru cel Bun.

Noi parc`ri mari \n ora[ 

Terenul are o suprafa]` de 2.475 metri p`tra]i. Conform
cerin]elor, parcarea va avea un regim de \n`l]ime de D<P<3E.
De asemenea ast`zi, 27 februarie, ora 13:00, Prim`ria Ia[i va relua
licita]ia pentru concesionarea unei suprafe]e de 5.279 metri p`tra]i
situat` pe esplanada Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie (UMF)
„Gr. T. Popa”. Municipalitatea cere o redeven]` minim` anual`
de 182.655 euro. Contractul ar urma s` se desf`[oare pentru o
perioad` de 25 ani, ceea ce ar însemna încas`ri la bugetul local
de 4,5 milioane euro. Terenul poate fi folosit de investitori doar
pentru construirea unei parc`ri subterane, cu o capacitate de 500
de locuri, reprezentând varianta maxim` admis`. În acest context,
câ[tig`torul licita]iei va construi parcarea din fonduri proprii,
urmând s` recupereze banii din exploatarea obiectivului.

Vlad ROTARU

Veste important\ pentru mii de ie[eni. 
Mai multe str\zi din ora[ vor fi reabilitate

|n perioada urm`toare vor demara o
serie de lucr`ri privind modernizarea str`zilor
I. I. Mironescu, Dochia [i }ic`ul de Jos.
Edilul Mihai Chirica a semnat recent autoriza]iile
de construire necesare începerii lucr`rilor
de modernizare a str`zilor respective, valoarea
lucr`rilor fiind de câteva milioane lei. |n
cursul zilei de ast`zi, 27 februarie, Prim`ria
municipiului Ia[i va preda amplasamentele
c`tre constructor. Acesta va începe astfel
lucr`rile de modernizare în cursul zilei de
luni, 2 martie. Conform graficului, lucr`rile
vor dura maximum 12 luni. 

„Modernizarea acestor artere de circula]ie
face parte din obiectivul mai amplu al Prim`riei
municipiului Ia[i de reabilitare a infrastructurii

rutiere în cartierele Copou, Canta, Moara de
Vânt, Tudor Vladimirescu [i }ic`u. De altfel,
modernizarea infrastructurii în zona }ic`u
este o necesitate pe care mi-au semnalat-o
ie[enii [i în cadrul dezbaterii proiectului
bugetului municipiului Ia[i pe acest an. Pe
m`sur` ce va fi modernizat` [i infrastructura
de utilit`]i, vom face proiectele tehnice, vom
lansa licita]iile [i vom începe lucr`rile de
modernizare [i a altor str`zi din aceast`
zon`”, a men]ionat primarul Mihai Chirica. 

{apte kilometri pentru 
21 de milioane de lei

Lucr`rile la str`zile I. I. Mironescu,
Dochia [i }ic`ul de Jos fac parte dintr-un

pachet care include [i modernizarea str`zilor
Viticultori, Ro[cani, Timpului, {t. O. Iosif
[i Luca Arbore, acestora al`turându-li-se [i
supral`rgirea bulevardului Tudor Vladimirescu.
Dat` fiind vremea favorabil`, lucr`rile de
modernizare a str`zii Luca Arbore au demarat
la începutul acestei luni [i avanseaz` rapid.
Executantul lucr`rilor este asocierea SC
Alpenside SRL  -  SC Concret Drum SRL,
contra unei sume de 20,8 milioane lei.
Contractul presupune realizarea de lucr`ri
pe o lungime total` de str`zi de 6.982 de
metri, cu o durat` de execu]ie care variaz`
între opt [i 14 luni. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

|n ultimele dou` zile, pompierii militari din cadrul
Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` „Mihail Grigore
Sturdza” al jude]ului Ia[i au fost solicita]i s` intervin` \n mai
multe situa]ii. O parte a interven]iilor pompierilor au vizat
stingerea unor incendii. De altfel, au fost luate mai multe
m`suri legate de incendii la vegeta]ia uscat`. „În data de 25
februarie, Sec]ia de Pompieri Târgu Frumos, Punctul de lucru
Hârl`u, a intervenit în localitatea Pârcovaci, pentru stingerea
unui incendiu produs la vegeta]ia uscat` de pe un teren viran.
Au ars aproximativ 3.000 metri p`tra]i de vegeta]ie uscat`.
Cauza probabil` de producere a incendiului a fost focul deschis
în spa]ii deschise. În data de 25 februarie, Sec]ia de Pompieri
Târgu Frumos a intervenit în localitatea Sârca, comuna B`lta]i,
pentru stingerea unui incendiu produs la vegeta]ia uscat` de
pe un teren viran. Au ars aproximativ 10 hectare de vegeta]ie
uscat`. De asemenea, Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i în
colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]`
al Comunei Aroneanu au intervenit în localitate, pentru stingerea
unui incendiu produs la vegeta]ia uscat` de pe un teren viran.
Au ars aproximativ 3 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.

Zeci de interven]ii SMURD

Acestea nu au fost singurele interven]ii ale pompierilor
ie[eni \n aceast` perioad`. „În data de 25 februarie, Sec]ia
de Pompieri Pa[cani a intervenit în municipiul Pa[cani, pe
strada Moldovei, pentru asigurarea m`surilor specifice la un
conductor electric avariat. Au fost efectuate [i recunoa[teri la
obiective din zona de competen]`. În data de 24 februarie,
echipaje din cadrul Deta[amentului 1 de Pompieri Ia[i au
executat dou` recunoa[teri în teren la unitatea administrativ-
teritorial` Dume[ti. Totodat`, au fost efectuate [i 29 de
interven]ii \n cazuri medicale ale echipajelor SMURD”, au mai
men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Alert\ `n jude]. Hectare
`ntregi de vegeta]ie au
fost cuprinse de fl\c\ri

Incendiile de vegeta]ie uscat` au afectat mai
multe localit`]i din jude]ul Ia[i \n ultima
perioad`. Pompierii din cadrul Inspectoratului
pentru Situa]ii de Urgen]` s-au luptat cu
fl`c`rile \n mai multe localit`]i apropiate
municipiului

Locuri de parcare noi `n
cartierul Alexandru cel Bun.
Dou\ zone pentru parc\ri
mamut `n ora[



Filiala municipal` a PNL Ia[i st` pe un
butoi cu pulbere din cauza deputatului
scandalagiu Marius Bodea [i a unor
persoane care continu` s` \i cânte \n
strun` pentru banii primi]i de la
Parlamentul României. Unul din membrii
organiza]iei municipale a decis s` spun`
adev`rul despre toat` aceast` mascarad`
pus` la cale de Marius Bodea, cunoscut [i
ca deputatul zero

Dezastrul provocat de deputatul zero Marius Bodea \n filiala
municipal` a PNL Ia[i iese tot mai mult la iveal`. Ajuns pe cai
mari \n PNL Ia[i dup` ce a fost impus candidat la Prim`ria Ia[i
\n urm` cu patru ani, Marius Bodea a reu[it s`-i \ndep`rteze u[or
pe to]i liderii PNL care au avut ceva de spus la adresa sa. |n
ultima vreme, Bodea a \nte]it atacurile la adresa celor din PNL
Ia[i dup` ce a devenit clar c` nu va mai candida la Prim`ria Ia[ului. 

|n acest caz, unii membrii ai PNL Ia[i au decis s` arate adev`rul
[i cum au ajuns Bodea [i acoli]ii acestuia s` distrug` partidul din
interior. Unul dintre ace[tia este [i Daniel Juravle, membru \n Biroul
Politic Local (BPL). „Evolu]iile din ultimele zile din sânul organiza]iei
locale a PNL, statutul meu de membru al BPL, dar [i cel de
cunosc`tor al mediului organiza]ional atât din PNL Ia[i, cât [i din
Prim`ria Ia[i m` oblig` s` fac câteva considera]ii absolut necesare
pentru ca cei interesa]i de politic` s` \n]eleag` contextul. Nu exagerez
cu nimic dac` spun c` organiza]ia din municipiul Ia[i este o
organiza]ie capturat` [i utilizat` \n folosul personal al pre[edintelui
ei. Opera]iunea de capturare a presupus \nl`turarea tuturor celor
care au \ndr`znit s` aib` alte puncte de vedere decât linia trasat`
de pre[edinte, oricât de pertinente [i utile ar fi fost acelea, sistarea
oric`ror convoc`ri a tuturor membrilor \n forul statutar \mputernicit
s` ia decizii de strategie [i preluarea nestatutar` a acelor atribu]ii
de c`tre pre[edinte, sistarea oric`ror dezbateri interne \n comisiile
de specialitate [i apoi alinierea la linia oficial` prin momirea cu
efemere viitoare func]ii a celor necesari procesului de capturare”,
a ar`tat Daniel Juravle, membru \n BPL al PNL municipiul Ia[i.

Bodea a \nc`lcat statutul PNL. 
Oamenii au fost \nl`tura]i ilegal

Liderul liberal a ar`tat [i cum Bodea a \nc`lcat statutul \n
ultimii ani, eliminându-i pe cei care i-au fost \mpotriv`. „Au fost

sacrificate orice oportunit`]i de dezvoltare organiza]ional`, inclusiv
prin refuzul de a constitui organiza]iile de cartier \n municipiul
Ia[i, f`când astfel ca peste 30 de membri s` nu poat` accede la
func]ia de vicepre[edinte de drept. Statutar, conducerea organiza]iei
locale a \ncetat s` mai existe de ceva vreme [i doar \ng`duin]a
colegilor o mai ]ine ast`zi \n perfuzii. Organiza]ia aceasta capturat`
se manifest` \n aceste zile, o mân` de oameni care se rotesc la
portavoce pentru a p`rea mul]i”, a mai spus Juravle.

De ce este nevoie ca Mihai Chirica s` vin`
al`turi de PNL

Liberalul a precizat [i de ce este nevoie ca Mihai Chirica s`
vin` al`turi de PNL. „Mi se va spune c` eu sunt un tr`d`tor.
Am \ndr`znit s` vreau s`-mi practic meseria de specialist \n
administra]ia public`, de om care a studiat [i \n]eles cu ce se
m`nânc` munca \ntr-o institu]ie public`, \ns` eu m` bucur c` am
ales s` fac ceea ce [tiu. Dac` asta mi-e vina, c` vreau ca ast`zi
s` le fie mai bine ie[enilor, atunci o accept. Aceast` dezvoltare
a carierei mele profesionale mi-a oferit [i ocazia s` \l cunosc pe
adev`ratul Mihai Chirica. Dragi colegi, lua]i tot ce spune organiza]ia
capturat` despre primar [i r`sturna]i. A[a \l ve]i cunoa[te cu
adev`rat”, a mai spus membrul BPL al PNL Ia[i. 

