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Ministrul Finan]elor anun]\
o nou\ am=nare pentru
plata datoriilor la stat u 5

pag. 7
u Vila cu aer
boem
u Vinete cu
usturoi [i
sos de ro[ii
u Premium
Kerner
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Vinèa
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Ciolacu a dat cu barda: Stanciu [i
Gavril\, sco[i de pe liste, Popa rezist\

PSD Ia[i, gata
de explozie
Cristian Stanciu a fost scos de
pe list\ de[i era pe prima pozi]ie

de azi
2

Zeci de firme vor o
felie dintr-un tort de
80.000 de euro: Prim\ria
a deschis ofertele la dou\ licita]ii
care vizeaz\ realizarea
documenta]iilor tehnice pentru
noi investi]ii.

LOCAL

Au murit cinci
ie[eni, la ATI
tot nu e niciun
loc liber
u [eful DSP, Vasile
Cepoi: „Nu [tim cât
vor mai rezista
spitalele în
condi]iile astea!“ u
citi]i `n pagina 3
Din cauza bolnavilor de COVID

Opera]iile ORL de la
Spitalul de Recuperare se
vor face `n alte spitale u 3

Conflict `ntre „sindicatele“ de la Oper\

ZIARUL
LOCAL

u dup\ interven]ia conducerii de la Bucure[ti, primii pe
lista pentru Camera Deputa]ilor sunt Vasile Toma, Vasile
Cîtea, iar pe locul 3 a ajuns Marius Ostaficiuc u „Sunt
absolut [ocat\ de modul în care echipa absolut
dictatorial\ a actualului lider al PSD (Marcel Ciolacu,
n.r.) î[i face probabil un grup de oameni care s\ fie mas\
de manevr\. S-a ignorat voin]a a 43 de primari [i a 98 de
organiza]ii locale“, ne-a declarat Camelia Gavril\ u
despre revolta primarilor PSD, `n pagina 2
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Cine va conduce
Colegiul Medicilor Ia[i:
Reprezentan]ii Colegiului
Medicilor [i-au ales membrii
biroului executiv, cei care vor
face parte din conducere pentru
urm\torul mandat. Astfel, `n
urma voturilor, conducerea a
r\mas aceea[i ca `n mandatul
precedent, pre[edinte fiind conf.
dr. Liviu Oprea, vicepre[edin]i
sunt prof. dr. Florin Mitu, prof.
dr. Vasile Drug [i dr. Cristina
Gavril, iar dr. Viorel Ol\ra[u este
secretar general.

„Groparul“
Ministrul Culturii trimite
justi]iei `ngroap\ [i un nou control la Ia[i
alian]a PNL-USR
u votul care a consfin]it numirea lui Florin Iordache la [efia
Consiliului Legislativ a provocat un conflict f\r\ precedent
`ntre PNL [i USR u cele dou\ partide se acuz\ reciproc c\ au
pus um\rul la succesul omului care f\cea „treaba murdar\“
pentru Drangea u cifrele: `n plen, de la PNL au lipsit 77 de
parlamentari, de la USR - 16 u sup\rat, un lider USR
avertizeaz\ c\ partidul s\u nu va guverna al\turi de PNL dac\
tot Orban va fi desemnat premier u 4

Lupte la baionet\ pe scena închis\
publicului de la Opera Na]ional\
Român\ Ia[i (ONRI). Cele dou\
sindicate care reprezint\ angaja]ii
s-au duelat ieri cu cortina tras\,
pentru bunul mers al institu]iei. Un
sindicat a protestat vehement la
Bucure[ti [i la fel [i în curtea ONRI,
iar altul, în foaierul Teatrului Na]ional,
într-o conferin]\ de pres\ organizat\.
În lumina reflectoarelor este Beatrice

Rancea, managerul ONRI. Protestul
„renega]ilor“ ONRI de la sediul
Ministerului Culturii a ajuns îns\ pe
masa ministrului Bogdan Gheorghiu
care, de altfel, a f\cut un control la
institu]ie [i în prim\var\ [i ale c\rui
concluzii au ajuns la Parchet [i
Curtea de Conturi pentru înc\lcarea
legii. Concluzia lui Gheorghiu în acest
moment este: înc\ un control la Ia[i.
u Continuare `n pagina 3

Cer[etor obligat de instan]\ s\ achite daune de 60.000 de euro

Noul plen al CJ se
Ucis `n cas\ de cel pe care `l luase de pe strad\ reune[te m=ine.
u criminalul a fost condamnat ieri, `n prim\ instan]\ u pagina 3
Ar putea fi prezent
Vremea probabil\ la Ia[i
Un de]inut le-a pus meniul
[i premierul

pe mas\ judec\torilor
Mar]i,
27 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Joi

Vineri

Sâmb\t\

Max. 26ºC Max. 28ºC Max. 29ºC
 Min. 16ºC  Min. 18ºC  Min. 18ºC

Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

u un b\rbat `nchis `n Penitenciarul de Maxim\ Siguran]\
din Ia[i a t=r=t institu]ia `ntr-un proces din cauza unui
scandal pe care tot el l-a produs, din cauza m=nc\rii
primite u citi]i `n pagina 3

Lovitur\ dur\ pentru Mihalache
Duminic\

Luni

Mar]i

Max. 30ºC Max. 30ºC Max. 30ºC
 Min. 18ºC  Min. 18ºC  Min. 17ºC
Sursa: Accuweather.com

u stoperul Politehnicii a primit 8 etape de suspendare
[i 5.000 de lei amend\ u p=n\ la jum\tatea lui
decembrie, Poli st\ `n doar doi funda[i centrali,
Baxevanos [i Fr\sinescu, ultimul fiind bolnav de
COVID-19 dup\ ce a fost de dou\ ori accidentat u 10

u `nc\ nu a fost stabilit locul
[edin]ei de constituire, ca s\
poat\ fi respectat\ limita
minim\ de distan]are fizic\ u
pagina 2

Orban: Ritmul de cre[tere a
infect\rilor se va reduce
u ieri a fost raportat\ o nou\ cifr\ record
de cazuri zilnice - 4.848 u pagina 4

