
Prezent la Ia[i pentru a se
\ntâlni cu membrii [i
simpatizan]ii partidului
For]a Civic`, Mihai R`zvan
Ungureanu, pre[edintele
forma]iunii, a acordat un
interviu \n exclusivitate
pentru cotidianul BUNå
ZIUA IA{I. Fostul premier a
vorbit despre viitorul
dreptei \n România, despre
o posibil` colaborare cu
alte partide de pe
e[ichierul politic. Mihai
R`zvan Ungureanu a vorbit
[i despre viitorul ora[ului
natal, ar`tându-se
dezam`git de modul cum
lucreaz` actuala
administra]ie local`

Firmele controlate de
D`nu] Prisecariu datoreaz`
bugetului statului 130 de
miliarde lei vechi [i
institu]iile statului nu
mi[c` niciun deget. Firma
Construct Design SRL are
de \napoiat statului peste
70 de miliarde lei vechi,
dar Ministerul de Finan]e
se va alege cu praful de pe
tob`, deoarece societatea
comercial` a fost b`gat` \n
insolven]`. O alt` firm` a
lui Prisecariu, Xenon
Servicii Grup SA, a
\nregistrat o datorie de
peste 13 miliarde de lei
vechi la bugetul de stat

Unul dintre cei mai
cunoscu]i lideri politici din
România, un personaj
extrem de controversat, a
fost chemat la audieri la
Curtea de Apel Ia[i, \ns` a
trimis o adres` prin care a
anun]at c` nu se poate
prezenta. Dosarul \n care
este implicat Marian
Opri[an a ajuns prin
str`mutare la Ia[i \ns`
con]ine o serie de
informa]ii explozive despre
unii dintre cei mai influen]i
oameni din zona Vrancei [i
a Gala]iului

Boala afecteaz` \n special
femeile [i anual sunt
depistate aproximativ o
sut` de cazuri din toat`
regiunea Moldovei. Bolnavii
sunt diagnostica]i la
Spitalul Prof. Dr. Nicolae
Oblu (Neurochirurgie) din
Ia[i pe baza unor analize
complexe de laborator, iar
unele dintre acestea sunt
efectuate la laboratoare
private din cauz` c`
unitatea medical` nu \[i
permite costurile, dar [i
datorit` num`rului mic de
pacien]i cu aceast`
afec]iune considerat` rar`

Redac]ia cotidianului BUN~ ZIUA IA{I 
s-a mutat \n noul sediu situat pe Calea
Chi[in`ului nr. 22 (cl`direa Teba Industries)

La acest individ
stau ascun[i 
3 milioane euro
din banii statului

Pag. 2

Interviu \n
exclusivitate cu
Mihai R`zvan
Ungureanu

Unul dintre
liderii politici
români, chemat
la audieri

Pag. 5ACTUALITATE SOCIAL Pag. 3

Atac` mai mult
femeile [i le
poate provoca
moartea

Pag. 5ACTUALITATE EVENIMENT

w w w . b z i . r o      s t i r i @ b z i . r o     Calea Chi[in`ului nr. 22 (cl`direa Teba Industries)       Anul 15       Num`rul 4515        29 martie 2013         1,5 Lei        12 Pagini

BUN| ZIUA IA{I
[i

SALINA BODY LINE
vin `n ajutorul
pensionarilor

Mergi cu talonul de mai jos 
[i cuponul de pensie la sediul
Body Line din T`t`ra[i, vizavi de
Ateneu, [i beneficiezi de o
reducere de 50% la un abonament
sau la o [edin]` la SALIN~

* excep]ie face abonamentul de diminea]`
de 100 RON

50% reducere
pentru pensionari

la serviciile salinei Body Line
Informa]ii la telefon:
- fix: 0232.211.171
- mobil: 0754.211.171

T`t`ra[i, str. Ion Creang`, nr. 15 (vizavi de Ateneu)

USD 3,44 LUSD 3,44 Lei       Euro 4,ei       Euro 4,41 41 Lei      Lira Sterlin` 5,22 LeiLei      Lira Sterlin` 5,22 Lei

Cer par]ial noros
Max: 5 grade C
Min: 1 grade C

VVRREEMMEEAA Haide]i la rugby!
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Prezent la Ia[i pentru a se \ntâlni
cu membrii [i simpatizan]ii partidului
For]a Civic`, Mihai R`zvan Ungureanu,
pre[edintele forma]iunii, a acordat
un interviu \n exclusivitate pentru
cotidianul BUNå ZIUA IA{I. Fostul
premier a vorbit despre viitorul dreptei
\n România, despre o posibil` colaborare
cu alte partide de pe e[ichierul politic.
Mihai R`zvan Ungureanu a vorbit [i
despre viitorul ora[ului natal, ar`tându-
se dezam`git de modul cum lucreaz`
actuala administra]ie local`. Citi]i
interviul complet acordat de MRU
doar pe www.bzi.ro

Reporter: A]i readus pe scena
politic` Alian]a Dreptate [i Adev`r.
Cum comenta]i nemul]umirile celorlalte
partide de dreapta, \n leg`tur` cu
aceast` ini]iativ` pe care a]i derulat-
o al`turi de Partidul Na]ional }`r`nesc-
Cre[tin [i Democrat [i \n care acestea
nu se reg`sesc?

Mihai R`zvan Ungureanu: „Nu
exist` \n opinia noastr` un monopol
asupra unei denumiri [i \n plus,
alian]a a pornit de la constatarea
faptului c` proiectul Alian]ei Dreptate
[i Adev`r, cel din 2004, nu a fost
dus la bun sfâr[it pe seama problemelor
politice interne. {i o s` continu`m
s` spunem \n felul urm`tor: dreptatea
umbl` \n continuare cu capul spart
\n România, iar adev`rul nu se g`se[te
pe buzele oamenilor politici“.

Rep: Pre[edintele Traian B`sescu
a afirmat recent c` se va alia construc]iei
unui nou partid de drepta. Dumnevoastr`
sus]ine]i aceast` idee? Vede]i o
colaborare pe viitor cu aceast` nou`
forma]iune?

MRU: Eu sus]in absolut orice
poate duce c`tre unitatea de ac]iune

a dreptei. {i aceasta este pozi]ia de
principiu a partidului For]a Civic` [i
a alian]ei. Noi am f`cut acest pas al
alian]ei, am demonstrat c` facem a[a
ceva [i c` nu ne pas` doar vorbind.
Unitatea de ac]iune a dreptei este
esen]ial`.

Rep: |n cazul \n care PDL se va
scinda, vede]i al`turi de dumneavoastr`
politicieni precum Elena Udrea sau
Monica Macovei?

MRU: M` \ndoiesc c` Partidul
Democrat Liberal se va scinda. A[a
c` specula]ii dincolo de acest lucru
nu am cum face. M` bucur s` fiu
al`turi de oamenii de bun sim] \n
general.

Rep: Ve]i candida la func]ia suprem`
\n stat?

MRU: V` r`spund printr-o glum`:
\n condi]iile \n care domnul Crin
Antonescu e candidat la pre[edin]ia
României din partea USL, cred c`
devine o obliga]ie civic` pentru oricare
din cei 20 de milioane de cet`]eni
ai României s`-l contracandideze.

Rep: V` place cum arat` ora[ul Ia[i?

MRU: |n momentul acesta, nu!
M` doare cum arat` ora[ul Ia[i.

Rep: Ia[ul va candida pentru
ob]inerea titlului de capital` cultural`
european`. |ntre ini]iatorul proiectului,
europarlamentarul C`t`lin Ivan [i
administra]ia local` condus` de primarul
Gheorghe Nichita a izbucnit un conflict
pe aceast` tem`. Cât de mult poate
afecta acest conflict viitorul ora[ului?

MRU: Nu cunosc rela]ia dintre
domnul Ivan [i domnul primar Nichita.

De multe ori proiectele, frumoase
mor din cauza orgoliilor.

Rep: Ministrul Culturii, Daniel
Barbu, [i-a declarat deschis sus]inerea
pentru un alt ora[ ce candideaz`
pentru acela[i titlu de capital` cultural`
european`. Este normal ca un membru
al Guvernului, care teoretic, ar trebui
s` fie impar]ial, s` influen]eze decizia
final`?

MRU: Eu a[ fi preferat s`-l v`d
pe domnul ministru Barbu c`-[i d`
demisia chiar \n momentul \n care
a aflat ce-i rezerv` bugetul na]ional
pentru cultur` \n anul acesta. Nu am
\ntâlnit ministru mai pu]in interesat
de cauza institu]iei pe care o reprezint`
[i o conduce ca domnia sa. To]i
mini[trii Culturii de pân` acum,
inclusiv mini[trii de care nu ne
aducem aminte cu pl`cere, s-au luptat
public pentru a ob]ine p`r]i din buget

cât de cât convenabile, m`car s`
acopere, [i domnul Barbu [tie acest
lucru pentru c` este profesor universitar,
activitatea Comisiei Monumentelor
Istorice. |n condi]iile \n care domnia
sa [i ministerul pe care-l patroneaz`
nu au aproape nicio posibilitate de
a se implica \n protejarea patrimoniului
istoric al României. Nu este nicio
problem`. Partidul For]a Civic` [i-a
f`cut un punct de onoare din protejarea
acestui lucru, suntem \n continuu
dialog cu reprezentan]ii organiza]iilor
nonguernamentale [i asocia]iilor ce
au ca scop protejarea patrimoniului
din România. |n momentul de fa]`,
particip`m la elaborarea legii pentru
protejarea patrimoniului, care este
insuficient` fa]` de ceea ce avem noi
nevoie“.

A consemnat
Vlad ROTARU

vladr@bzi.ro

Nep`sarea actualului Guvern
pentru proiectele Ia[ului a stârnit
nemul]umirea partidelor de opozi]ie.
Prezent la Ia[i la o \ntâlnire cu
membri de partid, Mihai R`zvan
Ungureanu, pre[edintele For]a Civic`,
s-a ar`tat nemul]umit de modul cum
actualul Guvern a distrus ora[ul.
Ungureanu l-a criticat deschis pe
deputatul Relu Fenechiu, ministrul
Transporturilor, cel care s-a num`rat
printre personajele care au blocat
proiectele jude]ului \n vremea
guvern`rii PDL. Ie[ean la origini,
fostul premier al României a men]ionat
[i faptul c` atât Fenechiu, cât [i o
mare parte a ale[ilor locali [i jude]eni
s-au \mpotrivit \n nenum`rate rânduri
proiectelor ini]iate de fosta putere
pentru Ia[i. „Domnul Fenechiu a
participat cu toat` energia domniei
sale la d`râmarea singurului guvern
condus de un ie[ean. Asta, pentru
ca s` [tim cine este domnul Fenechiu
[i cât conteaz` pentru el calitatea
de ie[ean. Venetic \n caracter,
domnul Fenechiu este [i cel care,
al`turi de al]i membri USL din
Consiliul Jude]ean, au refuzat solu]ia
pe care Guvernul Ungureanu a
g`sit-o la aeroport. Aceast` solu]ie
ar fi pus la punct modernizarea
aeroportului \n maxim un an [i

jum`tate. {i uite a[a, s-a pierdut
timp pre]ios \n a pune punct unei
probleme ce bântuie administra]ia
ie[ean` de mai bine de un deceniu.
Ia[ul este blestemat s` aib` \n
conducerea local` oameni ce nu
sunt interesa]i de acest ora[„, a
spus Mihai R`zvan Ungureanu.
Pre[edintele For]a Civic` a fost
\nso]it de Dragomir Toma[eschi,
[eful filialei jude]ene Ia[i a forma]iunii
politcie. Ungureanu a l`udat organiza]ia
de la Ia[i [i a sus]inut c` \n perioada
urm`toare, ]elul partidului pe care-
l conduce este s` ajung` principalul
partid de opozi]ie al ]`rii. „|n plan,
pe termen mediu, ora[ul Ia[i va
juca un rol foarte important. Avem
aici o structur` dinamic`, vie. |i
sunt recunosc`tor lui Dragomir
Toma[eschi pentru c` avem de la
bun \nceput o organiza]ie foarte
capabil`. |n momentul de fa]`,
organiza]iile din Ia[i, Boto[ani,
Suceava sau Neam] pot ajunge
printre cele mai puternice din
jum`tatea de est a ]`rii“, a ad`ugat
Mihai R`zvan Ungureanu. |n prezent,
filiala ie[ean` For]a Civic` num`r`
837 de membri \n 38 de organiza]ii
locale.

Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro

Primarul Gheorghe Nichita
va candida de unul singur
pentru [efia filialei
jude]ene a PSD Ia[i. 
A fost \nfiin]at un post de
prim-vicepre[edinte pentru
Victorel Lupu, vice la
Consiliul Jude]ean, dar [i
11 posturi de
vicepre[edin]i ai
organiza]iei jude]ene

Biroul Permanent Jude]ean al
PSD Ia[i a stabilit ieri cine vor fi
candida]ii pentru viitoarele structuri
de conducere ale filialei jude]ene.
Alegerile din cadrul Conferin]ei
Jude]ene a PSD Ia[i vor avea loc
sâmb`t`, 30 martie, la Teatrul Na]ional
Vasile Alecsandri. |n fapt, nu va
niciun fel de competi]ie, asta pentru
c` social democra]ii [i-au stabilit câte
un nume pentru fiecare post din
biroul de conducere. Astfel, primarul
Gheorghe Nichita va alerga de unul
singur pentru [efia filialei jude]ene.
Nici un alt social-democrat nu a
\ndr`znit s`-[i depun` candidatura la
vârful partidului, astfel \ncât Nichita
nu va avea nicio emo]ie \n a fi reales
la [efia filialei. Membrii BPJ au
\nfiin]at [i un post de prim-vicepre[edinte
\n cadrul organiza]iei jude]ene. Singura

persoan` care [i-a depus candidatura
pentru aceast` func]ie este Victorel
Lupu, actual vicepre[edinte al Consiliului
Jude]ean Ia[i.

|n [edin]a BPJ, s-au mai decis [i
numele celor care vor candida pentru
func]ia de vicepre[edinte al organiza]iei
jude]ene. Pentru cele 11 func]ii de
vicepre[edinte, [i-au depus candidatura
exact 11 persoane. Acestea sunt: Maricel
Popa, \n prezent secretar de stat \n
Ministerul Energiei, C`t`lin Lupu,
primarul comunei Ciurea, deputa]ii
Neculai R`]oi, Sorin Iacoban [i Vasile
Mocanu, dar [i consilierul jude]ean
Cristian Stanciu. Vor mai candida
pentru un post de vicepre[edinte
senatorul Florin Constantinescu, consilierul
jude]ean Vasile C\tea, Costic` Postârnac,
primarul comunei Ipatele, Liviu
Teodorescu, primarul comunei Bivolari,
dar [i Mihaela Ivancia, pre[edintele
organiza]iei de femei a PSD Ia[i. Pentru
postul de secretar general al organiza]iei
jude]ene va candida acela[i Mihai
Gabriel Popescu, \n prezent consilier
jude]ean. Postul la trezoriere ar urma
s` fie ocupat de Vasile Lupa[cu, de
asemenea consilier jude]ean PSD.

Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro

Parlamentarii opozi]iei
sus]in c` bugetul prim`riei
este \ntocmit extrem de
prost, \ns` niciun ales local
al USL nu a avut curajul s`
se opun` primarului
Gheorghe Nichita, pentru a
aduce modific`ri

Consiliul Local Ia[i a aprobat ieri
bugetul pe anul \n curs al municipalit`]ii.
Votul nu a fost unul atât de lini[tit,
asta pentru c` opozi]ia a criticat
deschis modul prin care administra]ia
condus` de Gheorghe Nichita a
\ntocmit proiec]ia bugetar`. {i

parlamentarii de la Ia[i ai opozi]iei
s-au ar`tat nemul]umi]i de modul \n
care a fost aprobat bugetul prim`riei.
„Consilierii locali USL au votat în
unanimitate, f`r` s` aib` niciun punct
de vedere asupra unei propuneri de
buget nerealiste, menite s` ascund`
incompeten]a [i proasta administrare
a ora[ului, un buget f`cut din pix,
cu dedica]ie pentru primarul Gheorghe
Nichita pentru a ]ine departe de ochii
ie[enilor modul mediocru în care a
administrat banii unui ora[ întreg“,
a precizat Petru Movil`, deputat PDL.
Acesta a sus]inut [i c` ale[ii USL

au ridicat mâna la foc automat pentru
a-i face pe plac primarului, de[i se
[tia c` proiec]ia bugetar` este \ntocmit`
prost. „Nimeni nu a fost în stare s`
se opun` lui Gheorghe Nichita [i 
s`-i arate, negru pe alb, c` Ia[ul are
un buget care nu ne va aduce decât
s`r`cie, împrumuturi peste împrumuturi,
un buget nerealist, f`r` nicio leg`tur`
cu starea de fapt [i cu necesit`]ile
ora[ului [i care se bazeaz` pe ni[te
bani care nu exist`. 48 la sut` din
buget reprezint` doar fonduri europene.
În 2012, Prim`ria nu a putut s` atrag`
decât 22 la sut` din suma preconizat`

pentru acel an. Cum putem s` credem
atunci c` Prim`ria, în acest an, va
fi capabil` s` atrag` aproape 450
milioane lei? S`n`tatea [i ordinea
public` sunt aproape inexistente pentru
municipalitatea ie[ean`. Cu câte 9
milioane lei cheltuieli pentru fiecare
domeniu în parte, prim`ria vrea s`
asigure ie[enii c` vor r`mâne cu
statui în tot ora[ul [i s` ofere servicii
medicale la standarde europene“, a
ad`ugat deputatul democrat-liberal.

Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro

Gheorghe Nichita a b`gat frica \n ale[ii USL

MRU: Orice român poate
s\ fie contracandidatul
lui Crin Antonescu

Iat` noua structur` de
conducere a PSD Ia[i

Relu Fenechiu 
a lucrat \mpotriva
intereselor Ia[ului

„Domnul Fenechiu a participat cu toat` energia domniei
sale la d`râmarea singurului guvern condus de un ie[ean.
Venetic \n caracter, domnul Fenechiu este [i cel care,
al`turi de al]i membri USL din Consiliul Jude]ean, a
refuzat solu]ia pe care Guvernul Ungureanu a g`sit-o la
aeroport. Ia[ul este blestemat s` aib` \n conducerea
local` oameni ce nu sunt interesa]i de acest ora[„, a spus
Mihai R`zvan Ungureanu, pre[edintele For]a Civic`

MRU: „M` doare cum arat` ora[ul Ia[i“
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Moment dezastruos
pentru Universitatea
Al. I. Cuza

Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i a luat toate
m`surile pentru ca înscrierile în înv`]`mântul primar
s` se desf`[oare în cele mai bune condi]ii, conform
reglement`rilor în vigoare, în interesul educa]ional
al copiilor, în condi]iile în care înv`]`mântul obligatoriu
începe cu clasa preg`titoare, iar înscrierea în clasa
preg`titoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6
ani pân` la 31 august 2013, inclusiv, este obligatorie.
Fiecare copil are asigurat un loc, num`rul de locuri
alocat pentru clasa preg`titoare fiind mai mare decât
num`rul copiilor care au împlinit vârsta pentru a
începe înv`]`mântul primar. 

P`rin]ii au acces la informa]iile privind clasa
preg`titoare pe site-ul I.S.J. Ia[i, www.isjiasi.ro, dar
[i pe site-ul fiec`rei unit`]i de înv`]`mânt care face
înscrieri pentru înv`]`mânt primar. 

În intervalul 30 martie-7 aprilie fiecare unitate
de înv`]`mânt în care exist` clas` preg`titoare va
organiza Ziua por]ilor deschise, moment în care
p`rin]ii [i copii pot vizita spa]iile [i pot discuta cu
cadrele didactice.

În intervalul 1-12 aprilie în gr`dini]e vor fi
organizate întâlniri pentru informarea [i consilierea
p`rin]ilor ai c`ror copii vor fi cuprin[i în înv`]`mântul
primar în anul [colar 2013-2014.

De asemenea, începând cu ziua de 1 aprilie 2013,
p`rin]ii pot apela gratuit num`rul verde 0800 816
232, de luni pân` vineri în intervalul 9.00-16.00 [i
pot primi consultan]` de la speciali[tii în educa]ie
în vederea înscrierii copiilor în înv`]`mântul primar
sau clarific`ri în privin]a legisla]iei specifice. 