Marius Bodea a capturat filiala

Acesta a povestit [i cum Marius Bodea a capturat filiala [i
a impus persoane care nici m`car nu sunt membrii BPL, dar
care sunt aghiotan]i fideli. „Evident c` voi intra \n gura propagandei
oficiale care a sprijinit procesul de capturare prin altoirea public`
a celor care au \ndr`znit s` gândeasc` altfel. Eu \nsumi am fost
victima acestui mod de control. |mi asum acest risc dac` asta
ajut` la a da organiza]iei mele o alt` [ans`. Vreau ca noi, liberalii,
s` câ[tig`m, s` facem din Ia[i un fief liberal [i pentru asta avem
nevoie s` mergem la lupt` cu oameni care [tiu s` câ[tige, [i
primarii no[tri din jude] o [tiu cel mai bine. Adversarii PNL, \n
special cei de la USR [i PLUS, sunt evident deranja]i de posibilitatea
ca PNL [i Mihai Chirica s` câ[tige deta[at aceast` competi]ie [i
le \n]eleg jocul politic. Nu ei sunt destinatarii mesajului meu. Eu
fac un apel la membrii PNL Ia[i care m` cunosc [i, poate, m-
au votat: dragi colegi, haide]i s` câ[tig`m [i \n lumea real`, nu
numai \n realitatea paralel` construit` de cei care au capturat
organiza]ia”, a \ncheiat Juravle.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de
administrator judiciar al debitoarei TOMTRADIS PRODUCT
S.R.L., astfel desemnat prin Sentința civilă nr. 1411/28.11.2019
pronunțată de Tribunalul IAȘI, secția II CIVILĂ-FALIMENT,
în dosarul nr. 6890/99/2019 (240/2019), în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență

ANUNŢĂ

Organizarea unei selecţii de oferte privind contractarea
serviciilor unui evaluator, membru al ANEVAR, în vederea
evaluării patrimoniului debitoarei TOMTRADIS PRODUCT
S.R.L. - in insolvență în conformitate cu Standardele de
evaluare a bunurilor în vigoare. Scopul evaluării îl constitute
determinarea valorii de piaţă şi a valorii de lichidare a
bunurilor mobile din patrimoniul soctetătii debitoare,
constând în auto și mijloace fixe. Conditii de participare:

- ofertantii interesati trebuie sa detina legitimatie
ANEVAR valabila pentru anul 2020;

- oferta financiară se va depune până la data de
02.03.2020, ora 12,00 la la sediul administratorului judiciar
EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din laşi, str. Zorilor, nr.11 cu
mentiunea „OFERTA EVALUARE PATRIMONIU
TOMTRADIS PRODUCT S.R.L. Ofertele primite vor fi
supuse atentiei Comitetului Creditorilor debitoarei
TOMTRADIS PRODUCT S.R.L. – în insolvență. Desemnarea
ofertantului câştigător al selectiei de oferte va fi făcută
în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor.
Termenul de predare at Raportului de Evaluare este de
7 zile de la data înştiintării scrise privind desemnarea
câştigătorului.

Scandalos. Nesim]ire la cote maxime. Un consilier
local stârne[te panica de coronavirus printre ie[eni

Disperarea dup` pu]in`
imagine electoral` i-a f`cut pe
unii ale[i locali s` recurg` la
tot felul de gesturi. A[a a
f`cut [i junele liberal R`zvan
Timofciuc, purt`torul de
serviet` al deputatului
scandalagiu Marius Bodea.
Timofciuc a ales s` bage
panica printre ie[eni,
folosindu-se de subiectul
coronavirusului

Disperarea unora de a câ[tiga capital
electoral \n municipiul Ia[i a atins un nou
nivel. 

Liberalul R`zvan Timofciuc, ales local
\n municipiul Ia[i, a ajuns s` bage panica
printre ie[eni de teama coronavirusului care
bântuie acum Europa. Timofciuc a \ncercat
s` câ[tige de partea sa ie[enii [i a lansat
o serie de ipoteze [oc f`r` a cerceta pu]in
situa]ia. Purt`torul de serviet` al deputatului
scandalagiu Marius Bodea a ajuns \n autogara
Codreanu din municipiul Ia[i pentru a ar`ta
cum ie[enii care ajung din Italia pot aduce
cu ei temutul virus. 

„În autog`rile din Ia[i, zilnic pleac` [i
vin curse spre Italia, ]ar` din UE unde
lucreaz` cei mai mul]i ie[eni. Plus c` aici
sunt [i servicii de colet`rie. Aici, în autogara
Codreanu, nu s-a luat nicio m`sur` pentru
distribuirea materialelor de preven]ie esen]iale
în caz de focar, nu exist` niciun panou de
informare cu privire la m`suri de preven]ie,
care sunt simptomele specifice [i cum
trebuie s` ac]ionezi dac` ai simptome
asociate, unde trebuie s` mergi, unde trebuie
sa suni etc. F`r` a fi alarmist, autorit`]ile
publice locale sunt nepreg`tite s` înfrunte
acest pericol care face deja victime în
Europa. Coronavirusul, la Ia[i, e comb`tut
doar la televizor [i prin declara]ii sfor`itoare!”,
a sus]inut Timofciuc.

Junele liberal ar trebui \n primul rând
s` [tie c` autocarele care pleac` din Italia
spre România mai trec [i prin alte ]`ri [i
sunt oprite la alte grani]e, unde sunt verificate
temeinic. Fie c` vin prin Austria, Ungaria
[i chiar la intrarea \n România, autocarele
de Italia sunt verificate, sunt medici care
discut` cu c`l`torii [i scannere de temperatur`
\n v`mi. 

Vorbe[te ca s` se afle \n
treab`. Panic` inutil` \n
rândul popula]iei

Timofciuc a reu[it mai mult s` alarmeze
popula]ia Ia[ului \n loc de contrariu. De[i
municipalitatea a f`cut o [edin]` a Comitetului
Local pentru Situa]ii de Urgen]`, liberalul
pare rupt de realitate [i prins \n mrejele
politice ale lui Bodea. Municipalitatea [i
celelalte institu]ii cu atribu]ii \n s`n`tate au
transmis tot ceea ce trebuie s` [tie ie[enii
despre prevenirea infec]iei cu coronavirus.
|ns`, teama c` \[i va pierde mandatul de ales
local i-a luat ochii lui Timofciuc. „Nu am
auzit ca de la nivelul municipalit`]ii s` ni se
comunice planul de m`suri realizat împreun`
cu Direc]ia de S`n`tate Public`, Prefectur`,
ISU Ia[i, stabilit dup` [edin]a Comitetului
Local de Urgen]`. În calitate de consilier
local, solicit o [edin]` a Consiliului Local cu
reprezentan]ii Prefecturii, Direc]iei de S`n`tate
Public`, ISU Ia[i [i un responsabil din Comitetul
intersectorial pentru prevenirea [i limitarea
îmboln`virilor cu Covid 19 de la nivel na]ional!”,
a mai sus]inut, \n delirul lui, Timofciuc.

Vlad ROTARU

Dezv\luiri incredibile! Un lider PNL rupe
t\cerea [i vorbe[te despre dezastrul f\cut
de Marius Bodea `n filial\. M\rturii de groaz\
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Mega-oportunitate de afacere, \n „buricul târgului”! O institu]ie
din Ia[i scoate la \nchiriere un spa]iu de 118 metri p`tra]i, \n
zona Târgu Cucu, la un pre] modic. Astfel, reprezentan]ii Cur]ii
de Apel Ia[i au precizat c` urmeaz` s` organizeze o licita]ie
public`, pentru \nchirierea unui spa]iu \n sediul Palatului de Justi]ie. 

„Este adev`rat. |n luna martie vom organiza o licita]ie pentru
\nchirierea spa]iului destinat activit`]ilor de alimena]ie public`,
pentru salaria]ii instan]elor, dar [i pentru justi]iabili. Spa]iul este
situat la demisolul I al Palatului de Justi]ie. Este vorba despre o
suprafa]` util` de 118 metri p`tra]i, cu zon` de preg`tire/por]ionare
hran`, sal` de consuma]ie pentru justi]iabili [i sal` de consuma]ie
pentru angaja]ii instan]elor”, a declarat ieri Diana Micu Cheptene,
pre[edintele Cur]ii de Apel Ia[i. 

Aceasta a ad`ugat c`, \n apropierea institu]iei, atât angaja]ii,
cât [i avoca]ii, procurorii sau justi]iabilii nu au un spa]iu \n care
s` poat` mânca sau de unde s` \[i cumpere o sticl` cu ap`. 

De remarcat este [i faptul c` spa]iul e racordat la instala]ia
de energie electric` [i \nc`lzire, iar aerisirea [i ventila]ia se
realizeaz` prin centrala proprie de tratare a aerului. De asemenea,
spa]iul este racordat [i la instala]ia de ap` [i canalizare, plus la
o linie telefonic` intern`. Spa]iul este dotat cu gresie, faian]`, var
lavabil, u[i din aluminiu cu geam termopan [i panel. 

Vad comercial de sute de oameni zilnic 

|n acela[i spa]iu sunt deja montate dou` chiuvete duble din
inox cu baterii [i exist` acces facil la grupuri sanitare. Reprezentan]ii
Cur]ii de Apel Ia[i au mai men]ionat c` data-limit` de transmitere
a ofertelor este 16 martie 2020, ora 14:00. Adresa de depunere a
ofertelor persoanelor interesate este Registratura Cur]ii de Apel,
strada Elena Doamna, nr. 1A, parter. 

Data de desf`[urare a [edin]ei publice de deschidere a ofertelor
este 17 martie 2020. De asemenea, persoanele interesate pot vizita
spa]iul respectiv, de luni pân` vineri, \n intervalul orar 9:00 - 15:30.
Modul de ob]inere a caietului de sarcini, a draftului clauzelor
contractuale [i a formularelor este de a le accesa pe portalul instan]elor
de judecat`, acolo unde sunt disponibile [i numere de contact ale
persoanelor care pot da informa]ii cu privire la licita]ia amintit`. 

„Grupul-]int` al obiectului prest`rilor de servicii \l reprezint`
aproximativ 200-300 de angaja]i ai institu]iilor, precum [i 200-300
de justi]iabili zilnic, \ntre orele 8:00 [i 16:00”, a ad`ugat judec`torul
Diana Micu Cheptene. 

Garan]ia de participare 
la licita]ie este de 500 de lei

Garan]ia de participare la licita]ie este de 500 de lei, iar licita]ia
porne[te de la un pre] minim de 20 de lei pe metru p`trat (2.360
de lei pe lun`). Pe lâng` aceasta, poten]ialii doritori vor achita
lunar [i o cot`-parte de 1,15% din facturile la utilit`]i. Singurul
inconvenient pentru poten]ialii doritori \l reprezint` faptul c`
mâncarea nu poate fi g`tit` \n spa]iul respectiv, acolo putând fi
doar \nc`lzit`. Totu[i, având \n vedere faptul c`, zilnic, prin Palatul
de Justi]ie exist` un vad de aproximativ 500 de persoane, oferta
pare a fi una cu un real poten]ial de câ[tig pentru firmele de
profil din Ia[i. 

Ciprian NEDELCU

Doi ie[eni, so] [i so]ie, au decis s` ac]ioneze \n judecat`
trei institu]ii. Daniela [i Valeric` B. le-au cerut magistra]ilor
s` dispun`, prin ordonan]` pre[edin]ial`, suspendarea execut`rii
silite. Cei doi reclaman]i au chemat \n judecat` SC Bancpost
SA, Banca Transilvania SA [i Prosperocapital SARL. 

