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Un nou muzeu `n
Centrul Ia[ului

u Iat\ noul Hummer
reînviat - este electric [i
are 1000 CP
u Renault MÉGANE
eVISION
u Un sedan suprinz\tor:
noul Citroen C4
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Unul din
cele mai
[ocante
dosare din
istoria
Ia[ului a
fost trimis
`n judecat\

Umbra lui Dragnea
`n
hârtoape
la
Ia[i
Crime `n serie,
cu 17 victime. O firm\ din siajul
Teldrum SA ]ine `n
Arma uciga[\: loc cel mai mare
po]iune toxic\ proiect regional de
u cei trei cet\]eni arabi care au
contraf\cut alcool sanitar [i l-au
v=ndut `n perioada st\rii de urgen]\
din prim\var\ au fost trimi[i, la finele
s\pt\m=nii trecute, `n judecat\ u
este dosarul de omor cu cele mai
multe victime din istoria
postdecembrist\ ie[ean\: nu mai
pu]in de 17 u Pe larg, `n pagina 3

Contract din bani publici
atribuit la Ia[i unei
firme condamnate penal
u `nainte s\ `i fie impus\ o amend\ penal\ de
200.000 lei, Elitconstruct a prins contractul
construirii unui nou sediu pentru Parchetul
Militar Ia[i u dup\ condamnarea care `i
interzice participarea la proceduri de achizi]ii
publice, societatea [i-a adjudecat [i
contractul construirii unei s\li de sport la
Mogo[e[ti-Siret u Citi]i articolul din pagina 3
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Covid la [coal\: Premier Îmboln\virea elevilor nu se produce în
[coal\. 828 de persoane erau internate
ieri la Terapie Intensiv\, o cifr\ record
de la declan[area pandemiei.

ECONOMIC

u ideea unui drum alternativ, pe trasee jude]ene, care s\ lege cele mai mari dou\ municipii din nordul
Moldovei, Ia[i [i Suceava, a prins contur în iunie 2014 u atunci, [efii celor dou\ Consilii Jude]ene au
decis ca proiectul s\ fie depus pe Programul Opera]ional Regional u contractul de finan]are a fost
semnat abia în septembrie 2017 u din cele cinci loturi, în care a fost împ\r]it drumul de 167 km, acum
se lucreaz\ doar pe patru, toate acestea urmând a fi finalizate în câteva luni u lotul 3 este îns\ abia în
procedur\ de licita]ie [i ar putea fi gata tocmai în 2023 u probleme au ap\rut atunci când în ecua]ie a
ap\rut o firm\ din Teleorman, din siajul lui Liviu Dragnea, acuzat\ de fraud\ cu fonduri UE, pe vremea
bunei prietenii dintre fostul [ef al CJ Ia[i [i fostul lider al PSD • din tot acest ambi]ios proiect, cel mai
mare proiect regional de infrastructur\ din ]ar\, va ie[i o stru]oc\mil\: un drum perfect pe 4/5 din el, dar
plin de cratere inabordabile pe una din cele mai mici por]iuni ale lui u suficient îns\ ca ie[enii [i
sucevenii s\ aglomereze [i mai mult, în urm\torii cel pu]in 3 ani, tot traseul clasic pe DN-uri, mai lung [i
mult mai aglomerat • un exemplu clasic despre cum s\ î]i ba]i joc de 100 de milioane de euro u Pagina 2

Un sistem medical care nu mai face fa]\. Iat\ ce po]i p\]i la spital!

de azi
NA}IONAL

infrastructur\ din
]ar\: Ia[i - Suceava
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Banii din servicii, la Ia[i:
Companiile ie[ene din domeniul
serviciilor au `mp\r]it anul trecut o
„pr\jitur\“ de 1,3 miliarde euro. Fiecare
salariat din domeniu a avut un aport la
cifra de afaceri de 43.000 de euro.

Grav bolnav, cu diabet
[i picior amputat, a
a[teptat peste 24 de
ore rezultatul testului
Un ie[ean a reclamat c\ a stat cu tat\l s\u suferind de diabet, cu un
picior amputat [i cu o stare de s\n\tate grav\, peste 24 de ore în UPU la
Spitalul „Sfântul Spiridon“, în a[teptarea rezultatului la testul COVID 19,
test care `n final a fost pozitiv. B\trânul era suspect, deoarece so]ia
fusese deja confirmat\. Drama tr\it\ de familie demonstreaz\ înc\ o dat\
bubele cu care sistemul sanitar a intrat în aceast\ pandemie. u Pagina 3

Rata [omajului la
nivel na]ional a
sc\zut la 3,26%
în septembrie

Vremea probabil\ la Ia[i

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 17ºC  Max. 18ºC  Max. 18ºC
 Min. 12ºC  Min. 11ºC  Min. 10ºC

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 17ºC  Max. 15ºC  Max. 12ºC
 Min. 10ºC  Min. 7ºC  Min. 5ºC

Ciolacu: 21.000 lei amend\
Pre[edintele PSD [i al Camerei Deputa]ilor
Marcel Ciolacu [i mai mul]i membrii din familie
[i colegi de partid au fost amenda]i cu 21.000
de lei. Ciolacu [i apropia]ii au fost suprin[i
într-un local din jude]ul Buz\u în timp ce
încalc\ regulile sanitare, stabilite de Guvern.
În câteva fotografii, Marcel Ciolacu apare
stând, la mas\ cu 10 persoane, inclusiv cu
fostul premier Mihai Tudose, f\r\ distan]are [i
f\r\ m\[ti de protec]ie. To]ii au fost amenda]i,
pentru c\ legea spune c\ la o mas\ pot sta cel
mult [ase persoane. La rândul s\u, liderul
PSD sus]ine c\ lua cina al\turi de familie [i c\
au desp\r]it mesele rapid. u Pagina 4

u [omerii cu nivel de instruire
gimnazial - 25% din total, iar cei
cu studii universitare - 6,5% u 5
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COVID: Focarele din Ia[i,
mai mari de la o zi la alta
Potrivit datelor raportate, dup\ zile în care curba privind
num\rul de noi cazuri a urcat îngrijor\tor, pentru Ia[i, [i
mai ales pentru re]eua sanitar\, weekendul a fost mai
relaxant. Cel pu]in aparent, pentru c\ la sfâr[it de
s\pt\mân\ se fac mult mai pu]ine teste. Numeric, Ia[ul a
coborât, atât sâmb\t\, cât [i duminic\, de pe podimul
noilor raporta]i. {i, în plus, nu am înregistrat niciun
deces la pacien]i pozitivi. În continuare, îns\, focarele
deja existente au devenit mai mari, au ap\rut altele noi,
iar situa]ia paturilor la ATI nu este deloc roz. u Pagina 3

