Ce-o fi fost `n mintea lui?

Focar cu o sut\ de
cazuri la Spitalul de Un [ofer profesionist
Psihiatrie Grajduri a b\ut 7 litri de bere
[i s-a urcat la volan

u acolo sunt interna]i 397 de pacien]i pe 240 de locuri
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Ghid pentru S\n\tate

paginile
7-8

u Interven]ii chirurgicale asupra
amigdalelor: mituri [i realit\]i
u Dup\ pandemia de Covid-19 va
urma o alta de s\n\tate mintal\
u „Au fost pacien]i care s-au
ag\]at de asistente,
implorându-le s\ nu-i lase s\
moar\!“

Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE

www.ziaruldeiasi.ro
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Film de groaz\ la marginea Ia[ului
Noul aeroport
[i noua pist\
`n cazul
dezvolt\rii
spre est

M\rturia terifiant\ a
unui sclav modern
u un dosar cu acuza]ii de sclavie a ajuns, zilele
trecute, la Curtea de Apel Ia[i u acuza]iile sunt
abominabile, victime fiind dou\ persoane, care ar fi
muncit for]at la un individ din Dumbrava, comuna
Ciurea u una dintre ele a murit `nainte de sentin]\
Protagonistul acestui caz [ocant este un b\rbat de 54 de ani din Dumbrava, comuna Ciurea,
jude]ul Ia[i. Dan Ciubotariu a fost condamnat, recent, de Judec\toria Ia[i la 2 ani [i 4 luni de
`nchisoare cu suspendare, `ns\ sentin]a `n cazul s\u nu este definitiv\ [i a fost atacat\ cu apel de
procurori. Acum dou\ zile, dosarul s-a reluat la Curtea de Apel Ia[i, instan]\ care va avea ultimul
cuv=nt de spus `n acest caz.
Potrivit motiv\rii primei instan]ei, individul a fost judecat pentru c\ ar fi obligat la munc\
for]at\ [i ar fi lipsit de libertate dou\ persoane f\r\ ad\post. Una dintre acestea a decedat `nainte
de pronun]area primei instan]e.

Plan[ele finale ale Masterplanului pentru dezvoltarea aerog\rii

Zilnic, peste o sut\ de ie[eni testa]i pozitiv sunt `n
curtea Spitalului de Infec]ioase

Un miliard pentru
noul aeroport

Cozi imense pentru a fi
verifica]i de „robot“ u 2

u aceasta este estimarea, `n lei, a costului construirii infrastructurii de
dincolo de pist\ u banii vor veni de la Banca European\ de Investi]ii,
care va oferi `mprumutul pentru partea de cofinan]are, [i fondurile
europene nerambursabile u citi]i `n pagina 3

u Continuare `n pagina 3
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Candida]ii PSD pentru Parlament, la prima strigare

de azi
ECONOMIC
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Cei din administra]ie
vor stimulent de
coronavirus: Printre altele
ei cer [i interzicerea explicit\ a
angaj\rilor la stat în domeniul
administra]iei publice a
persoanelor care beneficiaz\ de
pensie de la bugetul de stat.

ECONOMIC

5

Divor]uri mai pu]ine la
Ia[i: Chiar dac\ pandemia de
coronavirus a pus mult\ presiune
pe oameni [i rela]ii, în ultimele
luni nu s-a înregistrat „o
explozie“ a cererilor de divor]
printre ie[eni, ba chiar pe alocuri
s-a mic[orat anul acesta num\rul
cuplurilor care au cerut separarea

Victorie zdrobitoare pentru „M-am uitat la
tab\ra lui Maricel Popa
o filmare de
u numele aprobate ieri `n Comitetul Executiv Jude]ean trebuie s\ primeasc\ [i
„binecuv=ntarea” Bucure[tiului, la fel ca la toate celelalte partide u grupul de la
organiza]ia municipal\ condus de Marius Ostaficiuc nu a avut trecere la primarii
din jude], care `l sus]in pe Popa u citi]i `n pagina 3

pe pietonal [i
m-am îngrozit“

Liviu Antonesei c=[tig\ [i a doua
confruntare `n instan]\ cu Gabriel Liiceanu

u Chirica ar fi v\zut sute de oameni
care nu purtau masc\ u primarul le va
cere poli]i[tilor s\ dea amenzi celor
care nu respect\ m\surile impuse de
pandemie u pagina 2

u filosoful, care se consider\ prejudiciat moral de unele afirma]ii ale scriitorului
ie[ean, `i solicit\ acestuia desp\gubiri de 50.000 de euro u citi]i `n pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
27 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.3
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Primarul se `ntoarce de
mâine la serviciu

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 17ºC  Max. 19ºC  Max. 19ºC
 Min. 5ºC  Min. 6ºC  Min. 9ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 19ºC  Max. 15ºC  Max. 14ºC
 Min. 10ºC  Min. 7ºC  Min. 7ºC
Sursa: Accuweather.com

Medic: Ideal ar fi s\ se
blocheze totul dou\ sau
trei s\pt\mâni
u „Acum va trebui s\ alegem între ce putem salva [i ce
nu putem salva“, spune doctorul Virgil Musta u 4

Poli Ia[i: Pu]ine raze de
speran]\ în Copou
u Calcan [i Zajmovic au reluat antrenamentele u al]i [ase
juc\tori de baz\ erau ieri `n continuare indisponibili din
cauza problemelor medicale u pagina 10

Un deputat de
Ia[i, anchetat
pentru o mit\ de
3,9 milioane de lei
u DNA cere ridicarea
imunit\]ii lui Nicolae
B\nicioiu u el ar fi primit
aproximativ 800.000 de euro
u citi]i `n pagina 4