Evaluarea dezvolt`rii psihosomatice a copilului
se efectueaz` sub coordonarea Centrului jude]ean
de resurse [i asisten]` educa]ional` (telefon 0232
267 696), în intervalul 2-19 aprilie, de luni pân`
vineri, orele 10.00-18.00, conform program`rii afi[ate
pe site-ul I.S.J., în 10 centre arondate gr`dini]elor
din jude]. 

Actele necesare înscrierii sunt: cerere-tip de
înscriere, copie [i original dup` actul de identitate
al p`rintelui, copie [i original al certificatului de
na[tere al copilului [i, dac` este cazul, documentul
care atest` dezvoltarea psihosomatic` corespunz`toare
pentru parcurgerea clasei preg`titoare/clasei I sau
alte documente care s` ateste îndeplinirea criteriilor
generale [i/sau specifice. 

Conform calendarului stabilit de M.E.N., în
intervalul 2-22 aprilie 2013 are loc înscrierea copiilor
în clasa preg`titoare prin completarea, de c`tre
p`rin]i, online sau la unitatea de înv`]`mânt la care
solicit` înscrierea, a cererilor-tip, de luni pân` vineri,
între orele 8.00-20.00 [i sâmb`ta între orele 8.00-
13.00, conform unei program`ri afi[ate de fiecare
unitate de înv`]`mânt. În ziua de 23 aprilie are loc
repartizarea la [coala de circumscrip]ie a copiilor
ai c`ror p`rin]i au solicitat acest lucru, prin aplica]ia
informatic`. Atragem aten]ia asupra faptului c` ordinea
înscrierii nu asigur` un loc în clasa preg`titoare.
Ocuparea unui loc în clasa preg`titoare este condi]ionat`
exclusiv de criteriile prev`zute de metodologie. Astfel,
v` rug`m s` v` adresa]i unit`]ilor de înv`]`mânt
pentru înscrieri pe tot parcursul perioadei cuprinse
în calendar, [i nu doar în primele zile ale perioadei,
pentru a nu aglomera inutil secretariatele unit`]ilor
de înv`]`mânt.

Intervalul 22-26 aprilie este dedicat proces`rii,
la nivelul unit`]ilor de înv`]`mânt, pe baza informa]iilor
din cererile-tip de înscriere [i din documentele
depuse de p`rin]i, a cererilor p`rin]ilor care solicit`
înscrierea la o alt` unitate de înv`]`mânt decât
[coala de circumscrip]ie, pe locurile r`mase libere.
Rezultatele acestei etape vor fi afi[ate în ziua de
29 aprilie 2013. 

A doua etap` a înscrierilor demareaz` în ziua de
7 mai 2013, când are loc comunicarea, prin afi[are
la unit`]ile de înv`]`mânt [i pe site-ul inspectoratului,
a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe
locurile disponibile, elaborat` de inspectoratul [colar.
Astfel, cererile pot fi depuse în intervalul 8-17 mai
2013, la secretariatul unit`]ii de înv`]`mânt aflate pe
prima pozi]ie dintre cele trei op]iuni exprimate pentru
etapa a doua, de c`tre p`rin]ii copiilor care nu au
fost cuprin[i în nicio unitate de înv`]`mânt în etapa
anterioar` sau care nu au participat la prima etap`.
În urma acestei etape, în ziua de 24 mai are loc
afi[area la fiecare unitate de înv`]`mânt a listelor
finale ale copiilor înscri[i.

Intervalul 27-31 mai 2013 este dedicat centraliz`rii
[i solu]ion`rii, de c`tre inspectoratul [colar, a cererilor
p`rin]ilor copiilor care nu au fost înc` înscri[i.

Înscrierea copiilor în înv`]`mântul primar este
o etap` de importan]` major` în calendarul activit`]ilor
desf`[urate la nivelul Inspectoratului {colar Jude]ean
Ia[i, iar derularea acesteia în condi]ii optime, conform
legisla]iei în vigoare, este o prioritate absolut` pentru
întreaga echip` de inspectori [i directori.

CLASA PREG~TITOARE – INFORMA}II UTILE

Dup` ce, ieri, conducerea
Universit`]ii Alexandru Ioan Cuza
(UAIC) a avut o [edin]` extrem de
important` \n cadrul Senatului institu]iei,
perspectivele administrative [i financiare
ale institu]iei sunt din ce \n ce mai
sumbre. Rectorul Vasile I[an a prezentat
raportul privind starea financiar` a
UAIC, iar pre[edintele forului, prof.
univ. dr Constantin Rusu, a ]inut s`
fac` o serie de remarci \n leg`tur`
cu acest aspect. „|n primul rând,
ast`zi (ieri - n.r.), domnul rector a
prezentat aceast` stare financiar` a
universit`]ii, a[a cum se face anual.
|n consecin]`, la acest moment,
comisiile noastre din Senat vor analiza
informa]iile oferite de c`tre prorectori
pe aceast` tem` [i urmeaz` ca, la

urm`toarea [edin]` pe care o vom
avea \n luna aprilie, s` ne prezent`m
[i noi un punct de vedere cu privire
la acest lucru. Oricum, raportul final
trebuie adus la cuno[tin]a Ministerului
Educa]iei, conform legii. Mai multe
din aceast` perspectiv` nu a[ vrea
s` comentez, deoarece, tot ceea ce
]ine de situa]ia financiar`, intr` \n
directa atribu]ie a Consiliului de
Administra]ie [i a rectorului I[an“, a
spus profesorul Rusu. Totu[i, acesta
a ]inut s` comenteze, voalat, [i
recentele t`ieri salariale ale unor
angaja]i de la Cuza. „A[ vrea s` spun
c` recentele t`ieri salariale, [i aici
este un punct de vedere personal,
au lovit, din nefericire, tocmai \n cei
care aveau venituri foarte mici. Este

dureros c` consta]i acest lucru [i,
cei din conducere trebuie s` g`seasc`
o solu]ie legal`. Aici este directa
r`spundere a administra]iei de la
Cuza. Cred c` vorbim de o deficien]`
de viziune [i cum s` nu ai o perspectiv`
pentru ceea ce va urma [i e mai
pu]in vorba de un management
defectuos“, a mai completat pre[edintele
Senatului. Dincolo de toate acestea,
la aceast` \ntrunire au fost abordate
[i probleme ce ]in de cifra de
[colarizare, studii de licen]` [i masterat,
pentru anul universitar 2013 - 2014,
aceasta urmând s` aib` cifre
asem`n`toare cu cele din acest an,
dar [i validarea posturilor pentru cele
scoase la concursurile de promovare,
\nc` de luna trecut`. 

Ca o dovad` a st`rii generale de
tensiune, inclusiv din Senat, ieri, dou`
demisii au fost confirmate oficial.
Prima este total nea[teptat`, fiind

vorba de unul dintre oamenii care
au f`cut parte, \n primul mandat de
rector al lui I[an, din echipa de
prorectori. Este vorba de prof. univ.
dr. Constantin S`l`v`stru, de la Catedra
de Logic` [i Filosofie Sistematic` a
Facult`]ii de Filosofie [i {tiin]e Social
Politice. Acesta a ocupat pozi]ia de
prorector al UAIC, \n mandatul 2008-
2012, pe Programe Preuniversitare
[i de Licen]`. Al`turi de aceasta, [i
cea a prof. dr. Constantin Z`linescu
de la Facultatea de Matematic`. Acesta
a transmis un mesaj conducerii de
la Cuza, \n care a ]inut s` arate c`
se consider` inutil ca membru al
forului atâta timp cât opiniile sale
nu sunt respectate, iar luarea deciziilor
se face doar dup` cum crede Consiliul
de Administra]ie (CA) sau rectorul
I[an. 

Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro 

|n sec]ia de Terapie Intensiv` a Spitalului de Boli
Infec]ioase Ia[i, alte dou` persoane se zbat \ntre via]`
[i moarte. Pân` \n prezent au fost \nregistrate 54 de
cazuri de grip`, \n majoritatea situa]iilor fiind confirmat`
prezen]a virusului AH1N1. |n momentul de fa]`, un
tân`r \n vârst` de 34 de ani din jude]ul Neam] [i o
ie[eanc` de 65 de ani se afl` \n stare critic`, fiind
intuba]i [i ventila]i mecanic. Medicii sunt rezerva]i \n
ceea ce prive[te [ansele de supravie]uire, pân` acum
\nregistrându-se patru decese din cauza gripei porcine.
Acest val de pacien]i diagnostica]i cu grip` de tip A a
\nsemnat [i eforturi financiare uria[e din partea spitalului,
al`turi de volumul sporit de munc` din partea cadrelor
medicale. „Oscila]iile de temperatur` favorizeaz` prelungirea
sezonului gripal, astfel c` ne a[tept`m [i la alte cazuri
\n perioada urm`toare. Cheltuielile pe care le-a implicat
num`rul mare de pacien]i diagnostica]i cu grip` de tip
A au fost mult mai mari. Num`rul de spitaliz`ri de zi
a fost de 1396, fa]` de 1120 câte au fost prev`zute \n
contract, iar externa]i au fost 878 de bolnavi, fa]` de
642 prev`zu]i \n contract. De aici rezult` un num`r
suplimentar de 400 de pacien]i, care au ajuns \n unitatea
noastr`. Ne-am descurcat foarte greu cu aprovizionarea
cu reactivi, medicamente [i oxigen medical. Oxigenul
este foarte important la terapie intensiv` [i \nseamn`
un consum financiar considerabil. Majoritatea spitalelor
din regiunea Moldovei transfer` pacien]i c`tre spitalul
nostru, atunci când suspecteaz` c` este vorba de virusul
AH1N1. Nu putem refuza bolnavii [i din aceast` cauz`
nu ne putem limita contractul-cadru“, a precizat prof.
dr. Carmen Dorob`], manager Spital de Boli Infec]ioase

Ia[i. Pentru un bolnav diagnosticat cu grip`, spitalul
scoate din vistierie 1000 de lei pe zi, aici intrând
perfuziile, antibioticele, oxigenul, sondele. Proiectul noului
contract-cadrul a atras nemul]umiri [i \n rândul managerului
Spitalului de Infec]ioase, care \[i face griji cu privire la
finan]area pentru urm`toarele luni. „Suntem o clinic`
universitar` [i nu este posibil s` fim pe aceea[i linie
cu spitalul din Hârl`u din punct de vedere al tarifului
pe caz rezolvat. Am f`cut mai multe solicit`ri c`tre
Ministerul S`n`t`]ii, dar nu am primit niciun r`spuns.
Sper`m s` se fac` o anumit` departajare, pentru c`
indicele de complexitate a cazurilor (ICM) este de 1,2
iar pentru calculul la caz ponderat s-a f`cut un ICM de
1,08.  Solicit`m \n continuare o mai bun` tarifare pentru
cazurile ponderate“, a ad`ugat prof. dr. Carmen Dorob`].

Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro

Mâine [i poimâine (30 - 31 martie
2013 - n.r.), la Scoala Gimnazial`
Alexandru cel Bun din Ia[i, se va
desf`[ura Concursul de Creativitate
în Fizic` [i Tehnologii {tefan Procopiu
- etapa jude]ean`. La \ntrecere vor
participa peste o mie de elevi de
gimnaziu [i liceu, din toate [colile
jude]ului Ia[i. Printre partenerii
manifest`rii sunt: Inspectoratul {colar
al Jude]ului, Universitatea Alexandru
Ioan Cuza - Facultatea de Fizic`,
Universitatea Tehnic` (UTI) Gheorghe

Asachi - Facultatea de Mecanic`,
Facultatea de Electronic`, Telecomu -
nica]ii [i Tehnologia Informa]iei,
Facultatea de Inginerie Electric` [i
Informatic` Aplicat`. „Concursul are
ca scop stimularea creativit`]ii elevilor
în înv`]area fizicii, [tiin]elor [i
tehnologiilor înrudite, fiind conceput
pe [apte sec]iuni: I - Lucr`ri scrise,
a II-a - Tehnici de laborator, a III-a
- Grupuri de cooperare, a IV-a -
Referate [tiin]ifice, a V-a - Fizic`
aplicat`, a VI-a - Fizic` pe calculator

[i a VII-a - Compozi]ii pe teme
[tiin]ifice. Diplomele pe care le vom
oferi reflect` categorii de aptitudini
creative: Arhimede - perspicacitate,
Galilei - gândire experimental`, Coand`
- gândire tehnic`, Newton - gândire
analitic`, Einstein - originalitate [i
Procopiu, la care se cumuleaz` toate
punctajele de la celelalte sec]iuni“,
a declarat prof. Mihai Crauciuc,
directorul de la Alexandru cel Bun.  

Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro 

Concursul {tefan Procopiu, 
la {coala Alexandru cel Bun

Spitalul de Infec]ioase prime[te cazuri
de grip` porcin` pe band` rulant`

Pentru a marca Anul Mondial de
Lupt` |mpotriva Durerii Viscerale,
Asocia]ia de Algeziologie din România
organizeaz` la Ia[i Congresul Na]ional
de Durere sub egida Zilelor
Medicamentului, în perioada 30 mai

– 1 iunie 2013. Congresul este un
eveniment na]ional interdisciplinar,
creditat, la care sunt a[tepta]i peste
200 de medici interesa]i de studiul
[i managementul durerii, cu specialit`]ile
medicin` de familie, reumatologie,

neurologie, ginecologie, oncologie,
pediatrie [i medicin` intern`. Cu
aceast` ocazie, organizatorii [i-au
propus s` atrag` aten]ia asupra durerii
care apare în vecin`tatea sau la nivelul
organelor interne. Multe boli ale

ficatului, ale pl`mânilor [i ale rinichilor
sunt complet nedureroase [i singurele
simptome resim]ite de pacient sunt
cele derivate din func]ionarea anormal`
a acestor organe. 

Alina ACSINTE

Congresul Na]ional de Durere 2013, organizat la Ia[i

� Tensiuni din ce \n ce mai mari la nivelul
actualei conduceri a Universit`]ii Cuza 

� Ieri, rectorul Vasile I[an a prezentat raportul
legat de starea financiar` a institu]iei

� Aflat` \ntr-un moment extrem de greu din
cauza managementului defectuos al actualei
conduceri, recenta decizie a t`ierilor drastice ale
veniturilor unor angaja]i este comentat` extrem
de sugestiv de pre[edintele Senatului 

� „Cred c` vorbim de o deficien]` de viziune [i
s` nu ai o perspectiv` pentru ceea ce va urma“,
a spus prof. univ. dr. Constantin Rusu

prof. dr. Carmen Dorob`]

prof. univ. dr. Constantin Rusu

Boala afecteaz` \n special femeile
[i anual sunt depistate aproximativ
o sut` de cazuri din toat` regiunea
Moldovei. Bolnavii sunt diagnostica]i
la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu
(Neurochirurgie) din Ia[i pe baza
unor analize complexe de laborator,
iar unele dintre acestea sunt efectuate
la laboratoare private din cauz` c`
unitatea medical` nu \[i permite
costurile, dar [i datorit` num`rului
mic de pacien]i cu aceast` afec]iune
considerat` rar`. Miastenia gravis
sau boala „invizibil`“, cum mai este
numit` de medicii de specialitate,
este o boal` autoimun`. Impulsul
nervos nu se mai transmite la nerv,
fibra muscular` [i asta duce la
pierderea tonusului mu[chilor. O
criz` miastenic` poate determina
moartea pacientului. „Anual cred c`
avem \n jur de o sut` de pacien]i
din Moldova, inclusiv Ia[i, diagnostica]i
cu miastenia gravis. Este o boal`
autoimun` cauzat` de un defect
autoimun. Exist` ni[te anticorpi,
antireceptori penrtu acetilcolin`,
neurotransmi]`tor care ajut` la orice
tip de mi[care a corpului. Miastenia
gravis se manifest` prin oboseal`
sever` la repetarea unei anumite
mi[c`ri [i sl`biciunea mu[chilor
voluntari ai corpului. Pacientul se
treze[te \n plin` form` [i pe m`sur`
ce se mi[c`, obose[te foarte repede.
Pacientul ajunge nici s` nu mai
poat` vorbi, fiindu-i afecta]i diferi]i
mu[chi. Ca s` po]i vorbi, \nghi]i,
respira, mesteca se pun \n mi[care
anumi]i mu[chi. Mu[chii nu \nseamn`
numai cei care ne ajut` s` mi[c`m
bra]ele, picioarele, s` alerg`m.
Bolnavul ajunge \n situa]ia de a nu-
[i putea ]ine ochii deschi[i. Bolnavii

diagnostica]i cu miastenie gravis
pot avea probleme cu to]i mu[chii,
simultan sau pe rând. Este o boal`
rar`, care afecteaz` \n special femeile“,
a declarat dr. Florin Gr`mad`,
purt`tor de cuvânt la Spitalul Prof.
Dr. Nicolae Oblu.  

Tratamentul este extrem de
scump. Din luna februarie 2013,
Ministerul S`n`t`]ii suport` doar o
parte din costurile tratamentului,
bolnavii fiind \n imposibilitatea de
a-[i procura singuri celalalt` parte
a tratamentului. „Exist` program
na]ional prin care bolnavii primesc
gratuit tratamentul. Din februarie
se ramburseaz` o parte din tratament.
|n situa]ia \n care boala se graveaz`
din anumite motive, cum ar fi
infec]iile respiratorii, oprirea medica]iei
sau administrarea unor medicamente
pe care nu are voie s` le ia, pacientul
face a[a numita criz` miastenic`
care \i poate determina moartea.
Bolnavul trebuie s` fac` lunar cinci
[edin]e de plasmaferez`, adic` i se
schimb` tot sângele, iar costul unei
singure [edin]e este de 3000 lei.
De asemenea, un alt medicament
indispensabil acestor bolnavi este
Imunoglobulina, foarte scump, numai
un flacon ajungând la 4.000 lei.
Ace[ti blnavi pot muri oricând. Din
februarie lipse[te plasmafereza la
ace[ti pacien]i. Sub tratament, aceste
persoane pot duce o via]` normal`,
dar asta \nseamn` s` respecte cu
stricte]e indica]iile terapeutice“, a
spus dr. Florin Gr`mad`. Diagnosticul
[i tratamentul sunt stabilite numai
de medicul neurolog. 

Magda OLTEANU
magda@bzi.ro

Uciga[ul f`r` chip! Atac`
mai mult femeile [i le
poate provoca moartea



ECONOMIC4
Vineri, 29 martie

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

Mult contestatele afaceri cu
repartitoare au ajuns o man` de aur
pentru firmele care caut` \mbog`]irea
rapid` \ntr-un sistem aflat \n haos,
a[a cum se g`se[te sistemul centralizat
de termoficare al ora[ului la ora
actual`. Investi]ia ie[enilor f`cut` odat`
cu montarea aparatelor de m`sur`
nu s-a dovedit a fi deloc o investi]ie
pentru c`, \n cele mai multe cazuri,
locatarii care [i-au montat repartitoare
de costuri pl`tesc mai mult decât cei
care nu de]in astfel de aparate. 

Business-ul repartitoarelor din Ia[i
este condus de dou` mari companii:
Techem [i ISTA, iar o parte din pia]`
le revine boto[`nenilor de la Elsaco. 

Pentru fiecare repartitor, un ie[ean
pl`te[te aproximativ 2,5 lei \n fiecare
lun .̀ |n medie, exist` câte 3,5 repartitoare
de c`ldur` \n fiecare apartament din
Ia[i, iar acest lucru \nseamn` c`
aceste firme primesc câte 8,75 de lei
pe lun` de la fiecare locuin]`. La ora
actual`, \n Ia[i exist` circa 30 de mii
de apartamente care au montate
repartitoare [i doar 7 mii f`r`. F`când
un calcul simplu, peste 260.000 de
lei din banii ie[enilor se duc c`tre
aceste firme. De ace[ti bani, firma
de repartitoare ar trebui, conform
contractului, s` fac` citirea aparatului,
iar apoi \mp`r]irea consumului dat
de Dalkia Termo Ia[i. Cu toate acestea,
ie[enii sunt pu[i s` telefoneze singuri
la sediul firmelor pentru a informa
angaja]ii despre consumul f`cut \n

luna respectiv`. Mai mult, \mp`r]irea
consumului a ajuns o adev`rat` abera]ie,
ajungându-se \n cazuri \n care diferen]ele
dintre facturile venite pe dou`
apartamente cu consumuri identice
s` fie de 400 de lei.

