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EXCLUSIV: Dezv\luiri mi[c\toare de la c\p\tâiul solistei Macsim Nicoar\
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Anchet\ controversat\ la Mitropolie

Facturi imense
“
„umflate [i de
5 ori de preo]i
„Am s\ le spun [i str\nepo]ilor
ce mi s-a întâmplat cu preo]ii
dumneavoastr\ în Moldova“. Un
grup de binef\c\tori cu posibilit\]i
materiale care locuiesc acum în
Bucure[ti, [i care au ajutat de mai
bine de 10 ani de zile comunitatea
din care sunt de ba[tin\ au
reclamat c\tre Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei faptul c\ în actele lor
de binefacere au fost p\c\li]i, de
mai multe ori, de preo]ii pe care iau ajutat s\ construiasc\ case
parohiale [i s\ renoveze biserici:
facturi umflate, companii dubioase
care au f\cut lucr\rile etc. Ace[tia
au spus c\ î[i retrag definitiv
sprijinul din zon\ [i critic\
Mitropolia, cât [i pe
Unul dintre preo]ii
acuza]i: C\t\lin Ailenei, Înaltpreasfin]itul Teofan, c\ nu vor
s\ ia m\suri împotriva preo]ilor
de la parohia Poiana
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Premierea zeci[tilor:
Premierea celor 68 zeci[ti, azi la
Gr\dina Palas. Care sunt
distinc]iile pentru care Prim\ria [i
oficialii [colari au decis c\ merit\
s\ `nfrunte pandemia pentru a-i
aduce pe to]i ace[ti elevi
merituo[i laolalt\?

respectivi. Surse din cadrul
Mitropoliei au pus la dispozi]ia
„Ziarului de Ia[i“ întreaga
coresponden]\ purtat\ între
Mitropolie, grupul de binef\c\tori
de la Bucure[ti [i Inspec]ia
Bisericeasc\ (organismul
mitropoliei prin care se verific\
diferitele nereguli semnalate). Am
ales s\ p\str\m anonime datele
donatorilor, pentru a le proteja
identitatea, iar în continuare v\
descriem doar o parte dintre
neregulile identificate [i semnalate
de ace[tia. Acuza]iile aduse de
binef\c\tori sunt `ns\ de-a dreptul
uluitoare: facturi de zeci de mii de
lei umflate [i de peste trei ori,
unele chiar [i de 5 ori, de c\tre
preo]ii `n cauz\.
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{tiin]\ [i Suflet

Iat\ noul Palas!
Compania IULIUS a dat ieri startul
lucr\rilor pentru construirea „Palas
Campus“ din zona Sf=ntul Andrei.
Investi]ia este una remarcabil\,
ridic=ndu-se la peste 120 milioane
euro. În timpul construc]iei,
proiectul va genera peste 1.700 de
locuri de munc\, iar dup\
inaugurare vor lucra în campusul IT
peste 5.000 de persoane. În
compara]ie, acum, la ansamblul
Palas, lucreaz\ peste 8.000 de
persoane. Potrivit oficialilor
companiei, campusul va avea una
dintre cele mai mari cl\diri de
birouri din România, dup\ suprafa]\:
60.000 mp închiriabili. „Avem

încredere c\, a[a cum s-a întâmplat
[i în cei 8 ani de la inaugurarea
ansamblului Palas, noua dezvoltare
de regenerare urban\ va continua s\
genereze oportunit\]i pentru
evolu]ia Ia[ului [i s\ îl impun\ drept
un ora[ competitiv“, a declarat
pre[edintele IULIUS, Iulian Dasc\lu.
El a ad\ugat c\ Ia[ul are nevoie de
noi spa]ii de birouri [i a subliniat c\,
în urm\torii ani, capitala Moldovei
va înregistra o cre[tere
semnificativ\ în sectorul IT, ceea ce
va genera o cerere mare pentru
spa]ii moderne.

Continuare `n pagina u 2

Covid 19
Beatrice Rancea [i Opera din Ia[i ajung `n
explodeaz\ `n Parlament, sub lupa Comisiei antiabuzuri
u sindicatul de aici [i fo[ti angaja]i cu func]ii de r\spundere au
]ar\. La Ia[i
depus sesiz\ri privind modul arbitrar `n care s-au cheltuit trei
`nc\ e bine
milioane de lei da]i de Guvern anul trecut aici u Citi]i `n pagina 3
u din cele 555 de cazuri `n
Rom=nia, doar 11 au fost ieri
din jude]ul nostru u 2

Vremea probabil\ la Ia[i
Mar]i,
14 iulie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10

Continuare `n pagina u 3

Ieri s-a deschis [antierul extinderii complexului:
o investi]ie uria[\, de peste 120 milioane de
euro. Iulian Dasc\lu: „Sunt mândru c\ m-am
n\scut aici, cel mai frumos ora[ din România“
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Vineri

Sâmb\t\

 Max. 28ºC  Max. 31ºC  Max. 32ºC
 Min. 16ºC  Min. 19ºC  Min. 18ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 26ºC  Max. 24ºC  Max. 24ºC
 Min. 13ºC  Min. 13ºC  Min. 16ºC
Sursa: Accuweather.com

Directorul Aeroportului
Maghiarii au stabilit
data alegerilor `n Rom=nia trage linie dup\ doi ani
de mandat: adun\
u amendamentul USR privind organizarea
scrutinului local `n dou\ tururi a picat definitiv u 4
numai lucruri negative,
dar `i iese cu plus!
Iat\ ultimele rezultate ale
chestionarului de satisfac]ie
a pacien]ilor: trei spitale
ie[ene sunt `n topul na]ional
u acestea ocup\ locurile 1, 4 [i 5 u care sunt unit\]ile
medicale [i ce criterii au fost avute `n vedere? u `n
analiza `ntins\ pe tot anul 2019 au fost incluse 338 de
spitale de stat din toat\ ]ara u Citi]i `n pagina 3

u Bulgariu : Am
salvat Aeroportul de
la `nchidere u cifrele
prezentate `n
bilan]ul de ieri al
acestuia arat\ un
dezastru managerial,
dublat de criza
pandemic\ u 2

