Ghidul casei

Explozie de noi cazuri,
pu]ine explica]ii
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u Un alt fel de case
u Mobila de buc\t\rie
în tendin]e. 5
trucuri pentru cele
mai bune alegeri
u Budinc\ de cartofi
u Cupola Sanctis
2017 Sfin]ii Petru
[i Pavel, Crama
Opri[or

u peste 1.700 de noi infect\ri au fost raportate ieri `n Rom=nia,
cu aproape 200 mai multe dec=t precedentul record u pagina 6
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Vil\ din
Copou jefuit\
[i distrus\ Debandad\
online
de derbedei

Cel mai mare pârjol din
Moldova, `n ultimul secol

Rectorul de la
Agronomie: „Seceta
este o problem\ de
securitate na]ional\“
Speciali[tii Universit\]ii de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad“din Ia[i (USAMV) ridic\ un semnal de alarm\: dac\ nu vor fi investi]ii
majore [i rapide în infrastructura de iriga]ii, în tehnologii agricole [i utilaje care s\
ajute la p\strarea apei în sol, risc\m o criz\ major\ în agricultur\. Rectorul USAMV,
prof.dr. Gerard Jit\reanu, a explicat pentru „Ziarul de Ia[i“ c\ seceta de anul acesta
este una record.

u o band\ de delincven]i este acuzat\ c\ a f\cut
pr\p\d `n vila unei ie[ence care era plecat\ din ]ar\ u
pu[tanii, cel mai mic `n v=rst\ de 12 ani, au spart casa
`n dou\ seri [i au furat tot ce se putea lua din cas\,
bunuri [i bani de peste 10.000 de euro u vandalii au
distrus [i bunuri `n valoare de 12.000 de euro u
protagoni[tii acestui caz care a st=rnit panic\ printre
locuitorii de pe S\r\rie provin din familii
dezorganizate, iar unii dintre ei au abandonat [coala
de timpuriu u ga[ca de pu[tani a fost prins\ `n
flagrant, poli]i[tii folosind focuri de arm\ pentru a-i
opri u citi]i `n pagina 3

u Continuare `n pagina 3
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Coronavirusul am=n\
evaluarea directorilor:
Din cauza pandemiei de
coronavirus, evaluarea
managerilor de spitale de stat
pentru activitatea din 2019 va fi
f\cut\ p=n\ la finalul acestui an,
cu opt luni `nt=rziere fa]\ de data
prev\zut\ `n actuala legisla]ie.
Aceasta ar fi a doua
reprogramare a evalu\rii
managerilor, prima fiind `n iunie.

LOCAL

2

19 autospeciale noi
pentru poli]i[tii ie[eni:
Parcul auto al poli]iei ie[ene s-a
înnoit. Zilele trecute, la Ia[i a
ajuns un lot de ma[ini noi, care
au fost distribuite c\tre posturi de
poli]ie [i sec]ii rurale.

Speciali[tii de
la Infec]ioase
preiau spitalul
modular de la
Le]cani
Jude]ul Ia[i ocupa ieri locul al
[aselea pe ]ar\, cu 71 de
cazuri noi, în top 5 situânduse Bucure[ti (211), Cluj (99),
Suceava (91), Prahova (84),
Vâlcea (83). La nivel na]ional
a fost înregistrat cel mai mare
num\r de noi cazuri de
COVID 19 raportate de la
declan[area pandemiei,
1.713,[i 49 de oameni [i-au
pierdut via]a, într-o singur\
zi. Pe primul loc Ia[ul, se
situeaz\ la num\rul de cazuri
reconfirmate, respectiv 73.
u Citi]i `n pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i
Mar]i,
22 septembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.12
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 31ºC  Max. 20ºC  Max. 21ºC
 Min. 12ºC  Min. 9ºC  Min. 9ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 23ºC  Max. 26ºC  Max. 27ºC
 Min. 11ºC  Min. 12ºC  Min. 11ºC
Sursa: Accuweather.com
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u la Bivolari, unde se `nva]\ dup\ scenariul ro[u,
copii `nc\ a[teapt\ tablete, de[i inspectorul
general a afirmat c\ necesarul a fost acoperit u
`n municipiu, `n unele cazuri, p\rin]ii s-au
mobilizat [i au instalat c=te o camer\ web pentru
`nv\]\tor u `n alte cazuri au fost probleme
tehnice: „~nc\ din prima zi `n care am f\cut lec]ii
online s-a stricat microfonul, [i noi, cei de acas\,
nu mai auzeam nimic. {i calitatea transmisiei
este una slab\. Chiar dac\ profesorul scrie la
tabl\, cei de acas\ nu reu[esc s\ vad\ nimic“, a
afirmat un elev de la un colegiu din Ia[i u c=nd
mai pic\ [i dou\ ore curentul, haosul e general u
„Am reu[it cumva s\ ne adapt\m, am avut baterie
la laptop [i am f\cut hotspot de pe telefon. Al]i
copii care au calculatoare clasice nu au putut
face ore“, a explicat un p\rinte u pagina 2