Pia]a a fost
\mp`r]it` \n trei

Firma Techem este lider pe pia]a
ora[ului [i de]ine mai bine de 55 la
sut` dintre repartitoarele montate \n
apartamentele ie[enilor. „Techem a
calculat c`ldura la apartamentul meu
cu un cost de peste 600 de lei. Nici
nu au intrat la mine \n cas` s`
citeasc` [i mi-au spus c` la fiecare
repartitor am un consum de 2.500
de unit`i. La asocia]ia de proprietari
mi-au spus c` asta ar \nsemna mai
bine de un sfert din consumul de
pe bloc, dar mi-au explicat c` lor le
vine factura gata f`cut` de firma de
repartitoare [i nu se poate interveni.
Dar \n blocul meu sunt 16 apartamente,
13 racordate la CET [i doar 3 cu
centrale termice, cum a[ putea eu
s` consum un sfert din c`ldur`, iar
vecinilor s` le vin` facturi de 200
de lei?“, poveste[te Paul Havriliuc,
ie[ean ce locuie[te \n Nicolina.

Techem a fost la un pas s` fie
\nchis` \n anul 2009 din cauza
numeroaselor abateri s`vâr[ite \n
leg`tur` cu modul de \ntocmire a

facturilor de agent termic. Atunci,
inspectorii Oficiului Jude]ean pentru
Protec]ia Consumatorului (OJPC) Ia[i
au amendat firma cu 12.000 lei pe
motiv c` reprezentan]ii ei nu au
calculat corect consumul de energie
termic` la unele apartamente. 

ISTA are montate cam 30 la sut`
dintre aparatele de m`sur` care exist`
\n apartamentele ie[enilor. Reprezentan]ii
companiei motiveaz` obligativitatea
comisioanelor de citire care trebuie
pl`tite, \n func]ie de contractele
semnate, chiar [i de proprietarii
apartamentelor \nc`lzite cu centrale
termice. Aceste cazuri se \ntâlnesc
\n special la asocia]iile administrate
de Termo-Service. „Conform actului
adi]ional nr. 3 din 03.09.2008 \ncheiat
cu Asocia]ia de Proprietari, este
stipulat c` apartamentele contorizate
cu repartitoare cât [i cele necontorizate
trebuie s` achite serviciul de calcul

[i repartizare a consumurilor de
energie termic` lunar“, au precizat
oficialii companiei ISTA.

Firma Elsaco are cel mai mic
num`r de reclama]ii dintre toate
companiile de profil din ora[, \ns`
aceasta are [i cele mai pu]ine repartitoare
montate. Cele 18.000 de aparate
montate de c`tre firma din Boto[ani
reprezint` aproximativ 15 % din totalul
pie]ei ie[ene. „Noi reprezent`m o
cifr` destul de mic` \n Ia[i, monopolul
este luat de c`tre celelalte dou` firme.
Vreau s` punctez faptul c`, dac`
pre]ul gigacaloriei nu va sc`dea,
sistemul centralizat de \nc`lzire o s`
dispar`. Lumea se debran[eaz` din
ce \n ce mai mult, la noi vin cereri
de acest fel \n fiecare lun` pentru
c` cet`]enii nu mai pot pl`ti facturile“,
a explicat Sorin Cr`ciun, reprezentantul
Elsaco \n Ia[i. 

Vlad ALEXA

|nc` 100 de studen]i din Ia[i au
avut [ansa de a participa la stagiile
de practic` organizate de firma Mobilis
SRL. Societatea [i-a pus la dispozi]ie
toate resursele umane [i tehnice
pentru a le oferi tinerilor posibilitatea
de a intra \n contact cu un mediu
practic. Cele [ase stagii de practic`
s-au derulat din luna ianuarie a anului
trecut, \n cadrul proiectului
„Telecomunica]iile mai aproape de
studen]i“, finan]at prin POSDRU. |n
ciuda problemelor cu care s-au
confruntat programele derulate prin
POSDRU \n ultimele luni, iat` c`
acest proiect a fost un succes. |n
urma parteneriatului \ncheiat cu
Universitatea Tehnic` Gheorghe Asachi
din Ia[i, cei 100 de studen]i din
domeniul ingineriei electronice [i
telecomunica]iilor, pe lâng` practica
efectuat` \n cadrul firmei Mobilis,
au beneficiat [i de o subven]ie \n
valoare de 1.100 lei fiecare. Al]i 6
studen]i au fost premia]i câte 2.200
lei \n urma particip`rii la un concurs
de cuno[tin]e teoretice [i practice.
„|n luna februarie 2013 s-a finalizat
[i ultimul stagiu de practic` adresat
studen]ilor. Ace[tia s-au bucurat de
experien]a practic` \n  domeniul \n
care au studiat \n cadrul facult`]ilor
de profil, iar feedback-ul lor transmis
a fost unul \ncurajator cu privire la
ini]ierea \n viitor [i a altor programe
de acest gen pentru studen]i“, a
declarat Vasilic` Lungu, director
general al SC Mobilis SRL. De[i,
ini]ial prin proiect s-a propus ca 90
de studen]i s` poat` beneficia de
stagiile de practic`, pe parcursul

derul`rii acestora, datorit` cerin]elor
mari din partea studen]ilor, num`rul
grupului ]int` s-a m`rit pân` la 100.
„Am descoperit aici oameni profesioni[ti
cu mult` r`bdare [i dispu[i s` ne
arate lucruri pe care nu le [tiam [i
de care cu siguran]` m` voi lovi \n
cariera mea \n domeniul telecomuni -
ca]iilor. A fost un bun start pentru
mine, am \nv`]at ce \nseamn` respon -
sabilitatea dar [i satisfac]ia de a
experimenta lurcruri noi [i totodat`
utile \n dezvoltarea unei cariere \n
domeniu“, a precizat Cristina L., una
dintre studentele care au beneficiat
de acest proiect. Acesta este cel 
de-al doilea proiect derulat de firma
SC Mobilis SRL Ia[i. |n cadrul
programului intitulat „Facilit`m tranzi]ia
spre primul loc de munc` relevant“,
al]i 100 de studen]i ai Universit`]ii
Al. I. Cuza din Ia[i au avut [ansa
s` participe la stagiile de practic`
din cadrul firmei. 

M`d`lina OLåERU
madalina@bzi.ro 

Re]eta firmelor fantom\
care s-au apucat 
de jefuirea ie[enilor

~nc\ 100 de studen]i au `nv\]at
despre telecomunica]ii la
firma Mobilis

O companie româneasc` de
renume [i-a b`tut joc de unul dintre
clien]ii s`i din Ia[i. Aceasta a refuzat
timp de un an s` \nmâneze ie[eanului
contractul de asigurare \ncheiat,
apoi i-a oferit un contract cu file
lips`, dup` care a eliberat un alt
contract, \ns` care apar]inea unei
alte persoane. Petru B., din localitatea
Valea Adânc` din Ia[i, a \ncheiat
\n 2011 o poli]` de asigurare de
via]` la Asirom Viena Insurance
Grup SA, pe o perioad` de 5 ani
de zile. Acesta a achitat pân` \n
prezent lun` de lun` câte 41,9.
B`rbatul s-a adresat Protec]iei
Consumatorilor cu o plângere
\mpotriva companiei \n care a precizat
c` i-au fost \nmânate contractul de
asigurare [i poli]a abia dup` un an
de zile. Dup` mai multe insisten]e,
reprezentan]ii Asirom i-au eliberat
un contract doar pe jum`tate. Acesta
avea lips` paginile 2,4,6, 8 [i nu
con]inea mai multe prevederi absolut
necesare precum semn`turile de pe
fiecare pagin`, lipsa dobânzilor [i
a comisioanelor de administrare.
B`rbatul nu avea habar ce sum`
trebuia s` primeasc` \n final, la
expirarea contractului. Dup` ce a
solicitat eliberarea unui duplicat
complet al contractului, ie[eanului
i s-a oferit un contract care apar]inea
\ns` unei alte persoane. Conform
comisarilor de la OPC, pe contract
era scris de mân` numele lui Petru
B, dup` ce numele titularului
contractului fusese t`iat cu pixul.
„Asirom Viena Insurance Grup SA
a fost sanc]ionat` cu amend`
contraven]ional` \n cuantum de

5.000 lei. Aceasta a fost aplicat` \n
urma reclama]iei formulate de un
consumator care ne-a sesizat cu
privire la deficien]e \n derularea
rela]iilor contractuale cu acea societate.
Concret, se reclam` faptul c`, la
momentul \ncheierii contractului,
societatea nu i-a eliberat integral
toate anexele la contract, astfel \ncât
acesta nu a luat la cuno[tin]` de
modul \n care se vor derula rela]iile
\ntre p`r]i, neavând cuno[tin]` de
anumite comisioane“, a declarat
Marian Grigora[, comisar [ef al
Comisariatului Regional pentru
Protec]ia Consumatorilor Regiunea
Nord-Est. 

Asirom
ancheteaz` cazul 

Contacta]i telefonic, reprezentan]ii
din Bucure[ti ai companiei Asirom
Viena Insurance Grup SA au precizat
c`, \n momentul de fa]`, este
declan[at` o anchet` intern`. |n
cazul \n care vor exista suficiente
date care s` arate c` personalul
ie[ean al societ`]ii este \n culp`,
acesta va fi sanc]ionat. „Am deschis
o anchet` intern`, suntem \n cercet`ri.
|n momentul \n care aceasta se va
finaliza, fie vom lua m`suri disciplinare
\mpotriva angaja]ilor no[tri din Ia[i,
fie vom contesta procesul-verbal \n
instan]`. Oricum, amenda a fost
deja pl`tit`“, a declarat C`t`lina
Ciornei, specialist PR al Asirom
Viena Insurance Grup SA. 

M`d`lina OLåERU
madalina@bzi.ro

O celebr` companie 
de asigur`ri a fost
sanc]ionat` ustur`tor
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Guvernul se plânge c` nu are bani
de pensii [i de salarii [i cu atât mai
pu]in pentru investi]ii. Cu toate acestea,
institu]iile statului nu fac nici un efort
s` ia fondurile necesare de la cei care
datoreaz` sume de bani bugetului. Firmele
controlate de D`nu] Prisecariu datoreaz`
bugetului statului peste 130 de miliarde
lei vechi. Ceea ce este revolt`tor se
refer` la faptul c` aceste datorii s-au
acumulat pe parcursul mai multor ani,
f`r` ca Finan]ele sau Garda Financiar`
s` ia m`suri. Cele mai mari datorii se
\nregistreaz` la Construct Design SRL,
societate cu ajutorul c`reia Prisecariu a
ridicat mai multe cl`diri \n municipiul
Ia[i, printre care [i un bloc de locuin]e
cu 10 etaje, pe strada Otilia Cazimir
num`rul 15. De altfel, blocul a apar]inut
chiar acestei firme care a vândut
apartamentele pe bani frumo[i. {i, de[i
firma a \ncasat milioane de euro din
vânzarea apartamentelor, la bugetul statului
nu a ajuns mare lucru. |n prezent, aceast`
societate comercial` se afl` \n insolven]`,
iar recuperarea banilor statului mai poate
a[tepta. Prisecariu a spus \n mai multe
rânduri c` nu are nicio leg`tur` cu
aceast` fim`. |ns` o controleaz` prin
interpu[i. Una dintre persoanele ac]ionare
la aceast` firm` se nume[te Olte]ia Dabija,
[i de]ine 81 la sut` din ac]iunile societ`]ii
comerciale. Aceea[i persoan` este ac]ionar
[i la Tele M. |n plus, Olte]ia Dabija a
fost trimis` \n judecat` al`turi de Prisecariu
\ntr-un dosar de corup]ie instrumentat
de DNA. |n cele din urm`, judec`torii
i-au achitat. Moldova Universal SA, o
alt` firm` controlat` de Prisecariu, are

datorii la bugetul de stat de 17 miliarde
de lei vechi. La aceast` societate comercial`,
afaceristul de]ine 71 la sut` din ac]iuni.
O alt` firm` controlat` de Prisecariu,
Moldova Marketing [i Management,
de]ine 25 la sut` din ac]iuni.

Dosar penal
\ngropat?

SC Alimentara SA, societate comercial`
la care D`nu] Prisecariu de]ine \n prezent
55 la sut` din ac]iuni, are datorii la
bugetul de stat de 22,7 miliarde de lei
vechi. Despre modul \n care Prisecariu
[i ga[ca aciuat` acum \n jurul Ziarului
de Ia[i au luat cu doi lei cele peste 60
de spa]ii comerciale [i dup` aceea 
le-au vândut cu milioane de euro, cotidianul
BUN~ ZIUA IA{I a relatat \n mai multe
rânduri. Indivizii de la Ziarul de Ia[i,
care l-au ajutat pe Prisecariu \n aceast`
„combina]ie“, sunt Alexandru L`zescu,
Cezar Caluschi [i Toni Hri]ac, redactorul
[ef. Referitor la „privatizarea“ Alimentara
SA, DNA Bucure[ti a demarat \n urm`
cu 6 ani o anchet` care nu a fost finalizat`
nici ast`zi. Toni Hri]ac a ob]inut dou`
spa]ii comerciale \n urma acestei privatiz`ri:
unul pe [oseaua Nicolina nr. 116, bloc
1011, compus din mai multe magazine,
respectiv C1- 169 metri p`tra]i, C2 - 247
metri p`tra]i. Cel`lalt spa]iu comercial
ob]inut de Toni se afl` pe strada Bucium
nr. 17, bloc B1, \n suprafa]` de 212
metri. Alte zeci de spa]ii au fost vândute
de Cezar Caluschi, cel care se d` acum
drept „ambasador“ al Ia[ului. O alt` firm`

a lui Prisecariu, care are datorii mari la
buget, dar de unde probabil statul nu
va mai recupera nimic, este Xenon Servicii
Grup SA. Firma are datorii de 13 miliarde
lei vechi la bugetul statului [i se afl`
\n lichidare. La aceast` societate comercial`
mai sunt ac]ionari: Mihaela Ambrono,
Mircea Arsene, Corneliu Dan Codreanu,
Simon Iancu [i Ioan Sun`. Postul de
televiziune Tele M, bâta care-i atac` pe
to]i adversarii lui Prisecariu, are datorii
de 7 miliarde lei vechi la bugetul statului.
De altfel, nici m`car salaria]ii nu mai
sunt pl`ti]i la acest post de televiziune,
ba chiar au \nceput s` protesteze prin
post`ri pe internet. La Tele M mai sunt
ac]ionari Costel Bujorean, Olte]ia Dabija,
Aurora F`lcu]`, Moldova Universal SA
[i SC Alimentara SA. {i societ`]ile
imobiliare ale lui Prisecariu, BSR Estate
[i Equity Estate SRL, au datorii la stat,
de[i acestea au tanzac]ionat terenuri [i
cl`diri de milioane de euro. O parte din
aceste firme au ob]inut e[alon`ri sau
amân`ri la plat`, iar \n cele din urm`,
statul nu [i-a recuperat to]i banii. 

Sorin PAVELESCU
sorinp@bzi.ro

� {i-a pornit afacerea \n urm` cu 53 de ani 

� Poate pentru unii este greu de crezut c` \n ziua
de ast`zi po]i ocupa un loc printre cei mai boga]i
români din munc` cinstit` 

� |n epoca de aur a reu[it s` strâng` o  avere
colosal`, care a stârnit invidia partidului 

� A demonstrat c` banii au fost strân[i cu
sudoare, dar au obligat-o s` dea statului o sum`
destul de mare

Unul dintre cei mai cunoscu]i lideri
politici din România, un personaj
extrem de controversat, a fost
chemat la audieri la Curtea de Apel
Ia[i, \ns` a trimis o adres` prin care a
anun]at c` nu se poate prezenta.
Dosarul \n care este implicat Marian
Opri[an a ajuns prin str`mutare la
Ia[i, \ns` con]ine o serie de informa]ii
explozive despre unii dintre cei mai
influen]i oameni din zona Vrancei [i a
Gala]iului

Magistra]ii ie[eni au pe mas` unul dintre cele
mai importante dosare de corup]ie din România.
Este vorba despre un dosar care prive[te faptele
de corup]ie comise de unii dintre cei mai influen]i
oameni din Vrancea [i Gala]i, oameni politici,
procurori, avoca]i, afaceri[ti sau func]ionari ai
statului. Unul dintre numele sonore implicate \n
acest dosar este cel al lui Marian Opri[an,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Vrancea, unul
dintre cei mai importan]i lideri politici din România.
|n urm` cu dou` zile, acesta trebuia s` fie audiat
de judec`torii de la Curtea de Apel Ia[i, \ns` nu
s-a prezentat. Procurorii de la Direc]ia Na]ional`
Anticorup]ie (DNA) l-au audiat pe Marian Opri[an
\n faza de urm`rire penal` \n calitate de martor,
iar acum instan]a de judecat` trebuie s`-l audieze
\n mod nemijloc. Opri[an se afl` \n rela]ii apropiate
cu o parte din cei trimi[i \n judecat` \n acest
dosar [i declara]ia lui are o importan]` destul
de mare \n luarea unei decizii. Unul dintre cei
trimi[i \n judecat` este chiar Alexandru B`lan,
avocat \n Baroul Gala]i, ap`r`torul lui Opri[an \n
mai mult procese. Al`turi de avocatul men]ionat
a fost trimis \n judecat` [i Dinu Gâlc`, procurorul
general al Parchetului Cur]ii de Apel Gala]i, \ns`
\n timpul acestui proces, acesta a decedat. Având
\n vedere calitatea lui Gâlc`, ini]ial procesul s-a
judecat la |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, dup`
care a fost transferat la Curtea de Apel Gala]i
atunci când a murit acesta, iar de acolo a fost
str`mutat la Ia[i. Al`turi de cei men]iona]i au
mai fost trimi[i \n judecat` [i Vasile Bogdan,
patronul hotelului Unirea din Foc[ani, Petric`
Tudose, fostul director al Direc]iei Silvice Foc[ani,
omul de afaceri Costel Pohrib, notarul public
Dumitru Cozma, agentul de poli]ie Alexandru

{erban [i Lili Dediu, directorul unui ziar din
Gala]i. Acuza]iile principale din acest dosar sunt:
trafic de influen]`, [antaj, fals \n declara]ii \n
form` continuat`, instigare la fals [i participa]ie
improprie la uz de fals.

Acuza]iile

Unul dintre cele mai importante aspecte ale
acestui dosar vizeaz` rela]ia dintre Vasile Bogdan,
administratorul SC Ciscom SRL Foc[ani [i procurorul
general Gâlc`. Cei doi erau prieteni, iar procurorii
anticorup]ie sus]in c` omul de afaceri \l mituia
pe procuror cu mese la restaurant. „În perioada
februarie - iulie 2009, inculpatul Gâlca Dinu,
procuror general al Parchetului de pe lâng` Curtea
de Apel Gala]i, a pretins, a acceptat promisiunea
oferirii [i a primit de la inculpatul Bogdan Vasile,
administrator al S.C. Ciscom S.R.L. Foc[ani,
diverse foloase necuvenite (cum ar fi mese gratuite
la restaurant [i produse alimentare în valoare de
3.200 lei) în scopul de a-i determina pe func]ionarii
Prefecturii Vrancea s` elibereze în favoarea
inculpatului Bogdan Vasile un titlu de proprietate
pentru un teren în suprafa]` de 15 ha, situat în
intravilanul municipiului Foc[ani. Eliberarea actului
respectiv urma s` se realizeze în detrimentul
altor persoane îndrept`]ite s` primeasc` titlul de
proprietate respectiv“, au sus]inut procurorii \n
rechizitoriul trimis pe masa judec`torilor. „În
perioada aprilie - iunie 2009, inculpatul Gâlc`
Dinu a acceptat promisiunea oferirii [i a primit
foloase necuvenite de la inculpatul Tudos` Petric`,
promi]ându-i c` va ob]ine men]inerea sa în func]ia
de director coordonator sau cel pu]in de director
coordonator adjunct la Direc]ia Silvic`, prin
influen]a pe care o are asupra unor func]ionari
publici. Interven]ia s-a realizat prin intermediul
inculpa]ilor Popescu Ion [i Balan Alexandru [i a
avut drept consecin]` men]inerea lui Tudos`
Petric` în func]ia respectiv`“, au mai ar`tat
anchetatorii. La termenul care a avut loc \n urm`
cu dou` zile, nici acuza]ii nu s-au prezentat,
invocând condi]iile meteo nefavorabile.