„Instan]a respinge ca inadmisibil` cererea având ca obiect
ordonan]` pre[edin]ial`, formulat` de reclaman]i în contradictoriu
cu pârâtele Bancpost SA, Banca Transilvania SA [i Prosperocapital
SARL. Respinge cererea reclaman]ilor de obligare a pârâtelor
la plata cheltuielilor de judecat`”, au precizat judec`torii ie[eni.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`. 

Un credit cu bucluc  

Prin cererea de chemare \n judecat`, \nregistrat` pe rolul
Judec`toriei Ia[i pe data de 21 ianuarie 2020, cei doi so]i au
solicitat ca instan]a, prin hot`rârea ce o va pronun]a, s` emit`
o ordonan]` pre[edin]ial`, prin care s` dispun` suspendarea
execut`rii contractului de credit de consum din 17 iunie 2008
[i a actelor adi]ionale la acesta, pân` la finalizarea cauzei ce
are ca obiect obliga]ia de a face – constatare clauze abuzive,
\nregistrat` pe rolul aceleia[i instan]e. 

„Prosperocapital SARL st`ruie \n executarea contractului
de credit men]ionat, modificat prin acte adi]ionale, \n acesta
fiind inserate clauze abuzive, a c`ror nulitate am solicitat a fi
constatat` pe calea cererii principale”, au subliniat cei doi so]i. 

Reclaman]ii au prezentat succint istoricul derul`rii contractului
de credit [i au men]ionat c` executarea silit` a \nceput \n
anul 2013, iar, dup` [apte ani de executare, \n care au achitat
lunar minimum 200 de franci elve]ieni, figureaz` \n continuare
cu suma de 24.603 franci elve]ieni, subliniind c` executarea
silit` a fost demarat` pentru suma de 23.755,46 franci elve]ieni. 

„Astfel, sunt \ndeplinite cumulativ condi]iile de admisibilitate
a unei asemenea ac]iuni, pe calea ordonan]ei pre[edin]iale. A
\nceput urm`rirea silit` imobiliar` a locuin]ei”, au mai afirmat
cei doi ie[eni. 

Cele dou` b`nci nu au 
formulat \ntâmpinare

La rândul ei, Prosperocapital SARL a solicitat respingerea
ac]iunii, invocând excep]ia netimbr`rii [i pe cea a lipsei dovezii
calit`]ii de reprezentant. Totodat`, cele dou` b`nci nu au
formulat \ntâmpinare. 

Potrivit magistra]ilor ie[eni, prin ac]iune, reclaman]ii nu
au solicitat \nl`turarea unei piedici ivit` \n cursul execut`rii
silite, ci punerea unei piedici \n calea execut`rii, respectiv
suspendarea execut`rii silite pân` la solu]ionarea contesta]iei
la executare, deci oprirea temporar` a cursului acesteia.

„Debitorul care urm`re[te s` ob]in` suspendarea execut`rii
unor titluri executorii constând \n titluri de credit, \nainte de
solu]ionarea ac]iunii de fond având ca obiect desfiin]area lor,
fie [i \n parte, trebuie s` respecte cerin]ele legale, inclusiv
cele referitoare la plata cau]iunii, aceste cerin]e neputând fi
eludate prin formularea cererii de suspendare executare silit`
pe calea ordonan]ei pre[edin]iale. Având \n vedere aceste
lucruri, instan]a constat` c`, \n cauz`, nu sunt aplicabile
dispozi]iile articolului 997 din Codul de procedur` civil`, astfel
c` va respinge cererea reclaman]ilor de emitere a unei ordonan]e
pre[edin]iale, ca inadmisibil`”, au subliniat judec`torii ie[eni. 

Ciprian NEDELCU

Exclusiv! Doi so]i se
lupt\ cu bancherii! Au
cerut suspendarea
execut\rii silite!
Func]ionarii vor s\ `i
lase f\r\ cas\! 
Au pl\tit minimum 
200 de franci pe lun\! 

Judec`torii ie[eni au respins cererea
formulat` de doi ie[eni, de suspendare a
execut`rii silite. Aceast` executare a fost
demarat` de bancheri \n baza unui contract
de credit. Contractul a fost contestat \n
instan]` de cei doi so]i, care consider` c`
actul con]ine clauze abuzive 

Exclusiv! Super-afacere!
Spa]iu de peste 100 de metri
p\tra]i, de `nchiriat la un
pre] modic! Oferta este la
kilometrul zero al Ia[ului!
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Piese de excep]ie din
colec]iile Muzeului de
Istorie a Moldovei, expuse
la Palatul Culturii din Ia[i.
Acestea vor aduce în
aten]ia publicului obiecte
de mare valoare, unele
celebre, altele mai pu]in
cunoscute sau chiar
neexpuse vreodat` în
ultimii 30 de ani. Acestea
provin din colec]iile tuturor
muzeelor aflate în
componen]a Muzeului de
Istorie a Moldovei. Este
vorba [i de piese de la
Muzeul „Unirii”, Muzeul
Memorial „Mihail
Kog`lniceanu” din Ia[i [i
Muzeul Memorial
„Alexandru Ioan Cuza” de
la Ruginoasa 

Complexul Muzeal Na]ional „Moldova”
(CMNM) Ia[i anun]` inaugurarea unei serii
de micro-expozi]ii organizate sub titulatura
„Piese de excep]ie din colec]iile Muzeului
de Istorie a Moldovei”, la Palatul Culturii
din Ia[i. Acestea vor aduce în aten]ia
publicului obiecte de mare valoare, unele
celebre, altele mai pu]in cunoscute sau chiar
neexpuse vreodat` în ultimii 30 de ani, ce
provin din colec]iile tuturor muzeelor aflate
în componen]a Muzeului de Istorie a Moldovei.
Este vorba [i de piese de la Muzeul „Unirii”,
Muzeul Memorial „Mihail Kog`lniceanu” din

Ia[i [i Muzeul Memorial „Alexandru Ioan
Cuza” de la Ruginoasa. 

Obiecte de podoab` [i
monede de acum 
peste o mie de ani 

Prima expozi]ie din aceast` serie aduce
în aten]ia vizitatorilor tezaurul de obiecte
de podoab` [i monede de la R`duc`neni -
jude]ul Ia[i, datat la finalul mileniului I
(dup` Hristos - n.r.) [i care constituie una
dintre cele mai importante descoperiri
arheologice realizate în zona de la r`s`rit
de Carpa]i în a doua jum`tate a secolului
al XX-lea. Compus în prezent din 59 de
piese, tezaurul a fost descoperit în 1969 [i
a urmat un traseu sinuos pân` când a intrat,
în 1978, în colec]iile muzeului. Majoritatea
pieselor sunt realizate din argint [i constituie
obiecte de podoab` [i accesorii vestimentare
(cercei, pandantive, m`rgele, br`]`ri [i aplice).

Al`turi de ele s-au p`strat patru mici lingouri
[i [apte monede arabe (dirhemi), emise în
secolul VIII d. Hr., toate din acela[i material. 

O descoperire special` în
arealul de la nordul Dun`rii

Tezaurul de la R`duc`neni reprezint` o
descoperire special` în arealul de la nordul
Dun`rii, pe de o parte datorit` valorii sale
istorice - deoarece documenteaz` atât leg`turile
cu lumea arab`, cât [i cu cea bizantin`, iar
pe de alt` parte, prin valoarea artistic` a
podoabelor tezaurizate, acesta este valoros
deoarece reflect` gusturile elitelor locale,
alimentate de negustorii din epoc`. Expozi]ia
va fi deschis` în spa]iile Muzeului de Istorie
a Moldovei de la Palatul Culturii, în perioada
28 februarie - 28 mai 2020, fiind accesibil`
între orele 10:00 - 17:00 (de mar]i pân`
duminic`; accesul ultimului vizitator la 16:30).

Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro 

Ateneul Na]ional din Ia[i, \n fa]a unui nou proiect de
succes! Totul \n vederea dezvolt`rii proiectelor privind energia
verde sau eficien]a energetic` în utilizarea resurselor existente
la nivelul imobilelor pe care Ateneul Na]ional din Ia[i le are
în administrare. Finan]area este asigurat` prin Granturile
Spa]iului Economic European (SEE). „În vederea dezvolt`rii
proiectelor privind energia verde sau eficien]a energetic` în
utilizarea resurselor existente la nivelul imobilelor pe care
Ateneul Na]ional din Ia[i le are în administrare, departamentul
de specialitate din cadrul institu]iei, respectiv Serviciul de
Rela]ii interinstitu]ional artistice, a întreprins demersurile
necesare pentru aplicarea unui proiect în cadrul Fondului
pentru Rela]ii Bilaterale, call de proiecte deschis la acest
moment. Astfel, la o distan]` de aproximativ patru luni, Ateneul
Na]ional din Ia[i ajunge din nou la Oslo pentru un proiect
sus]inut de EEA Grants, de aceast` dat` în domeniul eficien]ei
energetice”, au ar`tat oficialii Ateneului ie[ean. 

Fondurile sunt distribuite 
pe programe de finan]are

Vizita de studiu realizat` de reprezentan]ii Ateneului Na]ional
din Ia[i este programat` în perioada 23 - 27 februarie 2020
[i vizeaz` crearea unei re]ele de colaboratori din România [i
Norvegia, prin care s` fie încurajate transferul de cuno[tin]e,
tehnologie, experien]` [i bune practici, precum [i pentru a fi
creionat draftul proiectului ce vizeaz` îmbun`]irea eficien]ei
energetice în cadrul fostului cinematograf „Victoria”, actuala
Sala „Unirii”. Granturile Spa]iului Economic European (SEE)
[i Norvegiene reprezint` contribu]ia Islandei, Principatului
Liechtenstein [i Regatului Norvegiei la reducerea disparit`]ilor
economice [i sociale în Spa]iul Economic European [i la
consolidarea rela]iilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare
din Estul [i Sudul Europei, respectiv statele baltice. Fondurile
sunt distribuite pe programe de finan]are, încadrate în sectoarele
prioritare specifice [i domeniile, obiectivele [i rezultatele
a[teptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte. 

Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

O nou\ vizit\ de studiu
în Norvegia, ob]inut\ de
Ateneul Na]ional din Ia[i 

Spectaculos! Un tezaur
important expus `n plin
centrul Ia[ului! Povestea
este una fabuloas\



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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GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII

TIPOGRAFICE 

LA CELE MAI
MICI PRETURI, 

Trimite o
cerere de
oferta la: 

grafic.beta.inve
st@gmail.com
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Pe 26 februarie, compania Antibiotice SA a remis Bursei de
Valori Bucure[ti raportul cuprinzând rezultatele economico-financiare
preliminare aferente anului 2019. Antibiotice a ob]inut în anul
2019 venituri din vânz`ri în valoare de 389,71 milioane lei, cu 7%
mai mari în compara]ie cu valoarea înregistrat` în anul 2018. 

Profitul înainte de impozitare a înregistrat o valoare de 35,2
milioane lei, situându-se la nivelul celui aferent anului 2018. Acest
rezultat exprim` efortul sus]inut de gestionare a cheltuielilor, în
condi]iile în care valoarea taxei clawback a crescut cu 15% fa]`
de anul anterior, ajungând la valoarea de 42,2 milioane lei. 

