
� individul i-a pus
femeii cu]itul la g=t 
� pentru c\ nu a

g\sit mare lucru `n
casa de amanet, i-a
luat banii din po[et\ 

Gestionara unui amanet din
zona restaurantului Cotnari a tre-
cut prin spaima vie]ii dup\ ce a
fost jefuit\ de un individ, care i-a
pus cu]itul la g=t. Fapta a avut loc
`n jurul orei 9, c=nd t=n\ra a venit
la serviciu, la Credit Amanet SRL,
situat pe bulevardul Nicolae Ior-
ga, `n apropiere de intersec]ia de
la Cotnari. ~n momentul `n care a
ajuns la u[a amanetului pentru a o
deschide, t=n\ra gestionar\ a fost
abordat\ de un t=n\r care i-a spus
c\ dore[te s\ intre, fiind interesat
de un laptop. C=nd au intrat, b\r-
batul a scos un cu]it, l-a pus fetei
la g=t [i amenin]=nd-o c\ o va
ucide dac\ ]ip\, a obligat-o s\ intre
`n baia unit\]ii. Pentru c\ nu a
g\sit nimic prin sertare, iar banii
unit\]ii se aflau `ntr-un seif, aces-
ta i-a furat banii fetei care `i avea
`ntr-o po[et\, preg\ti]i pentru a
achita o rat\. De spaim\, t=n\ra a
scos agenda `n care avea cei 2.500
lei [i i-a `nm=nat. B\rbatul a luat
din rafturi patru telefoane mobile,
apoi a dat s\ fug\, dar nu a putut
deschide u[a amanetului de la

intrare. Panicat, acesta a `nceput
s\ scuture u[a din balamale [i a
cerut fetei s\ deschid\. De panic\,
individul a aruncat arma [i a fugit.
~n urma lui, gestionara a ap\sat
butonul de panic\. ~n c=teva mi-
nute, dou\ echipaje de guarzi de la
Gip Est Security a ajuns la fa]a
locului, dar a fost prea t=rziu:
b\rbatul disp\ruse deja printre
blocuri. Imediat, poli]i[tii au
`mp=nzit zona pentru a-l c\uta pe
individ, dar a fost de neg\sit.
„Gestionara s-a speriat, evident.
Este vorba despre un b\rbat cu

v=rsta `ntre 30 - 45 de ani, de
`n\l]ime mijlocie, [i ten `nchis la
culoare. Dup\ hainele cu care era
`mbr\cat, se pare c\ ar fi un om al
str\zii. Au fost luate amprente de
pe cu]it [i sunt expertizate“, a pre-
cizat unul dintre anchetatori.
Poli]i[tii au luat [i `nregistr\rile
unor camere de luat vederi situate
la amanet, c=t [i la alte magazine
din zon\ pentru a fi vizualizate. De
asemenea, au mai fost audiate mai
multe v=nz\toare ale magazinelor
din zon\, pentru identificarea
ho]ului. (Andrei D~SC|)

Jaf pe bulevardul Nicolae Iorga

Un t=lhar a furat banii
de rat\ ai angajatei

de la casa de amanet
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Cardiologia [i ginecologia,
specializ\ri c\utate de reziden]i
Tinerii care au promovat cu bine

examenul de reziden]iat au putut ieri s\ `[i
aleag\ specializarea care o vor urma, `n
func]ie de punctajul ob]inut. Dou\ dintre
specializ\rile mai c\utate `n acest an au fost
cardiologia sau ginecologia, ce sunt v\zute de
studen]i ca fiind de viitor. „Am ob]inut un
loc pe cardiologie, [i cred c\ va fi bine. Este
mult de munc\, dar pot face carier\ din a[a
ceva. Voi r\m=ne o perioad\ `n Rom=nia,
dar m\ g=ndesc s\ mers s\ studiez [i `n
str\in\tate“, a spus R\zvan, student la
Medicin\. Repartizarea studen]ilor se face `n
func]ie de punctajul ob]inut la examen [i de
specializarea pentru care opteaz\. La nivelul
centrului universitar Ia[i, anul acesta au fost
disponibile 420 de locuri, iar `n jude]ul Ia[i au
fost numai cinci posturi libere, patru la
Spitalul Or\[enesc H=rl\u [i unul `n
municipiu, la Spitalul „Parhon“. Notele
ob]inute de viitorii medici `n acest an au fost
mai mari dec=t `n 2013, cu un punct, spun
reprezentan]ii UMF Ia[i. ~n privin]a
concuren]ei de la examen, cea mai mare a
fost `nregistrat\ la Medicin\ Dentar\, unde au
fost patru pe un loc, urmat\ apoi de Farmacie
[i Medicin\ General\. ~n urma primirii
postului, respectiv al locului, rezidentul
trebuie s\ se prezinte `n perioada 8-15
decembrie la unitatea sanitar\ ce a scos la
concurs locul vacant, pentru semnarea
contractului individual de munc\. Stagiul
efectiv de preg\tire al specialit\]ii va `ncepe
la 1 ianuarie 2015. (L.A.)