C`t`lin BOACNå
catalinb@bzi.ro

Poate fi considerat` una dintre
cele mai de succes femei din România.
Nu a terminat vreun master \n afaceri
interna]ionale la vreo facultate cunoscut`
din Occident. Nu a urmat nici m`car
cursurile vreunei facult`]i din România.
Nici pe cele ale vreunei firme de
antreprenoriat. Cu toate acestea, timp
de 53 de ani a dezvoltat o afacere
care i-a adus o avere colosal`, dar
[i respectul celor din jur. Cu banii
strân[i \n primii ani, [i-a ridicat o
vil` [i [i-a cump`rat o  ma[in` de
lux la acea vreme. So]ul [i-a dorit o
nevast` casnic`. Succesul afacerii l-
a determinat, \ns`, s`-i fie al`turi, s`
o \ncurajeze [i s` o ajute tot timpul.
{i totul a \nceput din n`ruirea unui
vis de adolescent`.

{i-a dorit s`
devin` sopran`

La 13 ani, Aurica Doroftei \[i
dorea cu ardoare s` devin` sopran`.
S-a prezentat la examenul de admitere
de la [coala Conservatorului. F`r`
pic de trac, a ajuns \n fa]a comisiei
unde [i-a sus]inut num`rul muzical.
A ob]inut nota 10 plus. „Era ca [i
cum mi s-ar fi deschis por]ile viitorului.
Visam la prima apari]ie pe scen`, la

aplauze, la co[ul de flori pentru
sopran`“, a spus, n`p`dit` de amintiri,
Aurica Doroftei. Visul s-a n`ruit, \ns`,
ca un castel de nisip. Mama ei s-a
\mboln`vit [i tratamentul a luat bruma
de bani pe care \i avea familia. Nu
mai aveau cum s` o ]in` \n [coala
unde nu pusese nici m`car piciorul.
Dar la care fusese admis` cu brio.
„Au venit profesorii din comisie la
noi acas` pentru a-i ruga pe ai mei
s` m` lase la [coal`. Nu aveam bani,
a[a c` am renun]at la cariera mea“,
a spus Aurica. Din visul copil`riei a
r`mas co[ul cu flori. Dup` doi ani,
tân`ra a decis s` transforme „co[ul
cu flori“ \ntr-o afacere proprie.

Primii bani
câ[tiga]i i-au adus
o satisfac]ie
enorm`

„Mi-am f`cut col]ul meu de gr`din`.
Am \nceput s` cultiv flori [i chiar
s` aduc \n gr`dina mea soiuri noi“,
poveste[te Aurica despre debutul
afacerii \n urm` cu 50 de ani. La 18
ani s-a c`s`torit. So]ul lucra ca [ofer
la {coala de surdo-mu]i. „Avea un
salariu de 1601 lei [i mi-a spus c`

nu voi fi nevoit` s` muncesc niciodat`.
Cum s` tr`ie[ti cu acei bani?“, s-a
\ntrebat Aurica. Dragostea fa]` de
flori nu a putut fi \n`bu[it`, a[a c`
femeia s-a decis s`-i arate so]ului c`
poate câ[tiga mai mul]i bani decât
el. „Munceam zi lumin`. F`ceam
propriile r`saduri, le plantam, culegeam
florile [i mergeam \n Pia]a Independen]ei
s` le vând. A fost foarte greu la
\nceput, dar eram tân`r`, nu-mi p`sa
de oboseal`. Primii bani câ[tiga]i 
mi-au adus o satisfac]ie enorm`.
Puteam s` sus]in familia, puteam s`
am proprii mei bani“, a spus Auric`
Doroftei. Dup` pu]in timp, „finan]ele“
casei erau atuul femeii. So]ul nu a
putut decât s` o ajute [i s` o sprijine.
„Eu mergeam s` vând flori, iar el le
culegea. De multe ori nu mai ajungeam
la pia]`. Mergeam cu bra]ele pline
de flori pe trotuar [i oamenii se
\mbulzeau ca s` le cumpere. M`
\ntorceam acas`, culegeam altele [i
plecam din nou spre pia]`. Aveam
deja clien]i fideli care m` a[teptau
la taraba mea. Spuneau c` am cele
mai frumoase flori [i numai de la
mine vor s` cumpere“, a povestit
femeia. Iar banii au \nceput s` curg`.
{i odat` cu banii, a venit [i invidia
vecinilor.

„Nimeni cu
asemenea mâini
nu poate fura“, a
spus judec`torul

Prin anii ‘70, deja prinsese cheag.
Afacerea se dezvolta aproape de la
sine. Banii erau din ce \n ce mai
mul]i. 

Florile \i umpleau toat` ziua.
Cultiva toate soiurile cunoscute. |n
Pia]a Independe]ei, VIP-urile de atunci
f`ceau coad` la taraba Auric`i. Totul
mergea cum nu se poate mai bine.
„Pân` \n 1976, nu a trebuit s` pl`tesc
impozit. |n acel an, s-a introdus taxa
pe flori. Am pl`tit 32.000 de lei impozit
la stat \n primul an. Dar am [i câ[tigat
foarte bine“, a povestit femeia. Iar
din câ[tig [i-a cump`rat o ma[in`,
Skoda 120L, un adev`rat lux \n acele
timpuri. {i a \nceput [i construc]ia
unei vile \n Dancu, acolo unde avea
gr`dina. Prima vil` din zon` a atras
invidia vecinilor. |n 1985 casa era
deja ridicat`. Terminaser` parterul \n
totalitate, iar etajul era finisat, dar
nemobilat. „|n prima zi de Cr`ciun
au venit ofi]erii de la economic, cu
cei de la finan]e [i cu al]i inspectori.

Mi-au spus c` nu se poate ca o cas`
ca a mea s` fie construit` din bani
cura]i. Au f`cut inventarul la toate
lucrurile [i mi-au cerut tot felul de
chitan]e. Noi am construit casa cu
o firm` de construc]ii, pe baz` de
contract. Aveam toate actele \n regul`“,
a spus femeia. A urmat inevitabilul
proces. Zile \n [ir, lacrimile s-au
rostogolit pe obrajii Auric`i. Sim]ea
cum se n`ruie totul. Nu furase nimic
\n via]a ei, câ[tigase doar prin sudoare,
dar invidia altora p`rea s` aib` câ[tig
de cauz`. „Am intrat \n sala de proces
[i judec`torul s-a uitat la mâinile
mele. Erau cr`pate de munc`, negre
acolo unde p`trunsese p`mântul adânc
sub cr`p`turi. S-a uitat le mine [i a
spus c` nimeni care are asemenea
mâini nu poate fura sau delapida. {i
a[a s-a \ncheiat procesul. Am fost
absolvit`“, a sus]inut femeia. Anul
urm`tor, tot de Cr`ciun, povestea 
s-a reluat. Procesul l-a avut la acela[i
judec`tor, care a \nceput s` zâmbeasc`
atunci când a v`zut acuza]iile. La
primul termen s-a finalizat [i odiseea
ilicitului pentru Aurica Doroftei. Iar
pe vila din Dancu scrie: Vila Aurica,
numele femeii, cea care a muncit cel
mai mult pentru cas`. 

La 76 de ani
inten]ioneaz` s`
renun]e la afacere

Nimic nu tr`deaz` cei 75 de ani
pe care i-a \mplinit. Poate doar mersul
domol. Nu a mers la vreun salon de
\nfrumuse]are sau de tratamente. Ceea
ce \i men]ine tonusul este munca zilnic`
[i dragostea fa]` de flori, neschimbat`
de peste 60 de ani de când a \nceput
s`-[i amenajeze propria gr`din`. Acum
se poate mândri cu soiuri pe care al]ii
nu le au \n gr`dini. „Am pierdut anul
acesta aproape 5.000 de gladiole. Au
\nghe]at din cauza gerului din aceste
zile. Nu mai pot s` muncesc cum
lucram \n tinere]e. So]ul meu are 82
de ani [i abia \[i duce zilele. Dar mai
am multe alte r`saduri preg`tite. Meseria
de florar adev`rat, cel care \[i cultiv`
singur florile, nu prea mai renteaz`.
M` gândesc ca de la anul s` m` retrag,
s` r`mân doar cu gr`dina, f`r` a mai
vinde flori“, ne-a spus Aurica Doroftei.
Dar chiar [i a[a, femeia sus]ine c` nu
va renun]a la gr`dina ei pentru nimic
\n lume. Singurul copil, un b`iat, nu
a mo[tenit dragostea de flori a mamei.
A ales alt` meserie, la fel de b`noas`. 

Vasile MIRON

O ]`ranc` din Ia[i
poate intra \n 
Top 300

Dosar exploziv la Ia[i! Unul dintre
cei mai puternici lideri politici
din România, chemat la audieriFirmele controlate de D`nu] Prisecariu datoreaz` bugetului

statului 130 de miliarde lei vechi [i institu]iile statului nu mi[c`
niciun deget. Firma Construct Design SRL are de \napoiat statului
peste 70 de miliarde lei vechi, dar Ministerul de Finan]e se va
alege cu praful de pe tob`, deoarece societatea comercial` a fost
b`gat` \n insolven]`. O alt` firm` a lui Prisecariu, Xenon Servicii
Grup SA, a \nregistrat o datorie de peste 13 miliarde de lei vechi la
bugetul de stat. Postul de televiziune Tele M, ciomagul care \i
love[te pe cei care \ncurc` afacerile lui Prisecariu, are datorii de
peste 7 miliarde lei vechi

La acest individ stau ascun[i 
3 milioane de euro din banii statului

D`nu] Prisecariu

Aurica Doroftei



Cafeneaua cu specific libanez, un
ambient perfect dimineata pentru o
cafea si mic dejun, pentru intalniri

de afaceri, iar seara pentru o
narghilea cu diferite arome, pune 

la dispozitia clientului gustari
calde si sandvisuri.

Rezervari la nr. de tel.: 
0232-222229.
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B`ncile au anun]at BNR c` \n
cursul dimine]ii de joi s-au \nregistrat
cereri de la popula]ie pentru spargeri
de depozite, a afirmat guvernatorul
b`ncii centrale, Mugur Is`rescu, care
le transmite clien]ilor cu economii
de sub 100.000 de euro c` nu au
motive s` ac]ioneze \n acest sens.
„Nu este un motiv de spargere a
depozitelor. |n cursul dimine]ii am
primit [tiri c` unii au \nceput s`-[i
scad` depozitele, dac` au mai mult
de 100.000 de euro e treaba lor“, a
spus Is`rescu. 

Guvernatorul BNR a ar`tat c`
100.000 de euro, suma garantat`
pentru un deponent la o banc`,
reprezint` o sum` mare pentru o
]ar` ca România.

„Avem garantat` aceast` sum`.
Avem inclusiv mi[carea rapid` a
acestor depozite \n alte b`nci care
func]ioneaz`, cu distribuirea ulterioar`
la ghi[ee“, a continuat Is`rescu.

|n cazul b`ncilor cu capital cipriot,
Is`rescu a ar`tat c` activele acestora
reprezint` doar 1,3% din totalul activelor
bancare, iar toate depozitele de la
Marfin România, banc` al c`rei ac]ionar

majoritar - Popular Bank of Cyprus
va fi lichidat, are depozitele integral
garantate.

Mugur Is`rescu a mai spus c`
ar fi penibil s` dea sfaturi boga]ilor
pentru c` oamenii care au de plasat
peste 100.000 de euro [tiu cum s`-
[i gestioneze lichidit`]iile, fiind mult
mai preocupa]i de protejarea averii
[i mai aviza]i.

„Noi nu avem grija marilor
de]in`tori de fonduri lichide, sunt
pu]ini [i v` asigur c` au grij` de
banii lor. Poate este vorba de vreo
11.000 de oameni. Dac` ai mai mult
de 100.000 de euro ai o grij`, o
bucurie dar [i o grij`, dac` \i mai
]ii [i lichizi (...) \ndemn popula]ia
[i lumea s` nu ne facem griji de
banii lor, au ei grij` de banii lor,
d-aia i-au [i acumulat (...) Pentru
cei cu peste 100.000 de euro n-am
sfaturi, pentru c` nu vreau s` m`
pun \n situa]ia penibil` de a da
sfaturi unui om bogat. Dac` a [tiut
s` fac` ace[ti bani, [tie [i s`-i
administreze“, a spus Is`rescu.
Guvernatorul BNR a ar`tat c` nu
vede necesar` o dezbatere public`

prin care s` fie date sfaturi românilor
care au bani. „S` ]ii lichidit`]i de
peste 100.000 de euro nu-[i permit
prea mul]i (...) Nu aici e grosul
popula]iei, dac` sunt 11.0000 – 12.000
de oameni“, a spus Is`rescu.

A doua banc` din Cipru prezent`
\n România, Bank of Cyprus, de]ine
0,7% din totalul activelor la nivelul
sectorului bancar românesc.

Vicepre[edintele Raiffeisen Bank
James Stewart a declarat joi c` unii
clien]i de la b`nci mici din România,
printre care b`nci cipriote [i elene,
au mutat \n ultimele 10 zile depozitele
la institu]ii de credit mai mari,
considerându-le mai sigure.

Autorit`]ile cipriote au convenit

recent un acord cu FMI [i Comisia
European` pentru \mprumuturi de 10
miliarde euro [i care prevede pierderi
pentru deponen]ii cu peste 100.000
de euro de la cele mai mari dou`
b`nci ale ]`rii. Cyprus Popular Bank
(Laiki) va fi \nchis`, iar depozitele
de la cea mai mare banc`, Bank of
Cyprus, vor \nregistra pierderi \n
cadrul unui proces de restructurare.
Depozitele din Cipru sunt garantate,
la fel ca [i \n România [i restul UE,
\n limita a 100.000 de euro, \ns`
pentru sumele ce dep`[esc acest
prag, pierderile s-ar putea situa la
40%, \n urma condi]iilor impuse de
statele zonei euro pentru un pachet
de \mprumuturi externe.

Premierul Victor Ponta a declarat,
joi, la Drobeta Turnu Severin, c`
printre priorit`]ile sale ca ministru
interimar al Justi]iei se afl` [i g`sirea
de mijloace prin care magistra]ii
„s` pl`teasc` [i ei“ atunci când
gre[esc.

„Dac` nu reu[im s` rezolv`m
ce nu s-a rezolvat de un an de zile,
s` avem procuror [ef DNA, procuror
general, stabilitate, s` mergem mai
departe cu ideea de implementare
a codurilor [i, din punctul meu de
vedere, nu doar cât o s` fiu ministru,
dar [i prim-ministru, cred c` trebuie
s` facem o adev`rat` reform` \n
Justi]ie, care n-a fost f`cut` niciodat`.
S` se termine procesele mult mai
repede, s` coste cât mai pu]in, \n
a[a fel \ncât s` aib` acces [i oamenii
simpli, nu doar cei care au bani
de avoca]i. {i trei: când gre[esc,
magistra]ii s` pl`teasc` [i ei. Astea
sunt cele trei lucruri pe care nu
le-a f`cut nimeni, evident nu le-a
f`cut domnul B`sescu, pentru c`
pentru el era important cine este
[ef peste procurori“, a spus Victor
Ponta, la Drobeta Turnu Severin.

Referitor la afirma]ia potrivit
c`reia procesele trebuie s` dureze
mai pu]in, Victor Ponta a dat ca
exemplu cazul fostului pre[edinte
al Consiliului Jude]ean Gorj, Nicolae
Mischie, care a fost condamnat
dup` zece ani de la \nceperea
procesului. 

„L-au condamnat pe domnul
Mischie al meu de la Gorj, dup`

zece ani. Care este efectul pentru
popor? Dup` zece ani am [i uitat
ce a f`cut de fapt“, a spus Victor
Ponta.

De asemenea, \ntrebat despre
declara]ia pre[edintelui CJ Cara[-
Severin, Sorin Frunz`verde (PNL),
care a spus c` nu ar mai fi bani
de pensii [i salarii, Victor Ponta a
afirmat c`: „Din momentul \n care
a explicat c` dumneavoatr` l-a]i
\n]eles gre[it (n.r. - reporterii), c`
de fapt nu a zis c` nu sunt bani
de pensii [i salarii, sigur c` m-am
\mp`cat, e important când vorbim
de lucruri importante s` vorbim
serios“. Mona Pivniceru [i-a \naintat
demisia de la conducerea Ministerului
Justi]iei, dar demisia [i decretul
preziden]ial de reglementare a
interimatului vor fi publicate \n
Monitorul Oficial dup` publicarea
actelor normative aprobate de Guvern
cu avizul ministrului, a anun]at
premierul Victor Ponta. Mona
Pivniceru a fost numit`, mar]i,
judec`tor la Curtea Constitu]ional`,
\n urma votului dat de plenul
Senatului.

Premierul Ponta va prelua
interimar conducerea Ministerului
Justi]iei. Premierul a anun]at c`, \n
calitate de ministru interimar al
Justi]iei, inten]ioneaz` s` se \ntâlneasc`
la \nceputul s`pt`mânii viitoare cu
pre[edintele Traian B`sescu, iar
mar]i s` discute [i cu sec]ia de
procurori a CSM despre noii procurori
pentru [efia Parchetului [i a DNA.

Ponta:
„Când
gre[esc
magistra]ii,
s` pl`teasc`
[i ei“

Vicepremierul Liviu Dragnea a
declarat joi c` \n curând se vor
debloca angaj`rile din sistemul de
stat, iar angaj`rile se vor vor face
\n regim de unu la unu. „Trebuie
s` adopt`m rapid m`sura asta,
pentru c` sunt foarte multe institu]ii
locale care nu mai au suficient
personal [i ajung la situa]ii nepermise,
sunt prim`rii care mai au trei sau

patru angaja]i, cu primar cu tot [i
le este foarte greu s` func]ioneze.
Nu va fi o m`sur` singular`, lucr`m
la un pachet, \n a[a fel \ncât \n
paralel s` debloc`m angaj`rile, s`
continu`m procesul de sc`dere a
cheltuielilor cu personalul, bunurile
[i serviciile din institu]iile centrale“,
a spus Dragnea, la Palatul
Parlamentului. 

Angaj`rile \n sistemul
bugetar se vor face \n
regim de unu la unu

Pre[edintele rus Vladimir Putin, Comandantul Suprem al
For]elor Militare ale Federa]iei Ruse, a ordonat joi desf`[urarea
unor „exerci]ii militare de anvergur` extraordinare \n regiunea
M`rii Negre“, informeaz` Itar-Tass.

„La orele 4 diminea]a, ministrului ap`r`rii i-a fost adus un
plic, care con]inea ordinul corespunz`tor“, a anun]at secretarul
de pres` al pre[edintelui Putin, Dmitri Peskov. Potrivit lui Peskov,
\n aceste manevre militare vor fi angrenate 36 de nave militare,
desf`[urate \n Sevastopol [i Novorossiisk, precum [i unit`]i ale
avia]iei. „|n total, pân` la 7.000 de militari“, a spus Peskov. 

Peskov a subliniat c`, „\n conformitate cu practica interna]ional`,
participarea la exerci]ii a unui num`r de pân` la 7.000 de militari
nu necesit` \n[tiin]area preventiv` a partenerilor, inclusiv din
cadrul NATO“. „|n cadrul practicii interna]ionale, acesta este
dreptul suveran al fiec`rei ]`ri, de a desf`[ura exerci]ii militare
planificate sau extraordinare“, a spus Peskov. Purt`torul de
cuvânt al lui Putin a precizat c`, \n afar` de nave maritime, la
manevre vor lua parte „par]ial avia]ia rus`, trupele de desf`[urare
rapid`, infanteria marin`, for]e cu destina]ie special` GRU“.
Peskov a declarat c` „navele au ie[it deja din Sevastopol“. 