Profitul brut [i taxa clawback aferente anului 2019 au fost în
valoare de 77,39 milioane lei, cu 8% mai mare decât în 2018
(71,57 milioane lei), ceea ce demonstreaz` îmbun`t`]irea activit`]ii
de management a proceselor.

Profitul din exploatare în valoare de 41,56 milioane lei a fost
cu 6% mai mare în compara]ie cu valoarea înregistrat` în anul
2018 ca urmare a bunei gestion`ri a costurilor de produc]ie.

Cel mai mare ritm de cre[tere al 
vânz`rilor la export din ultimii cinci ani 

În anul 2019, exporturile au reprezentat 40% din cifra de
afaceri a companiei, ajungând la 152.1 mil. lei, cu 25% superior
nivelului înregistrat în 2018. Aceast` cre[tere reprezint` cel mai
mare ritm din ultimii cinci ani.

Este primul an în care vânz`rile de produse finite pe pie]ele
interna]ionale au devansat semnificativ vânz`rile ob]inute pentru
substan]a activ` Nistatin`.

Astfel, principalul motor de cre[tere la export l-a reprezentat
vânzarea de produse finite care, în teritoriile unde compania Antibiotice
are deschise reprezentan]e comerciale (Vietnam, Republica Moldova,
Ucraina, Serbia), a înregistrat o cre[tere de peste 65%, comparativ
cu cea ob]inut` în 2018, ajungând la valoarea de 44,4 mil. lei.

Consolidarea [i men]inerea pozi]iei 
de lider la nivel mondial 
pentru substan]a activ` Nistatin`

Consolidarea pozi]iei de lider mondial pentru substan]a activ`
Nistatin` se reflect` în trendul ascendent al vânz`rilor pe acest
produs din ultimii 5 ani, determinând o cre[tere a num`rului de
noi parteneri în Europa, America de Sud [i America de Nord. 

Obiectivul de vânzare propus pentru anul 2019 pentru Nistatin`
a fost atins în procent de 100%, printr-un management continuu
al costurilor, cantit`]ilor fabricate [i gestionarea parteneriatelor
strategice pe principalii clien]i. În vederea extinderii prezen]ei pe
pia]a interna]ional`, în anul 2019 s-a ob]inut un num`r de cinci
noi Autoriza]ii de Punere pe Pia]` (APP) pentru medicamente
marca Antibiotice, ce vor fi comercializate în teritoriile din Asia
[i Europa.

Vânz`rile pe pia]a intern`, 
comparabile cu cele din 2018

Pe pia]a intern` Antibiotice s-a înregistrat un nivel al vânz`rilor
comparabil cu vânz`rile înregistrate în anul 2018, atât în farmacii,
cât [i \n spitale, în valoare de 335,9 mil lei.

Strategia de dezvoltare a firmei privind portofoliul de produse
este orientat` preponderent c`tre clase terapeutice cu notorietate
[i calitate recunoscut` de peste 64 de ani, dar [i c`tre produse
destinate men]inerii st`rii de bine [i de s`n`tate a popula]iei. 

Totodat`, anul 2019 a însemnat [i reluarea fabrica]iei pentru
produsul Moldamin®, brand din portofoliul companiei recunoscut
de aproape 60 de ani.

Concluzii

- Vânz`rile pe pia]a interna]ional` au fost în valoare de 152,1
milioane lei, mai mari cu 25% în compara]ie cu valoarea înregistrat`
în anul 2018;

- Este primul an în care vânz`rile de produse finite pe pie]ele
interna]ionale au devansat semnificativ vânz`rile ob]inute pentru
substan]a activ` Nistatin`, înregistrând o cre[tere cu 65% fa]` de
anul anterior;

- Venituri din vânz`ri mai mari cu 7% raportate la aceea[i
perioad` a anului 2018;

- Profitul din exploatare în valoare de 41,56 milioane lei mai
mare cu 6% în compara]ie cu valoarea înregistrat` în anul 2018;

- Profitul înainte de impozitare a înregistrat valoarea de 35,2
milioane lei, în condi]iile în care taxa clawback a ajuns la 42,2 mil.lei;

- Produsul Moldamin® revine în practica medical` într-o
formul` nou` [i reprezint` medicamentul de prim` inten]ie în
infec]ii în care este necesar` asigurarea unor concentra]ii de
antibiotic prelungite.

Raluca COSTIN

Apavital cump\r\ capace
pentru canale! Dup\ ce au
fost furate, acum se
investesc zeci de mii de euro

Pe data de 16 martie, Apavital SA, compania de ap`-canal,
organizeaz` o licita]ie pentru achzi]ionarea unui num`r de 330
capace de canal din font`. Prevederea bugetar` estimat` este de
161.040 lei, f`r` TVA, aproape 34.000 euro. Asta \nseman` c` un
capac poate costa [i 100 euro. Apavital are nevoie de capace pentru
a completa acolo unde sunt lips`, sau pentru viitoarele lucr`ri de
extindere. „Necesitatea achzii]ion`rii acestor capace. pentr c ̀ minile
de vizitare din re]elele de canalizare [i de alimentare cu ap` din
sistemul Apavital, a fost creat` de motiva]ia complet`rii anexelor
aferente sistemului ap`-canal cât [i la execu]ia lucr`rilor de extinderi
re]ele ap`-canal. Ca urmare a achizi]iei acestor capace din font`,
se vor aduce beneficii \n ceea ce prive[te eliminarea disconforului
privind lipsa acestora din re]elele de ap`-canal, cât [i execu]ia
lucr`rilor de extinderi/\nlocuiri a le re]elelor de ap`-canal, ale
Apavital, pentru toat` aria de operare”, se arat` \n caietul de sarcini.

Ciprian BOARU

Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR)
lanseaz` noi sesiuni de depunere a proiectelor \ncepând cu
luna martie. |n total, vor fi lansate astfel de sesiuni \n cadrul
diverselor subm`suri. Una dintre ele este subm`sura 4.3-
„Investi]ii pentru dezvoltarea, modernizarea [i adaptarea
infrastructurii agricole [i silvice- componenta iriga]ii”, \n cadrul
c`reia sunt disponibile 43 de milioane de euro. Sumele
disponibile \n cadrul acesteia \n ultimii doi ani au fost accesate
\n propor]ie de 60 la sut` de c`tre beneficiarii din toat` ]ara,
din Ia[i fiind \n jur de 9 beneficiari. Valoarea unui proiect
eligibil ajunge la un milion de euro.

Bani pentru prime de asigurare

De asemenea, subm`sura 9.1a - „|nfiin]area grupurilor de
produc`tori \n sectorul pomicol” are la dispozi]ie aproape dou`
milioane de euro. Aici pot aplica ie[enii care se asociaz` [i
inten]ioneaz` s` investeasc` \n acest domeniu. |n Ia[i au \nceput
s` apar` planta]ii pomicole, investi]iile de pân` acum fiind de
aproximativ 3 milioane de euro. O sum` aproape dubl` va fi
investit` \n acest sector, \n Ia[i, \n urm`torii doi ani. Alte dou`
sesiuni de depunere vor fi deschise luna viitoare \n cadrul
subm`surii 15.1- „Pl`]i pentru angajamente de silvo-mediu”, fiind
disponibile aproape 43 de milioane de euro, dar [i subm`sura
17.1- „Contribu]ii la primele de asigur`ri”. Anul trecut, fermierii
din Ia[i au depus la AFIR cereri de finan]are \n valoare de
aproximativ 50.000 de euro iar banii au fost deja deconta]i.

Raluca COSTIN

Se dau sume
importante de la
Uniunea European\.
Iat\ ce trebuie s\ face]i
pentru a le ob]ine

Rezultate financiare de excep]ie, raportate
de SC Antibiotice SA pentru anul 2019!
Cel mai mare ritm de
cre[tere al vânz\rilor la
export din ultimii cinci ani



BIO-PAN
CENTRU MEDICAL

Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908; 

0726.655.750

* UROLOGIE- SEXOLOGIE:
dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)

* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela-
Psiholog- Psihoterapeut

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion

Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL 
DE LIBERA PRACTICA

„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA

COPII- ADULTI - 
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE 
LA DOMICILIU:

• Kinetoterapie
• Perfuzii

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR; 

Telefon: 0753.313.034; 
0758.063.500
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SERVICII MEDICALE

Compania de Transport Public Ia[i a
f`cut un nou pas pentru \mbun`t`]irea
calit`]ii serviciilor. 

Astfel, CTP Ia[i a început implementarea
proiectului privind afi[area electronic` a
timpilor de urm`rire a mijloacelor de
transport public. Pentru început, au fost
montate panouri informative în trei sta]ii
de autobuz, în regim de testare, urmând
ca re]eaua de monitoare s` fie extins`.
Sta]iile în care se afl` aceste dispozitive
sunt Pia]a Independen]ei (sensul c`tre
Funda]ie), Pia]a Independen]ei (Bloc Carmen),
Palatul Culturii (sensul c`tre Elena Doamna).

În aceast` s`pt`mân`, va fi montat un panou
[i în Târgu-Cucu (sensul c`tre Pia]a
Independen]ei).

„În perioada care urmeaz`, vor avea
loc ac]iunile de montaj, instalare, calibrare
[i sincronizare cu echipamentele montate
în autobuze. E o perioad` de probe, care
vizeaz` alinierea programului mijloacelor
de transport în comun [i afi[area informa]iilor
în sta]ii. Dup` aceast` etap`, împreun` cu
municipalitatea, vom continua s` dot`m cu
panouri de informare cât mai multe sta]ii”,
a declarat Cristian Stoica, director general
al CTP Ia[i. 

Informa]ii complete 
afi[ate pe panouri

Informa]iile afi[ate pe panouri sunt
oferite în mod gratuit prin intermediul unei
platforme dedicate transportului public. CTP
Ia[i î[i propune ca, prin implementarea
acestui nou proiect, s` contribuie la
îmbun`t`]irea calit`]ii vie]ii locuitorilor
municipiului Ia[i, încurajându-i s` aleag`
transportul în comun în detrimentul ma[inii
personale, pentru deplas`rile prin ora[.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Salubris a stabilit un program cu zonele [i orele la care se
va desf`[ura campania de cur`]enie de prim`var`. |n acest an,
„Cur`]enia de prim`var`” se desf`[oar` pân` pe 10.04.2020, perioad`
\n care echipele Salubris vor ac]iona în cartierele ora[ului zilnic
între orele 08:00 - 18:00, conform unui program aprobat. De
men]ionat faptul c` proprietarii de autovehicule parcate în zon`
\n perioada planificat` pentru salubrizare trebuie s` asigure
eliberarea carosabilului pentru a facilita interven]ia utilajelor de
salubrizare. |n caz contrar este posibil ca autovehiculele s` fie
ridicate [i s` se aplice amenzi proprietarilor.

Activitatea se va desf`[ura [i în timpul s`rb`torilor legale.
Programul de cur`]enie de prim`var` poate fi influen]at de starea
vremii – activit`]ile urmând a fi suspendate în caz de condi]ii
meteo nefavorabile. 

