
|n urm`toarea perioad`,
ie[enii vor fi nevoi]i s`
pl`teasc` din buzunar
pentru amenzile pe care
prim`ria le-a primit \n
aceast` lun`.
Municipalitatea a fost
amendat` de dou` ori
pentru poluarea mediului
\nconjur`tor, suma total` a
sanc]iunilor fiind de 75.000
de lei. Ace[ti bani nu vor fi
pl`ti]i de Nichita sau de
subordona]ii lui de la
Prim`rie, ci din banii
ie[enilor, din taxe [i
impozite

Ie[encele sunt \nv`]ate s`
domine orice b`rbat care
\[i dore[te s` fie sclav.
Este printre singurele [coli
din \ntreaga ]ar` care te
\nva]` meserie adev`rat`.
Pe lâng` atitudine [i limbaj
specific domeniului adult,
aici se ofer` [i sfaturi
practice despre
organizarea timpului, a
banilor [i po]i deveni chiar
expert bilingv. Consultan]ii
[i trainnerii ie[eni te \nva]`
orice truc pentru a face
bani din dezbr`cat

Un ie[ean a \nceput luna
aceasta un r`zboi cu morile
de vânt. Nemul]umit de
faptul c` nu a reu[it s`
\nchirieze un loc de
parcare de la Prim`rie,
acesta a atacat, pe toate
c`ile posibile, o licita]ie
pentru \nchirierea locurilor
de parcare de pe o strad`
din Galata. Parcurgerea
celor câteva reglement`ri
care stabilesc cadrul legal
\n care trebuie s` se
desf`[oare o licita]ie i-a
oferit ie[eanului muni]ie
chiar [i pentru un proces \n
instan]`, nu doar pentru o
contestare a rezultatului
licita]iilor pentru locurile
de parcare de re[edin]`

Autorit`]ile au pornit pe
urmele bombei
cancerigene din
supermarketuri. Ac]iunile
de control sunt deja
demarate de inspectorii din
cadrul Protec]iei
Consumatorilor [i vor
urm`ri, \n principal, modul
\n care sunt respectate
prevederile legale la
comercializarea pateurilor.
Verific`rile \i vor viza pe
to]i cei care
comercializeaz` acest tip
de produse, \n special
supermarketurile [i
hipermerketurile

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 Ia[i exist`
singura [coal`
de sex pe bani
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Iat` cât trebuie
s` pl`ti]i pentru
nesim]irea 
lui Nichita!

Trei mii de
[oferi r`mân
f`r` locurile 
de parcare?
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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` 5,23 LeiLei      Lira Sterlin` 5,23 Lei

Posibil ploaie
Max: 11 grade C
Min: 5 grade C

VVRREEMMEEAA
Nu uita]i, trecem 
la ora de var`! |n
noaptea de s=mb`t`
spre duminic` 
ora 3 devine ora 4
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� Prim`ria \nchiriaz` parc`rile
dup` cum are chef 

� Anun]urile licita]iilor nu sunt
\ntotdeauna conforme cu
caietele de sarcini 

� Un ie[ean reclam` ilegalit`]i
comise pe band` rulant` la
aceste licita]ii [i cere anularea
unei proceduri 

� Dac` se dovede[te c`
ie[eanul are dreptate, 3000 de
ie[eni ar putea risca pierderea
parc`rilor de re[edin]`

Un ie[ean a \nceput luna aceasta un r`zboi
cu morile de vânt. Nemul]umit de faptul c` nu
a reu[it s` \nchirieze un loc de parcare de la
Prim`rie, acesta a atacat, pe toate c`ile posibile,
o licita]ie pentru \nchirierea locurilor de parcare
de pe o strad` din Galata. Parcurgerea celor
câteva reglement`ri care stabilesc cadrul legal \n
care trebuie s` se desf`[oare o licita]ie i-a oferit
ie[eanului muni]ie chiar [i pentru un proces \n
instan]`, nu doar pentru o contestare a rezultatului
licita]iilor pentru locurile de parcare de re[edin]`.

{efii prim`riei, mai tari
decât legea

Reprezentan]iI Direc]iei de Administrare a
Patrimoniului Public [i Privat (DAPPP) al Municipiului
Ia[i au fost prin[i cu mâ]a \n sac. Astfel, pe o
serie de vicii de procedur`, ie[eanul Florin Pompa[
a cerut atât la DAPPP cât [i la Comisia Na]ional`
de Solu]ionare a Contesta]iilor anularea licita]iei
din februarie 2013 prin care s-au \nchiriat locurile
de parcare de pe strada Lotrului din Canta. |n
eventualitatea \n care ie[eanului i se va da dreptate,
se va crea un precedent care ar putea permite
anularea unor licita]ii deja \ncheiate pentru locurile
de parcare de re[edin]`. DAPPP gestioneaz` 3002
contracte pentru parc`rile gestionate, 368 de locuri
de parcare fiind \nchiriate anul trecut.

Potrivit ie[eanului, lucrurile sunt clare. DAPPP
\nchiriaz` locurile de parcare f`r` a respecta
prevederile legale. Practic, oricine poate contesta
licita]iile pentru locuri de parcare. Care sunt \ns`
neregulile de la licita]ii?

|nchirierea locurilor de parcare din Ia[i se
face pe baza unui regulament al municipalit`]ii,
validat prin Hot`rârea de Consiliu Local
(HCL)144/2007. Prin acest regulament, municipalitatea
stabile[te cine, cum [i cu ce bani poate \nchiria
o parcare de re[edin]`. Astfel, \n timp ce HCL
144/2007, prevede c` la Capitolul III - |ntre]inerea

[i exploatarea parc`rilor de re[edin]`, „de regul`
o treime din num`rul locurilor de parcare se
rezerv` pentru parcarea ocazional`“, cei de la
DAPPP scot la licita]ie toate locurile pe care apuc`
s` le delimiteze [i \nregistreze ca locuri de parcare,
lucru recunoscut chiar [i de [efii DAPPP. Ba mai
mult, \nc` o prevedere care are \ntâietate \n fa]a
HCL este prev`zut` de Hot`rârea de Guvern
955/2004, care specific`: „|n parc`rile de re[edin]`
situate la mai pu]in de 30 de metri de frontul
imobilelor utilizate de locatari, se va atribui câte
un loc de parcare pentru fiecare apartament“.
Aceast` regul` este \nc`lcat` de cei de la DAPPP
chiar din start, „mu[chii“ administra]iei locale
ar`tându-se mai tari decât prevederile reglement`rilor
stabilite de Guvern.

„Eu am vecini care au \nchiriat câte dou`
locuri de parcare [i nu au dou` apartamente.
Acum nu este vorba c` au \nc`lcat ei legea, dar
au \nc`lcat-o prima dat` cei de la DAPPP, care
\n pofida prevederilor HG955/2004 cer \n caietul
de sarcini exact a[a: «Ofertantul  va depune
garan]ie pentru participare pentru câte locuri de
parcare are dreptul s` adjudece (\n func]ie de
num`rul de ma[ini de]inute)». DAPPP \ncalc` o
hot`râre de Guvern, care spune s` dea fiec`ruia
un singur loc. Am f`cut cerere [i la ei [i la
CNSC. Dac`-mi dau dreptate cei de la CNSC, se
anuleaz` licita]ia. Nu am cum s` pierd pentru c`
au \nc`lcat legea. Licita]iile pentru parc`ri au
acela[i tip de caiet de sarcini, care \ncalc` legea.
Sunt nu doar atacabile, ci ilegale“, a declarat
Florin Pampas.

La DAPPP se liciteaz`
„dup` ureche“

Ie[eanul care a atacat rezultatele licita]iei
municipalit`]ii pentru parcarea din Galata arat`
c` neregulile sunt mai multe, unele ascunse destul

de bine \n hâr]og`rie. „La licita]ie, \n anun], erau
trecute 20 de locuri de parcare. Dac` \]i cump`rai
caiet de sarcini, vedeai c` sunt 28 de locuri scoase
la licita]ie. Nici nu conteaz` dac` s-au \nchiriat
sau nu toate. Ei le dau pe sub mân`, le ]in pentru
cine trebuie, nu m` intereseaz`. Este ilegal. Pe
vicii de procedur` am contestat licita]ia“, a reclamat
Florin Pompa[.

Ba mai mult, DAPPP i-a \nchiriat un loc de
parcare ie[eanului, de[i el participase la o licita]ie
din 2010 ca mandatar al tat`lui s`u. „|n loc s`
\ncheie contractul pe tat`l meu, eu fiind doar
mandatar, au f`cut contractul pe numele meu,
de[i eu aveam o poprire pe conturi [i nici nu
aveam nici m`car voie s` particip la o licita]ie ca
beneficiar. Am cerut schimbarea numelui de pe
contract ca eroare material`. Când am mers la
DAPPP, un func]ionar de acolo mi-a zis s` g`sim
o solu]ie la mica \n]elegere, de parc` nu ar exista
legi \n ]ara asta“, a declarat Florin Pompa[.

{efii DAPPP sunt con[tien]i c` au gre[it, dar
nu consider` c` au comis ilegalit`]i. „Chestiunea
cu o treime din locuri care trebuie l`sate pentru
parcare ocazional` este stipulat` ca fiind valabil`,
de regul`. Analiz`m fiecare caz \n parte [i decidem.
Domnul care a contestat licita]ia a avut cu noi
un contract care a expirat [i nu a participat la
licita]ie. El vrea un anume loc, de[i mai erau 15
locuri \n zon`. Contesta]ia trimis` la CNSC este
nefondat`, pentru c` nu intr` sub inciden]a loe
reglementarea acestor licita]ii“, a declarat Leti]ia
Palaga, [efa DAPPP. |ntrebat despre legalitatea
licita]iilor de la DAPPP, direc]ie pe care o
coordoneaz`, viceprimarul Marius Dang` s-a eschivat
s` dea un r`spuns clar. „A[tept`m un r`spuns de
la CNSC [i eventual de la instan]`. Nu vreau s`
comentez pân` nu este stabilit clar cine are
dreptate“, a declarat viceprimarul Marius Dang`.

Silviu BORDEIANU
bordeianusilviu@bzi.ro

Consilierii jude]eni au ajuns s`
\ndure un frig cumplit ca s` aprobe
proiectele Ia[ului. Pofta pre[edintelui
Cristian Adomni]ei de a se plimba
prin comunele jude]ului pentru a
mai face câte o [edin]` de consiliu
a stârnit inclusiv nemul]umirea
ale[ilor din propria alian]`. La mai
toate [edin]ele de CJ desf`[urate
\n jude], ale[ii au fost nevoi]i s`
stea chiar [i dou` ore \n frig, asta
pentru c` s`lile nu erau \nc`lzite.
Dup` ce mai mul]i consilieri s-au
plâns fie de ora imposibil` la care
se organiza [edin]a, fie de faptul
c` nu se discuta nici m`car un
proiect despre localitatea gazd`,
acum consilierii au ajuns s` se
plâng` \n gura mare de frigul din
s`li. Chiar dac` aceste [edin]e \n
teritoriu nu au adus nicio finalitate
pentru jude], Cristian Adomni]ei
continu` s`-i sfideze pe restul
consilierilor [i s` tot organizeze câte
una \n comune. Dup` ce c` e [i
frig, [edin]ele se mai ]in [i \ntr-un
cadru total impropriu. De multe ori,
aceste [edin]e s-au ]inut fie \ntr-o
sal` de sport, fie \ntr-o \nc`pere
mult prea mic` pentru a \nc`pea
câteva zeci de persoane. De exemplu,
[edin]a de ieri de la Scobin]i a fost
organizat` \ntr-o mic` sal` de nun]i.
Cu un glob disco deaspura capului,
ale[ii Ia[ului au votat peste 40 de
proiecte pe ordinea de zi. Asta, \n
timp ce unii \[i frecau palmele de
frig [i al]ii b`teau constant din

picioare. Cel mai vehement a fost
Mihai Baciu, consilier jude]ean PSD,
care a cerut ca [edin]a s` fie gata
mai repede pentru c` i-au \nghe]at
picioarele. Culmea, la [edin]a
anterioar`, desf`[urat` luna trecut`
la Belce[ti, situa]ia a fost mai
dramatic`. {edin]a a fost organizat`
\ntr-o \nc`pere \n care aproape c`
cei prezen]i se c`lcau pe picioare
[i, bine\n]eles, \ntr-un frig p`trunz`tor.
{i ca lucrurile s` fie complete,
consilierii au asistat cruci]i la un
spectacol oferit de autorit`]ile locale.
Dup` o [edin]` istovitoare, la Belce[ti
a mai r`mas o mân` de consilieri
care au asistat la un spectacol
folcloric oferit de tinerii din comun`.
|n timp ce copiii dansau \n frig,
consilierii se \ndopau cu pl`cinte. 

Nevoi]i s` \ndure frigul, unii
consilieri jude]eni nu s-au mai putut
ab]ine [i i-au repro[at lui Adomni]ei
faptul c` se ]ine de glume cu al]ii,
\n loc s`-[i vad` de ordinea de zi.
Mihai Popescu, consilier social
democrat, s-a r`stit la Adomni]ei
\n momentul \n care acesta f`cea
glume cu Cristian Stanciu, liderul
de grup al PSD. „L`sa]i glumele [i
s` trecem la [edin]`. Cât s` mai
st`m?“, i-a repro[at Popescu lui
Adomni]ei. Acesta a \ncercat s`
spun` c` a[a se mai destinde
atmosfera, de[i nemul]umirea lui
Popescu era cât se poate de evident`. 

Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro

Panic` printre [oferii ie[eni!

|nchirierea locurilor
de parcare de la
blocuri este ilegal`?

Revolt`tor! Adomni]ei
toac` aiurea banii CJ 
[i oblig` consilierii 
s` moar` de frig

Consilierii jude]eni au ajuns s` se plâng` din ce \n ce mai
des de preten]iile lui Cristian Adomni]ei, [eful institu]iei,
de a ]ine [edin]e \n jude] 

Florin Pampas
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{tiri

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

� Executorii ie[eni [i-au g`sit
na[ul atunci când au acceptat
propunerile din partea spitalelor 

� Costurile asisten]ei medicale
pentru cei b`tu]i m`r sau
pentru victimele din accidente
rutiere sunt cel mai greu de
recuperat 

� Spitalul Sf. Spiridon a cheltuit
80.000 de lei pentru un sigur
pacient

Mai mul]i executori ie[eni dau \napoi atunci
când trebuie s`-[i fac` treaba, chiar dac` ar putea
ob]ine venituri substan]iale. Pe majoritatea \i
\nsp`imânt` gândul c` ar putea mânca b`taie mai
r`u ca \n Evul Mediu. Executorii  contacta]i de
spitalele ie[ene pentru a recupera valoarea asisten]ei
medicale a celor snopi]i \n b`taie sau a victimelor
din accidentele rutiere, refuz` s` preia o astfel
de responsabilitate. |n general ace[tia trebuie s`
se deplaseze \n comunele ie[ene, unde \ntâlnesc
persoane \narmate cu furci, cu]ite, topoare [i
scânduri rupte din garduri. Spitalele se lupt` luni
\n [ir prin instan]e, pentru a-[i recupera banii
investi]i \n tratamentele [i interven]iile chirurgicale
ale agresa]ilor. Conform legisla]iei, banii pentru
serviciile medicale acordate acestei categorii de
pacien]i, cât [i victimelor din accidente rutiere
trebuie recupera]i de la cei care se fac vinova]i.
De multe ori acest demers este costisitor [i se
\ntinde pe un timp \ndelungat, spitalele fiind [i
\n situa]ii \n care constat` c` nu au de la cine
recupera banii. „Sunt foarte multe procese \n care
Spitalul Sf. Spiridon Ia[i s-a constituit parte civil`,
pentru a recupera acest tip de cheltuieli. |n acest
caz, la momentul de fa]`, vorbim despre sume

uria[e. Sunt bani care ar putea fi investi]i \n spital.
Din nefericire, \n momentul \n care decidem s`
trimitem dosarul la executori suntem refuza]i de
foarte multe ori. Nimeni nu are un interes sporit
pentru c` trebuie s` merg` \n zona rural`, unde
sunt \ntâmpina]i \n stil primitiv. Dosarul care
ajunge la biroul executoresc con]ine sentin]a penal`
prin care se stabile[te valoarea prejudiciului,
ocazionat cu spitalizarea, taxa de executare [i
soma]ia prealabil`“, a precizat Emanuel Calanci,
referent \n cadrul Spitalului Sf. Spiridon Ia[i.