„Este planificat ca \n timpul exerci]iilor s` aib` loc o desantare
pe trei poligoane de pe teritoriul Federa]iei Ruse“, a anun]at
Peskov, precizând c` principalul scop \l constituie „verificarea
capacit`]ii de lupt` [i a coordon`rii diferitelor unit`]i ale for]elor
armate ruse“. |ntrebat dac` Rusia va continua aceast` practic`,
Peskov a amintit de recenta declara]ie a lui Putin, \n care a
fost exprimat` inten]ia de a desf`[ura manevre militare \n mod
regulat.

Fostul premier Adrian N`stase consider`
c`, \n cazul dosarului armelor [i muni]iilor,
este vorba despre „coinciden]e“, afirmând
ironic c` unii poate regret` c` \n seara
de 20 iunie 2012 nu a folosit decât un
cartu[ din cele 400 din calibrul 38 special.
„Poate c` unii dintre voi s-au \ntrebat de
ce nu am comentat deschiderea, acum, a
dosarului cu cartu[ele sau de ce DNA a
trimis la Curtea Suprem`, \n aceste zile,
motivarea recursului \n dosarul Zambaccian.
Simplu. Am considerat c` este vorba de
coinciden]e. |n plus, având dreptul s` de]in
pentru armele mele, de diferite calibre,
câteva mii de cartu[e, ceea ce mi-ar fi
«permis», \n ultimii 20 de ani, s` organizez
un mic genocid, ceea ce nu s-a \ntâmplat,
m-am gândit c`, de fapt, unii au regretat
c` \n seara de 20 iunie nu am folosit
decât un singur cartu[ din cele 400 din
calibrul 38 special“, a punctat N`stase, joi,
\ntr-o postare pe blogul personal. 

Procurorii Parchetului de pe lâng`
|nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie au
\nceput urm`rirea penal` \mpotriva fostului
premier Adrian N`stase, pentru s`vâr[irea

infrac]iunii de nerespectare a regimului
armelor [i muni]iilor. Potrivit unui comunicat
al P|CCJ remis miercuri AGERPRES,
aceast` cauz` a fost constituit` ca urmare
a disjungerii din dosarul privind tentativa
de sinucidere a lui N`stase. 

|n august 2012, procurorii anun]au c`
Adrian N`stase este cercetat pentru
nerespectarea regimului armelor [i muni]iilor,
dup` ce anchetatorii au g`sit \n locuin]a
fostului premier cartu[e pentru care acesta
nu avea autoriza]ie.

Manevre militare ruse[ti
`n Marea Neagr\

Is`rescu: „Unii au
\nceput s` sparg`
depozite“

Adrian N\stase: ıUnii, de fapt, 
au regretat c\ am folosit doar 
un cartu[“

Pre[edintele Consiliului Superior
al Magistraturii (CSM), Oana Schmidt-
H`ineal`, a declarat joi c` Daniel
Morar nu este \n niciun fel de stare
de incompatibilitate \ntrucât mandatul
de judec`tor la Curtea Constitu]ional`
a României (CCR) \ncepe la data
depunerii jur`mântului, adic` ulterior
datei de 8 iunie. „Nu vorbim de
niciun fel de incompatibilitate“, a
afirmat [eful CSM. 

|ntrebat`, la sediul CSM, dac`
\nainte de \nceperea mandatului de
judec`tor la CCR, Daniel Morar este

obligat s` \[i dea demisia din
magistratur`, H`ineal` a sus]inut c`
nu exist` aceast` obliga]ie. „Nu este
obligat, exist` dou` dispozi]ii legale:
articolul 69 din Legea 47/1992 [i
articolul 33 punctul 15 din Legea
303/2004 care prev`d c` \n cazul
judec`torilor [i procurorilor care sunt
numi]i la CCR la \ncetarea mandatului
de judec`tor la Curtea Constitu]ional`,
ace[tia \[i pot relua \n func]ie de
voin]a lor postul \n magistratur`, deci
este practic o suspendare sui generis
din calitatea de magistrat, dar care
survine \nceperii mandatului la CCR
care nu este data decretului preziden]ial
sau a hot`rârilor Senatului sau a
Camerei Deputa]ilor, ci data depunerii
jur`mântului. Repet, 8 iunie 2013“,
a explicat H`ineal`. Pre[edintele
Traian B`sescu a semnat luni decretul
de numire a lui Daniel Morar \n
func]ia de judec`tor la Curtea
Constitu]ional` pentru un mandat de
nou` ani, \ncepând cu data de 9
iunie. Decizia lui Traian B`sescu vine
ca urmare a faptului c`, \n luna iunie,
expir` mandatul la CCR al lui Axinte
Gaspar, care a fost numit de Pre[edin]ie. 

Daniel Morar nu este \n
incompatibilitate

� Guvernatorul BNR a ar`tat c` 100.000 de euro,
suma garantat` pentru un deponent la o banc`,
reprezint` o sum` mare pentru o ]ar` ca România

Mugur Is`rescu
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Nichita vrea s\ scoat\
din ora[ autobuzele de
la Unistil
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Dr. Oana Ignat efectuez lucrari
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Programari: 0742.692.513

email: dr_oana_ignat@yahoo.com

Dup` valul de reclama]ii venite
din partea cet`]enilor, acum [i edilii
locali au acuzat operatorul privat de
calitatea proast` a ma[inilor folosite
pentru transportul ie[enilor. 

Ace[tia au cerut ca, \n cazul \n
care Unistil nu va \mbun`t`]i calitatea
serviciilor, RATP-ul s` preia toate
traseele din ora[. „Am avut nepl`cuta
ocazie de a c`l`tori cu mijloacele
de transport public ale operatorul
privat Unistil, ce de]ine mai multe
trasee \n ora[. Aceste autobuze nu
\ndeplinesc nici m`car condi]iile
tehnice pentru a face transport
public, dar s` mai ofere condi]ii
care s` satisfac` clien]ii. Dac` tot
se cump`r` autobuze, a[ vrea ca,
cel pu]in pe traseul 6, s` fie puse
mijloacele de transport ale RATP,
deoarece pe acest traseu sunt
implicate cel pu]in dou` licee cu

peste 600 de elevi“, a declarat
consilierul local Gabriel Grigore.

Edilul din Palatul Roznovanu a
atras chiar aten]ia asupra unei evaziuni
fiscale care s-ar comite \n activitatea
financiar-contabil` de la Unistil. „Sunt
mul]i cei care sunt nemul]umi]i de
calitatea serviciilor oferite de Unistil
[i ar trebui s` am o discu]ie tran[ant`
cu patronul societ`]ii. Aud c` este
vorba [i despre o evaziune fiscal`
destul de mare acolo. Faptul c` avem
un contract cu Unistil e pentru c`
nu avem o capacitate suficient` de
mijloace de transport. Cele 40 de
autobuze pe care vrem s` le achizi]ion`m
tot nu vor ajunge pentru acoperirea
traseelor. Vrem ca, treptat, prin noua
societate care va prelua transportul
public, s` ocup`m toate traseele din
Ia[i“, a declarat primarul Gheroghe
Nichita.

Patronul Unistil
spune c` ma[inile
sunt de calitate

Firma Unistil activeaz` \n Ia[i pe
[ase trasee cu 43 de autobuze [i 6
microbuze scoase zilnic la strad`.
Patronul operatorului privat precizeaz`
c` mijloacele de transport pe care
le de]ine sunt fabricate dup` anul
2000 [i sunt \n stare bun` de func]ionare,
ba chiar sunt dotate cu \mbun`t`]iri
care nu se g`sesc la ma[inile RATP-
ului. 

„Nu are cum s` [tie domnul
primar despre ceea ce se \ntâmpl`
la Unistil, poate s-a \n]eles gre[it sau
s-a referit la altceva. |n leg`tur` cu

partea tehnic` a mijloacelor de transport,
acestea sunt verificate constant la
RAR. Poate sunt cazuri când autobuzele
sunt murdare din cauza condi]iilor
externe, iar ele pot p`rea \nvechite,
\ns` mai toate mijloacele de transport
sunt fabricate dup` anul 2000, au
instala]ie de \nc`lzire [i alte \mbun`t`]iri.
Este adev`rat c` pe traseul 6 \ntâmpin`m
unele dificult`]i la orele de vârf din
cauza aglomera]iei, apar blocaje \n
trafic, dar ele afecteaz` \ntreaga
circula]ie auto. Oricum, noi inten]ion`m
s` achizi]ion`m mijloace de transport
mai performante“, explic` Vasile
Pu[ca[u, patronul Unistil. 

Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro

Aten]i, ie[eni la magazinele second-
hand! Jum`tate dintre loca]iile verificate
au primit sanc]iuni. |n cadrul acestor
magazine, comisarii de la Protec]ia
Consumatorilor au depistat mai multe
nereguli. Luna aceasta, \n urma unor
ac]iuni de verificare a modului cum
sunt respectate prevederile legale la
comercializarea de \mbr`c`minte uzat`
sau purtat`, au fost aplicate amenzi
\n valoare total` de 7.000 lei. Firma
SC Lak Trade SRL din Ia[i a fost
dublu sanc]ionat` de comisari. Aceasta
a primit o amend` \n valoare de
3.000 lei deoarece cântarele existente
\n unitate nu erau verificate metrologic.
Aceea[i firm` a primit [i un avertisment
pentru c` nu a f`cut dovada de]inerii
registrului de eviden]` intr`ri - ie[iri
a produselor textile uzate. Tot pe
motiv c` nu de]inea o dovad` a
verific`rii metrologice a cântarelor
folosite, Bogles Maria din Ia[i, care
de]ine o \ntreprindere individual`, a
\ncasat o amend` \n valoare de 2.000
lei. Pentru c` nu aveau afi[ate pre]urile
\n mod vizibil [i neechivoc ale

produselor uzate oferite spre
comercializare, mai multe magazine
ie[ene au fost amendate. Este vorba
despre SC. Carbon SRL [i SC Vis
Boem SRL din Timi[oara, cu punct
de lucru \n Ia[i, care au fost sanc]ionate
fiecare cu câte 1.000 lei. Tot pentru
neafi[area pre]urilor, au fost sanc]ionate
cu avertisment societ`]ile SC Iohan
Serv SRL [i |ntreprinderea Familial`
B`deanu Adrian din Ia[i. „|n perioada
11 - 15 martie 2013 s-a desf`[urat o
ac]iune de verificare a respect`rii
prevederilor legale la comercializarea
articolelor de îmbr`c`minte [i a
articolelor textile purtate sau uzate.
Au fost verifica]i 16 operatori economici,
constatându-se abateri de la prevederile
legisla]iei \n vigoare la 4 dintre ace[tia
[i au fost controlate produse \n valoare
de 154.800 lei“, a declarat Marian
Grigora[, comisar [ef al Comisariatului
Regional pentru Protec]ia Consuma -
torilor Regiunea Nord-Est. 

M`d`lina OLåERU
madalina@bzi.ro 

Oamenii disponibiliza]i de la
termocentrala ie[ean` au anun]at c`
\i vor \ntâmpina pe politicienii care
vor fi prezen]i mâine, 30 martie, la
congresul PSD ce va avea loc la
Teatrul Na]ional. Fo[tii salaria]i ai
CET SA sunt nemul]umi]i de lipsa
de interes manifestat` de autorit`]ile
locale [i cele parlamentare fa]` de
criza social` \n care au ajuns cei 680
de oameni dup` ce au fost disponibiliza]i
f`r` s` li se respecte plata ajutoarelor
de concediere de câte 20.000 de lei
fiecare. 

„Ne vom aduna la congresul PSD
[i \i vom \ntâmpina pe cei care ne-
au promis anul trecut c` vom primi
ajutoarele de concediere. A trecut
mai bine de un an, iar drepturile
noastre \nc` nu au fost respectate.
Nu am primit nici m`car o treime
din banii care ne reveneau conform
contractului colectiv de munc`. Vrem
s` \i privim pe politicieni \n ochi s`
vedem ce au de spus dup` ce 
ne-au tot min]it atâta timp“, spune

Ioan P., fost angajat al Centralei
Electrice de Termoficare Ia[i.

La congresul PSD de sâmb`t`,
care va avea loc la Teatrul Na]ional
Ia[i, [i-au anun]at prezen]a, pe lâng`
parlamentarii [i edilii locali membri
ai PSD, [i Liviu Dragnea, Dan {ova,
Rovana Plumb sau Ecaterina
Andronescu.

Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro

Deta[amentul I de Pompieri din
cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii
de Urgen]` (ISU) Ia[i a fost solicitat
s` intervin`, ieri diminea]`, \n jurul
orei 01:00, pe Aleea {tefan Procopiu,
din zona Dacia, acolo unde un
autoturism Skoda Octavia luase foc.
Incendiul ar fi pornit \n urma unui
scurtcircuit la instala]ia electric`.
Proprietara autoturismului le-a m`rturisit
pompierilor c` \[i scosese ma[ina
din service-ul autorizat apar]inând
unei rude de-a ei, \n urm` cu numai
dou` zile. Mai mult decât atât, femeia
a men]ionat c` nu are asigurare
CASCO. „În data de 28.03.2013, ora

01:04, Deta[amentul 1 de Pompieri
Ia[i a intervenit în municipiul Iasi,
Aleea {tefan Procopiu, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la un autoturism
proprietatea Florentinei D. Au ars
elementele combustibile de la
compartimentul motor, dou` faruri,
dou` anvelope fa]`, spoilerul din fa]`,
bordul, tapi]eria [i scaunele autotu -
rismului. Cauza probabil` a incendiului
a fost un cablu sau un conductor
electric defect ori neizolat corespunz`tor
fa]` de materialele combustibile“, a
precizat lt. Elena Covalschi, purt`tor
de cuvânt al ISU Ia[i.

Ana OLEINIC

Caz mai pu]in obi[nuit \nregistrat
la sec]ia 3 de Poli]ie. Un b`rbat a
anun]at, prin serviciul unic de urgen]`
112, c` a prins trei ho]i \n flagrant
[i, mai mult decât atât, i-a imobilizat.
Omul a cerut sprijinul echipajelor de
poli]ie, dar, pân` la sosirea acestora,
\mpreun` cu ni[te vecini, [i-a g`sit
singur dreptatea. I-a agresat pe cei
trei ho]i, iar pe unul dintre ei, un
minor \n vârst` de 16 ani, l-a lovit
\n cap cu o piatr`. Adolescentul a
avut nevoie de \ngrijiri medicale [i
a fost transportat la Spitalul de
Neurochirurgie, pentru investiga]ii

suplimentare. „Mihai V., \n vârst` de
32 de ani, a sesizat faptul c` doi
minori [i un major, \n vârst` de 20
de ani, sustrag lemne de foc, de la
locuin]a sa. Deocamdat`, s-a deschis
dosar penal pentru furt calificat, iar
cercet`rile continu`. Dac` minorul
care a ajuns la spital va depune
plângere sub aspectul s`vâr[irii de
lovire, vom demara cercet`ri“, a
precizat subinspector Alexandru
Chelaru, purt`tor de cuvânt al
Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie
Ia[i.  

Ana OLEINIC

Ho]i b\tu]i de b\rbatul pe
care `ncercau s\ `l jefuiasc\

O ma[in\ s-a f\cut scrum 
`n urma unui scurtcircuit, 
la dou\ zile dup\ ce a ie[it
dintr-un service auto

Fostul premier al României, Mihai
R`zvan Ungureanu, s-a ar`tat
nemul]umit de ac]iunea prim`riei de
a t`ia teii din centrul ora[ului. Ie[ean
la origini, acesta a cerut explica]ii
din partea prim`riei pentru ac]iunea
de a distruge centrul ora[ul prin
t`ierea teilor. Ungureanu a sus]inut
c` municipiul arat` dezolant f`r` tei
[i c` prim`ria va trebui s` r`spund`
pentru acest masacru al t ìerii copacilor.
„Am v`zut c` \n Ia[i s-au t`iat teii.
Sunt n`scut aici, pân` la 28 de ani
am locuit aici, iar familia mea este
\n continuare \n Ia[i. Sunt mai ie[ean
decât domnul Nichita, care a venit
aici. El [i-a g`sit de lucru aici, nu
este ie[ean. Nu mi-a venit s` cred
ce am v`zut pe bulevardul central.
Am crezut c` e o glum` proast`.
{tiu ce \nseamn` luna mai, când tot
ora[ul este plin de aroma teilor.
Când am venit \n Ia[i ast`zi [i am
v`zut ce s-a \ntâmplat pe bulevardul
{tefan cel Mare, nu mi-a venit s`
cred. Centrul ora[ului arat` ca un
b`trân f`r` p`r pe cap. Teii d`deau

\n`l]ime acestui ora[. Arborii de
acum \l fac s` arate ca un ora[ de
etajul \ntâi“, a spus Mihai R`zvan
Ungureanu. Pre[edintele For]a Civic`
a dat de \n]eles c` viceprimarul
Mihai Chirica ar fi [i el unul din
cei care ar trebui s` r`spund` pentru
ac]iunea de t`iere a copacilor de pe
bulevardul {tefan cel Mare. „Ia[ul
a devenit un ora[ dezbr`cat, nu mai
este unul estetic. Ora[ul \[i pierde
din personalitate. |n]eleg c` unul
dintre viceprimarii ora[ului vrea s`-
[i câ[tige campania electoral` prin
aceste gesturi. Nu cred c` va reu[i.
M` bucur c` au existat voci care
s-au \mpotrivit acestei ac]iuni de
t`iere a teilor“, a ad`ugat pre[edintele
For]a Civic`. Prim`ria a primit recent
o amend` de 60.000 lei de la garda
de Mediu, pentru c` a decis t`ierea
copacilor. Numai c` amenda respectiv`
va fi pl`tit` de primar tot din bugetul
municipalit`]ii [i implicit, din banii
contribuabililor. 

Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro

Primarul Ia[ului, 
acuzat c` a m`cel`rit
centrul ora[ului

Lista magazinelor
second-hand din Ia[i 
de care s` v` feri]i

� Operatorul privat care de]ine mai multe trasee
de transport public \n Ia[i a fost dur contestat de
autorit`]ile locale din cauza serviciilor de
proast` calitate 

� Primarul Nichita vorbe[te despre evaziunea
fiscal` de la Unistil [i a precizat c`, treptat,
toate traseele din ora[ vor fi ocupate de
viitoarea companie de transport public \n care se
va transforma RATP

Fo[tii salaria]i ai CET
vor protesta la
congresul PSD din Ia[i



VÅNZåRI DIVERSE

C`ru]` ornamental` pentru gr`din`,
ideal` pentru a expune ghivece cu
flori, devenind astfel punctul de
atrac]ie principal al gr`dinii
dumneavoastr`. Pre]: 750 euro
(negociabil). Tel. 0766.578703 

MA{INå DE CUSUT SINGER. Pre]
convenabil. Doritorii se pot adresa
la tel. 0232.260926.

MA{INå DE CUSUT ILEANA - 100
lei; TV diag. 27 cm - 150 lei,
ASPIRATOR, si alte electrocasnice.
Rel. la tel. 0754.950506.

PåUNI - MASCULI {I FEMELE
MATURI. 250 Ron. Rela]ii la tel.
0745.867002.

Televizor AKAY diag. 58 cm. - 250
lei. Tel. 0754.950506.

Televizor  BEKO, diag. 27 cm. -
150 lei. Tel. 0754.950506.

Ma[in` de sp`lat, ma[in` de cusut
ILEANA - Foarte ieftin. Tel.
0754.950506.

AFACERE, RESTAURANT,
COMPLET UTILAT (buc`t`rie, bar,
sal` cu 80 de locuri), ideal pentru
petreceri, nun]i, anivers`ri, \n zon`
central` cu sau f`r` firm`. Telefon:
0741.450390.

Ofer, spre adop]ie, iubitorilor de
animale, pisicu]e de toate vârstele
[i culorile. Tel. 0741.424904.

Noptier` dormitor. Tel.
0744.456081.

Firm` luminoas`. Tel. 0744.456081.

Mobil` buc`t`rie. Tel.
0744.456081.

TV COLOR PANASONIC 72 cm,
monitor CRT nou, tastatur` +
mouse f`r` fir. Pre]uri mici. Tel.
0758.636400 

RECEPTOARE SATELIT - 60
programe f`r` abonament. Pre]uri
mici. Tel. 0758.636400.