Opera pl\te[te bani grei pentru
r\fuielile managerului Rancea
u o violonist\ a c=[tigat la Curtea de Apel un proces cu Opera ie[ean\ dup\ ce a fost dat\ afar\ `n urm\ cu doi ani
pentru c\ reprezenta „un pericol pentru stabilitatea ONRI“ u a ajuns `n fa]a comisiei de disciplin\ pentru c\ ar fi folosit
telefonul mobil la repeti]ii u „Am fost chemat\ nu mai pu]in de trei ori. De fiecare dat\ invocau faptul c\ am folosit
telefonul mobil în timpul repeti]iilor. Exist\ un singur mesaj primit de la unul dintre copii, care ie[ise de la [coal\ [i nu
[tia unde s\ mearg\, acas\ sau la bunica“, a povestit Otilia Ropot\ u dup\ doi ani de procese, are de primit 25.000 de
euro reprezent=nd bani de salarii [i cheltuieli de judecat\
Înc\ un proces pierdut de Opera Na]ional\ Român\ Ia[i (ONRI).
Dup\ doi ani de [edin]e de judecat\, Otilia Ropot\ (Pop), violonist\ în
cadrul orchestrei, a câ[tigat procesul definitiv, privind concedierea sa.
Otilia Ropot\, mam\ singur\ cu doi copii, a fost dat\ afar\ pentru c\, în
timpul repeti]iilor i-ar fi r\spus b\iatului care ie[ea de la [coal\ la un

Înrol\ri `nt=rziate
u Mensah [i Castro vor putea juca la
club abia luna viitoare u
accidentarea lui Fr\sinescu este
serioas\, dar Ia[ul nu are bani pentru
a pl\ti salariul unui stoper de mare
calitate u citi]i `n pagina 12

„Regele cocainei“
r\mâne `n arest u 3
Volumul lucr\rilor
din construc]ii a
s\ltat cu 18% `n
plin\ pandemie u 5

mesaj. Motivul este îns\ cu totul altul. La final de proces, ONRI, [i nu
semnatarul deciziei de concediere, respectiv managerul Beatrice
Rancea, are de pl\tit Otiliei Ropot\ peste 25.000 de euro, sum\ care
reprezint\ salariile restante pentru doi ani de inactivitate.

u Citi]i `n pagina 3

~n trei ani, de la extaz la agonie

Nori negri peste
Aeroport: vine furtuna
u dup\ ce, `n 2017, directorul a fost schimbat de
noua conducere PSD, dezvoltarea aerog\rii ie[ene
nu [i-a mai men]inut ritmul u marele pericol, `n
momentul de fa]\, este mutarea curselor spre
aeroporturile din Bac\u [i Suceava, care renun]\ la
c=[tiguri pentru a avea oferte bune, Ia[ul put=nd fi
f\cut sandwich `ntre cele dou\ aerog\ri din Moldova
Schimbat la fa]\ `n
numai doi ani (2013-2015),
relansat pe pia]a aeronautic\
[i propus pentru alte
proiecte de dezvoltare,
Aeroportul Ia[i nu a avut
evolu]ia scontat\ dup\
impunerea unei noi administra]ii, cu trei ani `n urm\.
Pandemia n-a f\cut dec=t s\
pun\ capac.

u Citi]i `n pagina 2