80.000 de lei 
pentru victima unui
accident rutier

|n aceste cazuri, banii sunt recupera]i mult
mai repede atunci când firmele de asigur`ri au
obliga]ia s` achite aceste desp`gubiri. Cei care
se fac vinova]i de agresiuni sunt de cele mai

multe ori s`raci lipi]i p`mântului [i pu[i pe scandal.
Cea mai mare sum` pe care a recuperat-o Spitalul
Sf. Spiridon a fost de 80.000 de lei. |n baza acestor
cheltuieli s-a \ncercat salvarea unei femei, victima
unui accident rutier. Pentru aceasta au fost necesare
[ase interven]ii chirurgicale, dar \n ciuda eforturilor
depuse de medici, femeia a decedat. Sunt [i situa]ii
\n care victimele cad la mica \n]elegere cu agresorii,
iar spitalele trebuie s` recupereze banii de la cel
asistat medical, care de cele mai multe ori refuz`
s` pl`teasc`. „Cei agresa]i sau care provin din
accidente rutiere ajung la urgen]e. Serviciile
acordate \n aceast` etap` sunt gratuite. Dac`
ace[tia sunt transfera]i c`tre alte sec]ii din cadrul
spitalului, unde r`mân interna]i mai multe zile,
din acest moment \ncepe taxarea acestora. |n
ultima perioad` au \nceput s` mearg` mai repede
treburile, dar sunt [i situa]ii \n care nici nu avem
de la cine cere banii“, a precizat ec. Ioan Bârliba,
managerul Spitalului Sf. Spiridon Ia[i. 

Alina ACSINTE
acsintealina@bzi

Controalele efectuate pe parcursul
anului trecut [i \n primele luni dou`
luni din 2013 \n spitalele din Ia[i
arat` c` acestea lucesc de cur`]enie.
Inspectorii sanitari de la Direc]ia de
S`n`tate Public` (DSP) Ia[i nu au
aplicat nicio sanc]iune contraven]ional`
\n unit`]ile spitalice[ti \n ultimele
[ase luni din 2012 [i de la \nceputul
acestui an. Acestea au precizat c` s-
au constatat doar mici deficien]e \n
ceea ce prive[te instruirea personalului
privind respectarea regulilor de igien`.
Dac` ar fi s` analiz`m situa]ia din
spitalele ie[ene dup` rapoartele de
control ale inspectorilor, asta \nseamn`
c` unit`]ile medicale arat` mai ceva

ca \n spitalele private din str`in`tate.
Cum de au trecut de controlul sanitar
unele sec]ii din spitalele Sf. Maria,
de Psihiatrie Socola, Boli Infec]ioase,
Sf. Spiridon, Maternitatea Elena
Doamna, unde pere]ii stau s` cad`,
instala]iile sanitare sunt defecte, plou`
prin tavan, pardoseala este g`urit`
[i, din când \n când, câinii comunitari
stau \ngr`m`di]i pe holuri? Este greu
de crezut c` atunci când vin inspectorii
sanitari \n control, aceste sec]ii sunt
\nchise pentru a nu se vedea mizeria.
„|n 2013 [i \n ultima jum`tate a anului
2012, inspectorii sanitari nu au aplicat
amenzi \n spitalele controlate. S-a
verificat dac` personalul este instruit

\n privin]a respect`rii regulilor de
igien` [i dac` exist` suficiente materiale
de dezinfec]ie. S-au depistat doar
mici deficien]e \n privin]a instruirii
la pu]ine unit`]i sanitare. Conform
inspectorilor sanitari, fa]` de anii
anteriori, exist` o \mbun`t`]ire a
cur`]eniei \n spitale, sunt sec]ii
renovate, iar la capitolul lenjerie nu
s-au \nregistrat probleme. Dup` 15
aprilie, se vor face verific`ri din nou
\n unit`]ile medico-sanitare din jude]ul
Ia[i“, a declarat Marius Voicescu,
purt`tor de cuvânt la Direc]ia de
S`n`tate Public` Ia[i. 

Magda OLTEANU
magda@bzi.ro

Ast`zi, Colegiul Na]ional Mihai Eminescu organizeaz`
concursul interdisciplinar EMINENT, aflat la edi]ia a
VII-a. Acesta este adresat elevilor claselor a IV-a [i a
V-a [i este structurat pe dou` categorii, iar primii 60
de elevi care ob]in minim 200 de puncte, dintre cei de
la ultima clas` primar`, se pot înscrie în clasa a V-a,
pentru anul [colar 2013-2014, la aceast` unitate de
\nv`]`mânt. „Concursul const` într-o lucrare scris` de
90 de minute care cuprinde un test de Limba român`,
un test de Matematic` [i un test de cuno[tin]e generale
de Istorie [i Geografie. Pentru fiecare disciplin` se
acord` câte o sut` de puncte, f`r` cele din oficiu,
punctajul maxim total fiind de 300 de puncte. Proba se
desf`[oar` sâmb`t` (ast`zi - n.r.), 30 martie 2013, între
orele 09.00-10.30. Rezultatele intermediare se afi[eaz`
pe site [i la avizierul [colii \nc` de sâmb`t` (ast`zi -
n.r.), dup` ora 20.00. Eventualele contesta]ii se depun
la secretariatul colegiului luni, 1 aprilie 2013, între orele
09.00-15.00. Rezultatele finale se afi[eaz` mar]i, 2 aprilie,
dup` ora 17.00. Festivitatea de premiere va avea loc
miercuri, 3 aprilie 2012, ora 15.00, în cancelarie. Aici
vreau s` precizez faptul c`, având \n vedere c` acest
concurs are dou` categorii, unul destinat clasei a IV-a

[i unul pentru clasa a V-a, cei de a IV-a care se claseaz`
pe primele 60 de locuri [i care ob]in minim 200 de
puncte se pot înscrie \n ciclul gimnazial. Cererile de
înscriere se vor putea depune, doar \n aceas` situa]ie,
la secretariatul nostru pân` vineri, 26 aprilie 2013. Pentru
informa]ii suplimentare v` pute]i adresa secretariatului
[colii la num`rul de telefon 0232.215.746“, arat` prof.
dr. Gabriela S`ndulescu, directorul de la Eminescu.  

Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro 

Ieri, Universitatea Alexandru
Ioan Cuza (UAIC) a organizat o
manifestare intitulat` „Ziua
Cercet`toarelor“ - „Women
Researchers Day“. Evenimentul,
organizat pentru prima dat` \ntr-o
universitate din România, se desf`[oar`
\n cadrul proiectului FP7 - „Structural
Transformation to Achieve Gender
Equality in Science“ (STAGES),
coordonat \n cadrul Cuza de prof.
univ. dr. Doina Balahur. „Au fost
prezentate profilurile cercet`toarelor
din cadrul institu]iei ie[ene, care,
prin realiz`rile ob]inute \n cercetare,
dar [i didactice, beneficiaz` de
vizibilitate [i recunoa[tere la nivel
european [i interna]ional. De
asemenea, a avut loc proiec]ia
primului film realizat \n cadrul
proiectului STAGES, care prezint`
unul dintre colectivele prestigioase
de cercetare din cadrul UAIC,
coordonat de prof. univ. dr. Liliana
Mito[eriu, de la Facultatea de Fizic`,
grupul de dielectrici,feroelectrici [i
multiferoici. Acest film prezint` live
excelen]a \n cercetarea [tiin]ific`
de la Cuza“, au precizat organizatorii.
|n acest caz, performan]a unic` [i

de cel mai \nalt nivel academic [i
al cercet`rii din România, dar [i
pe plan interna]ional a profesoarei
Mito[eriu, a avut loc \n 2009. Aceasta,
al`turi de o echip` de tineri de la
Fizic` a reu[it s` ob]in` o finan]are
de 500 mii euro \n domeniul
nanotehnologiei, un areal [tiin]ific
ce ]ine de dezvoltarea unor tehnologii
ale viitorului. Pe acest fond s-a
reu[it, dup` mai bine de 30 de ani,
\n care au contribuit [i alte personalit`]i
din domeniul Fizicii, s` arate c`
România se poate compara la nivel
mondial al cercet`rii cu ]`ri mult
mai dezvoltate. „Este ceva extraordinar
pentru mine [i pentru echipa mea,
format` din cercet`tori tineri, care
le deschide o serie de oportunit`]i
uria[e spre a cerceta [i a se dezvolta
la cel mai \nalt nivel. Domeniul de
cercetare al proiectului pe care 
l-am ob]inut pentru prima dat`,
dup` zeci de ani \n ]ara noastr`,
este intitulat: Dielectrici, Feroelectrici
[i Multiferoici, respectiv materiale
cu aplica]ii \n microelectronic`“,
ar`ta Mito[eriu. 

Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro 

Povestea de succes a
unei cercet`toare de la
Universitatea Cuza

Motivul incredibil
pentru care executorii
au fugit dintr-un
important spital ie[ean

Concurs de selec]ie a elevilor 
la Colegiul Mihai Eminescu

Mizeria din spitale, inexistent`
pentru inspectorii sanitari
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Peste o sut` de fermieri din jude]
au participat ieri la o \ntâlnire ini]iat`
de Prefectura Ia[i, [i la care au
participat o parte a parlamentarilor
ie[eni. Timp de câteva ore, fermierii
[i-au prezentat dolean]ele \n fa]a
ale[ilor [i a directorilor institu]ilor
agricole prezente. O mare parte din
cei prezen]i au cerut modificarea
unor legi agricole pentru a nu mai
fi nevoi]i s` pl`teasc` taxe peste taxe,
dar [i pentru a beneficia de anumite
facilit`]i, pentru ca produc]ia agricol`
s` nu mai aib` de suferit. „Prin
aceast` \ntâlnire, ne-am propus s`
oferim agricultorilor locali posibilitatea
de a aduce la cuno[tin]a parlamentarilor
ie[eni problemele specifice cu care

se confrunt`, dificult`]ile pe care le
\ntâmpin`, dar [i eventuale propuneri
legislative prin care s` fie pus \n
valoare poten]ialul agricol al jude]ului.
Mul]umesc [i pe aceast` cale senatorilor
[i deputa]ilor prezen]i la eveniment
[i v` asigur c` nu va fi singura
dezbatere de acest gen“, a spus
subprefectul Bogdan Ab`la[i. {i o
parte a parlamentarilor prezen]i la
\ntâlnire s-au declarat mul]umi]i de
discu]ii. „Dialogul pe care l-am avut
cu fermierii a fost unul de bun augur.
S-au desprins idei foarte importante
\n urma discu]iilor [i s-a conturat
faptul c` actuala conducere nu are
nici cea mai mic` treab` cu agricultura
din România. Nu se [tiu foarte multe

lucruri despre agricultur` [i acest
lucru trebuie s` se schimbe. Propunerile
lor ]in de modific`rile legislative [i
activitatea ministerelor. De s`pt`mâna
viitoare voi face primul demers pentru
remedierea problemelor constatate
de ei. Am solicitat public ca Direc]ia
Agricol` [i alte organisme de acest

gen s` \ncheie parteneriate [i s` se
creioneze o strategie minimal` pentru
continuitatea agriculturii \n Ia[i. Avem
domenii \n care jude]ul Ia[i exceleaz`
\n agricultur`“, a spus deputatul PDL
Petru Movil`.

Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro

Municipalitatea ie[ean` vrea s`
stoarc` de bani agen]ii economici
din ora[. Printr-o m`sur` deloc liberal`,
institu]ia  a impus \n contractele de
\nchiriere \ncheiate cu agen]ii economici
o clauz` prin care vrea s` le reduc`
profiturile. Prevederea pe care ale[ii
locali au strecurat-o \n contractele
de \nchiriere prevede c` cei ce
sub\nchiriaz` un spa]iu \nchiriat de
la municipalitate sunt obliga]i s` dea
prim`riei jum`tate din suma pe care
ace[tia o ob]in din sub\nchiriere.
„Dac` de exemplu, chiria este de
1.000 de lei pe lun` pentru un spa]iu,
iar chiria[ul vrea s` sub\nchirieze o
parte din acest spa]iu, sub\nchirierea
se poate face cu acordul municipalit`]ii,
odat` cu plata a 50 la sut` din ceea
ce chiria[ul \ncaseaz` la rândul s`u.
Le-am trimis o adres` tuturor celor
care au contracte de acest fel cu
Prim`ria, prin care le reamintim de
aceast` posibilitate“, a precizat
viceprimarul Marius Dang`.

Incapacitatea municipalit`]ii de 
a-[i gestiona rentabil spa]iile este

astfel folosit` ca un instrument de
\ngr`dire a spiritului antreprenorial.
Totu[i, [efa Direc]iei de Administrare
a Patrimoniului Public [i Privat a
Municipalit`]ii nu consider` prevederea
ca fiind abuziv`. „Aceast` prevedere
este valabil` \n prezent ca efect al
unei hot`râri a Consiliului Local
datând din anul 2000. Spa]iile pot fi
sub\nchiriate cu acordul nostru. Aceast`
prevedere nu \ngr`de[te pe nimeni,
din contr`, ajut`. Dac` un chiria[
dore[te de exemplu s` \[i restrâng`
activitatea [i nu mai are nevoie de
tot spa]iul, poate face o economie
sub\nchiriind o parte din suprafa]a
pe care a \nchiriat-o de la noi. Acesta
este un ajutor pentru cei care nu au
reu[it s` câ[tige pân` acum la licita]ie
un spa]iu de la noi. Sunt mul]i care
ar fi dispu[i s` vin` \ntr-un spa]iu
al municipalit`]ii, pentru c` exist` o
doz` mare de stabilitate a unui
contract cu Prim`ria“, a declarat
Leti]ia Palaga, [efa DAPPP.

Silviu BORDEIANU
bordeianusilviu@bzi.ro

Reprezentan]i ai Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului din Ia[i [i din ]ar`
s-au \ntâlnit ieri \n cadrul seminarului
de con[tientizare a publicului larg
denumit „Ini]iativa Verde - o [ans`
c`tre un viitor curat“, \n cadrul
proiectului SINCRON (Sistem Integrat
de Management [i Constientizare \n
România a re]elei Natura 2000). Scopul
seminarului const` \n participarea
activ` a societ`]ii civile la demersul
de sus]inere, conservare [i monitorizare
a siturilor, precum [i la cre[terea
gradului de con[tientizare la nivelul
popula]iei. De asemenea, \n cadrul
acestui proiect, un instrument de
comunicare de maxim` importan]` \l
reprezint` informarea societ`]ii civile,
reprezentat` de ONG-uri, universit`]i
[i alte organiza]ii [i institu]ii implicate
\n sus]inerea activit`]ilor de protec]ie
a naturii. Proiectul este cofinan]at din
Fondul European de Dezvoltare
Regional` [i cuprinde activit`]i de
instruire, activit`]i \n infrastructur`

pentru uz public, precum infochio[curile.
|n cadrul seminarului s-a discutat
despre ariile de protec]ie special`
avifaunistic` (SPA-uri) [i SCI-uri (arii
speciale de conservare), dar [i despre
P`durea Bârnova-Repedea. |n Ia[i, 15
la sut` din suprafa]a jude]ului cuprinde
cinci SPA-uri [i 19 SCI-uri. „Campania
de informare, con[tientizare face parte
dintr-o campanie mai ampl` desf`[urat`
la nivel na]ional pe tema re]elei Natura
2000 \n România [i a protec]iei
diversit`]ii. La Ia[i, \n acest sens sunt
\n derulare o serie de proiecte, iar
principalul lor scop este acela de
informare-con[tientizare, dar [i elaborarea
planurilor de management pentru
ariile protejate. Este nevoie de implicarea
tuturor pentru a ne atinge obiectivele
de conservare a biodiversit`]ii“, a
declarat Galea Temneanu, purt`tor
de cuvânt \n cadrul APM Ia[i.

Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro

Vinul de Cotnari [i folclorul au \n comun
tradi]ia [i o parte a istoriei [i a identit`]ii
poporului nostru, ambele având r`d`cinile
adânc \nfipte \n acest binecuvântat t`râm
românesc. Atât vinul cât [i cântecul, prin
“exprim`rile” lor, se completeaz` unul pe
celalalt. Ce se potrive[te mai bine la un
pahar de vin Cotnari, decât un cântec popular
românesc? Compania Cotnari a dezvoltat

ideea \n ultimii ani, aceasta dovedindu-se
un mod de promovare foarte eficient. Tot
mai mul]i arti[ti populari au cântat despre
vinurile de Cotnari [i de aici a [i venit ideea
unei game noi de vinuri pentru Compania
Cotnari. |n urma exprim`rii preferin]elor
publicului din România, am ales pe unii
dintre cei mai \ndr`gi]i interpre]i: Cornelia
[i Lupu Rednic. Publicul, [tiindu-i drept

“LUPII”, am numit aceast` gam` “Vinul
Lupilor”. Primele dou` vinuri din gam` vor
fi lansate zilele acestea. Sunt vinuri echilibrate,
proaspete, florale [i aromate. Prin aceast`
gam`, continu`m s` oferim vinuri tradi]ionale,
produse de cel mai cunoscut produc`tor
de vinuri române[ti [i reprezentate de arti[ti
\ndr`gi]i ai folclorului nostru.

M`d`lina OLåERU

� O parte dintre produc`torii agricoli din jude] 
s-au \ntâlnit ieri cu câ]iva parlamentari de Ia[i 

� Fermierii au cerut ale[ilor Ia[ului ajutorul
pentru modificarea unor legi, dar [i pentru
promovarea altor propuneri \n sprijinul
agricultorilor

Fermierii s-au plâns
parlamentarilor Ia[ului

Cotnari lanseaz` „Vinul Lupilor“ 
cu cei mai \ndr`gi]i cânt`re]i

O campanie privind
conservarea
biodiversit`]ii s-a
desf`[urat la Ia[i

Prim`ria vrea
suprataxarea chiria[ilor
din spa]iile comerciale

„Rechinii“ financiari \[i disput`
r`m`[i]ele averii unei agen]ii imobiliare.
Volksbank [i Fiscul au apelat la
executarea silit` a propriet`]ilor
firmei Imobil Class, \n speran]a c`
vor putea recupera cel pu]in o parte
din datoriile pe care societatea le-
a acumulat \n ultimii ani. Banca are
o „gaur`“ de peste 4,6 miliarde de
lei vechi, \n timp ce la Fisc s-au
adunat cam tot atâ]ia bani. Pe lâng`
ace[tia, \n disputa financiar` [i-au
anun]at prezen]a [i al]i creditori
care vor o bucat` din defuncta firm`
imobiliar`. BRD-GSG, Libra Bank,
Intensa SanPaolo [i Pireus Bank,
al`turi de societatea Novello Mercerie
[i Finan]ele Locale Ia[i, au preten]ii
b`ne[ti din vânzarea unor spa]ii
comerciale de]inute de agen]ia
imobiliar`. Fiscul este cel care [i-
a asumat scoaterea la vânzare prin
licita]ie a trei spa]ii comerciale, toate
aflate pe strada Anton Crihan (fost`
strada D\mbovi]a). Primul spa]iu,
de 143 mp, compus din 3 camere
cu dependin]e, are un pre] de pornire
a licita]iei de peste 181.000 de lei.
Cel de-al doilea este aproape identic
cu precedentul [i ca suprafa]` [i
ca valoare. Ultimul spa]iu are \n jur

de 148 mp [i vânzarea pleac` de
la 188.500 de lei. Chiar dac` s-ar
vinde la pre]urile ini]iale, sumele
ob]inute nu ar acoperi restan]ele
Imobil Class. 

|n acela[i timp, Volksbank a
anun]at scoaterea la vânzare a unui
teren de peste 3170 mp, pe care
se afl` construite dou` ateliere [i
o a treia cl`dire, suprafa]a total` a
construc]iilor ajungând la este 1.100
mp. Banca are de recuperat aproape
peste 460.000 de lei. Proprietatea
agen]iei imobiliare a fost evaluat`,
anul acesta, la 1,5 milioane de lei.
Terenul este situat pe strada Aurel
Vlaicu [i dispune de toate utilit`]ile,
ceea ce \l face atractiv, dar pre]ul
este mult prea mare pentru acea
zon`. Firma Imobil Class a apar]inut,
pân` \n 2009, unei bârl`dence,
Antoneta Mocanu. |n acel an, femeia
a concesionat firma Otiliei Triboi,
cea care are de tras ponoasele unui
\mprumut f`cut \n 2006. Ca \n
majoritatea cazurilor de executare
silit`, prima licita]ie este sortit`
e[ecului. Eventualii doritori vor
a[tepta alte licita]ii, atunci când
pre]ul de pornire va sc`dea cu 25%.

Vasile MIRON

B`ncile [i Fiscul se bat
pe o agen]ie imobiliar`
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� Spitalul Sfântu Sava,
administrat de firmele
deputatului PP-DD Viorel Bl`ju],
este condus acum de Iulia
Samoil`, fost` angajat` a Casei
Jude]ene de Asigur`ri de
S`n`tate 

� Aceasta a lucrat la Casa de
S`n`tate chiar \n perioada \n
care Bl`ju] f`cea demersurile
pentru a ob]ine de la stat
fondurile necesare func]ion`rii
Spitalului Sfântu Sava 

� So]ul Iuliei Samoil` este un
fost director la Banca
Carpatica, institu]ia financiar`
care i-a acordat lui Bl`ju] un
credit \n valoare de 5 milioane
euro

Trebuie s` fii naiv s` crezi c` afacerile din
sistemul sanitar, chiar [i cele cu investi]ie privat`,
se deruleaz` conform principiului „liberei concuren]e“.
De ani de zile, guvernele trâmbi]eaz` pe tema
stimul`rii sectorului privat din s`n`tate. S-au f`cut
ceva pa[i, dar tot cei cu pile [i rela]ii influente
\n politic` au beneficiat de aceast` mic` privatizare
a sectorului medical. |n plus, \n aceast` hor` au
intrat [i institu]iile bancare care au finan]at
demararea acestor afaceri construite pe pile, rela]ii
[i sus]inere politic`. Modul \n care [i-a dezvoltat
deputatul PP-DD Viorel Bl`ju] afacerile cu spitalele
private respec` \ntocmai re]eta descris` mai sus.
Astfel, \n anul 2011, când Bl`ju] a inaugurat
Spitalul Sfântu Sava, Casa Jude]ean` de Asigur`ri
de S`n`tate (CJAS) era condus` de prietenul s`u
Iulian {erban. Din pozi]ia pe care a avut-o, Iulian
{erban i-a servit pe tav` lui Bl`ju] un contract
beton pentru finan]area Spitalului Sfântu Sava.
„B`ie]ii“ au lucrat atât de bine, \ncât au fost
perioade \n care Spitalul Sfântu Sava al lui Viorel
Bl`ju] \ncasa de la Casa Jude]ean` de Asigur`ri
de S`n`tate chiar [i pân` la 1 milion de euro pe
lun`. Dar Iulian {erban nu putea face totul de
unul singur. Avea nevoie [i de subordona]i din
cadrul CJAS, pentru a-l ajuta s` pun` la punct
actele. {i astfel am aflat c` actualul director al
Spitalului Sfântu Sava [i al centrului de recuperare
Recumedis, care func]ioneaz` pe lâng` aceea[i

unitate sanitar`, se nume[te Iulia Samoil`. Aceasta
a lucrat la CJAS Ia[i din anul 2007 pân` \n iunie
2011, când a deschis Bl`ju] Spitalul Sfântu Sava.
Dup` ce s-a deschis spitalul privat al lui Bl`ju],
Iulia Samoil` a devenit managerul unit`]ii sanitare
a deputatului PP-DD. „Am fost angajat` la CJAS.
A[a cum am mai men]ionat, pentru orice informa]ie
face]i o adres` oficial` [i v` voi r`spunde. Prin
telefon nu vreau s` mai vorbesc“, a declarat Iulia
Samoil`.

Rela]ie [i la banc`

Dar firmele lui Bl`ju] nu aveau suficient`
putere economic` s` amenajeze un spital relativ
mare, astfel \ncât a apelat la un credit. |n data
de 14.07.2011, firma lui Bl`ju], SC Iasisting SRL,
a contractat de la Banca Carpatica un credit \n
valoare de 5 milioane euro. Pe func]ii de director
la sucursalele din Vaslui [i Ia[i s-a aflat chiar \n
perioada \n care Bl`ju] a contractat acest credit,
Dan Sebastian Samoil`, condamnat recent pentru
s`vâr[irea infrac]iunii de complicitate la \n[el`ciune.
Prin urmare, lucrurile \ncep s` devin` clare. Iulia
Samoil` a lucrat la CJAS pân` când Bl`ju] [i-a
pus la punct contractul pentru \ncasarea subven]iei
lunare de la stat. Dan Samoil` a fost director la
Carpatica, institu]ia care i-a dat bani lui Bl`ju] s`
deschid` spitalul. Dup` aceea, Iulia Samoil` a fost
angajat` la spitalul lui Bl`ju], de unde \ncaseaz`
bani. Aceasta este „cooperativa“ care a dus la
deschiderea [i finan]area spitalului privat Sfântu
Sava. Recent, magistra]ii de la Tribunalul Ia[i au
decis condamnarea lui Dan Sebastian Samoil`,

directorul filialei ie[ene a b`ncii Carpatica, la o
pedeaps` de trei ani [i patru luni de \nchisoare
pentru comiterea infrac]iunii de complicitate la
\n[el`ciune cu consecin]e deosebit de grave. Acesta
nu va intra \n pu[c`rie, pentru c` judec`torii au
dispus suspendarea execut`rii pedepsei, \ns` are
un termen de \ncercare de 5 ani [i 4 luni.
Directorul Sucursalei Ia[i a b`ncii Carpatica este
acuzat c` l-a ajutat pe unul dintre cei mai mari
]epari din Vaslui s` comit` o serie de \n[el`ciuni.
Este vorba despre Cezar Andrei L`zurc`. Acesta
din urm` a primit o pedeaps` de 16 ani de
\nchisoare \n acela[i dosar. Procurorii sus]in c`
printre zecile de ]epe pe care le-a dat firmelor
partenere, se num`r` [i câteva ]epe date cu
ajutorul lui Dan Samoil`, care la vremea respectiv`
era director la Carpatica Vaslui. Procurorii sus]in
c` \n perioada iulie/septembrie 2006, Cezar L`zurc`
a tras o ]eap` de peste dou` miliarde unei firme
din Codlea. A cump`rat carne de pas`re, pe care
a sus]inut c` o pl`te[te cu file CEC emise de
Sucursala din Vaslui a b`ncii Carpatica. Numai
c`, dup` ce \nmâna vânz`torului filele CEC, ]eparul
le declara pierdute. |n acest context, \n momentul
\n care filele CEC erau introduse la plat`, banca
avea obliga]ia s`-l informeze pe emitent [i s`
rezolve problema. Dan Sebastian Samoil` ar fi
avut \n]elegeri ascunse cu L`zurc` [i a \nc`lcat
normele legale care se impuneau atunci când
firmele \n[elate reclamau c` nu pot s`-[i \ncaseze
banii din acele file CEC. Viorel Bl`ju] a refuzat
s`-[i expun` punctul de vedere.

Sorin PAVELESCU
sorinp@bzi.ro

Este senza]ional ce pot \nv`]a
ie[enii \ntr-o singur` clas` de curs.
Atât fetele, cât [i b`ie]ii f`r` inhibi]ii
au ocazia s` \nve]e totul de la A la
Z despre cum s` fie cel mai bun
model de videochat, cum s` mimeze
actul sexual \n fa]a unui calculator
[i s` ob]in` sume importante de
bani. De aproape doi ani de zile,
aproximatix 100 de modele ie[ene
care practic` acest tip de activit`]i
au \nv`]at s` fac` tot mai mul]i bani
[i s` devin` adev`ra]i oameni de
business. Este vorba despre {coala
de videochat, un concept unic [i
inedit, \ntâlnit doar la Ia[i. |n cadrul
acestei [coli, cu experien]` \n domeniul
videochat-ului de mai mul]i ani,
cursurile sunt \mp`r]ite \n etape de
training. |ncep`toarele sunt ini]iate
treptat \n acest domeniu, \nva]` s`
se dezbrace, s` comunice, s` mimeze
orice joac` sau feti[. Nu este deloc
simplu, c`ci majoritatea fetelor, dup`
spusele celor care se ocup` de
aceast` activitate, sunt semi-analfabete.
Modelelor le sunt predate ore de
educa]ie sexual` [i, foarte important,
acestea primesc sfaturi de igien`.
|nva]` s` nu-[i distrug` s`n`tatea,
s` nu ajung` pe patul de spital cu

intoxica]ii sau alte probleme grave.
„Fetele au \nv`]at limbajul specific
adult \n englez` [i francez`. Inten]ia
noastr` a fost s` mergem cât mai
mult pe non-adult, s` nu lucreze «pe
bordur` virtual`», ci s`-[i dezvolte
capacitatea de comunicare. Asta
pentru c` 20 la sut` din venituri se
bazeaz` exclusiv pe show-ul adult
efectiv. Au \nv`]at cum s` foloseasc`
\n mod corect un dildo, cum s` fac`
\n a[a fel \ncât s`-l ascund`, s` par`
c` \l introduc undeva dar, de fapt,
s` nu fie a[a. Site-urile americane
se bazeaz` foarte mult pe socializare,
clien]ii se pot \ndr`gosti de modele.
Nu mai este suficient s` te pui \n
fundul gol la camer`. Lumea a \nv`]at
ce e cu videochat-ul, vrea ceva nou,
vrea s` discute“, a declarat Ciprian,
administratorul {colii de videochat
din Ia[i. 

„Au \nv`]at s`
domine un client
sclav“

Dup` ce [i-au \nsu[it regulile
minime de igien` [i modul \n care

pot s` poarte o discu]ie \n mod adult
\n mai multe limbi, modelele sunt
\nv`]ate s`-[i p`treze clien]ii [i s`
se adapteze oric`ror cerin]e. 

Fetele \nva]` inclusiv s`-[i
gestioneze banii câ[tiga]i, s`
economiseasc` pentru a se relaxa
\ntr-o binemeritat` vacan]`. „Le-am
ar`tat cum s` dezinfecteze juc`riile,
despre igien`, feti[uri, cum e cel cu
picioarele. Dac` un client are cerin]e
de tip sclav, s` [tie s`-l domine.
Clientul, dac` simte c` te domin`
el, te face varz` [i nu mai este
interesat. 

Au fost \nv`]ate s`-[i seteze goal-
uri, s`-[i organizeze timpul, banii,
s` strâng` bani pentru a pleca \ntr-
o vacan]`. Dup` primele lec]ii, am
v`zut deja cum cresc \ncas`rile“, a
precizat administratorul [colii. 

Videochat \n 
stil amanet

Administratorul [colii de videochat
nu se opre[te aici. El \[i dore[te s`
continue acest proiect [i s`-l extind`
prin intermediul unei alte idei
inovatoare. Ciprian s-a gândit la un
concept de finan]are de videochat.
„Ofer consultan]`, \]i ar`t cum s`
pozi]ionezi luminile, ce internet s`
ai, ce reclam` s`-]i faci [i tot ce
presupune aceast` activitate. Te
ajut`m s`-[i deschizi un studio sau
s` lucrezi acas`, pe cont propriu.
Dac` ai nevoie de bani urgent, unde
apelezi? La o cas` de amanet. Asta
o s` oferim [i noi. Ce ai de valoare?“,
a completat Ciprian.