Orar impus de municipalitate

„Pe toata durata ac]iunii, în zonele în care se va ac]iona cu
autom`tur`tori stradale se interzice parcarea autovehiculelor pe
carosabil. Aceste ac]iuni vor fi anun]ate cu 24-48 ore înainte de
data programat` pentru salubrizarea mecanizat`, atât în mediul on-

line, cât [i fizic în zonele respective, de c`tre Salubris SA [i Poli]ia
Local` Ia[i, prin flyere [i afi[e”, au precizat reprezentan]ii Salubris.

Dac` doresc s` manifeste spirit civic în efortul comun de
men]inere a cur`]eniei în Ia[i, cet`]enii sunt ruga]i s` colecteze
în saci rezisten]i eventualele de[euri r`mase în zona autovehiculelor
care nu au fost mutate de proprietari de pe carosabil. Programul
poate fi consultat pe site-ul Salubris  https://salubris.ro/wp-
content/uploads/2020/02/PROGRAM-pentru-site.facebook.pdf

Vlad ALEXA

Echipele din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poli]iei
de Frontier` Ia[i au depistat în trafic un tân`r care conducea
un autoturism ale c`rui numere provizorii de înmatriculare
erau expirate. În data de 25 februarie, în jurul orei 13:50, un
echipaj al poli]iei de frontier` din Bivolari a oprit în trafic
pentru control, pe drumul {tef`ne[ti-Ia[i, un autoturism marca
Ford Fiesta, cu num`r provizoriu de înmatriculare. Ma[ina
era condus` de un cet`]ean român în vârst` de 26 de ani.

„Cu ocazia efectu`rii controlului, poli]i[tii de frontier` au
constatat c` numerele de înmatriculare provizorii sunt expirate.
Cu privire la cele constatate, tân`rul a declarat c` nu avea
cuno[tin]` despre faptul c` numerele provizorii au expirat la
începutul acestei luni. În cauz`, poli]i[tii de frontier` efectueaz`
cercet`ri sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de conducere pe
drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, au declarat
reprezentan]ii Inspectoratului Teritorial al Poli]iei de Frontier`
Ia[i.

F`r` permis [i cu remorc`
ne\nmatriculat`

|n urm` cu trei zile, un alt echipaj al ITPF Ia[i a oprit
pentru control în localitatea de frontier` Dersca un ansamblu
de vehicule format dintr-un tractor [i o remorc`. Acesta era
condus de boto[`neanul C.V., în vârst` de 49 de ani. „În
urma verific`rilor specifice efectuate, colegii no[tri au constatat
faptul c` permisul de conducere emis pe numele b`rbatului
era expirat, iar remorca era neînmatriculat`. În cauz`, se
efectueaz` cercet`ri sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de
punerea în circula]ie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”,
au mai precizat oficialii ITPF Ia[i.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Autoturism cu
numere provizorii
expirate [i remorc`
ne\nmatriculat`,
depistate în trafic

Ie[enii pot vedea timpii de a[teptare \n
sta]ii. Au fost montate panouri digitale

{oferii sunt ruga]i s\ `[i
mute ma[inile `n timpul
campaniei de cur\]enie de
prim\var\. Iat\ programul
lucr\rilor
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„Nu a mai r`mas aproape nimic. Ne gândim ce s` facem, cum s`
le punem din nou pe picioare. To]i banii familiei erau investi]i
aici”, spune un legumicultor din comuna Butea. Ace[tia sper` c`
vor putea fi desp`gubi]i de institu]iile statului

Situa]ia este dramatic` pentru ace[ti legumicultori
care au fost lovi]i de necazuri \n ultimele zile.
Rafalele puternice de vânt din urm` cu câteva
zile le-au distrus complet solariile, iar acum nu
[tiu de unde s` scoat` banii pentru a le ridica
din nou. 

Unul dintre produc`torii afecta]i de aceast`
situa]ie dezastruoas` este Cristian Ante, legumicultor
din comuna Butea. Acesta spune c` vântul i-a
distrus complet solarul. „Scheletul era din fier,
solarul l-am construit anul trecut, pe o suprafa]`
de 3.000 de metri p`tra]i. Vântul a rupt folia, a
reu[it s` \ndoaie [i chiar s` rup` ]evile [i arcurile
care sus]ineau folia. E dezastruos pentru noi,
pentru c` to]i banii no[tri, ai familiei, i-am investit
aici. Anul trecut am vândut din efectivul de bovine
[i am construit acest solar. Noi, ani de zile, am
fost zootehni[ti, avem \nc` ferma zootehnic`, dar
cu un efectiv mai mic. Nu am avut noroc nici cu
zootehnia, pentru c` laptele \l furnizam c`tre
Romlacta, firma a intrat \n faliment anul trecut,
[i nu am mai primit banii ce ni se cuveneau. De
aceea am decis s` mai vindem din bovine [i s`
ne apuc`m de legumicultur`. Acum am fost lovi]i
din nou de natur`”, spune legumicultorul. 

„Nu aveam asigurare”

Din p`cate, ie[eanul nu avea asigurare pentru
solar, de aceea nu va recupera paguba suferit`.
„Nu aveam asigurare pentru c` nu ne-am gândit
s` ne lu`m aceast` m`sur` preventiv` [i nu [tiu
\nc` dac` firmele de asigur`ri ofer` aceast` variant`
de asigurare pentru solarii. Nu cred c` ob]ineam
o sum` suficient` care s` ne acopere paguba dac`

aveam asigurare. Noi ne vom interesa [i de acest
lucru [i probabil vom c`uta o m`sur` preventiv`
pentru a nu trece din nou prin aceast` situa]ie.
Azi (n.r- ieri, 26 februarie 2020) a fost cineva de
la Comisia de Urgen]` din prim`rie pentru a
evalua pagubele produse. Vom vedea dac` vom
fi desp`gubi]i”, a mai spus Cristian Ante.  

Minim 30.000 de euro,
costurile pentru refacerea
solarului

Acesta este bucuros c` nu plantase \nc`
r`sadurile. Inten]ioneaz` s` se \nscrie [i \n acest
an \n programul „Tomata” pentru c` reprezint`
un ajutor, mai ales \n aceast` situa]ie nefericit`.
„Paguba probabil era mai mare dac` aveam
r`sadurile \n solarii. Norocul nostru a fost c` \nc`
plantasem ro[iile. Avem f`cut` comand` pentru
r`saduri de la Matca [i la \nceputul lunii martie
urma s` le plant`m”, mai spune Cristian Ante.
Pentru a reface solariile, acesta are nevoie de o
sum` destul de mare de bani. „Noi vom \ncerca
s` refacem solarul. Mai avem un solar pe o
suprafa]` de 1.000 de metri p`tra]i, dar nu a fost
afectat. Pentru cel distrus e nevoie de o sum`
considerabil`. Un metru p`trat de solarii de construit
este undeva la 10-12 euro”, mai spune legumicultorul. 

Familie de agricultori

Tân`rul legumicultor poveste[te c` pasiunea
pentru agricultur` i-a fost insuflat` \nc` de mic
copil. „Tat`l meu e agricultor de când \l [tiu, nu
a vrut s` renun]e a[a u[or la ideea de a investi

\n acest solar. El are 50 [i ceva de ani, e mai
greu s` \[i g`seasc` un loc de munc`. Eu sunt
inginer agronom, sunt tân`r, e mai u[or poate s`
\mi g`sesc altceva s` lucrez, dar tat`l meu, care
iube[te foarte mult agricultura, nu renun]` la ideea
de a fi \n continuare agricultor. E greu \n zilele
noastre s` mai rezi[ti pe pia]` cu produse locale,
s` fii agricultor”, mai spune ie[eanul. 

Pagube de sute de mii de euro

Zeci de legumicultori din jude] au fost afecta]i
de rafalele de vânt puternic de acum câteva zile.

„La noi \n comun` sunt dou` situa]ii, doi legumicultori
afecta]i”, sus]ine Anton Anti, primarul comunei
Butea. |n ora[ul Târgu-Frumos, cea mai mare
comunitate de legumicultori din Ia[i, exist` câ]iva
fermieri c`rora le-au fost distruse complet sau
par]ial solariile. Una dintre aceste familii este
Ho[liag. „Vântul ne-a cam pus speran]ele pe pauz`.
Ne \ntoarcem la ale noastre cu speran]a c` vom
reu[i s` acoperim pagubele. Mul]umim celor care
\nc` mai cred \n noi”, au spus Irina [i Corneliu
Ho[liag. 

Raluca COSTIN

Momente de co[mar \ntr-o
familie din Ia[i. O elev` \n
vârst` de 16 ani a ajuns pe
mâna medicilor dup` ce a
\ncercat s` se sinucid`.
Adolescenta a fost g`sit` de
tat`l ei cu r`ni pe antebra]e.
Din câte se pare, de ceva timp
copila avea o rela]ie cu un
tân`r plecat din ]ar`. Acesta i-
ar fi spus c` vrea s` se
despart` de ea, iar de aici a
plecat totul

La un pas de tragedie. O elev` din Ia[i a
vrut s`-[i pun` cap`t zilelor dup` o decep]ie \n
dragoste. Copila, a c`rei identitate o vom proteja,
a fost g`sit` de tat`l ei, mar]i dup` prânz. Aceasta
avea mai multe r`ni pe antebra] [i \nghi]ise mai
multe medicamente. 

Disperat, tat`l minorei a sunat la 112 pu]in
dup` ora 15:00. A cerut ajutor spunând c` fiica
lui a \ncercat s` se sinucid`. Un echipaj medical
a ajuns imediat la locul solicit`rii, \n comuna
Aroneanu. Medicii i-au acordat primul ajutor
adolescentei, iar mai apoi au transportat-o de
urgen]` la Unitatea de Primire Urgen]e (UPU)
din cadrul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din

Ia[i. Acolo, adolescenta a fost preluat` [i examinat`.
„Minora a ajuns la spital cu mai multe pl`gi pe
mân` [i pe spatele antebra]ului drept. De asemenea,
a ingerat câteva medicamente. |n acest moment
este internat` \n Sec]ia de Toxicologie, pentru
supraveghere”, au precizat medicii de la Spitalul
de Copii „Sfânta Maria” din Ia[i. Copila a sc`pat,
din fericire, cu via]`, \ns` va avea nevoie de ajutor
\n continuare.

Poli]i[tii fac verific`ri

Nu doar medicii au intervenit \n acest caz.
{i poli]i[tii din cadrul Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i au f`cut verific`ri. Dup` sesizarea
telefonic`, oamenii legii au aflat povestea. Adolescenta
avea o rela]ie de aproximativ [ase luni cu un
tân`r. Ace[tia vorbeau destul de mult, \ns` era o
rela]ie la distan]`. Iubitul fetei i-ar fi spus mar]i
c` vrea s` pun` punct rela]iei. Asta a afectat-o
enorm de mult pe adolescent` [i a trimis-o c`tre
moarte. Nu se [tie \ns` dac` eleva chiar a vrut
s`-[i pun` cap`t zilelor sau dac` a f`cut totul
pentru a atrage aten]ia. |n orice caz, ceea ce a
f`cut adolescenta ar trebui s` atrag` aten]ia tuturor
p`rin]ilor. Astfel de cazuri sunt des \ntâlnite.
Adolescen]ii sunt extrem de expu[i, iar o decep]ie
\n dragoste sau o problem` banal` \i pot determina
s` apeleze la gesturi extreme. |n acest caz, eleva
nu a f`cut niciodat` probleme [i nu a dat de
\n]eles nim`nui c` ar avea vreo problem`. Totodat`,

este prima dat` când face un asemenea gest. Din
fericire, nimic nu a fost grav. 