CAMERå FOTO NIKON 7 MP. Pre]
convenabil. Tel. 0758.636400.

HAMSTER PITIC RUSESC {I
CU{Cå CU TOATE DOTåRILE. Pre]
convenabil. Tel. 0758.636400.

Camer` video EM 3500
PANASONIC. Tel. 0769.436812.

Aparat m`rit pentru foto KROCUS
4. Tel. 0769.436812.

Vând televizor Beko, diag. 37 cm,
ma[ina de cusut Ileana, aspirator,
s`ltea magnetic` german` \n
garan]ie la un pre] mic. Informa]ii la
0758.991814.

Vând teren - parcele, la Sculeni:
4200 metri p`tra]i, la 200 de metri
de Vama Sculeni, 5.000 metri
p`tra]i [i 11.200 de metri p`tra]i, cu
deschidere la Drumul European
E583, aproape de Vama Sculeni.
Pre] foarte avantajos. Telefon:
0754.305189.

Vând afacere, restaurant, complet
utilat (buc`t`rie, bar, sal` cu 80 de
locuri), ideal pentru petreceri, nun]i,
anivers`ri, \n zon` central` cu sau
f`r` firm`. Telefon: 0741/450.390

VÅNZåRI AUTO

MOTOR DACIA {I PLANETARå.
Pre] convenabil. Tel. 0232.260926.

HYUNDAI SANTA FE - AN
FABRICA}IE 2002, MOTOR 1975
CM3 DIESEL, AC, MP3-DVD,
INTERIOR PLUS PRAGURI INOX,
CONSUM MIXT 7%, PRE} 4.490
EURO NEG. TELEFON CONTACT:
0740.407686.

MATIZ 2004, 114.00 km, \nchidere
centralizat`, cauciucuri iarn`, stare
de func]ionare bun`. 1300 E. Tel.
0742.489218.

FORD KA 2002, \nmatriculat, rulat
40.000 km, avariat fa]` (se poate
repara). Tel. 0741.424904.

CIELO alb, Koreia 1996. 6000 Ron,
negociabil. Tel. 0721. 195389.

FIAT DUCATO (DOKA) 7 locuri +
ben` (\nchis`), 2002, diesel, cap.cil.
2300 jtd, 158.000 km, carte
service, consum 8 l /100 km, stare
tehnic` irepro[abil`, f`r` rugin`,
consumabile recent schimbate,
dou` chei, un singur prorpietar,
adus` recent, \nmatriculat`. Pre]
5200 E - negociabil. Tel.
0740.999299.

FORD BRONCO OFFROID 4 x 4,
diferen]iar blocabil, benzin` 3000
cm3. Stare foarte bun`.
|nmatriculat. Pre] 2700 E. Tel.
0740.999299.

NISSAN MICRA. An fabrica]ie 1997,
trei u[i, cutie automat`, trap`, un
aerbeg, full servo, cauciucuri de
iarn` [i de var` (magneziu). Adus`
recent. Carte service. Pre] 750 E
(negociabil). Tel. 0740.999299.

VÅNZåRI IMOBILIARE

CAMERA CåMIN, NICOLINA, 22
mp, et. 1, baie, buc`tarie, gresie,
faian]`, termopan, termoizola]ie.
Pre] 17500, negociabil. Tel.
0742.427447.

500 mp teren Cartierul Veteranilor
de r`zboi, vecini Stan [i Pruteanu -
Cartier Dacia, Ia[i. Tel.
0232.260926.

COPOU - zon` de excep]ie, vil` cu
3 apartamente cu intr`ri separate,
350 mp teren, toate utilit`]ile.
Exelent` pentru afaceri sau
locuin]`. Tel. 0741.424904.

CASå ZONå CENTRALå |N SATUL
LUCENI, COM. VICTORIA SAU
SCHIMB CU O GARSONIERå |N
IA{I. Pre] convenabil.  Telefon.
0742.641595.

APARTAMENT CU DOUå CAMERE
|N TåTåRA{I - DISPECER, ZONå
FRUMOASå, SEMIDECOMANDAT,
ETAJ II, FåRå |MBUNåTå}IRI.
FåRå INTERMEDIARI. PRE}
NEGOCIABIL: 37.000 EURO. TEL.
0744.990031.

TEREN ideal pentru vile, 2 loturi a
1000 mp \n Rediu, zona Vile, cu
toate utilit`]ile. Rela]ii la tel.
0724.521788.

Persoan` fizic` vând TEREN
aproape de Vama Sculeni, cu
deschidere la European` E583.
Suprafe]e 4200 mp, 5000 mp, cu
utilit`]i, 11.200 mp, intabulat. Unic

proprietar. Telefon: 0754.305189. 

VILå ZONA COPOU  (lâng` stadion)
- pozi]ie excep]ional`, 320 mp
teren, posibilitate extindere la 500
mp. Tel. 0741.435077.

SPA}IU COMERCIAL - toate
utilit`]ile, vad foarte bun pentru
vânzare. Pre] mic la vânzare. Tel.
0744.456081.

BD. ALEXANDRU CEL BUN,
APARTAMENT 3 CAMERE, 3
balcoane, dou` buc`t`rii, baie cu
geam, 3 holuri, 84 MP, (bloc din
1990, cu o singur` scar`), et. 7 din
8, central` termic`, dou` instala]ii
aer condi]ionat, gresie, faian]`,
parchet laminat, var lavabil, izola]ie
interior - exterior, camer`
supraveghere parcare, camer`
supraveghere intrare, termopan,
u[` metalic` la intrare, interior u[i
din lemn masiv, interfon. Curat, bine
\ntre]inut. F`r` datorii. Pre] 75.000
E sau 80.000 E mobilat, negociabil.
Exclus agen]ii imobiliare. Rela]ii la
tel. 0740.999299.

COPOU, GRåDINA COPOU -
TEREN 475 MP, TOATE
UTILITå}ILE. PRE} CONVENABIL.
TEL. 0758.666999.

2100  MP. TEREN INTRAVILAN
EXTINS, SAT. MåDÅRJE{TI, COM.
BåL}A}I, JUD. IA{I. Acces utilit`]i,
curent electric, ap` potabil`
Timi[e[ti. Acces drum pietruit. Pre]
4 E/mp, neg. Rela]ii la tel.
0742.263657.

CUMPåRåRI

CASA |N MUNICIPIUL IA{I SAU |N
APROPIERE DE IA{I. RELA}II LA
TEL. 0766.543527.

Colec]ionar german cump`r ma[ini
de cusut germane: Zzinger, Singer,
Kayser, Naumann, Pfaff, Durkopp,
Afrana, Anker, Werthaim, Haid-Neu,
Gritzner, Kohler, etc. Ofer plata \n
euro. Informa]ii la tel. 0746.572184
\ntre orele 10.00 - 18.00. Cerem [i
oferim seriozitate.

|NCHIRIERI

|n zona COPOU, lâng`
Universitatea „Al. I. Cuza“,
garsonier` [i apartament cu 2
camere, CT proprie, intr`ri
separate, la vil` cu termosistem.
Vara: r`coare - gratis; iarna: cald -
ieftin. Rela]ii la tel. Tel.
0741.424904.

SERVICII

RECUPERARE TAXå DE POLUARE
/ DE PRIMå |NMATRICULARE
PENTRU AUTOVEHICULE.
|NMATRICULARE AUTOVEHICULE
FåRå PLATA TAXEI DE POLUARE
AUTO. Se recupereaz` toate taxele
pl`tite cu titlul de tax` de prim`
\nmatriculare/tax` de poluare auto,
\ncepând cu 1 ianuarie 2007,
pentru toate tipurile de vehicule,
inclusiv dobânda legal`. Tel./Fax:
0232.260210; Mobil: 0742.137500;
0722.686369. E-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro

ECHIPå DE PROFESIONI{TI
execut` [emineie, gr`tare,
cuptoare, amenaj`ri interioare,
termosistem (construc]ii civile).
Calitate garantat`, pre] minim. Tel.
0747.554949.

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.

ARHITECT, birou individual de
arhitectur`, efectuez proiectare
cl`diri, orice func]iune, documenta]ii
autorizare DTAC, Planuri
Urbanistice PUD, PUZ, PUG,
Proiecte Tehnice PTh, Scenarii
Siguran]` Foc, Amenaj`ri Interioare,

Detalii Execu]ie DE, Asisten]`
Tehnic` AT., Consultan]` demarare
investi]ii \n construc]ii, \ncepând cu
achizi]ionare teren. Practic pre]uri
decente. Telefoane de leg`tur`:
0726.132243, 0748.555733,
0770.673065. 

EXPERT CONTABIL,
CONSULTAN}å FINANCIAR-
CONTABILå, AUDIT-FINANCIAR,
CENZORAT, EXPERTIZE
CONTABILE JUDICIARE {I
EXTRAJUDICIARE, RESURSE
UMANE, LICHIDåRI FIRME. ROG
MULTå SERIOZITATE. TEL./FAX.
0232.241596, 0742.671391.

B`rbat serios [i f`r` vicii execut
lucr`ri de construc]ii, gresie, faian]`,
gleturi, parchet, var lavabil, garduri,
la cele mai mici pre]uri. Rela]ii la tel.
0751.866125.

MEDITA}II

Profesoar` pensionar` ofer medita]ii
pentru elevi [i studen]i la limba
englez` [i limba spaniol`. Efectuez
traduceri. Telefon 0232.313055.

PROFESOARå LIMBA ROMÅNå
OFER MEDITA}II, |NDRUMARE,
AJUTOR PENTRU ELEVII
CLASELOR V - VIII. Må DEPLASEZ.
TEL. 0740.463315.

MATRIMONIALE

Pensionar serios, f`r` obliga]ii,
doresc cuno[tin]` cu o doamn`
serioas`, f`r` obliga]ii (60 ani), \n
vederea unei rela]ii serioase de
c`s`torie. R`spund la telefon.
0744.128034. Comuna }ig`na[i,
jude]ul Ia[i.

LOCURI DE MUNCå

SOCIETATE COMERCIALå
ANGAJEAZå INGINERI
ZOOTEHNI{TI. RELA}II LA
TELEFON: 0747.889604.

Doamn` serioas`, 52 ani, doresc s`
am grij` de un copil mai mare de un
an. Rog seriozitate. Tel.
0747.462007, 0332.442431.

COMPANIE DIN IA{I recruteaz`
pentru angajare imediat` personal
calificat, pentru urm`toarele posturi:
recep]ioner, osp`tar, [ef sal`, [ef
restaurant, administrator-gestionar
depozit alimente. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` trimit` CV pe dresa de
mail:
departamentrecrutare@yahoo.com.
Oferim [i solicit`m seriozitate
maxim`. 

Companie european` selecteaz`
colaboratori-manageri cu experien]`
\n vânz`ri [i aptitudini de operare
PC. Remunera]ia de la 2000 eur.
CV la e-mail:
selectavatar@yahoo.com . Info
mobil: 0722.301569.

Doamn` serioas`, 52 ani, doresc s`
am grij` de un copil mai mare de un
an. Rog seriozitate. Tel.
0747.462007, 0332.442431.

CITA}II

Pârâ]ii GRIGORA{ V. VASILICA si
GRIGORA{ V. IONEL, în calitate de
mo[tenitori ai defunctului
GRIGORA{ VIOREL sunt citati în
data de 18 aprilie 2013, ora 08.30
la Judecatoria Iasi, str. Grigore
Ureche nr. 3, bl. Gh. {ontu, în
dosarul nr. 19447/245/2011, în
proces cu reclamanta Primarul
Comunei {cheia/Institu]ia Primarului
Comunei {cheia, având ca obiect
„constatare nulitate titlu de
proprietate”.

Pârâtul PETRARIU DAN, declarat
disp`rut, cu ultimul domiciliu \n Ia[i,
{os. S`r`rie nr. 24, este citat la
Judec`toria Ia[i, \n dosarul nr.
36510/245/2012, C 29, ora 12,00,
sala 3, sec]ia Penal`, la data de 9
aprilie 2013, \n contradictoriu cu
Petrariu Radu Cosmin, având ca
obiect declararea judec`toreasc` a
mor]ii. Orice persoan` care
cunoa[te informa]ii este invitat` s`
le comunice instan]ei.

Numita TOMA VASILICA, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n loc. Ia[i, str.
Pompieri nr. 4, bl. 649, sc. C, et. 4,
ap. 19, jud. Ia[i, CNP
2560101221306, este citat` la
Judec`toria Ia[i pentru termenul din
data de 16.04.2013, la completul
22, ora 8.00, \n calitate de pârât`,
\n proces de divor], cu Toma
Cornel, \n dosar 38926/245/2012.

MEDIU

COMUNA RO{CANI  pt. E.ON
Moldova Distribu]ie SA.,  prin SC
ELECTRO UNIVERS SRL , titular al
proiectului “Extindere re]ea electric`
de joas` tensiune” anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei etapei
de \ncadrare de c`tre APM Ia[i \n
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului [i de
evaluare adecvat` pentru proiectul
“Extindere re]ea electric` de joas`
tensiune”, propus` a fi amplasat` în
sat Radeni  comuna Movileni, Jud.
Ia[i. Proiectul deciziei de \ncadrare
[i motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul APM Ia[i
din mun. Ia[i, Str. Th. V`sc`u]eanu,
nr. 10 bis, jud. Ia[i, în zilele de L-J,
între orele 8.00 - 16.30 [i V orele
8.00 - 14.00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet
www.apmis.ro.  Publicul interesat
poate \nainta comentarii/observa]ii
la proiectul deciziei de \ncadrare in
termen de 5 zile de la data
public`rii prezentului anun], pân` la
data de 02.04.2013.

SC PETROL IMPORT EXPORT SRL
anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare:
nu se supune evalu`rii impactului
asupra mediului [i nu se supune
evalu`rii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului [i de
evaluare adecvat`, pentru proiectul
EXTINDERE + BRANSAMENT  G.N.
propus a fi amplasat în JUD IA{I,
STR CANTA NR 61, titular SC
PETROL IMPORT EXPORT SRL. 1.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz` pot
fi consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM Ia[i din Str. Th.
V`sc`u]eanu nr. 10 bis, în zilele de
luni - joi, între orele 8.00  – 16.30,
vineri \ntre orele 8.00 – 14.00,
precum [i la urm`toarea adresa de
internet www.apmis.ro Publicului
interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare \n termen de 5
zile de la data public`rii prezentului
anun] .

LICITA}II

S.C. INASIN SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. POHRIB IONELA,
anun]` scoaterea la vânzare, a
activelor societ`]ii debitoare, dup`
cum urmeaz`: ACTIVUL NR.1:
spa]iu comercial situat \n Mun. Ia[i,
B-dul Chimiei nr. 35, bl. F2-1, sc.
A,B, jud. Ia[i, cu aria construit` de
187,28 mp. [i aria util` de 173,23
mp., \nscris \n Cartea Funciar` sub
nr.55170 a Mun. Ia[i, cu nr.
cadastral 1906/1,2/sp.com./4,
1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2
si Cartea Funciar` nr. 23405 cu nr.
cadstral 1906/1, cu pre]ul de
pornire  de  705.363,75 lei (f`r`
TVA). ACTIVUL NR. 2 teren - situat
\n Mun. Ia[i, str. Octavian Iosif, nr.
4, jud. Ia[i, \n suprafa]` de 710 mp.
bun. Pre]ul de pornire a licita]iei
fiind \n cuantum de 20.250 EUR
(f`r` TVA) respectiv 93.375 lei.
ACTIVUL NR. 3- Volkswagen Polo-
2 buc.. Pre]ul de pornire a licita]iei
fiind \n cuantum de 3.000 EUR
fiecare (TVA inclus),   respectiv
13.378,5 lei. Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 28.03.2013,
ora 15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Ia[i. LICITA}IA VA AVEA
LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IA{I, STR.  VASILE
LUPU NR. 43, JUD. IA{I, ÎN DATA
DE 29 MARTIE 2013, ORA 15.00,
{I SE VA DESFå{URA ÎN
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006
PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI {I ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATA DE
28.09.2012. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Regulament
ce poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n termenul
stabilit prin Regulamentul de
organizare [i desf`[urare a licita]iei.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`,
pân` la termenul de vânzare, o
garan]ie de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se va

depune \n numerar, prin  plata \n
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, STR.  VASILE LUPU NR. 43,
jud. Ia[i, pân` la data de
28.03.2013, ora 15.00. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine: - C.I.I.
POHRIB IONELA la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax
0232/240890. 

SC” VASI-TRANS ” SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. POHRIB
IONELA, anun]` scoaterea la
vânzare, a activelor societ`]ii
debitoare, dup` cum urmeaz`: I. -
1 BUC. Autobuz turistic BMC
PROBUS 850 TBX, sasiu nr.
NMC850RKT8DL00131, nr.
\nmatriculare IS-06-LJO, an. Fab.
2008 - bun evaluat la 25.000 EUR(
TVA inclus). II.- 1 BUC. Autobuz
turistic BMC PROBUS 850 TBX,
sasiu nr. NMC850RKT8DL00132,
nr. \nmatriculare IS-06-LJN, an.
Fab. 2008 - bun evaluat la 25.000
EUR ( TVA inclus). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 28.03.2013,
ora 16.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Ia[i. LICITA}IA VA AVEA
LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IA{I, STR.  VASILE
LUPU NR. 43, JUD. IA{I, ÎN DATA
DE 29 MARTIE  2013, ORA 13.30,
{I SE VA DESFå{URA ÎN
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006
PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI {I ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATA DE
22.02.2013. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Ia[i,
STR. VASILE LUPU NR. 43,  jud.
Ia[i, pân` la data de 28.03.2013,
ora 16.00. Adjudecarea se va face
în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Regulament
ce poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n termenul
stabilit prin Regulamentul de
organizare [i desf`[urare a licita]iei.
Ofertan]ii sunt obliga]i sa depun`,
pân` la termenul de vânzare, o
garan]ie de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se va
depune \n numerar, prin  plata \n
contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare va fi
afi[at` la sediul lichidatorului judiciar
(locul desf`[urare a licita]iei), la
grefa Tribunalului Ia[i - Judec`tor
Sindic, Consiliul Local Ia[i precum
[i la locul de dispunere a activului.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine: -
C.I.I. POHRIB IONELA  la
telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890

DECESE

�Cu adânc` durere \n
suflete, copiii, nepo]ii [i
rudele apropiate anun]`

trecerea la cele ve[nice a dragei
lor JENI}A CIOBANU.
|nmormântarea va avea loc vineri,
29 martie 2013, ora 10.00, la
cimitirul Sf. Apostoli „Petru [i
Pavel“. Nu te vom uita niciodat`!

CONDOLEAN}E

�Colectivul SC. TED
CONSTRUCT S.R.L. este
al`turi de domnul ing.

Vioric` Vasile \n aceste momente
grele pricinuite de decesul fratelui.
Sincere condolean]e! Dumnezeu
s`-l odihneasc`!

�Familiile Ben]a [i Stoica
transmit sincere
condolean]e [i un gând de

compasiune doamnei Mihaela
NEGRU la durerea pricinuit` de
moartea prematur` a so]ului
MIHåI}å. Dumnezeu s`-l
odihneasc` \n lini[te [i pace!