M`d`lina OLåERU
madalina@bzi.ro

Autorit`]ile au pornit pe urmele
bombei cancerigene din supermarketuri.
Ac]iunile de control sunt deja demarate
de inspectorii din cadrul Protec]iei
Consumatorilor [i vor urm`ri, \n
principal, modul \n care sunt respectate
prevederile legale la comercializarea
pateurilor. Verific`rile \i vor viza pe
to]i cei care comercializeaz` acest
tip de produse, \n special
supermarketurile [i hipermerketurile.
„Pornind de la aspectele semnalate
de dumneavoastr`, institu]ia noastr`
desf`[oar` \n prezent o ac]iune de
control privind verificarea respect`rii
legisla]iei specifice, în special a
Ordinului num`rul 560 la comercializarea
produselor tip pateu, fiind viza]i cu
preponderen]` operatorii economici
cu volum mare de vânz`ri [i care
comercializeaz` aceste produse.
Urmeaz` ca la finalizarea ac]iunilor
de control s` comunic`m rezultatele
acestora [i m`surile luate \n caz de
abateri“, a declarat Marian Grigora[,
comisar [ef al Comisariatului Regional
pentru Protec]ia Consumatorilor
Regiunea Nord-Est. 

|n urm` cu doar trei zile, cotidianul
BUNå ZIUA IA{I a sesizat pericolele
ce se ascund \n majoritatea cutiu]elor
frumos colorate, care se vând sub
denumirea de „pateu“. Acestea se

vând la pre]uri de 1-2 lei bucata,
având \n compozi]ie o cantitate infim`
de carne, predominând \n propor]ie
de aproape 85 la sut` numai conservan]i,
coloran]i [i proteine din soia. „Toate
alimentele din supermarketuri \n cutii,
cutiu]e, borcane, \n propor]ie foarte
mare, nu sunt s`n`toase. Pateul este
un aliment inventat de noi, cu foarte
mul]i conservan]i, emulgatori [i
substan]e care s` dea culoare [i gust.
Toate substan]ele din pateuri obosesc
ficatul [i \mb`trânesc organismul“, a
declarat Mihaela }ibârn`, nutri]ionist
[i dietetician licen]iat. 

Pateul Ardealul,
retras din Ia[i

Sute de pateuri apar]inând firmei
Ardealul au fost deja retrase de pe
pia]`. Conform reprezentan]ilor Direc]iei
Sanitar Veterinare [i pentru Siguran]a
Alimentelor (DSVSA) Ia[i, luna aceasta
au fost scoase de pe pia]` 223 de
buc`]i de pateu din carne „Ardealul“,
ca urmare a existen]ei suspiciunii c`
\n compozi]ia acestora a intrat [i
carne de cal. 

M`d`lina OLåERU
madalina@bzi.ro

Ie[encele sunt \nv`]ate s` domine orice b`rbat care \[i
dore[te s` fie sclav. Este printre singurele [coli din
\ntreaga ]ar` care te \nva]` meserie adev`rat`. Pe lâng`
atitudine [i limbaj specific domeniului adult, aici se ofer` [i
sfaturi practice despre organizarea timpului, a banilor [i
po]i deveni chiar expert bilingv. Consultan]ii [i trainnerii
ie[eni te \nva]` orice truc pentru a face bani din dezbr`cat 

Un clan de afaceri[ti,
directori de b\nci [i
parlamentari paraziteaz\
s\n\tatea ie[ean\

XXX incendiar! La Ia[i exist` singura [coal` 
de sex pe bani

Anchet` BZI! Bomba
cancerigen` din
supermarketuri va fi
verificat` de OPC

|n urm`toarea perioad`, ie[enii
vor fi nevoi]i s` pl`teasc` din buzunar
pentru amenzile pe care prim`ria
le-a primit \n aceast` lun`.
Municipalitatea a fost amendat` de
dou` ori pentru poluarea mediului
\nconjur`tor, suma total` a sanc]iunilor
fiind de 75.000 de lei. Ace[ti bani
nu vor fi pl`ti]i de Nichita sau de
subordona]ii lui de la Prim`rie, ci
din banii ie[enilor, din taxe [i
impozite. 

Una dintre cele dou` amenzi a
fost aplicat` pentru t`ierea copacilor
de pe bulevardul {tefan cel Mare.
|ntâmpinat` cu proteste ale societ`]ii
civile, ac]iunea de defri[are a teilor
din zona central` nu a fost oprit`
de municipalitate pân` când nu au
fost pu[i la p`mânt to]i teii de la
Palatul Culturii pân` la Teatrul
Na]ional. Amendarea municipalit`]ii
cu 60.000 de lei pentru t`ierea teilor
a avut un efect mai mic decât
protestele. Primarul Gheorghe Nichita
a r`spuns ironic atunci când consilierul
local al PDL, Gabriel Grigore, l-a
\ntrebat cine va pl`ti ace[ti bani.
„O s` contest`m amenda [i vom
câ[tiga \n instan]`. Dac` va trebui
s` pl`tim, vom strânge bani de la
consilierii PDL din indemniza]ii. Ori
v` d`m afar`, ori pl`ti]i“, a declarat
râzând Gheorghe Nichita. Viceprimarul
Mihai Chirica, cel care [i-a asumat
defri[area arborilor ca pe o m`sur`
de remodelare urbanistic` a zonei
centrale, i-a atacat dur pe cei care
l-au amendat. „Amenda va fi contestat`.
Nu ar trebui s` o pl`tesc nici eu,
nici bugetul local, ci acele persoane
care au dat amenda. Ei \ncurc`
lucrurile \n justificarea pe care o
dau. Amenda e dat` pentru c` nu
am avea un registru al spa]iilor
verzi. Probabil nu este rea-credin]`,
ci incompeten]` cras`. Agen]ia pentru
mediu ne-a r`spuns \n 14.03.2013
c` replant`rile de arbori respect`
condi]ion`rile impuse de legisla]ie“,
a precizat recent viceprimarul Mihai
Chirica. Reprezentan]ii G`rzii de
Mediu sus]in c` amenda ar trebui
pl`tit` \n maxim 30 de zile. 

„Dac` amenda nu se achit` \n

cuantum integral \n termen de 30
de zile, se retransmite la Finan]e.
Din ceea ce [tiu, amenda nu a fost
contestat`. |n cazul \n care achitau
\n termen de 48 de ore, pl`teau
jum`tate din sum`“, a declarat
C`t`lin Beleca, comisar-[ef \n cadrul
G`rzii de Mediu din Ia[i. 

Amend` 
pentru praf

|n urm` cu dou` s`pt`mâni,
ie[enii erau intoxica]i la tot pasul
de norii de praf. Atunci, autorit`]ile
locale nu au recunoscut problema
care ar fi putut afecta s`n`tatea
ie[enilor, de[i la spital au fost
\nregistrate, \n ultimele luni, zeci
de cazuri cu alergii la praf. |n cele
din urm`, comisarii G`rzii de Mediu
au aplicat amenzi pentru poluarea
cu praf. SC Citadin SA, firm` angajat`
\n cadrul Prim`riei, a primit o
amend` de 15.000 de lei pentru
folosirea \n exces a antiderapantului,
fiind dep`[it` valoarea medie a
nivelui de praf din ora[. Comisarii
de mediu au g`sit neconformit`]i
privind dispunerea m`surilor de
reducere/eliminare a surselor
poten]iale de poluare a atmosferei
prin adoptarea unor tehnologii
moderne pentru efectuarea lucr`rilor
de desz`pezire, care s` reduc` riscul
dep`[irii valorilor limit` la indicatorul
PM 10 (administrare antiderapant
\n exces) precum [i pentru starea
necorespunz`toare a tramei stradale
municipale, respectiv a traficului
principal din municipiu. Amenda de
la Prim`rie sau Citadin o pl`tesc
tot ie[enii, iar cinismul primarului
nu are limite când trebuie s` se
justifice. „Poluarea cu pulberi a
ora[ului este o problem` veche. |n
fiecare an, ora[ul e \nconjurat de
v`l`tuci de praf de la nisipul aruncat
iarna. Practica este s` se arunce
nisip, \n loc s` se desz`pezeasc`“,
a declarat fostul viceprimar Gabriel
Grigore. 

Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro

Ie[eni, iat` cât trebuie
s` pl`ti]i pentru
nesim]irea lui Nichita!



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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Peste 40 de medici
au fraudat bugetul
s`n`t`]ii

Medicii au eliberat circa 14.000
de bilete false \n baza c`rora se
procesau analizele, care erau emise
pe numele unor pacien]i care nu
fuseser` consulta]i sau, de[i au fost
consulta]i, nu li s-a recomandat
efectuarea unor investiga]ii medicale.

Potrivit unui comunicat al
Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Bucure[ti remis AGERPRES, biletele
astfel completate de c`tre medic sau
asistentul s`u erau \nmânate unor
angaja]i ai laboratoarelor [i \naintate
ulterior spre decontare la Casa de
Asigur`ri de S`n`tate a Municipiului
Bucure[ti. Medicii care falsificau
biletele de trimitere primeau sume
de bani reprezentând 10% din valoarea
analizelor recomandate, precizeaz`
anchetatorii. „Angaja]ii celor dou`
laboratoare din Capital`, unde se
procesau analizele, stabileau o leg`tur`
cu un medic specialist sau de familie,
iar ace[tia emiteau \n mod constant
numeroase bilete de trimitere pentru
analize medicale, cu valoarea

compensat`, f`r` a avea acoperire
\ntr-o situa]ie real`“, se arat` \n
comunicat. Aproximativ 70% din
activitatea celor dou` laboratoare de
analize consta \n opera]iunile fictive
descrise. „Cele dou` laboratoare
efectuau [i \n mod real analize, \ns`
foloseau reactivi vechi sau chiar
expira]i, iar rezultatele se stabileau
mai mult prin deduc]ie decât \n baza
unor temeiuri [tiin]ifice. Oricum,
aparatura laboratoarelor, \n ipoteza
\n care ar fi fost permanent func]ional`,
nu ar fi putut procesa analizele
decontate de c`tre CASMB - atât
cantitativ cât [i calitativ. Au existat
[i cazuri \n care au fost pierdute
probele biologice ale pacien]ilor,
situa]ie \n care angaja]ii treceau \n
buletinele de analiz` rezultate fictive“,
informeaz` comunicatul. Pân` \n
prezent, au fost audiate aproximativ
800 de persoane \n numele c`rora
au fost emise fictiv bilete de trimitere. 

Peste 40 de medici au fost adu[i
la audieri vineri la Poli]ia Capitalei,

ei fiind acuza]i de procurori c` eliberau
bilete de trimitere fictive \n urma
c`rora laboratoarele procesau analize,
prejudiciul adus Casei Na]ionale de
Asigur`ri de S`n`tate fiind de jum`tate
de milion de euro, a declarat, pentru
AGERPRES, Bogdan Staicu, purt`tor
de cuvânt al Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Bucure[ti. 

El a precizat c` activitatea este
monitorizat` de mai bine de [ase
luni, iar anul trecut, \n acela[i dosar,
au fost efectuate perchezi]ii [i la
laboratoarele unde erau procesate
analizele. Parchetul [i Poli]ia Capitalei
au efectuat vineri 44 de perchezi]ii
domiciliare \n acest caz. Activitatea
infrac]ional` a constat, \n principal,
\n fraudarea de c`tre mai mul]i medici

[i angaja]i ai unor laboratoare de
analize medicale a bugetului CNAS
prin decontarea unor analize medicale
care nu au fost efectuate \n realitate,
cauzându-se un prejudiciu de peste
500.000 de euro. 

|n cursul lunii martie 2013, Parchetul
a dispus \nceperea urm`ririi penale
fa]` de 42 de persoane pentru comiterea,
dup` caz, a infrac]iunilor de \n[el`ciune
cu consecin]e deosebit de grave, fals
intelectual [i uz de fals, luare de
mit`, dare de mit`. 

Cercet`rile \n cauz` sunt efectuate
de Parchetul de pe lâng` Tribunalul
Bucure[ti [i DGPMB - Serviciul
Grupuri Infrac]ionale Violente, cu
sprijinul de specialitate al Serviciului
Român de Informa]ii.

La câteva ore dup` ce pre[edintele
Fran]ei, Francois Hollande, a ap`rut
la televizor pentru a-i convinge pe
francezi c` de]ine instrumentele
necesare redres`rii economiei, datele
publicate vineri arat` dificult`]ile
masive cu care se confrunt`: guvernul
nu a reu[it s`-[i \ndeplineasc` ]inta
de reducere a deficitului bugetar
\n 2012, iar consumul - principalul
motor al economiei ]`rii - este \n
declin, se arat` \ntr-un articol ap`rut
vineri \n publica]ia Wall Street
Journal (WSJ).

Deficitul Fran]ei, a doua mare
economie a zonei euro, a sc`zut
anul trecut la 4,8% din PIB, fa]`
de 5,3% din PIB \n 2011, dar peste
]inta de 4,5% anun]at` de Francois
Hollande. 

Deficitul mai mare decât se
estima \n 2012 face mai dificil`
anun]area unor ]inte mai dure de
reducere a deficitului. Pre[edintele
Fran]ei a admis deja c` obiectivul
de a ajunge anul acesta la un deficit
de 3% din PIB nu va fi \ndeplinit
[i a anun]at c` estimeaz` un deficit
aproape de 3,7% din PIB. 

Guvernul de la Paris are nevoie
de asemenea ca economia s`
\nregistreze cre[tere, pentru a ajuta
la redresarea finan]elor publice.
Dup` o sc`dere a Produsului Intern
Brut \n ultimele trei luni din 2012,
datele publicate vineri de Institutul
de statistic` (Instat) arat` c` declinul
va continua probabil anul acesta,
dup` ce cheltuielile de consum au
sc`zut pentru a doua lun` consecutiv
\n februarie. Dup` mai pu]in de un
an de când a preluat mandatul,
planurile lui Francois Hollande de
reducere a deficitului [i de redresare
a economiei au e[uat. 

Guvernul d` vina pe problemele
din zona euro pentru o mare parte
din dificult`]ile cu care se confrunt`
Fran]a, [omajul ajungând la 10,6%,
cel mai ridicat nivel din ultimii 16
ani. 

Guvernul a r`spuns la \nr`ut`]irea
situa]iei economiei, majorând taxele
cu [apte miliarde de euro pentru
a \ncerca s` limiteze dificult`]ile cu
care se confrunt` finan]ele publice.
Dar, sus]ine ministrul francez de
finan]e, Pierre Moscovici, dac`
guvernul nu ar fi adoptat astfel de

m`suri, deficitul ar fi dep`[it 5,5%
din PIB. Alte major`ri de taxe de
20 miliarde de euro au fost introduse
de la \nceputul acestui an. 

Dar acum exist` dovezi c`
major`rile de taxe afecteaz` puterea
de cump`rare, Instat anun]ând
sc`derea cheltuielilor de consum
anul trecut, pentru prima dat` din
1984. Gospod`riile [i-au redus
cheltuielile pentru a doua lun`
consecutiv \n februarie, iar nivelul
cheltuielilor a fost tot atât de redus
ca \n iunie 2010. 

Datele Insee arat` c` datoria
public` ca procent din PIB a crescut
peste limita de 90%, ajungând la
90,2% la sfâr[itul anului trecut. 

Economia francez` a stagnat \n
ultimii doi ani, iar rata [omajului
a crescut timp de 19 luni consecutiv
pân` la nivelul de 10,6%, un nivel
f`r` precedent dup` 1999. 

|n pofida situa]iei grave \n care
se afl` economia, Hollande a evitat
s` introduc` t`ieri de cheltuieli cum
au f`cut alte state europene, iar joi
a subliniat c` nu va adopta aceast`
cale chiar dac` Fran]a va rata \n
acest an ]inta de deficit de 3% din
PIB. 

