Coronavirusul a
reu[it s\ `nchid\ o
prim\rie ie[ean\

Azi, „Ziarul de Ia[i“ este `nso]it,
`ntr-un tiraj limitat, de volumul

2

Un cal intr\
`ntr-un bar
de David Grossman

Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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EXCLUSIV Dezv\luiri care umplu de ru[ine Poli]ia Ia[i. Tandre]uri
judiciare `ntre un agent [i golanul care a umilit institu]ia

Poli]ia a ap\rat un
interlop, la proces

u un agent de Poli]ie din jude]ul Ia[i [i-a umilit propria institu]ie la un proces
unde, de[i era victim\ `ntr-un dosar de ultraj, i-a luat ap\rarea propriului
agresor u agentul a mers la notar [i a dat o declara]ie `n care a precizat c\
nu are nimic de `mp\r]it cu golanul care l-a umilit `n public u stupefiant:
potrivit judec\torilor, poli]istul a precizat chiar c\ nu dore[te „tragerea la
r\spundere penal\“ a interlopului care l-a agresat u individul ]inut `n bra]e
de poli]ist este unul dintre cei mai periculo[i din Pa[cani, nume cunoscut `n
r=ndul poli]i[tilor, care, `n ultimii ani, l-au anchetat `n mai multe spe]e, de la
viol la trafic de minori u el l-a agresat pe poli]istul care avea s\-i ajung\
„avocat“ ast\ var\, la scurt timp dup\ ce a spart casa cuiva [i, ulterior, a
amenin]at cu moartea un medic u pledoaria ru[inoas\ a agentului a fost
insuficient\, judec\torul condamn=ndu-l, oricum, pe interlop u pagina 3

ZIARUL
de azi
LOCAL
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Poli]ia scoate bani buni
din nun]i [i cumetrii:
Poli]i[tii amendeaz\ „la foc
automat“ patroni de restaurante [i
localuri care organizeaz\ nun]i [i
botezuri. Sâmb\t\,
administratorul unui local a
primit o amend\ de 5.000 lei
deoarece a organizat un botez.

LOCAL

2

O premier\ cum nu a
mai avut loc la Na]ional:
Teatrul „Vasile Alecsandri“
anun]\ o premier\ cum nu a mai
avut loc pe scena din Sala Mare.
Prima premier\ a stagiunii,
„Unchiul Vanea“ de la „A.P.
Cehov“, în regia lui Claudiu
Goga, va fi programat\ în dou\
p\r]i: prima dintre ele vineri, pe
23 octombrie, iar cea de-a doua
sâmb\t\, pe 24 octombrie.
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2

Moartea unui salariat,
dou\ condamn\ri:
Judec\torii ie[eni au pus punct
ieri unui dosar de ucidere din
culp\ ce a vizat moartea unui
salariat al companiei Arcelor
Mittal. Dou\ persoane au fost
condamnate la 2 ani [i 8 luni,
respectiv la 1 an [i 6 luni de
`nchisoare cu suspendare.

Interlopul Petric\ Amariei
se consider\ „jup=nul“
ora[ului Pa[cani

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Continu\ panarama la Le]cani
pe spatele bolnavilor de COVID

Pan\ de oxigen
la spitalul mobil:
Sabotaj sau
echipamente
nefunc]ionale?
Când sistemul sanitar arde, administra]ia pare
c\ se piapt\n\, iar sec]ia ATI de la Spitalul mobil
Le]cani st\ închis\. Pre[edintele CJ în exerci]iu,
Maricel Popa, arat\ cu degetul c\tre medici [i
strig\: „Sabotaj!“. Cadrele medicale ridic\ din
umeri, spunând c\ fabricile de oxigen
achizi]ionate de CJ nu ofer\ în acest moment
nicio [ans\ bolnavilor COVID 19, afla]i [i a[a în
stare critic\. Sta]iile de oxigen nu au nici pân\
acum avizul Agen]iei Na]ionale de Acreditare a
Dispozitivelor Medicale. {i peste toate, o veste
cu care Ia[ul s-a obi[nuit. Ieri, la nivelul re]elei
sanitare COVID, toate cele 41 de paturi de la
Terapie Intensiv\ destinate pacien]ilor cu infec]ia
cu SARS COV 2 erau ocupate. Al]i bolnavi a
c\ror stare s-a agravat, a[teptau la u[\.
u Continuare `n pagina 3

Dac\ vi se pare c\ sta]i mai mult `n trafic pe
29 de bolnavi de
strada Silvestru, iat\ explica]ia Prim\riei
COVID fac dializ\
~n aceste zile se regleaz\
la „Parhon“
u „Este un num\r mare, care testeaz\
capacitatea sta]iei de dializ\ [i a personalului
la maximum, fiind nevoie de o procedur\ de
izolare, de cur\]enie, se lucreaz\ non-stop
pentru a asigura [edin]ele de dializ\“, arat\
purt\torul de cuv=nt al spitalului u pagina 3

{ef ATI: ~n sec]ie nu
mai folosim Kaletra,
[i nici Plaquenil
u „au intrat noile terapii care sunt
considerate mai potente“, arat\ dr.
Florin Ro[u de la Spitalul de Boli
Infec]ioase u pagina 3
Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 14ºC  Max. 16ºC  Max. 19ºC
 Min. 5ºC  Min. 6ºC  Min. 7ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 20ºC  Max. 18ºC  Max. 14ºC
 Min. 9ºC  Min. 11ºC  Min. 8ºC
Sursa: Accuweather.com

timpii pentru semafoarele
„inteligente“ de la Gar\

u „Chiar dac\, la început, vor crea unele aglomer\ri la orele de vârf, semafoarele m\resc
siguran]a [i creeaz\ o repartizare echitabil\ a timpilor de verde în func]ie de trafic“, a
sus]inut ieri purt\torul de cuvânt al municipalit\]ii u mul]i ie[eni regret\ semafoarele vechi
cu cronometru, `n condi]iile `n care sistemul de management al traficului nu este complet
implementat, iar marile intersec]ii din ora[ sunt blocate la orele de v=rf u pagina 2

Listele PNL pentru Parlament: Trei
fo[ti mini[tri din guvernele lui Dragnea
u Daniel Constantin [i Sorin Cîmpeanu, doi fo[ti membri ALDE, trecu]i apoi la Pro
România se reg\sesc pe locuri eligibile pe listele PNL pentru parlamentare u la fel [i
Toma Petcu [i Viorel Ilie fo[ti mini[tri `n cabinetele Grindeanu, Tudose sau D\ncil\
prind locuri eligibile din partea liberalilor u pagina 4

Paradoxul de pe pia]a muncii:

Firmele primesc subven]ii
s\ angajeze persoane
discriminate, dar nu o fac
u „de dou\ luni de zile am întrebat în
stânga [i în dreapta, s\ v\d dac\ reu[esc
s\ m\ angajez în Ia[i, îns\ f\r\ succes“,
ne-a povestit o persoan\ de 55 de ani
`ntoars\ din Italia din cauza pandemiei u 5