{i-a fracturat [oldul dup\ ce 
a alunecat pe z\pad\

Au ap\rut primele victime ale z\pezii. Un
b\rbat, `n v=rst\ de 78 de ani, din Ia[i, a fost
transportat de urgen]\ de un echipaj al
Serviciului de Ambulan]\ Ia[i `n Unitatea de
Primiri Urgen]e a Spitalului „Sf=ntul
Spiridon“ dup\ ce a c\zut din cauza z\pezii.
Se pare c\ b\rbatul se `ndrepta spre cas\ c=nd
a alunecat [i s-a ales cu o fractur\ de [old.
„Medicii de gard\ au preluat cazul, i-au fost
acordate `ngrijirile medicale de urgen]\ [i se
afl\ `n afara oric\rui pericol“, a precizat dr.
Ovidiu Popa, medic specialist UPU. B\rbatul
va r\m=ne internat [i `n zilele care urmeaz\ la
Sec]ia de Ortopedie a spitalului, pentru
supraveghere [i tratament. Pe l=ng\ acest caz,
au fost `nregistrate alte dou\ `n care persoane
`n v=rst\ au suferit fracturi u[oare `n urma
alunec\rii pe z\pad\. (L.A.)

Patru copii fugi]i de acas\ 
au fost g\si]i de poli]i[ti

~n dou\ zile, poli]i[tii au g\sit patru copii
fugi]i de acas\. Doi dintre ei, unul `n v=rst\ de
9 ani, iar cel\lalt de 13, erau din T=rgu
Frumos. Ei au fost g\si]i a doua zi, pe str\zile
din Ia[i, la ora 5 diminea]a. Ceilal]i doi copii,
unul din {cheia, iar cel\lalt din Dume[ti, au
fost g\si]i de poli]i[ti tot `n municipiul Ia[i.
„~n jurul orei 8.30, s-a prezentat la postul de
poli]ie Dume[ti, Mihai C., de 60 de ani, din
satul P\u[e[ti, care a reclamat faptul c\ fiul
s\u C.O., de 12 ani, a plecat de la domiciliu
`n cursul zilei de 26 noiembrie [i nu a mai
revenit. La data de 30 noiembrie, `n urma
investiga]iilor [i a c\ut\rilor efectuate,
poli]i[tii de la Transporturi au depistat
minorul pe raza municipiului Ia[i, `n zona
G\rii. De precizat este faptul c\ acesta era
`nso]it de o minor\ de 12 ani, O.M., din
comuna {cheia, de asemenea, disp\rut\ de
la domiciliu, `n data de 28 noiembrie 2014“,
a precizat Anca V`jiac, purt\tor de cuv=nt al
Poli]iei. Cei doi minori au fost `ncredin]a]i
familiilor. (Andrei D~SC|)

ppee  ssccuurrttLider al pro-ru[ilor
din Basarabia,
implicat `ntr-un
accident la Ia[i 
�� deputatul Grigore

Petrenco (foto), membru al
partidului Patria din

Republica Moldova, a fost
implicat `ntr-un accident

rutier pe DN28, fiind internat
`ntr-un spital din Ia[i

„Amical Credit Amanet“ este `n zona restaurantului Cotnari

�� [apte localnici din }ibana s-au ales
cu dosare penale

Mobilizare de for]e poli]iene[ti `n comuna
}ibana, `n urma unor t\ieri masive de arbori.
Localnicii din comun\ au dat iama `n p\durile din
zon\ [i au t\iat copaci pentru a-i folosi la `nc\lzire.
P\durarul din zon\ a f\cut pl=ngere la poli]ie, iar
`n urm\ cu c=teva zile, mai mul]i agen]i au efectu-
at perchezi]ii la localnci, unde au g\sit arborii
t\ia]i, pe care i-au confiscat. „La data de 29
noiembrie, poli]i[tii Sec]iei de Poli]ie Rural\ au
fost sesiza]i prin 112 de c\tre Costel F., de 31 de
ani, din comuna }ibana, `mputernicit cu paza
p\durii particulare situat\ l=ng\ satul Vadu