La sfâr[itul anului trecut, agen]ia
de evaluare financiar` Fitch Ratings
a men]inut ratingul suveran al Fran]ei
la ‘AAA’, cel mai bun calificativ,
\nso]it \ns` de o perspectiv` negativ`,
ceea ce \nseamn` c` o retrogradare
este posibil` \n cursul anului urm`tor. 

Fitch, de]inut` de o companie
francez`, este singura din cele trei
mari agen]i de rating care acord`
\n prezent Fran]ei un rating ‘AAA’.
Fitch a anun]at c` inten]ioneaz` s`
ia o decizie cu privire la perspectiva
negativ` atribuit` ratingului Fran]ei
\n cursul anului 2013, avertizând
c` exist` peste 50% [anse pentru
o retrogradare. 

O eventual` decizie de
retrogradare va fi studiat` \n func]ie
de ritmul [i amploarea reformelor
economice, de respectare a obiectivelor
de reducere a deficitului [i de
evolu]ia crizei din zona euro. 

|n noiembrie 2012, Moody’s a
decis s` retrag` Fran]ei calificativul
de top ‘AAA’ dup` ce Standard and
Poor’s a luat o decizie similar` \n
luna ianuarie. 

Economia
Fran]ei se
confrunt`
cu
dificult`]i
majore

Autorit`]ile au lansat o anchet` \n
acest caz, \n urm` cu doi ani, dup` ce
au fost denun]ate decese suspecte
de c`tre fo[ti angaja]i ai spitalului [i
rude ale pacien]ilor.

O femeie medic de la un spital din sudul
Braziliei, acuzat` \n februarie de uciderea a [apte
pacien]i \ntr-o sec]ie de terapie intensiv`, face
obiectul unei anchete privind 20 de cazuri similare,
\n timp ce aproape alte 300 de cazuri ar putea
fi considerate suspecte. O echip` condus` de
Mario Lobato, un func]ionar \n cadrul Ministerului
S`n`t`]ii, ancheteaz` 1.872 de decese \nregistrate
\n ultimii [apte ani la sec]ia de terapie intensiv`
coordonat` de c`tre Virgina Soares de Souza, \n
vârst` de 56 de ani, la Spitalul Evanghelic din
Curitiba.

Pân` \n prezent, „20 de cazuri suspecte au
f`cut obiectul unei cereri de anchet`“, a precizat
pentru AFP Paula Brisola, [efa unit`]ii de poli]ie
specializate \n crime \n domeniul s`n`t`]ii. |n
opinia sa, alte 300 de cazuri „ar putea face obiectul
unor anchete“. Joi, avocatul Virginei Soares de
Souza, Elias Mattar, a pus sub semnul \ntreb`rii,
pentru AFP, rigoarea [tiin]ific` a unor declara]ii
ale lui Mario Lobato.

Acest domn „vrea s` impresioneze cu num`rul
mor]ilor dintr-o sec]ie de terapie intensiv`. |nseamn`
c` nimeni nu a murit (\n aceast` unitate) din
cauza st`rii proprii de s`n`tate, ci c` toat` lumea
a fost asasinat`? Ar fi un caz unic \n lume“, a
declarat el. Virgina Soares de Souza, care neag`
toate \nvinuirile ce i se aduc, a fost re]inut` la
19 februarie, fiind acuzat` de [apte crime [i
complicitate. Ea a petrecut o lun` \n deten]ie
provizorie [i a[teapt` procesul, \n libertate.

„Nu am fost niciodat` neglijent`, nu am fost
niciodat` imprudent`, nu am fost lipsit` niciodat`
de etic` (...). Am exersat medicina \n mod con[tient
[i corect“, a declarat ea pentru postul de televiziune
Globo. Acuza]ii identice sunt formulate \mpotriva
a trei medici [i dou` infirmiere din aceea[i sec]ie,
\n timp ce un fizioterapeut [i un infirmier sunt
cerceta]i pentru complicitate. Potrivit actului de
acuzare, mai mul]i pacien]i din aceast` sec]ie au
murit asfixia]i, dup` ce au primit o injec]ie
anesteziant` [i le-a fost redus` alimentarea cu
oxigen.

Autorit`]ile au lansat o anchet` \n acest caz,
\n urm` cu doi ani, dup` ce au fost denun]ate
decese suspecte de c`tre fo[ti angaja]i ai spitalului
[i rude ale pacien]ilor.

Aproape 300 de mor]i suspecte 
\ntr-o sec]ie de terapie intensiv`

Administra]ia Na]ional` de Meteorologie a
emis, vineri, o informare meteo de ploi [i vânt,
valabil` de vineri de la ora 23:00 pân` duminic`
la ora 23:00 \n toate regiunile ]`rii. |n intervalul
men]ionat temporar va ploua \n toate regiunile.
La altitudini de peste 1500 m, precipita]iile vor
fi [i sub form` de lapovi]` [i ninsoare.

Mai ales \n noaptea de vineri spre sâmb`t`
[i din nou \n cursul zilei de duminic`, \n Banat,
Cri[ana, Maramure[, nord-vestul Transilvaniei [i
\n zona Mun]ilor Apuseni, cantit`]ile de ap` vor
dep`[i 15 l/mp [i izolat 25 l/mp.

Vântul va sufla \n general moderat, iar \n
vestul ]`rii [i la munte va avea intensific`ri
temporare cu viteze de peste 50 km/h, rafalele
dep`[ind \n zona montan` \nalt` 70 km/h.

Pre[edintele Partidului For]a Civic`,
Mihai R`zvan Ungureanu, l-a acuzat,
vineri, pe liderul PNL, Crin Antonescu,
c` distruge un partid istoric [i c`
pune „ambi]iile personale“ deasupra

intereselor partidului.
„|mi pare r`u s` observ, \n cazul

PNL, c` pentru ambi]iile personale
ale pre[edintelui, un \ntreg partid
este sacrificat, cu doctrina lui cu tot.
{i nu spun doar ca om politic, ci [i
\n calitate de om care cunoa[te PNL.
E trist s` vezi cum ambi]ia unui
singur om distruge un partid istoric“,
a afirmat Ungureanu. 

Pre[edintele PFC exclude, pe
moment, orice colaborare dintre PNL
[i PFC, dar [i \ntre Uniunea Social
Liberal` [i PFC. 

„|ntre noi [i USL este o pr`pastie
de netrecut. |ntre noi [i cei care au
pus \n mi[care, au contribuit la tot
haosul politic creat \n România \n
vara anului trecut, la atacul \mpotriva
institu]iilor democra]iei, la atacul
\mpotriva statului de drept, \n felul
\n care au distrus credibilitatea
României, nu poate exista absolut
niciun dialog“, a ad`ugat Ungureanu. 

MRU: PNL este sacrificat de
ambi]iile personale ale
pre[edintelui Crin Antonescu

� Peste 40 de medici au fost adu[i la audieri
vineri la Poli]ia Capitalei, fiind acuza]i de
procurori c` eliberau bilete de trimitere fictive \n
urma c`rora laboratoarele procesau analize,
prejudiciul adus Casei Na]ionale de Asigur`ri de
S`n`tate fiind de jum`tate de milion de euro

Weekend cu
ploi [i vânt
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V˜NZ|RI TEREN
IA{I, COPOU,

GRADINA COPOU -
TEREN 475 MP, 

TOATE UTILITå}ILE. 
PRE} CONVENABIL. 
TEL. 0758.666999

VÂND SPA}II COMERCIALE
DE 140 MP |N CENTRUL
PA{CANIULUI, VIZAVI DE

PRIMARIA PA{CANI

RELA}II LA 0788.313.581

Preia anunturi la CELE MAI MICI
PRETURI DE PE PIATA:

Monitorul Oficial Partea a III-a –
concursuri, pierderi acte, schimbari
nume, actele instantelor
judecatoresti;

Monitorul Oficial Partea a IV-a – 
acte ale societatilor comerciale;

Monitorul Oficial Partea a VI-a -
achizitiile publice, concesiuni;

Relatii la tel.: 0788.313.620
Adresa: Iasi, Calea Chi[in`ului nr. 22,
cl`direa Teba Industries

Societate comerciala
colaboratoare

MONITORUL OFICIAL

MEDIC STOMATOLOG 
Dr. Oana Ignat efectuez lucrari

de medicina dentara.

Programari: 0742.692.513

email: dr_oana_ignat@yahoo.com

Aproape trei sute de ie[eni care
locuiesc \n CUG au tr`it zile de
co[mar. |nc` de la \nceputul s`pt`mânii,
circa 100 de apartamente au fost
debran[ate de la furnizarea apei
potabile. Ie[enii care locuiesc la blocul
1.017 de pe aleea Tudor Neculai au
stat f`r` nicio pic`tur` de ap` la
robinet, fiind nevoi]i s` mearg` tocmai
pân` la un izvor aflat la ie[irea din
ora[. „Avem o s`pt`mân` cât am stat
f`r` ap`. Nu am avut pentru sp`lat
diminea]a pe fa]`, pentru f`cut baie
sau du[. Nici pentru toalet` nu am
avut. Eu am adunat ap` pentru baie
\n cad` ca s` am pentru toalet` [i
sp`lat. {i pentru f`cut mâncare avem
nevoie de ap`. Lu`m \n bidoane de
zece sau cinci litri ap` de la izvor“,
a spus un pensionar ce locuie[te pe
aleea Tudor Neculai, bloc 1.017. Pân`

vineri, pentru câteva sticle de ap`,
copiii [i b`trânii au mers de câteva
ori pe zi pân` la izvorul care se afl`
la o jum`tate de or` de mers pe jos,
izvor aflat \n zona lacului CUG. „Ce
s` facem, dac` nu avem ap`? Lu`m
câte dou` bidoane mari [i mergem
la izvor. La amiaz` [i seara, \n fiecare
zi am mers. Eu sunt b`trân [i fac
cam 30 de minute pân` acolo. Sunt
câ]iva oameni cu datorii aici [i au
oprit apa la to]i“, mai spune un
vârstnic ce locuie[te \n CUG.

Din cauza unor
r`u-platnici, to]i
au r`mas f`r` ap`

Oamenii povestesc c` au r`mas
f`r` ap` potabil`, dup` ce câ]iva

vecini de-ai lor au uitat s` pl`teasc`
facturile la asocia]ie. Bran[amentul
de ap` potabil` al blocului fiind unul
comun, to]i au avut de suferit. |n
blocul care are patru sc`ri, circa cinci
locatari \nregistreaz` datorii mai vechi
c`tre furnizorul de ap` potabil`. |n
ultimele trei luni, r`u-platnicii au
adunat o restan]` de peste 10.000
de lei. Dar, din cauza lor, toate cele
aproape 100 de apartamente au r`mas
f`r` ap` potabil`. 

„Noi am trimis o notificare c`tre
Asocia]ia de Proprietari conform c`reia
se \ntrerupte furnizarea dac` nu se
pl`tesc dabitele acumulate. |n ultimele
trei luni, blocul respectiv a acumulat

un debit de 10.126 de lei [i penalit`]i
de 1.387 de lei. Conform contractului
semnat \ntre ApaVital [i Asocia]ia de
Proprietari, noi avem obliga]ia de a
furniza ap`, iar asocia]ia are rolul de
a achita acest serviciu. Dac` acea
parte din contract nu [i-a achitat
sarcinile in termen de 15 zile, plus
alte 50 de zile \n care nu sunt
percepute penaliz`ri de \ntârziere, se
\ncepe procedura sist`rii serviciilor.
Apoi, dac` nu se pl`tesc restan]ele,
se ajunge la ac]ionarea \n instan]`“,
a declarat R`zvan Manolache, [ef
Birou Rela]ii Publice ApaVital.

Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro

Dac` a]i efectuat t`ierile la pomii fructiferi,
mai pute]i efectua tratamentele de sfâr[it
de iarn`. Acest tratament este unul dintre
cele mai importante care trebuie efectuate
în livad`. Aplicarea corect` a primului
tratament [i utilizarea unor produse de
calitate (v` recomand ca înainte de a face
un tratament s` verifica]i calitatea produselor
folosite [i s` nu fie expirate) v` va scuti]i
de multe probleme pe parcursul perioadei
de vegeta]ie a anului ce urmeaz`.

Tratamentele sunt aplicate atât contra
d`un`torilor, cât [i pentru combaterea
agen]ilor patogeni. Fiecare produc`tor
recomand` câte o schem` de tratament,
din acest motiv este bine s` consulta]i mai
mul]i distribuitori de insectofungicide [i
astfel v` pute]i stabili o schem` de tratament
\n func]ie de bugetul de care dispune]i.
|ntrucât prim`vara asta este deosebit` fa]`
de celelalte, la aceast` dat` v` recomand`m
un tratament care s` cuprind` un fungicid,
un insecticid [i ulei horticol. Acest tratament
are ca scop:

- dezinfec]ia pomilor;
- reducerea atacului ulterior de rap`n;
- reducerea  focului bacterian;
- tratament împotriva p`duchilor ]esto[i,

în special P`duchele de San Jose;

- asfixierea ou`lor de acarieni, afide [i
cotari, care nu mai eclozeaz`;

- are efect de lung` durat`, reducând
num`rul de tratamente în timpul vegeta]iei.

Recomand`ri :
- respecta]i strict concentra]iile indicate

de pe ambalaje;
- folosi]i echipament de protec]ie (salopet`,

ochelari de protec]ie [i masc`);
- tratamentul trebuie f`cut numai în

zilele când nu bate vântul [i nu se anun]`
ploi imediate;

- tratamentul trebuie s` fie efectuat
corect, adic` toat` suprafa]a pomilor trebuie
s` fie acoperit` cu solu]ie (se recomand`
ca pulverizarea s` fie cât mai fin`);

- în situa]ia în care face]i o cantitate
mai mare de solu]ie, înainte de a umple
ma[ina de stropit, agita]i foarte bine solu]ia
în vasul respectiv pentru a avea o concentra]ie
uniform`;

- folosi]i pentru preg`tirea solu]iei numai
vase din plastic care s` fie destinate strict
numai pentru tratamente;

- substan]ele folosite s` se p`streze în
locuri ferite de umezeal` [i sub cheie
(ATEN}IE LA COPII!).

Eugen ENCULESCU

Ast`zi, 30 martie 2013, \ncepând cu ora 10.00, Liceul
Tehnologic Special Vasile Pavelcu din Ia[i este gazda \ntâlnirii
intitulate „Un sens pentru via]`“, proiect voca]ional pentru
tinerii cu deficien]e senzoriale multiple sau surdocecitate
(polihandicap, la fel ca [i autismul, fiind îns` o deficien]`
multisenzorial` - n.r.). |ntâlnirea bianual` se adreseaz` re]elei
na]ionale a profesorilor care lucreaz` la clasele - grupele de
copii cu deficien]e senzoriale multiple - surdocecitate. „|ntâlnirea
organizat` de Funda]ia Sense International România, partener
al Ministerului Educa]iei Na]ionale, face parte dintr-un proiect
mai vast ini]iat de ace[tia \n Bucure[ti, Gala]i [i Ia[i, \n
scopul dezvolt`rii aptitudinilor voca]ionale [i pre-profesionale
la adolescen]ii [i tinerii cu deficien]e senzoriale multiple sau
surdocecitate. Programul este dezvoltat ca r`spuns la nevoile
tinerilor sau adolescen]ilor de integrare social` [i \ncadrare
pe pia]a muncii, nevoie identificat` atât de p`rin]i, cât [i de
cadrele didactice. Vor fi prezen]i reprezentan]i ai ministerului
Educa]iei, prin prof. dr. Liana Maria Mitran, Inspector General
pentru |nv`]`mânt Special, dar [i ai Inspectoratelor {colare
Jude]ene din Ia[i [i Gala]i, ai Liceului Special Moldova -
Târgu Frumos, ai Universit`]ii Babe[ - Bolyai din Cluj Napoca,
Catedra de Psihopedagogie Special` dar [i ai [colilor pentru
deficien]i de auz“, a declarat Coca Marlena Vasiliu, directorul
de la Pavelcu.  

Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro 

|n intervalul 1-5 aprilie 2013,
Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) -
Ia[i, \n parteneriat cu 19 institu]ii de
\nv`]`mant din municipiu, deruleaz`
proiectul „{coala Altfel“, desf`[urat
sub genericul „S` [tii mai mult, s`
fii mai bun!“. |ntreaga s`pt`mân` este
dedicat` activit`]ilor educative
extracurriculare [i extra[colare, scopul
fiind implicarea tuturor copiilor pre[colari,
elevilor [i a cadrelor didactice \n
activit`]i care s` r`spund` intereselor
[i preocup`rilor diverse ale copiilor
pre[colari [i ale elevilor, s` pun` \n
valoare talentele [i capacit`]ile acestora
\n diferite domenii [i s` stimuleze
participarea lor la ac]iuni variate.

„Programul include ateliere de crea]ie,
teatru, dans, muzic`, arte plastice,
educa]ie media [i cinematografic`,
competi]ii [i jocuri sportiv-distractive
organizate \n aer liber, campanii de
prevenire a delincven]ei juvenile, a
traficului de persoane, proiecte
comunitare, de responsabilitate social`,
activit`]i tehnico-[tiin]ifice [i culturale,
manifest`ri pentru promovarea valorilor
sociale, educa]ie pentru s`n`tate,
educa]ie ecologic` [i de protec]ie a
mediului, educa]ie rutier` [i pentru
reac]ii corecte \n situa]ii de urgen]`“,
arat` reprezentan]ii ISJ. 

Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro 

Un colectiv de la Facultatea de
Inginerie Chimic` [i Protec]ia Mediului
(FICPM) de la Universitatea Tehnic`
a primit premiul pentru cea mai bun`
lucrare [tiin]ific` a anului 2012, din
partea editurii Springer. „Echipa de
cercet`tori a primit premiul Best
Paper Award 2012 [i suma de 1.000
de euro pentru lucrarea «Soil and
groundwater cleanup: benefits and
limits of emerging technologies»,
publicat` \n revista [tiin]ific` de
specialitate «Clean Technology and
Environmental Policy», editat` de
Springer. Din echipa de cercetare
au f`cut parte prof. univ. dr. ing.

Maria Gavrilescu, editorul revistei
«Environmental Engineering and
Management Journal», cotate ISI de
la FICPM [i  dr. ing. Brându[a
Mihaela Robu, cercet`torii Florentina
Anca C`liman, Camelia Smaranda [i
Vasile Lucian Pavel“, arat` reprezentan]ii
UTI. Dincolo de toate acestea,
doctoranda de la domeniul Inginerie
Chimic` a Politehnicii ie[ene, Dana
Lumini]a Sobariu, din anul al II-lea,
tot de la FICPM a ob]inut o burs`
doctoral` la University of Applied
Sciences Northwestern din Elve]ia. 

Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro 

� Câteva sute de oameni au r`mas f`r` ap`
curent` timp de câteva zile 

� |nc` de la \nceputul s`pt`mânii, ie[enii au stat
f`r` nicio pic`tur` de ap` la robinet, fiind nevoi]i
s` mearg` tocmai pân` la un izvor aflat la ie[irea
din ora[ pentru câteva sticle cu ap` 

� Furnizorul a oprit apa potabil` din cauza
datoriilor acumulate la cinci din cele aproape o
sut` de apartamente afectate

Premiul pentru cea mai
bun` lucrare [tiin]ific`,
la Universitatea Tehnic` 

Ac]iuni spectaculoase ale ISJ,
`n cadrul proiectului ıS\ [tii
mai mult, s\ fii mai bun!

Tot mai mul]i medici ie[eni se
lupt` pentru a \nt`ri ideea c` exist`
via]` [i dup` moarte. Zilnic apar la
urgen]e cazuri grave, care \n ciuda
eforturilor depuse de medici, ajung
s` \[i piard` via]a. Atunci când un
pacient intr` \n moarte cerebral`,
rudele acestuia pot s` asigure [ansa
la via]` unei alte persoane de pe
patul de spital. Prelevarea de organe
\n vederea transplantului este dovada
vie c` cei care mor din cauza unor
accidente cumplite, pot reda speran]a
de via]` unui alt bolnav. Partea cea
mai grea vine atunci când medicii
comunic` famiilor posibilitatea de
a dona organele. Din cauza mentalit`]ii
[i a credin]elor religioase, mul]i
ie[eni refuz` aceast` idee. |n momentul
\n care se g`se[te un donator, sunt
chema]i la spital 4-5 pacien]i, dintr-
o list` de a[teptare format` din sute
de bolnavi. Urmeaz` o serie lung`
de investiga]ii [i analize, pentru
stabilirea compatibilit`]ii. |n cazul
unui transplant de rinichi, sunt oprite
\n spital trei persoane, una fiind
rezerv`. |n acest caz, compatibilitatea
trebuie s` fie mai mare de 60 la
sut`. „De obicei, rudele sunt cele
care doneaz`, dar sunt cazuri \n
care, din p`cate nu exist` o bun`
compatibilitate. La capitolul prelevare

de organe, st`m destul de prost,
iar deficitul de personal medical ne
\ngreuneaz` [i mai tare situa]ia.
Pacien]ii dializa]i se \nscriu pe liste
lungi de a[teptare pentru a putea
primi un rinichi. Uneori, pot trece
[i ani pân` când se g`se[te un
donator compatibil“, a explicat dr.
Carmen Volov`], director medical
\n cadrul Spitalului Clinic „Dr. C.
I. Parhon“ Ia[i. Pe lâng` problema
donatorilor, intervine [i cea a
personalului insuficient pentru
interven]ii de urgen]`, atunci când
se ob]ine semn`tura apar]in`torilor.
„Deseori ne lovim de reticien]a
familiei, a persoanei aflate \n moarte
cerebral̀ . Mentalitatea multor persoane
nu permite astfel de practici. Am
auzit [i invocarea unor motive legate
de religie. Au o imagine deformat`
\n ceea ce prive[te prelevarea de
organe, lipsa de informare fiind
principala cauz`. Am auzit [i explica]ii
care se refereau la via]a de dup`
moarte. Prelevarea de cornee se
poate face [i la câteva ore dup`
decesul unei persoane, indiferent
de vârst`“, a precizat prof. dr. Dorin
Chiseli]`, [eful Clinicii de Oftalmologie. 

Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro

Medicii ie[eni sunt
siguri c` exist` via]` 
[i dup` moarte

Cadrele medicale din spitalele ie[ene sus]in ideea c`
poate exista via]` [i dup` moarte. Cei afla]i la un pas de
moarte, f`r` nicio [ans` de supravie]uire, pot reda \n
acela[i timp speran]a de via]` altor ie[eni, grupa]i \ntr-o
list` de a[teptare imens`

Co[mar `n Ia[i! Sute de
oameni, r\ma[i f\r\ ap\
potabil\ zile `ntregi

Proiect voca]ional
pentru tinerii cu
deficien]e senzoriale

Prima stropire a pomilor se
poate face \n acest week-end



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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MICA PUBLICITATE

|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)

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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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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Apele continu` s` fie agitate la
echipa na]ional` de fotbal a României.
Pre[edintele Mircea Sandu a anun]at
o conferin]` a selec]ionerului, „probabil
s`pt`mâna viitoare, când va anun]a
proiectul pentru aceste calific`ri“, dar
DolceSport anun]` c` renun]area la
veterani e m`sura drastic` a lui Pi]i.
Dup` 2-2 cu Ungaria [i 0-4 cu Olanda,
selec]ionerul a replicat scurt [i ap`sat
celor care îi cer s` renun]e: „Nu
putem s` ne d`m demisia a[a de
u[or, avem un contract. Trebuie s`
facem o echip` puternic` pentru
urm`toarele preliminarii“. {i imediat
a punctat: „La nivelul acesta vom
mai pierde jocuri“. Cuvintele
selec]ionerului cap`t` acum importan]`:
potrivit DolceSport, Pi]i vrea s` renun]e
la Ra], 31 ani, Tama[, 29 ani, Goian,
32 ani, [i Mutu, 34 ani, având în
vedere vârsta lor [i presta]iile recente.
Anun]area deciziei nu are înc` o dat`
stabilit`, acelea[i surse precizând c`
hot`rârea urmeaz` s` fie f`cut` public`

fie înaintea „dublei“ din toamn`, cu
Ungaria [i Turcia, fie dup` asta.

Pi]urc` are ca obiectiv în contractul
cu FRF calificarea la Euro 2016, iar
renun]area la careul de stranieri ar
estompa criticile: una din principalele
acuze la adresa selec]ionerului e
tocmai folosirea, în prezent, a unor
fotbali[ti care nu vor mai fi la acela[i
nivel, din cauza vârstei, în campania
viitoare. Asta cât` vreme tocmai
Pi]urc` mut` discu]ia de la actuala
campanie spre cea urm`toare! Un alt
argument: Pi]i ar sc`pa de vocile cu
autoritate din vestiar, care îi pun la
îndoial` stilul [i atitudinea, urmând
s` aib` la dispozi]ie doar fotbali[ti
docili.

Preliminariile Euro 2016 vor începe
în septembrie 2014: Tama[ ar avea
31 de ani, vârst` deloc înaintat`
pentru un ap`r`tor. Nici Goian, la
34 de ani, nu poate fi considerat
100% „terminat“. În plus, în meciurile
din actuala campanie de calificare au

ap`rut fotbali[ti cu vârste apropiate
celor 4 la care e tentat s` renun]e
Pi]i: Bornescu are 32 de ani, Lobon]
a ajuns la 35, Laz`r împline[te 32
de ani luna viitoare. Coci[ a ajuns
la borna 30, la fel Daniel Niculae!

Victor Pi]urc` i-a r`spuns [i lui
Dumitru Dragomir, pre[edintele LPF,
spunând c` [i-a pierdut încrederea
în el [i insinuând c` ar primi foarte
mul]i bani.

„Salariu mare are dânsul, eu nu
am salariu mare. Eu am calificat
echipele na]ionale de trei ori la
turneele finale. Banii pe care i-am
adus eu la federa]ie, ar trebui s` fiu
pl`tit cu un milion pe an vreo 20 de
ani. Nu cred c` am un salariu mare,
ci unul pe m`sura performan]elor
mele.

Eu am [i format echipele pe care

le-am preluat. Poate la prima echip`
exista deja un grup, dar am venit
cu 12-13 juc`tori noi de la tineret.
La a doua calificare, eu am organizat
echipa, la fel [i acum. Dac` [tie de
ce m-am întors la na]ional`, s` spun`.
Ce, e un mare secret? S` spun` dac`
are informa]ii“, a spus Victor Pi]urc`
la DolceSport.

România are [anse s` mearg` la
barajul pentru Campionatul Mondial
din 2014. Este la un punct în spatele
Ungariei, dar joac` acas` în septembrie
cu maghiarii, dar [i cu Turcia patru
zile mai târziu. Apoi ar mai r`mâne
dou` partide considerate mai u[oare,
acas` cu Estonia [i în deplasare cu
Andorra.

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

Ast`zi \ncepe o nou` edi]ie a Diviziei
Na]ionale de Seniori la rugby, al doilea
e[alon valoric al sportului cu mingea
oval`. A[a cum [i SuperLiga CEC
Bank are un trecut de doua sezoane
in aceasta formula, acelasi lucru este
valabil si pentru Divizia Nationala
Seniori, cea care pana in 2011 a purtat
denumirea de Divizia A. 

In ultimii patru ani, echipele venite
din esalonul inferior nu au reusit sa
faca fata rigorilor unei competitii
superioare, singura echipa promovata
care a rezistat mai mult de un sezon
in primul esalon valoric fiind Aradul,
care dupa promovarea la finele
sezonului 2008-09, a reusit chiar sa
ocupe un loc de Play-Off.

De cand exista noul format al
competitiei interne, practic o singura
echipa a facut pasul din Divizia
Nationala Seniori in SuperLiga CEC
Bank si anume Poli Iasi, studentii
moldoveni retrogradand insa dupa
un singur sezon petrecut in elita.
Stiinta Petrosani a ratat de doua ori
aceasta posibilitate din cauza
imposibilitatii de a corespunde conditiilor
de participare in primul esalon, iar
CSO Pantelimon, castigatoarea de
anul trecut a DNS, decizand sa-si
continue activitatea doar la nivelul
juniorilor. In sezonul 2013, Divizia
Nationala Seniori va avea la start opt
echipe fata de sapte cate au fost in
2011 si sase anul trecut. Se va juca
dupa sistemul sezon regulat, urmat
de Play-Off si Play-Out.

Ast`zi, de la ora 15.00, Poli Agro
Ia[i va porni din nou \n cursa pentru

SuperLig` [i va \ntâlni, acas`, forma]ia
RCM Gala]i. Partida se va disputa
pe stadionul Tepro, iar intrarea
spectatorilor va fi liber`. „Suntem o
echip` nou`, \n reconstruc]ie, dar
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 Bogdan {aramet,
managerul Politehnicii.

Programul etapei
inaugurale in Divizia
Nationala Seniori 
arata astfel:
Sambata 30 martie:
Stiinta Petrosani-CS Navodari -

Stiinta – ora 10.00
RC Barlad-RC Stejarul Buzau -

Rulmentul – ora 10.00
CS Poli Agro-RCM Galati -Tepro

– ora 15.00

Duminica 31 martie:
CSUAV Arad-CSM Bucovina -

Sanicolau – ora 10.00

Odat` cu instalarea lui George
Cosac în fruntea FRT, c`pitanul
nejuc`tor Ciprian Porumb a fost
înl`turat, în locul lui venind Andrei
Pavel. Actualul c`pitan nejuc`tor a
f`cut [i câteva schimb`ri în echip`,
renun]ând s`-l convoace pe Florin
Mergea, un obi[nuit în Cupa Davis
în perioada lui Porumb. Mergea a
f`cut din nou pereche al`turi de
Horia Tec`u, câ[tigând f`r` mari
probleme partidele de dublu cu
Danemarca [i Finlanda. 

Totu[i, Pavel a preferat s`-l cheme
doar pe Tec`u [i s` aib` 3 juc`tori
de simplu pentru duelurile cu olandezii.
Mergea a vorbit pentru Gazeta
Sporturilor [i s-a declarat dezam`git
de decizia lui Pavel: „E un lucru la
care m` a[teptam din partea lui
Andrei Pavel. Daca el prefer` sa
aib` trei jucatori de simplu în echip`
în locul unei echipe sudate de dublu,
care poate aduce un punct aproape
sigur indiferent de oponen]i, este

alegerea lui. Nu mai vreau s`
comentez pe ce baz` ia el astfel de
decizii, prefer s` stau cât mai departe
de subiect“, a spus Mergea pentru
GSP.

Pavel a fost repus în func]ie dup`
ce juc`torii au f`cut o cerere expres`
c`tre noua conducere a FRT. Mergea
a fost singurul care nu a semnat
pentru demiterea lui Ciprian Porumb
din func]ia de c`pitan nejuc`tor al
României. Astfel, Andrei Pavel i-a
chemat pe Victor H`nescu, Adrian
Ungur, Marius Copil [i Horia Tec`u
pentru partida din Cupa Davis cu
Olanda. Partidele se vor desf`[ura
la Bra[ov între 5 [i 7 aprilie. În locul
lui Mergea, Tec`u va juca al`turi de
H`nescu sau de Copil. Mergea [i
Tec`u au câ[tigat Wimbledonul la
juniori în 2003! În prezent, Tec`u
joac` al`turi de Mirnyi, în timp ce
Mergea face pereche cu Marx. Ei
sunt în semifinale la turneul challenger
de la Le Gosier. Horia Tec`u, unul

dintre componen]ii de baz` ai echipei
de Cupa Davis a României, consider`
c` meciul de la Bra[ov cu echipa
Olandei va fi unul foarte echilibrat.
„Meciul cu Olanda este un meci
important pentru ambele echipe.
P`rerea mea este c` e un meci
echilibrat [i deschis. Olandezii au o
echip` solida. Robin Hasse este punctul
lor forte, la fel cum este la noi în
echip` Victor H`nescu”, spune Tec`u.

