Ghid TV

~n paginile 8-9 ale edi]iei, programele
celor mai importante posturi TV române[ti
[i str\ine pentru urm\toarele 7 zile

Românii, printre ultimii din lume
dispu[i s\ se vaccineze anti-Covid
u Rusia este ]ara cu cel mai mic nivel de acceptare a vaccinului u `n ]ara
noastr\, oarecum paradoxal, tinerii [i v=rstnicii sunt cei mai receptivi la vaccin
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Peste 100 de cazuri de COVID `n iadul de la Grajduri

Focarul din lag\rul
psihiatric aprinde
un conflict mocnit
u mai mul]i salaria]i au trimis o scrisoare la Ministerul S\n\t\]ii `n care descriu
condi]iile extrem de dure dintr-un Spital de Psihiatrie aglomerat cu mult peste num\rul
de locuri u ei acuz\ lipsa echipamentelor de protec]ie [i `ncercarea de a se ascunde
gravitatea situa]iei u „Au fost colegi care au stat `mbr\ca]i [i 24 de ore cu combinezon,
cu aceea[i masc\, apoi s-a redus timpul la 12 ore. M\nu[ile [i m\[tile sunt ra]ionalizate,
o singur\ masc\ pe tur\ am primit“, se arat\ `n pl=ngere u directorul spitalului: „Am
rezistat opt luni [i ceva f\r\ niciun caz confirmat“ u pagina 3
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Cipri face, Cipri trage:
CFR Cluj a debutat excelent în
Europa League: 2-0 (0-0) la Sofia
cu }SKA. Ciprian Deac a centrat
la golul lui Rondon [i a marcat al
doilea gol din penalty.
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Pancu `[i duce crucea
mai departe: Antrenorul
Politehnicii Ia[i nu mai cere
niciun stoper, de[i are un singur
funda[ central apt de joc.
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Criminalul, în contact
cu un jihadist: „Fra]i,
ruga]i-v\ ca Allah s\ m\ accepte
ca martir“, a spus
asasinul `ntr-o `nregistrare postat\
pe o re]ea de socializare.

Record de infectari
pe municipiul Ia[i
[i pe jude]
u ora[ul mai are pu]in [i intr\ `n scenariul
ro[u, rata de infectare pentru ultimele 14 zile
fiind de 2,84 la 1.000 de locuitori u pagina 3

O femeie a stat la
Terapie Intensiv\ 80 de
zile `ntr-un spital ie[ean
u ea sufer\ de o
afec]iune cronic\
neuromuscular\
[i a avut nevoie
de ventila]ie
mecanic\ u
pagina 3

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

u dintr-un dosar de ucidere din culp\ [i
unul de abuz `n serviciu a ie[it o pedeaps\
de 2 ani [i 8 luni cu suspendare
Curtea de Apel Ia[i a decis, ieri, s\ o condamne la 2 ani [i 8 luni de
`nchisoare cu suspendare pe fosta secretar\ a ora[ului T=rgu Frumos, Felicia
Spulber (foto). Aceasta a devenit celebr\ dup\ ce a refuzat s\ emit\ ordinul
de revocare din func]ie a primarului Ionel Vatamanu, ce fusese condamnat
pentru conflict de interes. Din acest motiv, edilul nu a putut fi demis.
Condamnarea de ieri a venit `ntr-un dosar de ucidere din culp\.

u Continuare `n pagina 3

Comercian]ii din jude] au
raportat anul trecut afaceri de
aproape dou\ miliarde de euro
Studen]ii politehni[ti au modernizat 2
un parc cu mobilier urban unic `n Ia[i

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 19ºC  Max. 20ºC  Max. 15ºC
 Min. 8ºC  Min. 11ºC  Min. 11ºC

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 16ºC  Max. 17ºC  Max. 18ºC
 Min. 11ºC  Min. 11ºC  Min. 10ºC
Sursa: Accuweather.com

Ghidul
auto
Apare în fiecare luni

Inclus în

Ziarul de Ia[i

Supliment pus pe roate `mpreun\
cu Grupul Tester - CASA AUTO

u numai `n ultimii 5 ani au fost
exmatricula]i peste 13.000 de studen]i, din
care aproape 10.000 `nainte de licen]\ [i
peste 3.000 de la master u cei mai mul]i
(aproape 3.000) sunt de la Facultatea de
Economie [i Administrarea Afacerilor, care
este [i cea mai mare din Universitatea
„Al.I. Cuza“ u raportat la num\rul de
studen]i, o rat\ de exmatriculare foarte
mare este la Facultatea de Filosofie [i
{tiin]e Social-Politice, unde aproape 2.000
de tineri au renun]at la studii `n ultimii
cinci ani u pagina 2

Condamnare 2 `n 1 pentru fosta
secretar\ a ora[ului Tg. Frumos

LOTO 6/49

36 33 30 4 17 25
Vineri

Cu studen]ii
exmatricula]i
de la „Cuza“
s-ar putea
popula un ora[

u ei au realizat o treime din totalul cifrei de afaceri din jude] u 5

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
27 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.6

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Whatsapp: 0734.ZIARUL

Cat I: Report
Cat. a II-a: 12 x 4.749,20
Cat. a III-a: 314 x 181,49
Cat I: IV-a: 4.116 x 30,00
NOROC

1138348

USR-PLUS [i PSD s-au
`nscris `n cursa electoral\
u ieri a fost ultima zi de `nregistrare a dosarelor pentru alegerile
din 6 decembrie u `n ultimele zile, listele de candida]i ale ambelor
forma]iuni politice au fost contestate de mai mul]i membri ai lor
Pu]in a lipsit ieri ca delega]iile PSD [i
USR-PLUS s\ se `nt=lneasc\ la Biroul
Electoral Jude]ean. La 10.30, liderii [i
candida]ii alian]ei d\deau deja declara]ii
presei `n fa]a Casei P\trate, `n vreme ce,
la sediul PSD, cu]itele ascu]ite cu o
sear\ `nainte erau b\gate, `ncet, `n teac\.
„Dup\ ce am v\zut listele cu candida]ii celorlalte partide, nu am absolut
nicio `ndoial\ c\ alian]a USR-PLUS
este alternativa serioas\ pentru a

guverna Rom=nia”, a descris Marius
Bodea ofertele politice pentru alegerile
din 6 decembrie. „Dac\ unii aleg\tori
`nc\ stau [i se g=ndesc a[tept=nd candida]ii perfec]i, s\ [ti]i c\ ace[tia nu
exist\. ~n schimb ave]i candida]i cura]i,
candida]i one[ti [i asta e cel mai important”, a spus liderul alian]ei aflat pe
prima pozi]ie pentru Senat.
u Continuare `n pagina 2