Vejei, comuna }ibana, despre faptul c\, `n
aceea[i zi, mai mul]i localnici au t\iat aproxima-
tiv 100 de arbori [i i-au transportat la locuin]ele
lor. La data de 1 decembrie, ̀ ntre orele 6 [i 17, 16
poli]i[ti `nso]i]i de [ase lucr\tori de la Ocolul
Silvic Ia[i, `n baza mandatelor au efectuat opt
perchezi]ii domiciliare. Cu aceast\ ocazie a fost
ridicat\ `n vederea confisc\rii cantitatea de 15
metri cubi de material lemnos `n valoare total\
de 3.750 lei“, a precizat Anca V`jiac, purt\tor de
cuv=nt al Poli]iei. ~n urma descinderilor, [apte
localnici s-au ales cu dosare penale pentru
infrac]iunile de t\iere [i furt de arbori t\ia]i ilegal.
Dosarul va fi `naintat dup\ finalizare Parchetului
de pe l=ng\ Judec\toria Ia[i. (Andrei D~SC|)

Medicii infec]ioni[ti ie[eni îndeamn\
popula]ia s\ `[i fac\ testul HIV. 69 de per-
soane au fost depistate `n 2014 cu acest
virus. ~n cadrul evenimentului „Funda
Uman\ - simbol al solidarit\]ii cu persoanele
infectate [i afectate HIV/SIDA“, organizat
de Fundatia „Al\turi de Voi“ România, au
fost prezentate date statistice privind inci-
den]a infec]iei cu virusul HIV `n Rom=nia [i
`n zona Moldovei. ~n anul 2013, la nivel
na]ional, erau în eviden]\ 12.273 de persoane
infectate cu HIV, iar în 2014 sunt înregistrate
11.160 de persoane. Totodat\, se observ\ o
sc\dere a num\rului de cazuri noi. Dac\ în
2013 au fost depistate 797 de persoane, în
2014 au existat p=n\ acum aproximativ 320.
De asemenea, decesele s-au `njum\t\]it [i
ele, de la 189 c=te au fost `n 2013 la 86 anul
acesta. Trendul de sc\dere se men]ine [i pen-
tru regiunea Moldovei. „În eviden]a noastr\
pe întreaga regiune a Moldovei sunt 1.411
persoane diagnosticate ca fiind infectate cu

virusul HIV. Dintre acestea, în anul
2013 au fost depistate 91 de cazuri

noi de persoane infectate cu HIV, iar în
2014, 69 de cazuri. În ce prive[te decesele,
în anul 2013, 36 de persoane [i-au pierdut
via]a din cauza bolii, iar de la începutul
anului 21 de persoane“, a declarat prof. dr.
Carmen Dorob\], managerul Spitalului
Clinic de Boli Infec]ioase „Sfânta Paras-
cheva“ Ia[i [i coordonatorul Centrului Re-
gional de Diagnostic [i tratament HIV/
SIDA. Aceasta a mai `ndemnat popula]ia s\-
[i fac\ testul HIV, mai ales dup\ ce
modalit\]ile de transmitere a virusului s-au
schimbat. „Dac\ p=n\ acum calea de trans-
mistere era heterosexual\, în prezent au
crescut cazurile de transmitere de la par-
tener de acela[i sex [i cazurile persoanelor
care î[i administreaz\ droguri pe cale intra-
venoas\. Un semnal de alarm\ îl aveam
asupra cre[terii cazurilor în jude]ul Ba-
c\u“, a mai subliniat dr. Dorob\]. ~n privin]a
aprovizion\rii cu medicamente pentru trata-
mentul persoanelor infectate cu HIV, medicii
au dat asigur\ri c\ exist\ fonduri p=n\ la
jum\tatea lunii ianuarie 2015. (L.A.)