Cel mai bun juc`tor român de
dublu al momentului a refuzat s`

comenteze neconvocarea lui Florin
Mergea pentru meciul cu Olanda [i
s-a rezumat a spune c` ”va juca cine
e mai în form` ca s` avem cea mai
buna [ansa de a câ[tiga meciul“.

Meciul România-Olanda se va
disputa în perioada 5-7 aprilie la
Bra[ov [i conteaz` pentru calificarea
în barajul de acces în Grupa Mondial`
a Cupei Davis. Cu alte cuvinte,
câ[tig`toarea partidei va avea [ansa
de a juca în septembrie pentru un
loc între primele 16 echipe ale lumii.

Când afl`m dac`
pe Na]ional Arena
se joac` meciuri
de la Euro 2020

Cele 13 ora[e care vor g`zdui
meciurile din cadrul turneului final
al Campionatului European din 2020
vor fi desemnate în septembrie 2014,
a anun]at, joi, Comitetul Executiv al
UEFA, informeaz` AFP.

Euro 2020 va avea loc în 13 ora[e
din ]`ri diferite din Europa. Cele
dou` op]iuni pentru care federa]iile
na]ionale î[i pot prezenta candidaturile
sunt:

1. G`zduirea semifinalelor [i finalei
(un pachet special);

2. G`zduirea a trei meciuri din
faza grupelor [i a unei partide din
sferturile de final` sau din optimi
(12 pachete obi[nuite).

Fiecare ]ar` desemnat`
organizatoare poate g`zdui meciuri
din cadrul Euro 2020 pe un singur
stadion. Federa]iile interesate pot
prezenta cel mult dou` candidaturi,

una pentru pachetul special [i una
pentru pachetul obi[nuit, [i pot prezenta
acela[i ora[ pentru cele dou` pachete
sau dou` ora[e diferite. Vor fi acceptate
[i candidaturi ce includ stadioane în
stadiul de proiect, cu condi]ia ca
lucr`rile de construc]ie s` înceap`
cel tîrziu în 2016.

Calendarul procedurilor privind
candidaturile pentru g`zduirea meciurilor
de la Euro 2020 este urm`torul:

26 aprilie 2013: Publicarea condi]iilor
pentru candidaturi;

11 septembrie 2013: Confirmarea
oficial` a candidaturilor;

15 aprilie 2014: Depunerea dosarelor
de candidatur`;

Mai-august 2014: Evaluarea
dosarelor [i vizite ale reprezentan]ilor
UEFA la stadioane;

Septembrie 2014: Desemnarea
ora[elor care vor g`zdui competi]ia,
de c`tre Comitetul Executiv al UEFA.

Printre federa]iile care [i-au anun]at
inten]ia de a candida pentru g`zduirea
unor meciuri de la Euro 2020 se num`r`
[i FRF. Pre[edintele forului, Mircea
Sandu, a declarat în noiembrie 2012

c` a trimis o scrisoare de inten]ie la
UEFA pentru ca Bucure[tiul s` g`zduiasc`
meciuri de la Campionatul European
din 2020, an în care se vor împlini 60
de ani de la înfiin]area competi]iei.

Banii sau grev`!
Juc`torii de la
Rapid amenin]`
din nou cu
proteste

Giule[tenii s-au s`turat de întîrzierile
salariale [i i-au dat un ultimatum
patronului George Copos: îi pl`te[te
sau nu se vor mai antrena!

Situa]ia de la Rapid este disperat`:
o parte din juc`tori nu [i-au primit
banii pe luna februarie, iar majoritatea
nu au fost pl`ti]i deloc în acest an!
Fotbali[tii au meci important în
campionat, sîmb`t`, împotriva
Pandurilor, dar juc`torii au ajuns la
cap`tul r`bd`rii [i i-au transmis
patronului George Copos c` dup`
partida de sîmb`t` nu se vor mai

antrena, dac` nu vor fi pl`ti]i.
Finan]atorul giule[tenilor amîn`

plata salariilor în speran]a c` va reu[i
s` vînd` clubul omului de afaceri
Gruia Stoica, urmînd ca acesta s`
pl`teasc` toate datoriile, inclusiv banii
cuveni]i juc`torilor pe ultimele luni.

În cazul în care auditul comandat
de c`tre Stoica nu va scoate la iveal`
[i alte datorii, omul de afaceri este
decis s` continue negocierile cu George
Copos. Ioan Andone [i-a reafirmat
decizia de a se implica în proiect în
cazul în care tranzac]ia va avea loc,
singura condi]ie pus` de „F`lcos“ fiind
ca totul s` se petreac` pîn` la data
limit` de licen]iere, 31 martie.

Ioan Andone m`rturise[te c`
George Copos i-a propus s` înceap`
munca la club, îns` antrenorul a[teapt`
implicarea omului de afaceri Gruia
Stoica. „Copos mi-a zis c` pot s`
încep [i de mîine ca manager general,
dar i-am zis c` nu m` implic, c` înc`
sînt antrenor. E mai u[or s` fii
manager decît antrenor, responsabilitatea
e mai mare ca antrenor“, a declarat
„F`lcosul“ pentru Dolce.

Antrenorul pugilistului Lucian Bute,
Stephan Larouche, a prefa]at duelul
românului cu Jean Pascal, care va
avea loc pe 25 mai. „Când Lucian s-
a dus s` se lupte cu Carl Froch, el
ne a[tepta cu revolvere în cele dou`
mâini, în condi]iile în care noi aveam
doar o pra[tie. Asta am sim]it în acea
sear`. Pascal va veni [i el cu dou`
revolvere. La rândul nostru, trebuie
s` avem dou` arme semiautomate
care s` provoace daune mult timp. 

Nu trebuie s` îl l`s`m pe Pascal
s` fac` ce va dori. Lucian va trebui
s` fie activ. Atuurile lui Lucian sunt
intensitatea sa [i capacitatea de a da
multe lovituri. Trebuie s` î[i reg`seasc`
ritmul. Cu încrederea sa, suntem

în«business»“, a spus Larouche. El
a precizat c` esen]iale în confruntarea
ce va avea loc la 25 mai vor fi
condi]ia fizic` [i încrederea în propriile
for]e. „O înfrângere ca aceea din
meciul cu Froch te face s` con[tientizezi
mai multe lucruri [i s` î]i pui întreb`ri.
Lucian [i-a schimbat atitudinea la
antrenamente. El a în]eles c` nu are
nevoie s` fac` mai mult pentru a fi
mai bun, ci c` trebuie s` fac` exact
ceea ce trebuie. Love[te mai puternic,
privirea sa s-a schimbat, totul s-a
schimbat. Este extrem de motivat“,
a explicat Larouche.

Pugilistul român Lucian Bute [i
canadianul Jean Pascal vor boxa, în
data de 25 mai, la Montreal.

� Victor Pi]urc` vrea s` renun]e la 4 juc`tori de
top de la na]ional` 

� Ra], Tama[, Goian [i Mutu vor fi victimele
selec]ionerului, care este decis s` scape de
contestatarii din vestiar 

� „Eu am calificat echipele na]ionale de trei ori
la turneele finale. Banii pe care i-am adus eu la
federa]ie, ar trebui s` fiu pl`tit cu un milion pe
an vreo 20 de ani“, a atacat Victor Pi]urc`

Revolu]ie la na]ional\!
Pi]urc\ d\ afar\ 
patru juc\tori de top

CUTREMUR în tenis! Andrei Pavel s-a r`zbunat 
pe Florin Mergea

Antrenorul lui Bute [ocheaz\
`naintea meciului cu Pascal

Haide]i la rugby! 
Poli \ncepe ast`zi 
cursa pentru SuperLig`

Cu un singur punct ob]inut în
acest an într-o serie infernal` în
care a întâlnit doar echipe cu
preten]ii europene, CSMS Ia[i ]inte[te
luni, 1 aprilie, primul succes din
2013, în fa]a unui adversar aflat în
lupt` direct` pentru evitarea
retrograd`rii.

Trupa lui Liviu Ciobotariu prime[te
replica Gloriei Bistri]a, iar tehnicianul
ie[enilor admite c` meciul este unul
vital pentru viitorul echipei sale,
decretând victoria cu orice pre].
Dac` în meciurile anterioare, echipa
a punctat doar la impresia artistic`,
evolu]iile bune nefiind concretizate
decât cu un punct în clasament,
Ciobi spune c` în meciul de luni,
nu îl intereseaz` decât cele trei
puncte, mai pu]in estetica jocului. 

“Sunt trei puncte foarte importante
pentru noi [i pentru viitorul nostru
în Liga I, de aceea avem nevoie
de victorie în fa]a Bistri]ei. Dac`
pân` acum am spus c` vreau s`
practic`m un joc bun [i s` câ[tig`m,
acum nu conteaz` cum, trebuie s`
învingem Bistri]a! Poate s` fie [i

un penalty [i un autogol, numai s`
câ[tig`m. Suntem preg`ti]i pentru
acest meci [i foarte motiva]i. Vom
juca ofensiv, la victorie. Am vorbit
[i cu juc`torii [i ei sunt foarte
hot`râ]i s` câ[tige acest meci“, a
declarat Liviu Ciobotariu.

Tehnicianul nu va conta în meciul
de luni pe doi juc`tori, Ivan Petrovic
– accidentat [i Iulian Vladu –
suspendat. De asemenea, sunt incer]i
Claudiu Tudor [i Adrian Avr`mia,
ambii din motive medicale.

Ciobi [i-a avertizat elevii c` nu
vor avea un meci deloc u[or cu
Bistri]a, echip` care a luat patru
puncte în partidele cu O]elul [i FC
Vaslui. „Nu subestim`m Bistri]a,
trebuie s` fim foarte concentra]i [i
motiva]i pentru a învinge. Chiar
dac` la începutul returului, p`rea
o echip` condamnat` la retrogradare,
Bistri]a a reu[it s` scoat` patru
puncte cu Vaslui [i O]elul, de[i
trebuia s` ia chiar [ase. Sunt o
echip` muncitoare, care va veni s`
ia puncte la Ia[i, dar noi suntem
condamna]i s` lu`m toate punctele!“

Presiune pe fotbali[tii CSMS:
ıMeciul cu Bistri]a e vital
pentru viitorul echipei“
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Cel mai simplu test care
poate s\ prezic\ riscul
de cancer mamar [i de
prostat\

Un test de saliv` capabil s` prezic`
riscul de cancer mamar [i de prostat`,
care va costa doar 5 lire sterline (5,9
euro), va fi lansat pe pia]a britanic`
\n urm`torii cinci ani. Acest test de
saliv`, care va putea fi realizat \ns`
[i cu ajutorul unor pic`turi de sânge,
este capabil s` identifice persoanele
predispuse din punct de vedere genetic
s` dezvolte cancer mamar [i cancer
de prostat`, informeaz` dailymail.co.uk.
Cercet`torii britanici sper` s` identifice
cu ajutorul noului test persoanele
care prezint` cele mai mari riscuri
medicale, pentru a putea s` le
monitorizeze [i s` trateze astfel
tumorile \nc` din faze incipiente.
Oamenii de [tiin]` consider` c` aceast`
descoperire reprezint` „singurul pas
major f`cut \nainte“ \n cercet`rile din
ultimii ani \n domeniul identific`rii
cauzelor genetice ale cancerului.

Testul a fost realizat de o echip`
medical` de la Cancer Research UK,
coordonat` de medicul Harpal Kumar.

\n cel mult cinci ani, noul test
de saliv`, care va costa doar 5 lire
sterline, va fi oferit tuturor medicilor
din sistemul na]ional de s`n`tate
britanic, pentru a-i ajuta pe ace[tia
s` identifice femeile cu cel mai mare
risc de cancer mamar [i b`rba]ii
predispu[i genetic s` dezvolte cancer
de prostat`. Rezultatele studiului clinic
ar putea conduce la ob]inerea unui
nou medicament contra cancerelor
dificil de tratat [i la ob]inerea unui
alt test, capabil s` prezic` riscul de
cancer ovarian. Aceea[i tehnic` ar
putea fi utilizat` pentru analizarea
riscului de cancer intestinal [i cancer
pulmonar.

Patru ani de
analize

Pentru fabricarea noului test de
saliv`, savan]ii britanici au avut nevoie

de patru ani de analize minu]ioase,
realizate de peste 1.000 de cercet`tori,
pe un e[antion de peste 200.000 de
persoane.

Prin compararea ADN-ului prelevat
de la bolnavii de cancer cu cel prelevat
de la persoane s`n`toase, cercet`torii
au reu[it s` dubleze num`rul genelor
cunoscute pân` \n prezent care erau
asociate cu cancerul mamar, cancerul
ovarian [i cancerul de prostat`,
identificând peste 150 de gene. La
\nceput, probele recoltate vor fi trimise
la un laborator pentru a fi analizate.
|ntr-un viitor apropiat \ns`, va fi
posibil ca o nou` genera]ie de teste
s` ofere rezultate instantaneu, chiar
\n cabinetul medicilor de familie.

Aproximativ 100.000 de cazuri noi
de cancer mamar, cancer de prostat`

[i cancer ovarian sunt diagnosticate
\n fiecare an \n Marea Britanie. \n
prezent, mamografiile nu sunt capabile
s` fac` diferen]a \ntre femeile care
au un tip poten]ial fatal de cancer
[i femeile care, de[i au aceast` boal`,
nu prezint` un risc de deces.

Ca urmare, pentru fiecare via]`
salvat` prin realizarea de mamografii,
alte trei femei urmeaz` tratamente
dure, costisitoare [i care nu sunt
necesare. |n schimb, noul test de
saliv` [i de sânge \i va ajuta pe
medici s` le identifice pe acele femei
care prezint` cel mai mare risc de
cancer. Aceste paciente vor putea fi
monitorizate [i vor putea s` primeasc`
din timp medicamente care s` opreasc`
dezvoltarea cancerului.

� Cercet`torii britanici sper` s` identifice cu
ajutorul noului test persoanele care prezint` cele
mai mari riscuri medicale, pentru a putea s` le
monitorizeze [i s` trateze astfel tumorile \nc`
din faze incipiente

Reprezentantul României la
Eurovision, Cezar Ouatu, va evolua
ultimul \n cea de-a doua semifinal`
a concursului, potrivit tragerii la
sor]i a ordinii de intrare \n concurs
care a avut loc, joi, la Malmo, \n
Suedia.

Prima semifinal` a Eurovision,
care se va desf`[ura pe 14 mai, va
fi deschis` de Austria, urmat` de
Estonia, Slovenia, Croa]ia, Danemarca,
Rusia, Ucraina, Olanda, Muntenegru,
Lituania, Belarus, Moldova, Irlanda,
Cipru, Belgia, Serbia. 

|n cea de-a doua semifinal`,
care va avea loc pe 16 mai, ordinea
de intrare \n concurs este: Letonia,
San Marino, Macedonia, Azerbaidjan,
Finlanda, Malta, Bulgaria, Islanda,
Grecia, Israel, Armenia, Ungaria,
Norvegia, Albania, Georgia, Elve]ia
[i România. |n marea final` a

concursului din 18 mai sunt calificate
direct Suedia, Germania, Marea
Britanie, Fran]a, Italia [i Spania.
Cezar Ouatu a câ[tigat selec]ia
na]ional` a concursului Eurovision
cu piesa „It’s my life“, compozitor
Cristian Faur. Concursul Eurovision
este transmis \n Europa, Australia,
Asia, Canada [i Statele Unite. 

Cele mai bune performan]e ale
României \n competi]ia Eurovision
au fost de dou` ori locul al treilea,
ob]inut \n 2010 de Paula Seling [i
Ovi cu piesa „Playing with fire“, [i
\n 2005 de Lumini]a Anghel [i
Sistem cu „Let My Try“, [i o dat`
locul al patrulea, \n 2006, prin Mihai
Tr`istariu cu „Tornero“. 

