Ghidul casei

Grav avertisment Covid la Ia[i!
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u O cas\
abandonat\ renovat\ [i
modernizat\
u Latkes
u Crémant de
Loire
Excellence
Brut, BouvetLadubay

Toate gurile de oxigen de la
paturile bolnavilor, ocupate
2
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Dosarul Albumul - ~ntors\tur\ cinic\: DNA
cere pu[c\rie pentru dou\ func]ionare

Iat\ cine achit\
notele de plat\!
u adev\rat cinism judiciar `n unul dintre cele
mai mediatizate dosare de la Ia[i: func]ionarii
m\run]i care au recunoscut vina risc\ pu[c\ria [i
r\masul pe drumuri, „[efii“ sunt `ns\ judeca]i `n
ritm de melc de peste 5 ani u concret, DNA Ia[i
cere judec\torilor ca fostele func]ionare de la CJ
care au recunoscut faptele s\ fie b\gate la

ZIARUL
de azi
EXTERN
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Furia semilunei: Furie la
Ankara dup\ ce Erdogan a fost
caricaturizat `n Charlie Hebdo.
„}\rile din Occident care atac\
islamul vor s\ relanseze
cruciadele“, a tunat liderul turc.

ECONOMIC

5

Am=nare la taxe:
Ministrul Finan]elor anun]\ o
nou\ am=nare pentru plata
datoriilor la stat. Cî]u: Depunerea
declara]iilor fiscale, amânat\
pân\ pe 25 decembrie.

Mar]i,
3 noiembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

pu[c\rie pe motiv c\ nu au pl\tit p=n\ acum
prejudiciul din dosar, imputat doar lor integral
pentru c\ procesul celorlal]i nu s-a terminat u
Daniela Lupu, Oana }optea [i Cosmina R=mbu,
acum av=nd salarii de 500 euro fiecare [i, `n plus,
persoane cu handicap `n `ntre]inere, au de pl\tit `n
total ame]itoarea sum\ de aproape 400.000 lei u
al]i 10 inculpa]i sunt judeca]i `n continuare pentru
aceea[i afacere [i, dac\ vor fi g\si]i vinova]i, ar
trebui s\ contribuie [i ei la acoperirea prejudiciului
u femeile `n cauz\, de[i au avut inten]ia de a ajuta
actul de justi]ie, recunosc=ndu-[i vina minor\ [i
primind condamn\ri cu suspendare, risc\ acum s\
ajung\ dup\ gratii, prin anularea suspend\rii
cerut\ deja de DNA, dar [i s\ r\m=n\ f\r\ bunuri,
prin execut\ri silite ajung=nd la 400.000 lei u 3

Record de cazuri
`n Rom=nia, record
de cazuri `n lume
u 5.343 de noi contamin\ri au fost
raportate ieri `n ]ara noastr\, o
cifr\ zilnic\ f\r\ precedent u
pentru prima dat\ de la `nceputul
pandemiei, `n lume au fost
anun]ate peste 500.000 de cazuri
`n 24 de ore u simptomaticii care
ajung la Urgen]e vor face teste
rapide pentru COVID-19, pe lâng\
testarea RT-PCR, a anun]at ieri
ministrul S\n\t\]ii u Pagina 4

Vremea probabil\ la Ia[i

Joi

Vineri

Sâmb\t\

Max. 16ºC Max. 11ºC Max. 11ºC
 Min. 8ºC  Min. 6ºC  Min. 6ºC

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

Duminic\

Luni

Mar]i

Max. 11ºC Max. 12ºC Max. 12ºC
 Min. 6ºC  Min. 4ºC  Min. 4ºC
Sursa: Accuweather.com

Analiz\: pe cine reprezint\
`n realitate Mihai Chirica?

Primarul 11%
u speciali[tii ie[eni au analizat pentru „Ziarul
de Ia[i“ rezultatele alegerilor locale [i, `n
special, procentul mic ob]inut de primar din
totalul aleg\torilor u este cel mai mic din 1990
Dincolo de premierele cele
mai vizibile de la alegerile
de anul acesta, precum
alegerea lui Nicu[or Dan la
Bucure[ti, înfrângerea
suferit\ de PSD în Vrancea
sau victoria zdrobitoare a
USR la Timi[oara, Ia[ul se
afl\ [i el în topurile
na]ionale, dar cu o premier\
negativ\. Dup\ cum a mai
scris pân\ acum „Ziarul de
Ia[i“, primarul a fost ales
anul acesta în municipiul
Ia[i cu cele mai pu]ine
voturi din 1990 încoace. A
fost relevant [i trebuie luat
în considerare contextul
pandemiei COVID-19, dar
faptul c\ Mihai Chirica a
ob]inut pu]in peste 11% din

voturi raportat la popula]ia
total\ cu drept de vot a
Ia[ului (circa 36.200 din
peste 320.000 de aleg\tori)
ridic\ semne de întrebare
privind reprezentativitatea
în fa]a aleg\torilor, dar [i
con[tientizarea cet\]enilor
cu privire la importan]a
votului. Din acest punct de
vedere, „Ziarul de Ia[i“ a
întrebat mai mul]i profesori
universitari [i anali[ti
politici ce prestan]\ mai are
în acest condi]ii un primar
în fa]a cet\]enilor. Amintim
c\ situa]ia de la Ia[i nu e
singular\, cifre în jurul a
10% pentru victorie au fost
înregistrate [i la Slobozia,
Constan]a, Boto[ani. u 2

O surpriz\ c=t blocul de mare: vecinii
c=[tig\ `mpotriva dezvoltatorului Niculi]\
Un grup de cet\]eni a ob]inut în instan]\ anularea autoriza]iei de construire a unui
bloc de pe strada Moldovei. Decizia a fost dat\ ieri de c\tre Tribunalul Ia[i [i poate
fi atacat\ cu recurs. Hot\rârea judec\torilor este cel pu]in ciudat\: autoriza]ia
ini]ial\ a blocului a fost anulat\, dar alte dou\, emise de Prim\rie `n timpul
procesului (de intrare în legalitate [i o supraîn\l]are) au r\mas „în picioare“. u 3

Lupta electoral\ de la Ia[i, arbitrat\
„din pix“ de primarul Mihai Chirica
u un exemplu concret privind dubla m\sur\ a primarului u cererea pentru afi[e de
precampanie a USR^ st\ la Prim\rie `n sertar, f\r\ r\spuns, de la 1 octombrie u cea a
PNL, depus\ pe 22 octombrie, a primit aprobare `n c=teva zile, afi[ele candida]ilor de
aici, `ncadrate de poza primarului, fiind deja la strad\ u Citi]i articolul din pagina 2

Zeci de amenzi pe or\ Inedit proiect dezvoltat
la Ia[i, pentru cei f\r\ la Politehnic\ ie[ean\
masc\ `n aglomera]ie [i destinat US Army
u dintre cele 226
de amenzi
aplicate de raziile
specializate `ntr-o
singur\ zi, 218 au
fost pentru cei
f\r\ masc\ u 3

u acesta studiaz\ tehnologia „cold-spray process“, prin
care se aplic\ o pulbere rece la viteze ultrasonice asupra
unor materiale cu scopul de a le cre[te rezisten]a u 2

Ia[i: transplant unic u 3