Fostul parlamentar Mihail Boldea, judecat la
Curtea de Apel Ia[i pentru fapte de `n[el\ciune, este
nemul]umit de modul `n care se desf\[oar\ procesul
s\u. Ex-deputatul a introdus zilele trecute o contes-
ta]ie privind durata procesului s\u, consider=nd c\
judec\torii tergiverseaz\ solu]ionarea cauzei.
Nemul]umirea lui Boldea este paradoxal\ av=nd `n
vedere c\ acesta s-a sustras urm\ririi penale `n
perioada premerg\toarea arest\rii sale, atunci c=nd
a fugit `n Africa. Curtea de Apel Ia[i urmeaz\ s\
solu]ioneze contesta]ia lui Boldea pe 8 decembrie,
iar dac\ aceasta se va dovedi `ntemeiat\, potrivit
noului Cod de Procedur\ Penal\, judec\torii vor
stabili termenul la care instan]a s\ solu]ioneze
dosarul. Mihail Boldea este judecat la Ia[i din vara
anului 2012, fiind acuzat de ini]iere a unui grup
infrac]ional [i `n[el\ciune cu consecin]e deosebit de
grave a ajuns la Curtea de Apel Ia[i ca urmare a
unei cereri de str\mutare `naintate de fostul parla-
mentar. ~n acela[i dosar mai sunt cercetate alte 18
persoane, acuza]iile fiind [i de complicitate la
`n[el\ciune sau fals. Boldea este acuzat c\ ar fi pus
pe picioare o re]ea specializat\ `n fraude imobiliare,

care ar fi produs un prejudiciu de
aproximativ un milion de
euro. Dup\ ce a fost pus
sub urm\rire penal\, g\l\-
]eanul [i-a dat demisia
din Parlamentul Rom=-
niei, acolo unde a
ajuns `n 2008. ~nainte
de a fi ajuns `n fotoliul
de deputat, Mihail
Boldea a fost avocat `n
Baroul Gala]i, pe lista
sa de clien]i afl=ndu-se
mai multe persoane con-
troversate. Al\turi de fratele
s\u, Valentin, [ef al Direc]iei
de S\n\tate Public\ Gala]i, Mihail
Boldea este cercetat `ntr-un alt dosar, instrumentat
tot de DIICOT Gala]i, care `nc\ nu a fost trimis
instan]ei. ~n acest al doilea dosar, cei doi fra]i
Boldea sunt acuza]i c\ ar fi jonglat cu c=teva con-
tracte publice [i ar fi creat un prejudiciu de 450.000
de euro. (I.B.)

Judec\torii ie[eni au
dispus eliberarea unui ce-

t\]ean israelian care a dat
b\t\i mari de cap procurorilor.

T=n\rul Abo Baker a fost elibe-
rat zilele trecute, el urm=nd a fi
judecat `n continuare din arest la
domiciliu. ~n timpul procesului,
avoca]ii lui Baker au sus]inut c\
acesta, de[i a plecat din ]ar\ la scurt
timp dup\ agresiunea ce `i este
imputat\, ar fi f\cut-o pentru a se

prezenta la studii [i nu pentru a se
sustrage urm\ririi penale. „Pune-
rea `n libertate a lui Abo Baker
Ahmad s-a hot\r=t ca urmare a
faptului c\ `n cauz\ este deja pro-
bat cel mai important lucru (argu-
ment puternic al acuz\rii), c\ el
nu s-a sustras urm\ririi penale, ci
a plecat din ]ar\ la studii, `n Ar-
menia. Este cazul tipic al „[ahului
la rege“: la argumentul cel mai
puternic al acuz\rii a venit con-

tradovada unui `nscris original
din Armenia: Ahmad plecase `n
Armenia la studii unde se `nscri-
sese deja, nu a fugit din calea
justi]iei din Rom=nia“, a precizat
Gianina Poro[nicu, avocata lui
Baker. Palestinianul a plecat din
]ar\ dup\ ce, `n noaptea de 24 spre
25 octombrie 2013, `n timp ce se
afla cu prietena sa `n clubul Bila 8,
a fost implicat `ntr-o alterca]ie.
Israelianul s-a certat cu victima, iar

dup\ ce ace[tia au ie[it `n fa]a
localului. Baker a scos un cu]it [i a
`njunghiat `n piept combatantul.
Procurorii ie[eni au a[teptat la vre-
mea respectiv\ ca victima s\ `[i
revin\ pentru a-i putea lua
declara]ii, lu=nd decizia de a prop-
unere arestarea preventiv\ abia
dup\ ce Baker a plecat din ]ar\.
Ahmed Baker urma s\ finalizeze `n
Rom=nia anul V de facultate el
fiind student la Medicin\ Dentar\.
Reprezentan]ii universit\]ii au pre-
cizat c\ israelianul nu a mai promo-
vat ̀ n ultimul an [colar, mut=ndu-se
din var\ la Universitatea „Apol-
lonia“. (I. BENEA)