Ce se \ntâmpl`?

|n majoritatea cazurilor, tentativele de suicid
ale adolescen]ilor ]in de lipsa proprie de discern`mânt,
ne\ntelegerea fenomenelor sociale [i ale vie]ii,
sentimentul de a fi ne\n]eles sau nedrept`]it sau
desconsiderat. Adolescen]ii care recurg la un astfel
de gest o fac ca un ultim strig`t de ajutor fa]`
de un colectiv sau o societate care, fie nu a
remarcat ce se \ntâmpl` cu el, fie nu [i-a dat
silin]a s` \l ajute \nainte de a ajunge la acest

prag. Autorit`]ile, [coala [i comunitatea trebuie
s` \[i asume partea lor de r`spundere, al`turi de
to]i cei responsabili, de la caz la caz, [i s`
coopereze cu copilul [i familia acestuia la rezolvarea
pozitiv` a situa]iei. Gestul cutremur`tor al unui
copil de a \ncerca s` \[i suprime via]a trebuie s`
declan[eze o reac]ie sinergic` la o situa]ie de
criz` din care copilul trebuie scos, nu pedepsit.
De regul`, un minor care trece printr-o astfel de
situa]ie trebuie consiliat. O discu]ie cu un psiholog
ar ajuta la dep`[irea problemelor care apar la
aceste vârste.

Drago[ SAVIN

Exclusiv! O elev\ model a vrut s\ se sinucid\! La 16 ani sufer\ din dragoste
[i a vrut s\ moar\ t\indu-[i venele [i `nghi]ind un pumn de pastile

Dramatic! Au pierdut sute de mii de euro `n
numai câteva secunde. Rafalele puternice
de vânt le-au distrus munca de o via]\
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O mare parte din popula]ia jude]ului Ia[i va
pl`ti facturi mai mici la ap`. |n urm` cu aproape
doi ani, Asocia]ia Regional` a Serviciilor de Ap`
Canal Ia[i (ARSACIS) a propus modificarea experimental̀
a modului de facturare \n cazul ie[enilor care locuiesc
la case. Concret, s-a propus ca ace[tia s` pl`teasc`
serviciile de canalizare doar pentru 85 la sut` din
apa utilizat`, \n sensul c` o mare parte din ap`
este folosit` pentru udatul gr`dinilor sau la alte
activit`]i gospod`re[ti, iar ApaVital nu suport`
cheltuieli pentru serviciile de canalizare-epurare.

|n momentul de fa]`, tariful practicat de ApaVital
pentru serviciile de canalizare/epurare este de 3,03
lei mc. De precizat faptul c` 1 mc operat de
ApaVital Ia[i este tarifat \n total cu 7,11 lei, aici
fiind incluse serviciile de distribu]ie, tratatare [i
epurare a apelor. De[i \n iunie 2018 a fost aprobat`
modificarea „Regulamentului serviciului public de
alimentare cu ap` [i de canalizare”, operatorul
ApaVital a refuzat s` factureze doar 85 la sut` din
cantitatea apei \n ceea ce prive[te serviciile de
canalizare. Astfel, ApaVital a atacat în instan]`
hot`rârile de aprobare a procentului de 85 la sut`,
pe motiv c` nu este realizat un studiu de oportunitate
[i astfel se reduc veniturile societ`]ii. 

Drept urmare, ARSACIS a \ncheiat un contract
cu mai mul]i speciali[ti care s` realizeze un astfel
de studiu. „În septembrie 2018 a fost încheiat de
ARSACIS un contract de servicii cu speciali[ti din
cadrul Universit`]ii Tehnice «Gheorghe Asachi»
Ia[i pentru realizarea Studiului privind cantit`]ile
de ape uzate preluate de sistemul de canalizare
operat de ApaVital SA pentru utilizatorii casnici,
atât din mediul urban, cât [i din mediul rural.
Studiul a ar`tat c` apa restituit` de utilizatorii
casnici nu este în procent de 100 la sut`. Modificarea
Regulamentului s-a realizat un an mai târziu prin
Hot`rârea AGA ARSACIS nr. 21 [i Actul Adi]ional
nr. 22 la Contractul de delegare, prin reducerea
cantit`]ii de ap` uzat` evacuat` de utilizatorii
casnici de la 100 procente la 80 procente”, a
explicat Iulian Jelea, director executiv ARSACIS.

Ie[enii de la case vor pl`ti 
mai pu]in pentru 
serviciul de canalizare

Aplicarea efectiv` a acestei m`suri a \nceput
\n octombrie 2019. Conform studiului, cantitatea
de ap` uzat` evacuat` de utilizatorii casnici reprezint`
o cot` procentual` de 80 la sut` din volumul de
ap` potabil` consumat`. Fac excep]ie cei care
locuiesc \n condominii, la bloc, acolo unde cantitatea
de ap` uzat` evacuat` reprezint` o cot` de 100
la sut` din volumul de ap` potabil` consumat`. 

Ie[enii care locuiesc la case pot monta un
contor pasant ce va m`sura volumul de ap`
consumat` [i nepreluat` de re]eaua public` de
canalizare. Acesta se poate monta în imediata
apropiere a contorului de bran[ament. „În aceste
situa]ii, cantitatea de ap` uzat` evacuat` se stabile[te
pe baza diferen]ei dintre volumul de ap` înregistrat
de contorul de bran[ament [i volumul de ap`
înregistrat de contorul pasant, în procent de 100
la sut`. Pentru volumul de ap` m`surat de contorul
pasant nu se va factura contravaloarea prest`rii
serviciului de canalizare”, se arat` \n modific`rile
f`cute \n Regulamentul serviciului public de
alimentare cu ap` [i de canalizare.

De asemenea, cantitatea de ap` uzat` evacuat`
de utilizatorii care au sisteme proprii de alimentare
(fântâni) [i care evacueaz` apa uzat` în re]eaua
de canalizare, se factureaz` integral, conform
contorului montat pe surs` proprie, cu avizul
operatorului. 

Doar jum`tate din 
comunele jude]ului Ia[i 
au re]ea de canalizare

ApaVital Ia[i asigur` canalizarea [i epurarea
apelor uzate din municipiul Ia[i [i municipiul
Pa[cani, ora[ele Târgu Frumos, Hârl`u, Podu
Iloaiei, precum [i un num`r de 45 de comune

din jude]ul Ia[i. Un num`r total de 331.872 de
persoane sunt deservite \n cadrul acestui serviciu
asigurat de ApaVital. Re]eaua de canalizare are o
lungime total` de 1.379 km, din care \n jude]ul
Ia[i 1.320 km. |n Zona Metropolitan` Ia[i canalizarea
are o lungime de 741 km, din care 498 km pe
raza municipiului. De precizat faptul c` ApaVital
opereaz` [i 59 km de canalizare \n jude]ul Neam].

Conducerea ApaVital a contestat ini]ial o parte
din modific`rile f`cute, \ns` recunoa[te c` aceast`
reducere aduce avantaje unor cet`]eni. „|n aceast`
situa]ie sunt locuitorii de la case din jude]ul Ia[i,
\ns` doar cei care sunt conecta]i la re]eaua de
canalizare. Se consider` c` o persoan` care locuie[te
la cas` mai folose[te apa pentru udatul gr`dinii
sau \n alte scopuri, iar aceasta nu ajunge toat`
\n canalizare. O parte bun` este faptul c` se poate
monta un contor pasat pentru apa care este folosit`
\n gr`din`, iar numai ce intr` \n cas` se factureaz`.
Dac` cineva consider` c` ud` mult \n gr`din` [i
mai pu]in de 80 la sut` din ap` se \ntoarce \n

re]eaua de canalizare, poate solicita montarea unui
contor pasat. |n felul acesta am rezolvat [i o
problem` a locuitorilor din Zona Metropolitan`
Ia[i, mul]i s` plângeau c` pl`tesc degeaba canalizarea
pentru c` se folose[te ap` pentru udatul terenurilor.
La bloc nu este a[a, chiar din contr`, mai aduci
ap`, suc \mbuteliat care ajunge \n canalizare. Noi
nu am fost neap`rat de acord cu toate detaliile
\n aceste modific`ri din regulament. |n multe alte
zone din ]ar` se factureaz` \n continuare \n
propor]ie de peste 90 la sut` apa de canalizare
\n cazul locuitorilor de la case. Din punct de
vedere financiar pentru ApaVital, pierderile sunt
importante, nu sunt de neglijat”, a declarat Mihai
Doru[, director general al ApaVital. 

De precizat [i faptul c` aproape 350 de milioane
de euro vor fi investi]i \ncepând cu acest an \n
re]eaua de canalizare din jude]ul Ia[i prin intermediul
programului POS Mediu III.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Incendiar! Ie[enii au pl\tit degeaba facturi
uria[e la ApaVital! Studiul care arat\ 
c\ am fost fura]i cu acte `n regul\. 
Cine este vinovat pentru aceast\ ho]ie?

Fiica unui chirurg de la Spitalul
„Sf. Spiridon” a sc`pat de o
cl`dire, f`r` s` aib` autoriza]ie de
demolare. Vecinii nu [i-au
exprimat acordul nici m`car \n
leg`tur` cu proiectul ini]ial.
„Alo?”, atât a putut s` spun`
Raluca Dragomir despre
demolarea de acum dou` zile. A
disp`rut miraculos [i panoul de
informare pentru cet`]eni. Dac` ar
fi respectat proiectul, ar fi cheltuit
mult mai mul]i bani

Raluca Dragomir, medic stomatolog, fiica
fostului chirurg Cristian Dragomir, acum pensionar,
a f`cut o combina]ie care s` o scuteasc` de
cheltuieli suplimentare. Pe strada Eternitate, nr.
21, la câ]iva metri de instersec]ia din Podu de
Fier, Raluca Dragomir de]ine o proprietate unde
func]ioneaz` clinica My Doctor. Tot aici este [i
locuin]a personal`. La câ]iva metri de imobil se
afla un corp de cl`dire ce era folosit ca spa]iu
comercial. |n 2018, Dragomir a cerut o autoriza]ie
de la Prim`ria Ia[i prin care trebuia s` consolideze
respectiva anex` [i s` mai construiasc` un nivel.
Conform autoriza]iei de construire, pe terenul

studiat de 165 de metri p`tra]i urma s` fie ridicat`
o cl`dire cu regimul de \n`l]ime S<P<E, cu 5
locuri de parcare alocate. 