�Colegii Dir. Arhitect {ef din
cadrul Consiliului Jude]ean
Ia[i transmit sincere

condolean]e [i sunt al`turi de
colega Liliana C`uneac, la durerea
pricinuit` de decesul tat`lui socru.
Dumnezeu s`-l odihneasc` \n
pace!
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|N MEMORIA CELOR DRAGI

DANIEL {I ANCA
SC SERVICII FUNERARE SRL
TRANSPORT FUNERAR - SERVICII COMPLETE
ACCESORII FUNERARE - |MBâLSâMARE
COSMETIZARE - SERVICII CATERING

0232-218019 / 0740.346603
STR. ETERNITATE 119 (Poarta Cimitirului Eternitate)
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Materialele publicate \n cotidianul
BUN~ ZIUA IA{I, la rubrica BURSA
BÂRFELOR sunt simple pamflete

jurnalistice [i trebuie interpretate ca
atare. Orice asem`nare cu realitatea

poate fi pur \ntâmpl`toare.
Materialele de pres` care apar \n
cotidianul BUN~ ZIUA IA{I cu
simbolul  T trebuie considerate

pamflete [i tratate ca atare
Cotidianul BUN~ ZIUA IA{I folose[te

serviciile Agen]iei Mediafax
Cotidianul BUN~ ZIUA IA{I este

membru fondator al Uniunii Na]ionale
a Presei Locale (UNPL)

ISSN 1844 4350

CHARTERE 2013-early booking 30%
• Antalya • CostaBrava • CostaBrava • Mallorca • Portugalia
• Rodos • Creta • Kos • Dubrovnik

TURISM SOCIAL 2013
• Algarve-de la 495 € • Madeira-de la 565 € • Sardinia-de la 445 €
• Sicilia-de la 390 € • Costa del Sol-de la 395 €

SENIORI LA ROMA/plecare cu avion din IASI
plecari: 04.02 si 18.03.2013

de la 290 €/pers

Oferta completa (destinatii, program, preturi) la sediul agentiei
O LUME INTR-O SINGURA AGENTIE

AVANTAJUL SCHIMB~RII
Deschi[i schimb`rii, firi mai intrepride
Presimt, pe lâng` alte avantaje,
C` doar participând la noi partide,
Le poate cre[te membrul în sondaje!

Autor: GHEORGHE B~L~CEANU

EPIGRAMA
ZILEI
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Berbec
S-ar putea ca o disput`

cu o femeie mai \n vârst`
din familie s` v` dea de gândit. N-
ar strica s` v` \ntreba]i dac` ave]i o
atitudine corect` fa]` de cei din jur. 

Taur
S-ar putea ca o \ntâlnire

de afaceri s` nu decurg`
conform a[tept`rilor [i s` r`mâne]i
cu un gust amar. Nu v` descuraja]i!
Azi nu este o zi bun` pentru afaceri.

Gemeni
Chiar dac` ave]i multe

probleme de rezolvat, v`
sf`tuim s` v` relaxa]i. Diminea]` ave]i
de gând s` cheltui]i o sum` important`.
Nu este un moment favorabil investi]iilor.

Rac
Nu este momentul s`

\ncepe]i noi activit`]i. S-ar
putea s` nu g`si]i cele mai bune
solu]ii [i s` ave]i parte de o dezam`gire.
Diminea]` sunte]i cam vis`tor [i ave]i
tendin]a s` neglija]i probleme importante. 

Leu
Fi]i atent pe ce cheltui]i

banii, ca s` nu v` certa]i cu
partenerul de via]`! Ar fi bine s`
acorda]i mai mult` aten]ie activit`]ii
profesionale. Intui]ia [i \ndr`zneala
v` sunt de mare folos.

Fecioar`
S-ar putea ca partenerul

de via]` s` nu vad` cu ochi
buni inten]ia dumneavoastr` de a
demara noi activit`]i. V` sf`tuim s`
fi]i mai realist.

Balan]`
Dep`[i]i dificult`]ile cu

u[urin]` [i ave]i succes pe
toate planurile. Ave]i noroc, mai ales
la examene, dar v` sf`tuim s` v`
feri]i de exager`ri.

Scorpion
Reu[i]i s` v` rezolva]i

problemele profesionale [i
de afaceri dând dovad` de \ndr`zneal`
[i curaj. Ar fi bine s` ]ine]i seama
de sfaturile unei rude mai \n vârst`.  

S`get`tor
Sunte]i hot`rât [i \ndr`zne].

Ave]i [anse s` face]i schimb`ri
importante, \n special pe plan profesional
[i \n afaceri. Este o zi bun` pentru
parteneriate [i asocieri.

Capricorn
Ave]i un succes nesperat

\n afaceri [i pe plan social.
Colabor`rile merg foarte bine, iar
prietenii v` ajut`. V` recomand`m s`
ave]i r`bdare.

V`rs`tor
Sunte]i \ndr`zne] [i nu

v` lipse[te spiritul de ini]iativ`.
Este o zi bun` pentru c`l`torii. Pute]i
avea satisfac]ii pe plan social [i
financiar. Ave]i ocazia s` petrece]i
momente pl`cute \n mijlocul familiei.

Pe[ti
Ave]i succes \n activitatea

profesional`, gra]ie ambi]iei
[i \ndr`znelii de care da]i dovad`.
Reu[i]i s` rezolva]i cu u[urin]` toate
problemele care apar la locul de
munc` [i \n familie.
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Confirmat \n func]ie de Mircea
Sandu, pre[edintele Federa]iei Române
de Fotbal, selec]ionerul Victor Pi]urc`,
rezist` tot mai greu pe banca tehnic`
a na]ionalei României. Ieri, [eful LPF
a continuat seria atacurilor la adresa
lui Pi]urc`. Dumitru Dragomir e
deranjat de arogan]a lui Pi]urc` [i îl
aten]ioneaz` pe selec]ioner c` dup`
rezultatele cu Ungaria [i Olanda, îl
a[teapt` în Comitetul Executiv cu un
raport detaliat.

„Nu se poate s` nu ascul]i de
nimeni! Eu nu vreau s`-mi cear`
Pi]urc` sfatul, dar nu vreau s` c`dem
în derizoriu. Adic`, atunci când
Comitetul Executiv cere o informare
pentru a o da publicit`]ii, mi se pare
o mare nesim]ire s` vii cu o pagin`
în care s` enumeri meciurile jucate.
Adic` toat` popula]ia României [i noi
din Comitetul Executiv suntem ni[te
tâmpi]i? Acum sigur va prezenta
Pi]urc` un raport, în urma interven]iei
mele de la acel Comitet Executiv.
U[or-u[or, intr`m în normalitate. Nu
m` mai a[tept la o foaie acum, pentru

c` acum nu-l mai iart` presa“, a spus
Dragomir, conform Mediafax. La
finalul anului trecut, Pi]urc` i-a sfidat
pe membrii CEx, trimi]ându-[i secunzii
s` prezinte un raport anual de o
pagin`.

Pre[edintele LPF crede c`
selec]ionerul ar trebui s` procedeze
precum Mircea Sandu, care a cerut
scuze românilor dup` înfrângerea din
Olanda, 0-4: „Categoric, Pi]urc` trebuia
s`-[i cear` scuze [i nu în fa]a
suporterilor, ci în fa]a ]`rii“.

|ntre timp, ipoteza însc`un`rii lui
Lauren]iu Reghecampf la echipa na]ional̀
este tot mai des vehiculat`, iar printre
ipoteze se num`r` [i varianta în care
actualul tehnician al Stelei ar urma
s` preg`teasc` în paralel forma]ia din
Ghencea [i prima reprezentativ`. Lui
Reghecampf nu i-ar fi foarte greu s`
se descurce cu cele dou` slujbe din
moment ce nu mai pu]in de nou`
fotbali[ti de la Steaua au fost convoca]i
pentru dubla cu Ungaria [i Olanda,
iar [ase dintre ace[tia au început din
primul minut în meciul de la Amsterdam.

„Nu am vorbit cu Mircea Sandu despre
a[a ceva [i nu sunt eu în m`sur` s`
comentez o asemenea ipotez`“, a
declarat Reghecampf. La rândul s`u,
Gigi Becali a spus c` Reghecampf nu
vrea s` plece de la Steaua [i prin
urmare nu îl poate obliga s` plece
nici m`car la echipa na]ional`. Printre
variantele lui Reghecampf, dup` acest
sezon se afl` [i op]iunea de a prelua
na]ionala Qatarului, dar antrenorul
Stelei a refuzat s` comenteze aceast`
posibilitate.

Totu[i, dup` ce au ap`rut informa]ii
c` Mircea Sandu ar fi luat leg`tura
prin telefon cu Lauren]iu Reghecampf
pentru ca antrenorul Stelei s` preia
echipa na]ional`, Federa]ia Român`
de Fotbal dore[te s` l`mureasc`
situa]ia, îns` o face printr-un comunicat
alambicat.

„Referitor la articolul publicat de
cotidianul Pro Sport, conform c`rora
pre[edintele FRF, domnul Mircea

Sandu, l-a sunat pe antrenorul FC
Steaua, domnul Lauren]iu Reghecampf,
pentru a sonda posibilitatea ca acesta
din urm` s` devin` selec]ionerul
echipei noastre na]ionale începând
din vara acestuui an, pre[edintele
FRF are o singur` rug`minte, pe
care o adreseaz` surselor Pro Sport
[i autorilor articolului men]ionat.

Rug`mintea este aceea de a-i
furniza num`rul de telefon al
tehnicianului stelist. Atât [i nimic
mai mult, pentru c` adev`rul este
cuprins de declara]iile date de
pre[edintele FRF cu privire la selec]ioner
[i la contractul acestuia“. Prin traducere,
comunicatul FRF vrea s` transmit`
c` Mircea Sandu nu are num`rul de
telefon al lui Lauren]iu Reghecampf,
astfel c` n-ar fi putut s`-l sune pentru
a-i propune postul de selec]ioner.

Pagin` realizat` de 
Florin BRIAUR
florinb@bzi.ro

Premierul Victor Ponta le-a cerut
reprezentan]ilor de federa]ii sportive
s` se gr`beasc` cu redactarea legilor
privind sprijinirea sportului, amintindu-
le c` le-a propus s` elaboreze aceste
legi înc` de anul trecut [i aten]ionându-
i c`, dac` se las` a[tepta]i prea mult,
nu îl vor mai g`si în func]ie.

„V-am spus c` nu pot eu s` fac
pachetul legislativ privind promovarea
sportului, care s` includ` o strategie
pentru urm`torii 15-20 ani. Haide]i
s` începem odat`, veni]i cu pachetul
legislativ, sunte]i în întîrziere. Dac`
v` a[tept prea mult, nu o s` m` mai
g`si]i în func]ie, dac` nu v` mi[ca]i
suficient de repede. Sigur, nu vorbesc
de o zi sau de o lun`, dar a trecut
aproape un an de cînd am avut
aceea[i discu]ie“, le-a spus Ponta
participan]ilor la o conferin]` privind
domeniul sportului. El a precizat c`
î[i asum`, al`turi de ministrul Sportului,
adoptarea de c`tre Parlament a acestui
pachet legislativ, dar a aten]ionat c`
o astfel de strategie va avea rezultate
concrete abia peste aproximativ zece
ani. În luna iulie, într-o întîlnire cu

reprezentan]ii din 61 de federa]ii
sportive, premierul i-a asigurat pe
ace[tia c` Guvernul îi va sprijini la
rezolvarea problemelor din domeniu
[i a afirmat c` „pachetul legislativ“
pentru sport este singurul pentru
care ar fi dispus s` î[i angajeze
r`spunderea în Parlament. El a cerut
atunci Autorit`]ii Na]ionale pentru
Tineret [i Sport (ANST) s` includ`
în acest pachet toate modific`rile pe
care le doresc legate de legisla]ia
sportului. 

Reprezentan]ii ANST au convenit
s` formeze un grup de lucru care
s` redacteze acest pachet legislativ.
Guvernul a decis, prin ordonan]` de
urgen]`, înfiin]area Oficiului Na]ional
pentru Jocuri de Noroc, institu]ie
care va asigura [i suportul tehnic
pentru astfel de activit`]i, statul
estimînd c` va realiza venituri
suplimentare pentru buget. Statul
estimeaz` c` astfel va realiza la buget
un supliment de venituri de 87
milioane lei în acest an [i câte 117
milioane lei în fiecare din urm`torii
cinci ani.

În mai pu]in de dou` zile, cele aproape 5.200
de tichete scoase la vânzare pentru semifinala
Ligii Campionilor dintre Oltchim [i Gyor, meci
programat la 6 aprilie în Polivalenta bucure[tean`,
s-au dat ca pâinea cald`. Chiar dac` oficial bilete
nu mai sunt, ve[nicii bi[ni]ari au ap`rut deja în
peisaj cu pre]uri extrem de piperate pentru cei
care doresc s` vad` meciul la fa]a locului. 

Spre exemplu, cel mai ieftin bilet scos la
vânzare cu pre]ul de 50 de lei ajunge s` coste
cu mai bine de o s`pt`mân` înaintea meciului
pân` la 200 de lei, iar pre]ul ar putea fi mult
mai mare în zilele dinaintea partidei.

La fel stau lucrurile [i în cazul biletelor de
100 sau 200 de lei, unde speculan]ii au dublat
practic pre]urile. Fenomenul nu este nou, fiind
experimentat recent [i la meciul Steaua-Chelsea,
când în prima zi au fost epuizate toate biletele
scoase la vânzare online, pentru ca în zilele
premerg`toare meciului, zonele pe internet s` fie
vândute la mica publicitate la pre]uri exorbitante.

Meciul Oltchim-Gyor este programat la 6 aprilie
în prima man[` a semifinalelor Ligii Campionilor
la handbal feminin.

Pân` atunci, campioana României la handbal
feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea, s-a confruntat
cu o situa]ie ie[it` din comun la meciul din
campionatul intern cu SCM Craiova, ultimul
dinaintea partidei de foc cu Gyor din semifinalele
Ligii Campionilor. Cu gândul la problemele financiare,
calificarea în semifinalele Champions League [i
scandalul cu privire la data [i locul de disputare
ale celor dou` partide din dubla cu Gyor, oficialii
Oltchimului au uitat de un aspect extrem de
important, un detaliu f`r` de care juc`toarele nici
nu pot intra pe teren. La meciul cu Craiova din
campionat, oficialii partidei au descoperit c`
vâlcencele aveau viza medical` expirat`, astfel c`
elevele lui Vestergaard nu puteau s` joace. În
mod normal, Oltchim trebuia s` piard` meciul cu
10-0 la masa verde, dar pre[edintele echipei din
Râmnicu Vâlcea, Petre Berbecaru, a rezolvat par]ial

problema, dup` ce a ob]inut pentru handbaliste
o viz` medical` valabil` o zi. Startul meciului
întârziase deja cu 10 minute, dar pentru ca rezultatul
s` nu se decid` la masa verde, cele dou` forma]ii
au semnat un proces verbal prin care se declarau
de acord ca partida s` înceap` cu 20 de minute
întârziere.

Ie[enii, cu ochii pe Liga I!
Derby fierbinte 
la retrogradare 

Dup` un weekend de pauz`, Liga 1 revine cu
meciuri foarte tari! Sâmb`t` este programat Rapid
– Pandurii, iar duminic`, CFR Cluj joac` la Ploie[ti,
în timp ce Dinamo versus Astra Giurgiu se anun]`
de asemenea un meci de mare interes. Derby-ul
rundei va avea loc luni: O]elul Gala]i împotriva
lui Steaua Bucure[ti.

Pân` atunci, ast`zi este programat primul meci
al rundei, Universitatea Cluj - Concordia Chiajna
(ora 20.30, Digi Sport 1), o partid` extrem de
important` [i pentru CSMS Ia[i. Va fi un meci
foarte important atât pentru ardeleni, cât [i pentru
ilfoveni, dou` dintre contracandidatele ie[enilor la
evitarea retrograd`rii. Dac` echipa gazd` ar câ[tiga
3 puncte, ar lua o mare gur` de oxigen [i ar
putea s` o dep`[easc` în clasament pe Concordia.
Forma]ia oaspete vizeaz` [i ea cele 3 puncte,
pentru c` s-ar îndep`rta astfel de echipele amenin]ate
serios cu retrogradarea. În acest an, echipa lui
Ionel Ganea a câ[tigat 5 puncte din 16, în timp
ce cea a lui Ilie Stan doar unul (la fel ca Ia[ul).
Va fi un meci echilibrat, în care este posibil orice
rezultat. Pauza cauzat` de meciurile României în

preliminariile CM 2014 a venit la timp pentru
oaspe]i, care aveau trei înfrângeri consecutive,
fiind de a[teptat ca ace[tia s` joace ast`zi mai
bine. Gazdele nu sunt favorite clare, pentru c`
nici de data aceasta nu vor avea sprijinul suporterilor,
fiind pedepsi]i de LPF s` joace cu por]ile închise.
Pentru CSMS Ia[i, rezultatul ideal ar fi o remiz`,
care ar men]ine ambele combatante \n zona minat`
a clsamentului Ligii I.

Etapa 24
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U Cluj - Concordia Chiajna, ora 20.30, DigiSport
Sâmb`t`, 30 martie
Gaz Metan Media[ - FC Bra[ov, ora 19.00,

DigiSport
Rapid Bucure[ti - Pandurii Târgu Jiu, ora 21.30,

DigiSport
Duminic`, 31 martie
Ceahl`ul Piatra Neam] - CS Turnu Severin,

ora 17.00, Dolce Sport
Petrolul Ploie[ti - CFR Cluj, ora 18.00, DigiSport
Dinamo Bucure[ti - Astra Giurgiu, ora 20.30,

DigiSport
Luni, 1 aprilie
CSMS Ia[i - Gloria Bistri]a, ora 19.00. DigiSport
FC Vaslui - Viitorul, ora 19.30, Dolce Sport
O]elul - Steaua, ora 21.30, DigiSport

Fostul mare juc`tor al echipei
na]ionale a României [i-a deschis o
[coal` de fotbal imediat dup` ce 
s-a retras din activitate, dar acum
spune c` nu mai rezist`. Gic` Popescu
este decis s` renun]e la proiectul
care a oferit fotbalului românesc
tinere speran]e. {coala de fotbal Gic`
Popescu de la Craiova se confrunt`
cu serioase probleme financiare, în
prezent fiind executat` silit pentru
ni[te datorii. Fostul c`pitan al na]ionalei
României spune c` nu mai vrea s`
investeasc` bani în acest proiect, care
îi aduce doar datorii [i alte obliga]ii
financiare. ”Am ajuns la satura]ie [i
m` gândesc foarte mult, inten]ionez,
ca aceast` [coal` s` se închid`. Este
foarte greu de sus]inut financiar o
astfel de activitate“, a spus Gic`
Popescu la Dolce Sport. 

Popescu s-a referit [i la [coala

de fotbal a lui Gic` Hagi, una care
a creat o echip` ce a ajuns în timp
record în Liga 1: ”Gic` este la început.
Este plin de entuziasm, dar s-ar putea
ca atâta timp cât nu este ajutat s`
investeasc` într-o astfel de activitate,
s-ar putea la un moment dat s` spun`
stop. Pentru c` bag` bani din buzunar,
bani pe care i-a muncit ca fotbalist.
Bagi bani azi, bagi mâine, bagi
r`spoimâine [i la un moment dat se
ajunge la fundul sacului. Dac` nu se
face nimic, dac` nu ne strângem s`
facem ceva ca s` ajut`m astfel de
investi]ii, v` spun eu c` o s` ajung`
[i el la satura]ie [i o s` spun` stop“. 

Printre fotbali[tii forma]i la [coala
lui Gic` Popescu se num`r` Liviu
Ganea, Ovidiu Burc`, Sabrin Sburlea,
Adrian Stoian, Lucian Filip, Ionu]
Rada, Ducu Ninu, Georgian Tob`,
Sorin R`doi sau Mihai Dina.