Trupa Mandinga a reprezentat
România \n 2012 \n finala competi]iei
[i s-a clasat pe locul al 12-lea, cu
melodia „Zaleilah“. 

Reprezentantul României,
Cezar Ouatu, `nchide
semifinalele Eurovision

Cineastul american Martin
Scorsese \[i va transforma filmul
„Gangs of New York“ \n serie
televizat`, a anun]at joi compania
de produc]ie [i distribu]ie Miramax,
transmite AFP.

„Gangs of New York“ (2002),
cu Leonardo DiCaprio, Cameron
Diaz [i Daniel Day-Lewis, pune
\n scen` lupta sângeroas` \ntre
imigran]i irlandezi [i „nativi“ (n`scu]i
\n SUA), \n cartierul new-yorkez
Five Points, \n secolul al XIX-lea. 

„Seria va urm`ri multitudinea
de evenimente din jurul crimei
organizate la trecerea \n secolul
XX [i pu]in dup` \n SUA, nu doar
la New York, dar [i \n alte ora[e
precum Chicago [i New-Orleans“,
explic` Miramax pe pagina sa de
internet. 

„Aceast` epoc` \n istoria [i
mo[tenirea Statelor Unite este

bogat` \n personaje [i \n \ntâmpl`ri
care nu pot fi explorate complet
\ntr-un film de dou` ore“, precizeaz`
Martin Scorsese. 

„O serie televizat` ne ofer`
timp [i libertatea creativ` de a da
via]` acestei lumi. Sunt entuziasmat
de ideea de a face echip` cu
Miramax pentru a spune aceste
pove[ti“, adaug` el. Miramax, care
a produs „Gangs of New York“
\n contextul \n care compania era
condus` \nc` de fra]ii Weinstein
[i controlat` de Disney, nu precizeaz`
dac` Martin Scorsese se va afla
\n spatele camerei la noua serie
televizat`, nici dac` unii dintre
actorii din film \[i vor relua rolurile. 

Martin Scorsese a mai realizat
pentru micul ecran seria „Boardwalk
Empire“ de la postul HBO, care
prezint` apari]ia crimei organizate
\n Atlantic City \n epoca prohibi]iei. 

El a fost produc`tor [i a regizat
primul episod. 

„Gangs of New York“ a fost
nominalizat la zece categorii la
Oscar \n 2003, printre care cel
mai bun film, cel mai bun actor
- Daniel Day-Lewis [i cel mai bun
regizor - Martin Scorsese, \ns` nu
a câ[tigat nicio statuet`, \mp`r]ite
\n acel an \ntre „The Hours“,
„Chicago“ [i „Le pianiste“.

Miramax, vândut` \n 2010 de
Disney unui grup de investi]ii, se
consacr` de acum \nainte aproape
exclusiv exploat`rii catalogului s`u
de circa 700 de filme.

Filmul Gangs of New York va deveni
serie televizat`

Persoanele bolnave din Cehia vor putea
cump`ra legal, \ncepând din 1 aprilie, marihuana
medicinal` din farmacii, a anun]at vineri
ministrul-adjunct al s`n`t`]ii al Republicii
Cehe, Martin Plisek. Pentru a cump`ra
marihuana, pacientul va avea nevoie de o
re]et` electronic` eliberat` de un medic care
trebuie s` aib` o permisiune \n acest sens
din partea Ministerului S`n`t`]ii. Prima tran[`
de marihuana va ajunge \n Cehia din Olanda.
De la 1 aprilie 2014, Ministerul S`n`t`]ii al
Cehiei va acorda permisiunea pentru cre[terea
acestei culturi unor \ntreprinz`tori locali.
Re]ete pentru achizi]ionarea de marihuana \n
farmacii pot primi persoanele care sufer` de
cancer, de boala Parkinson, Sindromul
Imunodeficien]ei Dobândite (SIDA) [i de alte
câteva afec]iuni. |nainte de aceasta, legea
privind legalizarea marihuanei \n scopuri
medicinale a fost aprobat` de parlamentul
ceh [i semnat` de pre[edintele republicii. 

Cehia
legalizeaz`
marihuana
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Aten]ie mare! Uite cine
vâneaz` o func]ie politic`

Babetele bârfitoare \ncep rubricu]a de ast`zi
cu o veste tare haioas` din lumea politic` din
târg. Haioas`, pentru c` la mijloc e b`gat unul
vai [i amar de capul lui, da’ cu gura mare. {i
pentru c` ast`zi tot sunt alegeri la pesedeul de
la giude], babetele vin cu o veste taman din
tab`ra asta. S`pt`m`na trecut`, la alegerile
municipale a urcat pe scen` unul care [i-a cerut
scuze c` l-a f... pe bremare acum vreo câ]iva
ani. Drept r`splat` pentru c` [i-a cerut toate

scuzele din lume, omu[teanul a primit cadou o
func]ie \n partidoi. Da asta nu e tot. Omu[teanul
nostru se viseaz` deja pe cai mari [i deja vorbe[te
prin anumite cercuri c` o s`-l f... iar pe bremare
[i o s` ajung` el sus de tot. E vorba de Jonel
Stepan Covrig, mare gogâld`u, frec`tor de ment`
\n brem`rie, da’ cu func]ie \n partidoi. Cic` `sta
vrea s` ajung` sus [i prima lui ]int` e vi]ele,
proasp`t ales [`f la municipiu, Mi[u Chirchirica. 

Cum face bani negrii un
deputat din târg

Babetele r`mân cu politica [i v` mai zic una
despre un derutat de la noi din târg care s-a
gândit s` mai combine ni[te lovele prin metode
de alea mai pu]in agreate de oamenii de rând.
Derutatul otevist B`nel Huojdea s-a g`ndit c` e
bine s` \nceap` iar s` pun` ni[te bani deoparte
[i s-a apucat de dat ni[te telefoane. La propriu,
c` i-a chemat la taclale pe `ia de la vodafon [i
oranj, comapniile alea care te m`nânc` de lovele
când dai [i-un bip. Huojdea, mare [`f la comisia
aia cu informa]iile s-a gândit c` e rost de bani
[i s-a pus pe dat cu parul la b`je]i. Cic`, dac`

`ia nu cotizeaz` o s` aib` grij` el s` schimbe
legea cu informa]iile [i apelurile [i o s` vad`
to]i operatorii c` buba e mare. Ciudat, de o
vreme \ncoace Oajdea are te[chereaua plin` de
zici c`  [i cotizat `ia la el. S`p`m oleac` [i v`
spunem mai \ncolo...

Asta-i culmea! Medicii de
la un spital au falimentat
un biet afacerist

La final de rubricu]`, una spumoas` din lumea
medical`. La poarta spetalului Piramidon este un
nene care are [i el un mic bi[ni] acolo. Nenea
cu pricina vinde [i el flori pe la omule]ii ce trec
pe acolo. Da’ de o bucat` de vreme, al nostru
florar a ajuns s` fie negru de spume. Cum vine
asta? Vorbe[te tot Piramidonul cum madamele
doftorese [i al]ii cu func]ii \l tot sun` [i-i zic c`-
l trimit pe unul-altul s` ia flori de la el [i s`
nu aib` grij` s` nu le cear` lovele. Omul s-a
cam s`turat c` de când tot d` flori la personalul
de la spetal iese \n pagub`. Cic` vrea s`-[i ia
taraba cu totul [i s` se mute la alt spital. 
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� Doi b`rba]i de 28, respectiv
32 de ani, [i-au pierdut via]a \n
condi]ii suspecte 

� Cei doi s-au intoxicat cu
monoxid de carbon 

� De vin` ar fi un generator
l`sat deschis \ntr-o \nc`pere
f`r` aerisire 

� Poli]i[tii au f`cut cercet`ri la
fa]a locului [i au deschis dosar
penal de moarte suspect` 

� Trupurile ne\nsufle]ite au fost
duse la Institutul de Medicin`
Legal`

Doi ie[eni, de 28, respectiv 32 de ani, [i-au
pierdut via]a ieri diminea]`, dup` ce s-au intoxicat
cu monoxid de carbon. Cei doi s-au \nchis \n
anexa unei locuin]e din localitatea Dumbrava [i
au pornit un generator, pentru c` nu aveau
electricitate. Nimeni nu [tie dac` au adormit [i
peste noapte s-au intoxicat, ori fumul emanat de
generator i-a f`cut s`-[i piard` cuno[tin]a [i au
z`cut \ntreaga noapte, pe jum`tate mor]i. „Sunt
vecini de-ai mei, \[i construiau cas` aici. Ziua

munceau [i sear` dormeau \n anexa asta, care
nu are electricitate, \nc`. Porniser` generatorul
s` fac` lumin` [i s` aib` curent [i peste noapte.
S-au intoxicat cu fum. Generatorul eman` ni[te
gaze [i s-au \nchis \n`untru. Sunt doi b`ie]i tineri,
unul dintre ei este c`s`torit“, a povestit un vecin. 

Cumnatul unuia dintre tineri a fost cel care
a mers ieri diminea]` [` \i trezeasc`. „Am intrat
s` \i trezesc [i i-am g`sit pr`bu[i]i pe ciment. 
I-am scos afar` [i am sunat la 112“, a povestit
b`rbatul. Oamenii care locuiesc \n zon` nu-[i
explic` cum s-a putut produce tragedia. Casa era
pentru cumnatul unuia dintre ei [i \l ajutau. Nu
[tiu cum de s-au \nchis acolo cu generatorul
deschis, doar toat` lumea [tie c` scoate fum [i

este periculos. Dumnezeu [tie ce a fost \n capul
lor. Poate c` l-au deschis ca s` aib` lumin` [i
au le[inat sau au adormit [i peste noapte s-au
intoxicat. Fumul `la i-a nenorocit. Erau tineri,
p`cat“, a spus un alt vecin. La fa]a locului au
intervenit dou` echipaje SMURD, care au \ncercat
aproape o or` s` \i resusciteze. Eforturile medicilor
au fost zadarnice. „Poli]i[tii au fost sesiza]i despre
decesul a doi b`rba]i. S-a \ntocmit dosar penal
pentru moarte suspect` [i s-a dispus efectuarea
necropsiei pentru a se stabili cauzele celor dou`
decese“, a precizat Anca V\jiac, purt`tor de cuvânt
al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Ia[i.

Ana OLEINIC

Un [ofer teribilist, care s-a urcat
b`ut la volan, a pierdut controlul
ma[inii pe are o conducea, un BMW,
a p`truns pe contrasens [i a f`cut
praf trei autoturisme care erau
parcate regulamentar. Impactul a
fost atât de violent, \ncât una dintre
ma[inile avariate a rico[at \n gardul
restaurantului Bavaria, de pe bulevardul
Nicolae Iorga. „Am auzit zgmotul,
o bubuitur` mare [i am ie[it. Erau
patru ma[ini f`cute praf“, a povestit
un martor. Imediat, la fa]a locului
s-a deplasat un echipaj de la poli]ia
rutier` [i un echipaj SMURD, care
au preluat pasagerul din dreapta
din autoturismul BMW, care a suferit
r`ni [i a fost transportat la spitalul
„Sf. Spiridon“. „L-a furat linia de
tramvai. A \ncercat s` se redreseze,
s` intre pe carosabil, dar nu a mai
apucat. L-am v`zut c` se duce cu
vitez` spre gard, m-am f`cut mic
[i mi-am ferit fa]a, nu am mai v`zut
nimic. Nu era nevoie de vitez` mare
ca s` loveasc` ma[inile, este polei
[i este de ajuns. Veneam de la

cineva din Bucium. Prietenul meu
care st`tea pe scaunul din dreapta
s-a r`nit destul de tare, a fost dus
la spital“, a povestit un tân`r care
se afla \n BMW, pe bancheta din
spate. Poli]i[tii l-au testat pe [ofer
cu aparatul etilotest, rezultatul fiind
0,12 mg/l alcool pur \n aerul expirat.
„Am b`ut o bere la jum`tate“, a
m`rturisit [oferul. „A venit un nebun,
a f`cut praf gardul [i trei ma[ini.
Ma[ina mea este varz`, nu mai am
ce face cu ea, a colegului meu, la
fel, este varz`“, a spus unul dintre
proprietarii ma[inilor avariate. Oamenii
legii au f`cut cercet`ri la fa]a locului
[i au deschis dosar penal pe numele
[oferului de 25 de ani. „Accidentul
s-a produs pe fondul neadapt`rii
vitezei la condi]iile de drum. Pe
numele conduc`torului auto s-a
deschis dosar penal de v`t`mare
corporal` din culp`“, a declarat
subinspector Alexandru Chelaru,
purt`tor de cuvânt al Inspectoratului
Jude]ean de Poli]ie Ia[i.

Ana OLEINIC

Ioan Marius Apostol, un turn`tor
de baz` al poli]iei ie[ene, a fost
condamnat ieri de judec`torii de la
Curtea de Apel Ia[i la [apte ani [i
trei luni de \nchisoare pentru comiterea
infrac]iunilor de tâlh`rie, tentativ` de
tâlh`rie [i lipsire de libertate. 

Oamenii legii sus]in c` acesta ar
fi participat la sechestrarea unui
taximetrist [i la jefuirea unei case
de schimb valutar, al`turi de doi
cet`]eni arabi. |n fa]a procurorilor,
el a sus]inut c` poli]i[tii l-au folosit
pe post de colaborator pentru a-i
b`ga \n spatele gratiilor pe Hani Bara
[i Remzi Kilani, doi arabi care erau

golani prin Ia[i, dar care nu puteau
fi prin[i altfel. Apostol a afirmat c`,
\nainte de a-l sechestra pe taximetrist,
i-a drogat pe arabi cu ni[te prafuri
date de c`tre poli]i[tii ce au instrumentat
dosarul, droguri care ar fi fost puse
\n b`utur`. 

|nainte de a \ncerca s` intre \n
casa de schimb valutar au mers to]i
trei acolo pentru a verifica modul \n
care sunt pozi]ionate camerele de
supraveghere [i cum func]ioneaz`
sistemul de alarm`. Dup` ce au
stabilit planul, Apostol ar fi sunat la
112 pentru a anun]a c` urmeaz` s`
aib` loc o spargere. „Totul a fost o

\nscenare. Eu [tiu cel mai bine asta
pentru c` eram omul de leg`tur` al
poli]iei. Taximetristul care a fost
sechestrat [tia ce urmeaz` s` se
\ntâmple. Eu i-am \ndemnat s` comit`
tâlh`ria pentru c` totul era aranjat
ca s` fie prin[i ei [i aresta]i. Eu nu
mi-am dat seama c` se va ajunge
aici, c` nu a[ fi acceptat toate astea.
Noi, când am mers \n sta]ia de taxi,
[tiam ce taximetrist s` atac`m, pentru
c` eu cuno[team num`rul ma[inii.
|n momentul \n care a fost legat,
taximetristul nu s-a opus prea tare.
|n aceast` poveste este implicat [i
un om de afaceri din Ia[i, care ne-

a spus s` d`m o spargere la casa
unei judec`toare (de fapt, ar fi vorba
de casa avocatei Maria Aldea - n.r.),
care locuie[te \n Copou“, a afirmat
Marius Apostol. |ntr-un alt dosar
finalizat deja \n mod definitiv de
instan]ele de judecat`, Hani Bara a
primit [ase ani [i nou` luni de
\nchisoare, iar Remzi Kilani a fost
obligat s` stea cinci ani [i [ase luni
\n spatele gratiilor. Evenimentele 
s-au petrecute pe data de 10 decembrie
2010. Pedeapsa de ieri este definitiv`.

C`t`lin BOACN~
catalinb@bzi.ro

Un informator mediatizat al poli]iei ie[ene 
a fost condamnat definitiv

Doi tineri ie[eni [i-au
pierdut via]a din
cauza unui generator

Un [ofer
vitezoman
a distrus
trei ma[ini
[i a b\gat
un prieten
`n spital


	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

