u Esen]a luxului: noul Maybach S
u PROIECT: ~n 2050, 60% din
ma[inile din România vor avea
propulsie electric\
u BMW transfer\ produc]ia motoarelor
cu combustie din Germania în
Marea Britanie [i Austria
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EXCLUSIV - Cifre oficiale: num\rul de elevi
pozitivi a crescut de 4 ori cu cursurile online

~nchiderea
Spitalele ie[ene:
din 45 de cl\diri
[colilor, efect doar
16 au aviz ISU
zero la Ia[i?
Aten]ie: pompierii pun amenzi
[i verific\ siguran]a la incendii

,

Închiderea [colilor în fizic dup\
data de 4 noiembrie nu pare a fi o
m\sur\ reu[it\, dup\ dou\ s\pt\mâni
de online, cel pu]in din punct de vedere
statistic. Practic, potrivit datelor
înregistrate la Direc]ia de S\n\tate
Public\ Ia[i, în dou\ s\pt\mâni de
[coal\ online s-au înregistrat în rândul
copiilor aproape tot atât de multe

infect\ri cu noul coronavirus fa]\ de
câte s-au înregistrat în toat\ perioada
[colii hibrid. Per unitate de timp (14
zile), `ns\, num\rul elevilor pozitivi a
crescut de peste 4 ori. Medicii
infec]ioni[ti spun totu[i c\ m\sura a
fost [i este necesar\, tocmai pentru a
se rupe lan]ul epidemiologic. Care sunt
argumentele lor? u Pe larg, `n pagina 2
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Hocus-pocus cu posturi la
Aeroportul Ia[i: Bulgariu
a luat, tot Bulgariu a dat

de azi
LOCAL

2

Ar[ii, uci[i de Covid: Au
mai murit doi pacien]i adu[i de la
Neam] la Le]cani. Nu din cauza
arsurilor. ~n acest moment, doar
doi pacien]i adu[i din jude]ul
vecin sunt în via]\. Care sunt la
Ia[i ultimele cifre ale pandemiei?
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Va fi schimbat\
Carmen Dorob\]?
Costel Alexe d\
de `n]eles c\ da
u „E firesc s\ m\ asigur c\ în
Consiliul Jude]ean [i în institu]iile
subordonate avem repere de
corectitudine [i c\ lucr\m cu bun\
credin]\ pentru comunitate“, spune
[eful CJ u managerul de la
„Infec]ioase“ a fost condamnat
vineri la 3 ani de `nchisoare cu
suspendare, dar sentin]a nu face
preciz\ri privind interdic]ia de a
ocupa func]ii publice u Pagina 2

Vremea probabil\ la Ia[i
Mar]i,
24 noiembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.5
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Luni
 Max. 7ºC
 Min. 1ºC

Joi
 Max. 6ºC
 Min. -2ºC

Mar]i
 Max. 6ºC
 Min. -1ºC

Vineri
 Max. 5ºC
 Min. -2ºC

Miercuri
 Max. 7ºC
 Min. -2ºC

Sâmb\t\
 Max. 6ºC
 Min. 1ºC

u directorul general al aerog\rii a
propus modificarea organigramei `n
2018, iar acum propune aceea[i
modificare, `n sens invers: ad\ugarea
postului desfiin]at acum doi ani, ocupat
de Elena Troia (foto) u `ntre timp,
persoana concediat\ astfel a c=[tigat `n
instan]\, dar regia a atacat decizia u 3

Tragedia din spitalul de la Piatra Neam] `n care au murit
zece pacien]i, a adus `n discu]ie situa]ia siguran]ei la
incendii `n cl\dirile sistemului sanitar. Jurnali[tii
„Ziarului de Ia[I“ au solicitat [i au primit informa]ii
despre starea [i expunerea la risc a acestora. Din
totalul celor 21 de spitale din jude]ul Ia[i, doar 9 dintre
ele au autoriza]ii sau avize de securitate la incendiu. De
asemenea, din 45 de cl\diri, doar 16 sunt avizate. Sunt
spitale cu cl\diri vechi, putrede, cu instala]ii electrice
`nvechite [i vulnerabile unor acidente electrice. Altele,
cl\diri noi `ndeplinesc multe standard de Securitate,
dar nu sunt conforme cu unele reglement\ri introduce
`n legisla]ie. {eful pompierilor din Ia[i spune c\ nu are
cum s\ sanc]ioneze spitalele vechi deoarece, `n urm\
cu mul]i ani, c=nd au `nceput s\ func]ioneze, legea nu
obliga la necesitatea vreunui document.

u Continuare `n pagina 3

{efii jude]ului se mai
`nham\ la un spital: IRMC
u administra]ia jude]ului se aliaz\ cu
Ministerul S\n\t\]ii, Consiliul Local
Miroslava [i IBCV pentru construirea
Institutului Regional Cardio u Pagina 3

Plou\ cu SF-uri. Se caut\ traseul Autostr\zii Nordului
u pe segmentul Suceava - Vatra Dornei, studiul de fezabilitate va fi realizat de aceea[i firm\ care se
ocup\ de tronsonul montan al A8 [i de drumul Bac\u - Pa[cani u `n primul caz, se a[teapt\
prelungirea termenului de finalizare u `n al doilea, a fost deja `mpins spre sf=r[itul anului viitor u 3