„Se vor respecta condi]iile impuse prin certificatul
de urbanism, avizele, studiile solicitate [i proiectul
vizat spre neschimbare, nu va fi afectat` circula]ia
auto [i pietonal`, se vor lua m`suri de men]inere
a nivelului apei subterane la adâncimi actuale de
7m, s`p`turile de fundare se vor realiza numai
\n momentul când este asigurat` betonarea, se
vor realiza lucr`ri de sistematizare vertical` [i \n
plan a amplasamentului, pe parcursul execu]iei
lucr`rilor se vor lua m`suri de circula]ie a mijloacelor
de transport si a utilajelor, astfel \ncât s` nu se
produc` alunec`ri sau surp`ri locale”, se arat` \n
autoriza]ia de construire.

A demolat, vecinii 
nu sunt de acord

|n urm` cu dou` zile, Dragomir a chemat o
echip` de muncitori [i a ordonat demolarea cl`dirii,
chiar dac` ini]ial trebuia s` o consolideze. Culmea,
pentru construirea cl`dirii din proiectul ini]ial nu exist`
acordul vecinilor. Mai mult, ieri, panoul de informare
care oferea date despre con]inutul proiectului nu era

prezent \n zona de [antier. De ce a apelat la aceast`
metod`? Legea 50/1991 privind autorizarea construc]iilor
este destul de ambigu`. |n cazul \n care este propus
un proiect nou pentru o cl`dire deja existent`, afacerea
se poate \ncheia cu proiectantul. Acesta poate da un
ordin de [antier prin care se cere demolarea. Nimeni
nu-i ia la \ntreb`ri. Prim`ria este interesat` ca la
recep]ia lucr`rilor s` fie respectat proiectul autorizat.
Raluca Dragomir are de câ[tigat din punct de vedere
financiar. O eventual` consolidare ar fi costat mult
mai mult decât ridicarea imobilului din funda]ie.

Face bani din bowling

Contactat` telefonic, Raluca Dragomir nu a
vrut s` comenteze situa]ia adus` la cuno[tin]` de
c`tre reporterii BZI. „Alo?”, a fost reac]ia medicului,
dup` care a \ntrerupt convorbirea. Conform datelor
financiare de]inute despre Raluca Dragomir, aceasta
este unic asociat \n societatea My Doctor SRL,
clinic` cu sediul la aceea[i adres` de pe Eternitate,
nr. 21. Societatea a fost inactiv` mul]i ani. |ns`,
Raluca Dragomir nu moare de foame, pentru c`
este asociat` \n societatea Bowling SRL, care
administreaz` Clubul Viper din Iulius Mall. Clubul
este de]inut de 7 asocia]i, Dragomir fiind pe locul

doi ca num`r de p`r]i sociale, adic` 20 la sut`.
|n 2018, clubul a \nregistrat o cifr` de afaceri de
2.113.770 lei, profit de 318.036 lei, datorii de
606.196 lei, cu un num`r de 18 angaja]i. 

Pu[ca[u a f`cut la fel

Pe acela[i model a mers \n trecut [i Vasile
Pu[ca[u, patronul Motel Bucium [i Hotel Traian.
De data asta, situa]ia este mult mai grav`, deoarece
a demolat o cas` aflat` pe lista monumentelor
istorice, \n loc s` o salveze. Pu[ca[u a cump`rat
casa situat` pe strada Horia, nr. 13, unde a locuit
scriitorul Costache Negruzzi. |nc` de la finalul
anului 2018, casa se degrada u[or [i sigur.
Afaceristul a angajat muncitori care au demolat-
o bucat` cu bucat`. Atunci, Pu[ca[u s-a scuzat
explicând c` imobilul se afla \ntr-o stare de
autodemolare ce punea \n pericol sigurana]a
persoanelor, \n special a boschetarilor, care c`utau
un acoperi[ pe timp de noapte. Pu[ca[u a invocat
[i un cutremur de intensitate mic`. Explica]iile
afaceristului nu au fost suficiente. Afaceristul s-a
ales cu plângere penal`, sesizarea fiind f`cut` de
c`tre Direc]ia Jude]ean` Pentru Cultur` Ia[i.

Ciprian BOARU

Combina]ia imobiliar\ a unei doctori]e din Ia[i, fiica unui chirurg 
celebru! A demolat o cas\ pe care trebuia s\ o consolideze
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O sut` patruzeci [i opt de zile au mai r`mas pân` la festivitatea
de deschidere a Jocurilor Olimpice, care va avea loc pe 24 iulie,
la Tokyo. 

Firma de analiz` [i statistic` sportiv` Gracenote a oferit un
top virtual al medaliilor, a[a cum a f`cut-o în ultimii ani, înaintea
edi]iilor de JO. Previziunile lor sunt întemeiate pe o coroborare
de date obiective, care duc la un rezultat provizoriu, bazat pe
performan]ele reu[ite de fiecare ]ar` la precedenta edi]ie a JO,
dar [i la Campionate Mondiale [i etape pe Cup` Mondial`, acolo
unde este cazul.

România nu a prins Top 30 în ierarhia
dominat` de SUA

Ca [i la anterioara previziune, România nu a prins Top 30 în
ierarhia dominat` de SUA, care ar urma s` cucereasc` 117 medalii
(47 de aur, 35 de argint, 35 de bronz). Pe urm`toarele locuri
anali[tii de la Gracenote au plasat China, cu un total de 87 de
distinc]ii [i Rusia, cu 67. Între primele zece na]iuni se mai afl`
Japonia, Australia, Olanda, Marea Britanie, Germania, Fran]a [i
Italia. Pe locul 30 este pozi]ionat Iranul, cu un total de 9 distinc]ii
(3 de aur, 2 de argint [i 4 de bronz).

Între patru [i [ase medalii

{i analizele Comitetului Olimpic Sportiv Român ne situeaz`
dincolo de Top 30 la JO. „Federa]iile sportive [i-au stabilit ca
obiectiv un num`r de medalii situat între 12 [i 15. Asta doresc
federa]iile sportive na]ionale, repet. Sigur c` realitatea este îns`,
crud`... realitatea din punctul de vedere al Comisiei Tehnice a
COSR este de 4-6 medalii. Poten]ialul nostru optimist ar fi undeva
la 7-8 medalii”, spunea Mihai Covaliu anul trecut.

La edi]ia precedent` a Jocurilor Olimpice, care a avut loc la
Rio de Janeiro în 2016, delega]ia tricolor` a adunat patru distinc]ii,
dintre care una de aur pe care a cucerit-o echipa feminin` de
spad`, una de argint adus` de Florin Mergea [i Horia Tec`u [i
dou` de bronz câ[tigate de barca feminin` de 8 plus 1 [i de
lupt`torul Albert Saritov.

Pân` acum, 58 de sportivi români au ob]inut biletele pentru
Jocurile Olimpice de la Tokyo, ei provenind de la înot, atletism,
canotaj, kaiac-canoe, fotbal, lupte, tir, ciclism, gimanstic`, baschet
[i tenis de mas`. Calific`rile pentru alte sporturi sunt în plin`
desf`[urare, urmând ca în lunile care urmeaz` s` se încheie [i
aceste procese.

Previziunile din 2016

Pentru Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, compania de
analiz` statistic` Gracenote prev`zuse pentru România în aprilie un
total de 8 medalii (patru de argint [i patru de bronz), apoi în iunie
[apte (dou` de argint [i cinci de bronz), iar în iulie [ase (dou`
de argint [i patru de bronz). Pân` la urm`, sportivii români au
adunat cinci (1 aur, 1 argint [i trei de bronz), dar au pierdut apoi
un bronz în urma cazului de dopaj al halterofilului Gabriel Sâncr`ian. 

Locurile ocupate de România 
în clasamentul pe medalii 
la ultimele cinci edi]ii ale JO

Edi]ie Gazd` Loc Nr. medalii

2016 Rio de Janeiro 47 4 (1-1-2)
2012 Londra 29 9 (2-5-2)
2008 Beijing 17 9 (4-1-4)
2004 Atena 14 19 (8-5-6)
2000 Sydney 11 26 (11-6-9)

Anulare versus preg`tirile decurg normal

Epidemia de coronavirus, care s-a declan[at în China, ar putea
determina anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Într-un interviu
pentru Associated Press, Dick Pound, membru senior al Comitetului
Interna]ional Olimpic (CIO), a spus c` au trei luni la dispozi]ie
pentru a lua o decizie în aceast` privin]`. „Am putea împinge
aceast` hot`râre pân` la finalul lunii mai sperând c` pân` atunci
virusul e sub control. Iar dac` lucrurile nu sunt a[a, ar trebui
s` ne gândim [i la o anulare. Acesta este noul tip de r`zboi. În
apropierea datei mul]i se vor întreba dac` e totul sub suficient
control pentru a merge la Tokyo”, a spus Pound. Dup` aceste
declara]ii, Yoshihide Suga, purt`torul de cuvânt al guvernului
japonez, a spus c` Pound a vorbit în nume personal [i nu al
CIO, [i c` preg`tirile pentru JO î[i continu` cursul normal. 

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Maria Sharapova s-a retras din activitate. Potrivit publica]iei
americane The New York Times, motivul pentru care rusoaica
a luat aceast` decizie a fost problema accident`rilor tot mai
dese.

Ajuns` la 32 de ani, Sharapova este una dintre imaginile
de referin]` ale tenisului feminin din ultimii 15 ani [i a devenit,
în acela[i timp, un adev`rat magnet pentru contractele de
sponsorizare extrem de b`noase.

Maria Sharapova a câ[tigat 5 titluri de Grand Slam în
carier`. Primul a fost Wimbledonul, pe care l-a ob]inut în
2004, pe când avea doar 17 ani, dup` ce a b`tut-o pe Serena
Williams în final`.

Maria Sharapova a fost sportiva cu cele
mai mari câ[tiguri timp de 11 ani

Sharapova este e una dintre cele mai bogate juc`toare de
tenis din istorie, dup` ce a fost 11 ani pe primul loc în topul
sportivelor cu cele mai mari câ[tiguri, potrivit Forbes.

Sursa citat` sus]ine c` rusoaica a strâns în întreaga carier`
o avere în jur de 300 de milioane de dolari.

Sharapova a debutat [i în cinematografie, dup` ce a avut
o apari]ie de câteva secunde în Ocean’s Eight.

Maria Sharapova, probleme grave cu
accident`rile. Scandal cu dopajul

În ultima parte a carierei, Sharapova a avut mari probleme
cu accident`rile. Totul a culminat dup` revenirea ei pe teren
ca urmare a suspend`rii cauzate de dopaj, din iunie 2016,
când a fost depistat` pozitiv cu meldonium.

La acea vreme, Sharapova a recunoscut c` a luat acea
substan]` timp de 10 ani, din cauza deficien]ei de magneziu,
ame]elilor pe care le avea [i istoricului din familia sa în ceea
ce prive[te diabetul. Meldoniumul este destinat pacien]ilor
suferinzi de boli de inim`, îns` la acea dat`, ea a sus]inut
c` nu [tia c` substan]a a fost recent introdus` pe lista
produselor interzise.

Suspendarea ini]ial` de doi ani 
a fost ulterior redus` la 15 luni

În aprilie 2017 a revenit în circuit, îns` n-a mai fost aceea[i
juc`toare. De atunci, cea mai bun` performan]` a reu[it-o la
Roland Garros, unde a ajuns în sferturi în 2018, an în care
Simona Halep a câ[tigat turneul.