Gic` Popescu vrea s`
închid` [coala de fotbal

Ponta \i ceart` pe [efii
sportului: „Veni]i cu
pachetul legislativ!“

Dup` o vacan]` lung`, iubitorii
rugby-ului din Ia[i au din nou ocazia
s`-[i urm`reasc` pe viu juc`torii
favori]i. Sâmb`t`, de la ora 15.00,
pe stadionul Tepro, din Ia[i, Politehnica
va debuta \n noul sezon al Diviziei
Na]ionale de rugby, cu un joc
\mpotriva echipei RCM Gala]i. Cu
un nou manager pe banca tehnic`,
\n persoana fostului mare juc`tor
Bogdan {aramet, Poli are un singur
obiectiv \n acest sezon: promovarea
imediat` \n SuperLiga de rugby.
Federa]ia Român` le-a permis ie[enilor
s` evolueze [i \n acest sezon \n
elita rugbyului românesc, dar
conducerea Politehnicii a decis c`
este mai bine s` nu fie arse etapele
[i s` \nceap` reconstruc]ia echipei
din Divizia Na]ional` de Seniori.
Managerul Bogdan {aramet a f`cut
un apel c`tre ie[eni, s` vin` \n
num`r cât mai mare s` sus]in`
echipa la debutul \n noul sezon,
mai ales c` intrarea spectatorilor
va fi liber`. „Pornim la un nou

drum, iar obiectivul nostru este
foarte clar: promovarea \n SuperLiga
de rugby. Aceasta este misiunea
mea [i a juc`torilor \n actuala edi]ie
de campionat. Nu putem face minuni,
dar le promitem ie[enilor c`, dac`
vor avea pu]in` r`bdare, vom readuce
Politehnica acolo unde \i este locul,
\n elita rugby-ului românesc. Sâmb`t`
vom avea un meci greu, \mpotriva
unui adversar pe care-l cunoa[tem
foarte pu]in. |n plus, starea gazonului
este precar` din cauza condi]iilor
meteo [i acest lucru ne dezavantajeaz`
foarte mult. Sper ca \n tribunele
stadionului Tepro s` fie cât mai
mul]i ie[eni [i le promit spectatorilor
c` nu-i vom dezam`gi“, a declarat,
ieri, Bogdan {aramet, managerul
Politehnicii. |n aceast` edi]ie de
campionat, \n Divizia Na]ional` de
Seniori, sunt 8 echipe: CS Poli Agro
Ia[i, RCM Gala]i, {tiin]a Petro[ani,
CS N`vodari, CSUAV Arad, CSM
Bucovina, RC Bârlad, RC Stejarul
Buz`u.

Haide]i 
la rugby!
Poli
debuteaz` 
sâmb`t`
\n noul
sezon

1. Steaua 23 19 2 2 55-18 59
2. Astra Giurgiu 23 14 5 4 47-21 47 
3. Pandurii Tg. Jiu 23 13 5 5 36-28 44 
4. Petrolul Ploiesti 23 11 8 4 32-19 41 
5. Dinamo 23 11 6 6 36-26 39 
6. FC Vaslui 23 10 7 6 32-22 37 
7. CFR Cluj 23 9 8 6 38-26 35 
8. Rapid 23 8 7 8 22-23 31 
9. FC Brasov 23 8 6 9 30-34 30 
10. Gaz Metan 23 7 6 10 26-34 27 
11. Otelul Galati 23 7 7 9 26-30 26 
12. Concordia Chiajna 23 6 7 10 21-36 25 
13. Viitorul Constanta 23 4 11 8 26-34 23 
14. U Cluj 23 5 7 11 20-36 22 
15. Ceahlaul 23 5 6 12 28-42 21 
16. CSMS Iasi 23 5 4 14 21-32 19 
17. CS Turnu Severin 23 3 8 12 21-32 17 
18. Gloria Bistrita 23 3 8 12 17-41 17 

� Dumitru Dragomir e deranjat de arogan]a lui
Pi]urc` [i îl aten]ioneaz` pe selec]ioner c` dup`
rezultatele cu Ungaria [i Olanda, îl a[teapt` în
Comitetul Executiv cu un raport detaliat 

� „Nu se poate s` nu ascul]i de nimeni! Eu nu
vreau s`-mi cear` Pi]urc` sfatul, dar toat`
popula]ia României [i noi din Comitetul Executiv
suntem ni[te tâmpi]i?“, a acuzat Dumitru
Dragomir 

� Principalul nume vehiculat pentru \nlocuirea lui
Pi]urc` este cel al lui Lauren]iu Reghecampf

Biletele la Oltchim-Gyor nu s-au epuizat! Bi[ni]arii
fac avere pe seama meciului

Dragomir vrea capul
lui Pi]urc`: „Suntem
to]i tâmpi]i?“
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Anissaras, Creta
Anissaras este localizat` la 24 km est de

Heraklion [i 1 km vest de Hersonissos. Nu
este nici sat, nici ora[ - este un loc, o zon`
aflat` \n suburbia ora[ului Hersonissos. Dar
diferen]a \ntre cele dou` este de la cer la
p`mânt. Anissaras este de obicei prezentat` ca
loca]ia de lux de lâng` Hersonissos.  

Este o sta]iune preferat` de 2 tipuri de
turi[ti: cei ce caut` luxul sau cei ce caut`
lini[tea, dar doresc s` fie aproape de un loc
plin de via]`, unde s` se poat` distra. Nu exist`
baruri sau via]` de noapte \n Anissaras, cu
excep]ia celor puse la dispozi]ie de hoteluri.

Exist` totu[i câteva magazine, minimarketuri,
câteva taverne [i birouri rent a car.  

Majortitatea hotelurilor ofer` servicii ALL
INCLUSIVE, astfel \ncât turi[tii au totul la
dispozi]ie. Unii turi[ti prefer` s` nici nu p`r`seasc`
hotelul pe toat` durata sejurului. Ceilal]i \ns`,
care doresc o vacan]` mai activ`, g`sesc totul
\n Hersonissos. Nu uita]i, Hersonissos este
ora[ul cu cele mai bune cluburi de noapte din
toat` Creta!  

Plaja natural` este \n general stâncoas`, dar
exist` [i câteva plaje artificiale, cu nisip. Pe plaje
ve]i g`si [ezlonguri [i umbrele, snack baruri [i

cafenele. De asemenea, exist` posibilitatea de a
practica mai multe sporturi acvatice, inclusiv scuba
diving [i snorkeling. La est de Anissaras, vei g`si
plajele care apar]in ora[ului Hersonisss. Acestea
se desf`[oar` de-a lungul coastei sub forma unor
mici golfuri. Una dintre ele este o plaj` de nudi[ti.  

|n timp ce majoritatea ]`rmului \n Anissaras
este stâncos, exist` unele plaje excelente
amenajate artificial cu nisip, \n special \n fa]`,
hoteluri mari [i Blu Club, un complex italian.  

Nu exist` nicio plaj` privat` \n Creta, toate
plajele, inclusiv cele din fa]a hotelurilor [i
cluburilor sunt deschise pentru public. 

HOTEL MITSIS SERITA BEACH 5*

All inclusive 
REDUCERE 28% aplicat`, pân` la 30.04 
Ofert` limitat` pân` la epuizarea locurilor

Hotelul este dotat cu 441 de camere,
toate decorate \ntr-un decor cald [i mobilier
din lemn. Ele ofer` toate tipurile de confort
ale unui complex de 5 stele, la plaj`. Toate
camerele standard ofer` un design contemporan
[i confort, [i au pardoseli cu gresie. 

Localizare: Hotelul este situat \n sta]iunea
Anissaras la 3 km de Hersonissos [i 22
aeroport chiar pe plaj`. 

Facilit`]i hotel: Hotelul pune la dispozi]ie
turi[tilor restaurant (specific interna]ional sau

grecesc), tavern` cu specific italian sau
grecesc, disco, 2 terenuri de tenis, teren de
baschet, tobogane cu ap` pentru copii (sub
supravegherea p`rin]ilor), ping pong, billiard,
iar pentru iubitorii de sporturi acvatice, schi
nautic, Jet Ski, barc` Banan` dar [i centru
de scufund`ri pentru cursuri pentru \ncep`tori.
Facilit`]i camer`: Toate camerele sunt dotate
cu baie, mini bar, usc`tor de p`r, AC, TV
prin satelit, radio, linie telefonic` direct`,
balcon, seif, Wi-Fi (contra cost). 
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Secret uria[ \n lumea
medical` a Ia[ului

Babetele bârfitoare \ncep rubricu]a de ast`zi
cu o treab` din lumea `lora cu halatele albe.
Cic` este o mare dereftoare prin târg pe la un
spetal care-[i tot face de cap [i nimeni nu se
bag` s` o \nfunde. Face ce face madama [i de
fiecare dat` iese curat` ca lacrima. Fumeia, pe
numele ei Gicu]a Co[ cu Escu, are unul sus de
tot care o protejeaz` \nd`r`t. Co[ cu Escu este
mare manajer la spetalul Providean]a [i dereftor
la finan]ele de la maternitatea lui Cuza Vod`.
Ei, p`i cu atâta b`net pe mân`, normal c` fumeia

mai calc` pe bec [i-[i mai bag` la te[cherea ca
s` fie sigur` c` o duce bine pân` la pensie. åla
de o protejeaz` pe madam` e nimeni altul decât
Bazil Cepuloi, con]ilierul pe probleme de medicin`
a bremierului Pictora[ Bonta. Madama l-ar avea
cu ceva pe Cepuloi, iar `sta face orice s` nu se
afle. Babetele mai sap` oleac` treaba asta [i v`
zic zilele urm`toare cum st` toat` t`r`[enia. 

{`fii din târg s-au 
c`lcat pe bec la 
Gala de la Bucale

Zilele astea o fost mare bairam la Bucale,
unde to]i `ia cu func]ii din târg s-au dus s` se
felicite reciproc la o gal` obosit`. La gala aia
au venit [i Cretian Adormi]ei, [`fu]ul de trib de
la cej`u, [i bremarele Gigi Ciqita. Amândoi [i-
au pus \n gând s` vorbeasc` cât mai frumos
despre E[i, ca s`-i impresioneze pe `ia de au
venit la [pri]. Primul care a luat cuvântul a fost
bremarele Gigi. B`i, da’ [i ce frumos a vorbit
el de cum st` treaba prin E[i, cât de mult a
muncit el [i toate alea. {i cum vorbea el a[a
Gigi [i nu se mai oprea, Cretian a sc`pat vreo
dou` printre din]i. Adic`, bremarele a intrat peste

timpul lui, iar Cretian nu mai avea cum s` se
laude el cu realiz`rile m`re]e. Ei, iaca unde duce
prea mult` iubire cu for]a!

M`cel la Universitatea
Cuza! S` vin` masca]ii

La final de rubricu]`, una haioas` din lumea
oniversitar`. Zilele astea a fost o mare [edin]`
la Oniversitatea lui Cuza, unde to]i `ia prezen]i
s-au spurcat [i stuchit care mai de care. Cel mai
[ifonat a ie[it Borcan Ble[can, mare [`fu]
administrativ la oniversitatea cu pricina. Borcan
[i-a luat-o r`u \n frez` de la `ia mai mari, dup`
ce a avut vreo dou`-trei ie[iri \n public total
aiurite. Adic`telea, Borcan s-a apucat de gui]at
aiurea pe la unele ziare din târg, care au luat
de bune spusele `stuia. Cic` Borcan s-a b`gat
singur \n rahat dup` ce a gui]at la Zearul
Mardeia[i ni[te prostii, iar ga[ca lui Toni Ho]ac
le-a tip`rit \nd`r`t. Pe la oniversitate se [tie c`
Borcan le mai trage la m`sea [i nu se poate
opri neam pân` nu se termin` gradele din sticl`.
Of, of, iar `la care s-a ofticat mai tare e taman
Bazil Be[an, reftorul cel bolfos, c` s-a g`sit unul
mai alcoolist ca el [i cu gura mai mare. 

BBuurrssaa  bbâârrffeelloorr
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Judec`torii de la Tribunalul Ia[i
au reu[it ieri s` mai audieze \nc`
un martor cu identitate protejat` din
dosarul \n care a fost trimis \n judecat`
Cosmos T`nase, supranumit Prin]ul
}iganilor. Toat` lumea a crezut c`
acest martor va face dezv`luiri bomb`
despre faptele lui Cosmos T`nase,
\ns` declara]ia lui a scos la suprafa]`
prea pu]ine detalii din activitatea
infrac]ional` a interlopului ie[ean.
B`rbatul audiat sub numele de Iulian
Mendrescu este unul dintre cei [ase
martori cu identitate protejat`, care
ar fi trebuit s` dea greutate acestui
dosar, \ns` declara]ia lui nu prea 
i-a l`murit pe judec`tori. Mai mult,
la \ntreb`rile esen]iale adresate atât
de pre[edintele completului de judecat`
cât [i de avoca]i, martorul a sus]inut
c` nu poate s` r`spund`. „Nu pot

s` r`spund pentru c` risc s`-mi fie
descoperit` identitatea. Am fost \n
grupul de apropia]i ai lui Cosmos
T`nase, \ns` nu [tiu cât de bine m`
cuno[tea acesta“, a precizat Iulian
Mendrescu. „{tiu c` se ocupa de
trafic de droguri [i trafic de persoane
\nc` din anul 2000“, a precizat martorul.
De asemenea, acesta a fost pus 
s`-l identifice pe Comos T`nase \n
sala de judecat` prin intermediul
sistemelor video. Audierea acestui
martor a durat aproximativ dou` ore,
dup` care avoca]ii au solicitat punerea
\n libertate a lui Comos T`nase [i
a celor doi locotenen]i ai s`i. Pentru
termenul viitor au fost cita]i urm`torii
doi martori din acest dosar. Cosmos
a sus]inut tot timpul c` este nevinovat
[i c` nu are nicio implicare \n ceea
ce prive[te ac]iunile locotenen]ilor

s`i, Costel Puia [i Costel Cozma.
Cosmos T`nase este acuzat de ini]ierea
[i constituirea unui grup infrac]ional
organizat, trafic de droguri de mare
risc [i instigare la aducerea \n ]ar`
a drogurilor de mare risc. „Calitatea
de lider de necontestat al grup`rii \i
revine inculpatului T`nase Cosmos,
care a organizat minu]ios achizi]ionarea
cocainei prin intermediul lui Alliu
Herrero Ramon (cet`]ean spaniol -
n.r.), preluarea [i transportarea acesteia
\n România, prin intermediul
locotenentului s`u, Cozma Costel,
alias Cornel, depozitarea acesteia la
locuin]a lui Cozma Costel [i Puia

Costel, c`utarea, direct sau prin
intermediari, de poten]iali clien]i din
lumea interlop`, care s` preia \ntreaga
cantitate, precum [i dirijarea distribu]iei
en-detail pe raza municipiului Ia[i“,
au precizat anchetatorii \n rechizitoriu.
Cu un an \nainte de a fi arestat,
oamenii legii au stat extrem de
aproape de tot ceea ce f`cea Cosmos
T`nase [i i-au monitorizat fiecare
mi[care. S-a ajuns pân` \n situa]ia
\n care sunt probate pân` [i \ntâlnirile
care au avut loc pe teritoriul Spaniei.

C`t`lin BOACNå
catalinb@bzi.ro

Ieri, magistra]ii de la Judec`toria
Ia[i l-au condamnat pe Constantin
Calistru, ho]ul care a \ncercat s`-i
taie gâtul unui poli]ist la executarea
unei pedepse de un an [i opt luni
de \nchisoare pentru ultraj, ultraj
contra bunelor moravuri [i distrugere.
Scandalagiul a fost obligat s`-i achite
poli]istului desp`gubiri de 4.000 lei.
„Eu la pu[c`rie nu m` mai \ntorc.
|]i tai gâtul [i am terminat povestea“,
i-ar fi spus ho]ul agentului de poli]ie
care \l oprise \n trafic la scurt timp
dup` ce a avut loc un furt. Incidentul
a avut loc pe data de 8 ianuarie
2013. Constantin Calistru, de 23 ani,
era suspect \ntr-un caz de furt [i se

deplasa c`tre locuin]a lui cu un taxi.
Poli]istul a fost anun]at despre furtul
respectiv [i a oprit pe strad` ma[ina
\n care se afla Constantin Calistru.
Pentru c` era foarte agresiv, tân`rul
a fost \nc`tu[at [i dus la sec]ie pentru
audieri. „Ajuns pe holul unit`]ii de
poli]ie (situat` la etajul cl`dirii),
numitul Calistru Constantin a afirmat
c` a executat deja o pedeaps` cu
\nchisoarea pentru agresarea unui alt
poli]ist de la Ciurea [i l-a asigurat
pe P. Silviu c` lui \i va t`ia gâtul.
|n acest context, brusc, Calistru
Constantin s-a trântit la p`mânt [i a
reu[it s` \[i elibereze mâna dreapt`
din c`tu[e“, au precizat anchetatorii.

A \ncercat s` fug` din sediul sec]iei
de poli]ie pe geam, \ns` nu a reu[it.
|n schimb, s-a \narmat cu un ciob
de sticl`. „Poli]istul l-a prins din spate,
cuprinzându-i cu bra]ele partea
superioar` a corpului, \n zona pieptului.
Calistru Constantin a luat \n mâna
dreapt` un ciob din geamul spart,
de aproximativ de 15 cm [i cu acest
obiect a \ncercat s`-l loveasc` pe
poli]ist, vizând zona gâtului acestuia.
|n aceste \mprejur`ri, fiind deosebit
de violent, aplicând lovituri repetate
cu mâna dreapt` \nspre spate, a t`iat,
cu ciobul respectiv, geaca uniformei
cu care poli]istul era \mbr`cat, \n
zona antebra]ului stâng“, au mai ar`tat

oamenii legii. Doar dup` ce au mai
intervenit \nc` doi colegi ai poli]istului,
au reu[it s`-l lini[teasc`. Numai c`,
\nainte de a fi imobilizat complet, a
reu[it s`-l pun` la p`mânt pe unul
dintre poli]i[ti [i l-a \njunghiat cu
ciobul \n fund. „Fiind \n continuare
\narmat cu ciobul de sticl`, inculpatul,
zb`tându-se, a lovit-o pe partea v`t`mat`
cu respectivul ciob \n zona [oldului,
\n partea stâng`, provocându-i astfel
o plag` t`iat` de aproximativ 1,5 cm
lungime [i o adâncime de aprox. 1,5
cm, la nivelul fesei stângi“, au stabilit
procurorii.

C`t`lin BOACNå
catalinb@bzi.ro

Timp de trei zile, în Atriumul
Palas Mall se desf`[oar` o nou`
edi]ie a Târgului de Art` [i Antichit`]i.
Evenimentul este organizat în
parteneriat cu Bucovinart, de vineri,
29 martie, pân` duminic`, 31 martie
2013 inclusiv, [i reune[te peste 40
de expozan]i din ora[e precum: Baia
Mare, Satu Mare, Bra[ov, Bucure[ti,
Br`ila, Gala]i, Bac`u, Vaslui, Piatra
Neam], Târgu Neam], Suceava,
Boto[ani [i Ia[i. Piese de colec]ie,
ale c`ror valoare a sporit de-a lungul
timpului, vor putea fi admirate [i
achizi]ionate [i de la colec]ionarii
veni]i special din Ungaria. Pasiona]ii
de art` [i istorie vor descoperi la
Palas Mall: piese de mobilier, tablouri,
statuete, bijuterii [i argint`rie, ceasuri

de colec]ie (de mas`, de [emineu,
de buzunar, de mân`), numismatic`,
filatelie, por]elanuri [i alte obiecte
ornamentale înv`luite în mister.

De vineri [i pân` duminic`,
clien]ii Palas Mall, care se vor
delecta cu ofertele magazinelor [i
piesele pline de pove[ti de la târgul
de antichit`]i, vor asculta [i cele
mai frumoase melodii interpretate
la pian. Întâlnirea cu muzica bun`
are loc în pia]eta central` a mall-
ului, între orele 16.00 – 18.00.

Duminic`, la ora 18.00, Teatrul
„A[chiu]`” le d` întâlnire copiilor
la piesa „Coliba iepura[ului”, în
zona Intersport.

Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro

Ho]ul care a `ncercat s\-i taie gâtul unui poli]ist a fost condamnat

� Un martor cu identitate protejat` a fost adus
ieri \n condi]ii de securitate maxim` la Tribunalul
Ia[i pentru a fi audiat \n dosarul \n care a fost
arestat preventiv Cosmos T`nase 

� „{tiu c` se ocupa de trafic de droguri [i trafic
de persoane \nc` din anul 2000“, a precizat
martorul 

� La multe \ntreb`ri a refuzat s` r`spund`,
motivând c` i s-ar putea afla identitatea

Tensiune maxim\ la Tribunal!

Un martor protejat a pus
pe jar lumea interlop\Târg de art\ [i antichit\]i, 

`n week-end, la Palas Mall 

La final de s`pt`mân`, ansamblul Palas îi invit` pe ie[eni [i
nu numai s`-[i petreac` timpul liber în inima ora[ului. Din
programul evenimentelor fac parte un târg de antichit`]i,
recitaluri de pian [i teatru de p`pu[i pentru cei mici


	pag_1.pdf
	pag_2
	pag_3
	pag_4
	pag_5
	pag_6
	pag_7
	pag_8
	pag_9
	pag_10
	pag_11
	pag_12