G\sit incon[tient la marginea dru-
mului. Un b\rbat `n v=rst\ de 60 de
ani, din localitatea Borosoaia, jude]ul
Ia[i, a fost preluat de elicopterul
SMURD [i adus la Spitalul de
Urgen]e „Sf=ntul Spiridon“ dup\ ce a
suferit o hipotermie. Victima a fost

g\sit\ la marginea drumului de ni[te
s\teni care au alertat imediat au-
torit\]ile. La fa]a locului s-a deplasat [i
un medic de familie pentru a-i acorda
`ngrijiri medicale de prim ajutor, p=n\
la sosirea elicopterului SMURD. „Nu
se [tie cu exactitate c=t timp a stat

pacientului `n frig. A primit `ngrijiri
medicale [i va mai r\m=ne internat
pentru eventuale investiga]ii“, a pre-
cizat dr. Ovidiu Popa, medici specia-
list UPU. Cazurile de hipotermie au
fost des `nt=lnite `n ultima perioad\.
Aceast\ afec]iune poate provoca

frisoane, parestezii, sl\biciune, pier-
derea cuno[tin]ei sau decesul. Meteo-
rologii anun]\ pentru s\pt\m=na
aceasta temperaturi maxime `n cursul
zilei cuprinse `ntre 0-2°C, `n timp ce
minimele din cursul nop]ii vor cobor`
p=n\ la -10°C. (L.A.)

Perchezi]ii `n c\utarea a o sut\ de copaci

Tupeu de ex-deputat: 
Boldea se pl=nge de durata procesului

A sc\zut num\rul ie[enilor
depista]i anual cu HIV

A `njunghiat un ie[ean, 
a fugit din ]ar\ [i acum e eliberat

B\rbat `nghe]at adus cu elicopterul la spital

Unul dintre cei mai controver-
sa]i politicieni din Republica
Moldova a ajuns la un spital din
Ia[i dup\ ce a fost implicat `ntr-un
accident. Deputatul Grigore Pe-
trenco, fost membru al Partid Co-
munist din Republica Moldova, a
suferit o como]ie cerebral\ dup\
ce a pierdut controlul ma[inii pe
care o conducea [i `n care se aflau
alte trei persoane, printre care
soacra [i so]ia sa. Potrivit repre-
zentan]ilor Inspectoratului de Po-
li]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i, acciden-
tul `n care a fost implicat demni-
tarul basarabean a avut loc pe DN
28, `n afara localit\]ii Comarna,
dup\ ce Petrenco nu a adaptat vi-
teza la condi]iile de trafic [i a
pierdut controlul ma[inii. Vehi-
culul s-a izbit violent de un cap
de pod, to]i cei patru pasageri fi-
ind r\ni]i. „Ma[ina a fost avari-
at\ `n propor]ie de 60%“, a pre-
cizat Anca V`jiac, purt\tor de
cuv=nt al IPJ Ia[i. Petrenco a fost
transportat ulterior la Spitalul de
Neurochirurgie din ora[, potrivit
reprezentan]ilor unit\]ii sanitare
el fiind trimis asear\, pentru in-
vestiga]ii medicale, la Spitalul de
Urgen]e „Sf=ntul Spiridon“. „A
fost internat la noi, i s-a f\cut o

tomografie, avea o leziune mino-
r\ în zona occipital\ [i a fost tri-
mis la Spitalul «Sfântul Spiri-
don» pentru investiga]ii suplimen-
tare“, a declarat Marius Dabija,
purt\tor de cuvânt al Spitalului de
Neurochirurgie. Grigore Petrenco
a vorbit ieri [i cu jurnali[tii din
Republica Moldova, confirm=nd
implicarea sa `n accidentul de la
Ia[i. 

Grigore Petrenco a figurat pe
listele Partidului Patria, din Re-
publica Moldova, pentru alegerile
parlamentare de duminic\. Partidul
condus de controversatul afacerist
basarabean Renato Usatîi a fost
exclus înainte de scrutinul din ]ara
vecin\, ca urmare a unei decizii
definitive a judec\torilor de la
Chi[in\u. Jurnali[tii din Basarabia
au precizat c\ Grigore Petrenco ar
fi plecat la Moscova cu câteva zile
înainte de alegeri. Acesta ar fi con-
trolat mi[carea Antifa, anchetat\
pentru preg\tirea unor tulbur\ri de
mas\ la Chi[in\u. C=]iva membri ai
acestei grup\ri au fost aresta]i
recent `n ]ara vecin\, mai multe
arme fiind confiscate de la ace[tia.
Presa de dincolo de Prut a speculat
c\ Petrenco ar fi plecat din ]ar\ pen-
tru a nu fi re]inut. (I. BENEA)