Au urmat apoi probleme de s`n`tate, iar în februarie 2019
s-a operat la um`rul drept. Nu s-a ref`cut îns` niciodat`
complet, spunând mereu c` are dureri, care au continuat apoi
la antebra].

Sharapova s-a mai operat la um`r [i în 2008, când era în
primii ani de carier`.

Fostul s`u antrenor, Sven Groeneveld, a spus apoi c`
problemele Mariei era mai vechi pentru c` se îmboln`vea
foarte des. Acum, Sharapova a ajuns pân` pe pozi]ia 373 în
clasamentul WTA.

Maria Sharapova, 
5 titluri de Grand Slam

Maria Sharapova a început tenisul la 6 ani, când s-a mutat
din Rusia în SUA, al`turi de tat`l ei. Mama sa nu a putut
merge [i ea timp de doi ani, din cauza problemelor cu viza.
La acea vârst`, cea care i-a v`zut poten]ialul a fost Martina
Navratilova, care i-a recomandat s` se antreneze în Statele
Unite.

La 14 ani a jucat pentru prima dat` la Indian Wells. A
câ[tigat Wimbledon în 2004, când avea 17 ani, US Open în
2006, Australian Open în 2008 [i Roland Garros în 2012 [i
2014, ultimul dintre acestea chiar într-o final` cu Simona
Halep.

În total, Sharapova a câ[tigat 36 de turnee WTA în proba
de simplu, o medalie olimpic` de argint în 2012 [i Fed Cup,
al`turi de na]ionala Rusiei, în 2008.

Sharapova a ajuns pentru prima dat` lider WTA în august
2005, acolo unde a r`mas timp de 21 de s`pt`mâni.

Maria Sharapova a 
spus adio carierei.
Motivul pentru care
fosta ıregin\‰ a
tenisului s-a retras

Se anun]\ dezastru la Jocurile
Olimpice! România nu prinde
Top 30 într-un clasament
predictiv al medaliilor care
vor fi cucerite la Tokyo 2020
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S` ne distr`m cu premarele Petric`
Gogo[ [i postacul de serviciu, B`[inaru 

Babetele bârfitoare s-au cr`c`nat de râs când au auzit ce
mai fac unii pentru a-[i p`stra fonc]iile [i sc`unelele moi \n
care au fost pu[i ca s` taie frunzuli]e la câini. Gurile rele spun
c` un nene, pe numele lui Iogen B`[inaru, pus de un premare
de prin giude] pe post de casier, nu are ce face dup` atâta
frunz` t`iat` la câinii de pren comun` [i, \n timpul programului,
posteaz` comentarii elogioase la adresa hedilului din localitatea
cu nume de r`chit`. Babetele nu cunosc care e fi[a postului
pentru un endevid pus pe un post de fomeie, dar cu siguran]`
nu cred c` implic` o astfel de activitate. |n plus, obi[nuit cu
postul de fomeie, cic` endevidul semneaz` [i cu nume de
gagic`, sanchi!, s` nu se prind` lumea ce face el! |l sf`tuim
pe premarele Petric` Gogo[ s` aib` mai mare grij` pe cine
[i unde pune, nu de alta, dar se cam face de râs cu texte
dintr-astea, comuniste! 

Sforicele trase de Adi]u Cioflingaru 

{i, dac` tot vorbeam despre t`iatul frunzelor la câini,
babetele v` mai ofer` una destul de grav`. Zice-se c` un
endevid pe numele s`u Adi]u Cioflingaru, angajat pe hârtie la
un enstetut de pren târg, cam trage chiulu’ la modul cel mai
serios de la munci. Lumea s-a cam sesizat, dar mai mult a[a,
ca s` nu zic` cineva c` nu s-ar fi sesizat, [i a fost ordonat
un control de pe la Bucale, pentru a vedea ce \nvârte musiu
fonc]ionaru’. Verific`rile cic` ar fi a[a, de sanchi, pentru c`,
de fapt, marele cercet`re] ar fi vorbit pe la un anume fonc]ionar,
ca s` aib` grij` s` nu-[i piard` sc`unelul, chiar dac` nu a mai
trecut pe la sediu de vreme bun`. Gurile rele spun c` tovar`[ul
face tot felul de c`l`torii [i excursii, l`udându-se cu realiz`ri
m`re]e, dar, pe la el, pe acas`, nu mai face nimic de ceva
timp! Asta e! Dac` n-am \nv`]at ca musiu Cioflingaru, noi,
restu’, trebuie s` muncim, nu s` batem drumuri! 

Amintiri din copil`rie cu Cretien Ign`]el 

{i, la final, babetele bârfitoare ]in s` sublinieze o faz` care,
pare-se, a cam fost uitat` de un mare leberal de pren dulcele
târg. Musiu Cretien Ign`]el, care se tot bate el cu pumnii-n
pept c` ce mare leberal e acu’, pare c` a cam uitat c`, \n
tinere]ele lui, era orgal al unei alte furma]iuni pulitice, pe
numele ei Conserv`! Zice-se c`, dup` ce a c`rat ]ucalul lui
Felix Motanu’, care a cam stat [i pe la bul`u, acu’ domnu’
Cretien are amnezii. Eh, a[a-i cu politica asta: când tre’ s`
ui]i, ui]i la comand` ce nu vrei s`-[i aduc` aminte lumea!
Totu[i, lupul moralist Cretien ar trebui s` revin` cu picioru[ele
pe p`mânt [i s` nu uite c` a fost asociat cu un nene condamnat,
astfel c`, atunci când vine vorba despre moral`, ar trebui s`
o lase mai moale! Ciocu’ mic [i joc de glezne, c` mierla-i pe
ou`!
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Doi fra]i din Ia[i, acuza]i c`
l-au b`tut cu bestialitate
pe un b`rbat, pân` l-au
omorât [i, mai apoi, l-au
urcat \ntr-o c`ru]`. Ce a
urmat este de domeniul
filmelor poli]iste. Au crezut
c` vor reu[i s`-i
p`c`leasc` pe oamenii
legii, dar totul s-a \ntors
\mpotriva lor 

Judec`torii ie[eni au dispus ieri-sear`
pedepsirea a doi fra]i, care au fost acuza]i
c` au f`cut moarte de om. Astfel, Tribunalul
Ia[i a decis condamnarea lui Ciprian Georgian
Burlacu [i a lui Ovidiu Costel Burlacu la câte
12 ani de pu[c`rie, sub acuza]ia de omor. 

„Instan]a admite ac]iunea civil` [i oblig`,
în solidar, inculpa]ii s` \i pl`teasc` p`r]ii
civile, prin reprezentant legal, suma de
35.000 de lei, cu titlul de daune morale
suferite ca urmare a decesului tat`lui s`u.
Dispune confiscarea securii folosite la
s`vâr[irea faptei de inculpa]i”, au men]ionat
magistra]ii ie[eni. Sentin]a nu este definitiv`,
aceasta putând fi contestat`. 

Târât pân` la c`ru]` 

Procesul celor doi fra]i a \nceput pe
data de 1 martie 2019. Conform anchetatorilor,

pe 23 decembrie 2018, cei doi indivizi ar
fi ucis un cons`tean \n vârst` de 30 de
ani, din }ibana, M.R. Conform anchetatorilor,
dup` ce l-au lovit \n repetate rânduri cu
pumnii [i picioarele, cei doi [i-au dat seama
c` starea \n care l-au adus pe b`rbatul de
30 de ani era foarte grav` [i ar fi \ncercat
s` g`seasc` o solu]ie pentru a sc`pa din
\ntreaga poveste. Ace[tia ar fi pus la cale
un plan desprins parc` din romanele poli]iste,
prin care au \ncercat s`-i duc` pe o pist`
gre[it` pe oamenii legii. 

Anchetatorii au afirmat c`, imediat dup`
ce [i-au dat seama de gravitatea faptei pe
care au comis-o, unul dintre cei doi, \n
vârst` de 35 de ani, a pus mâna pe telefon
[i a sunat la 112. 

Ovidiu [i Ciprian Burlacu le-ar fi relatat
oamenilor legii c` tân`rul de 30 de ani ar
fi dat buzna \n curtea lor, cu o secure \n

mân` [i ar fi \nceput s` sparg` toate
geamurile de la locuin]`. 

Medicii au \ncercat \n
zadar s`-l resusciteze

Procurorii au men]ionat c`, imediat dup`
ce au sunat la 112, cei doi l-ar fi târât pe
b`rbat la c`ru]` [i l-ar fi c`rat pân` acas` la
cel care a efectuat apelul. La fa]a locului au
ajuns [i poli]i[tii, care au stat de vorb` cu
concubina victimei, femeia dejucând planurile
[i relatându-le anchetatorilor cum concubinul
ei ar fi fost b`tut [i c`rat cu c`ru]a pân` la
casa suspec]ilor. Un echipaj medical s-a
deplasat de urgen]` la fa]a locului. Când au
ajuns, cadrele medicale au constatat c` victima
era \n stop cardiac [i cu hipotermie sever`.
Medicii au \ncercat \n zadar s`-l resusciteze,
deoarece b`rbatul nu a r`spuns manevrelor. 

Ciprian NEDELCU

Ucis cu o secure! Au crezut
c\ au pus la cale crima
perfect\, dar poli]i[tii le-au
dejucat planurile! Au primit
aproape un sfert de secol de
temni]\! 

ıLocotenentul‰ clanului
Corduneanu vrea s\ fie liber 

Unul dintre apropia]ii clanului Corduneanu, care a fost arestat
preventiv recent, a contestat deja m`sura. Astfel, \n urm` cu dou`
zile, procurorii au propus arestarea preventiv` pentru 30 de zile
a lui Silviu Iulian G\tlan, pentru refuz sau sustragerea de la
prelevarea de probe biologice, \n vederea stabilirii alcoolemiei.
Judec`toria Ia[i a admis propunerea [i a dispus arestarea acestuia
pentru 30 de zile, iar cel cunoscut \n lumea interlop` sub numele
de „Gâg`” a contestat hot`rârea. 

A fost prins de poli]i[tii din 
cadrul Biroului Rutier \n trafic

Individul a fost re]inut dup` ce a fost prins de poli]i[tii din
cadrul Biroului Rutier \n trafic, dar ar fi refuzat s` i se preleveze
probe biologice, cu toate c` mirosea a alcool. Acesta se afla la
volanul unui bolid Mercedes. 

„Poli]i[tii au re]inut pentru 24 de ore un b`rbat de 36 de
ani, cercetat pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de
mostre biologice. Astfel, agen]ii din cadrul Biroului Rutier Ia[i
au oprit, pentru control, un autoturism condus de b`rbatul de 36
de ani. {oferul mirosea a alcool, \ns` a refuzat s` fie testat cu
aparatul alcooltest. De asemenea, acesta a refuzat s` fie dus la
spital, pentru prelevarea de mostre biologice de sânge, \n vederea
stabilirii alcoolemiei. |n plus, el a fugit din locul depist`rii sale”,
au precizat reprezentan]ii Poli]iei. Potrivit acestora, b`rbatul a fost
re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore. 

Ciprian NEDELCU
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