Noi reguli pentru cursurile
elevilor `n scenariu ro[u

paginile
7-8

u 5 stele EuroNCAP pentru
noul SUV Renault Arkana
uHyundai a dezv\luit noul
Bayon

u `n clasele terminale de la liceu vor fi maximum 17 elevi `n clase u nu
se vor aplica restric]ii numerice pentru înv\]\mântul pre[colar [i primar
4

Supliment pus pe roate `mpreun\ cu
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Majoritatea dosarelor penale au punct de plecare `n Grajduri, Ciurea [i Hârl\u

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Vine al III-lea val:

Evazioni[tii
analfabe]i

Inciden]a COVID
`n municipiu a
trecut de 2 ‰

u acuza]i de Fisc de datorii de milioane de lei, ]iganii se plimb\ ani de zile prin
tribunale u mul]i [i-au f\cut firme de comer] cu de[euri [i au introdus `n acte facturi
fictive u al]ii au pus la punct scheme mai elaborate, cump\r=nd firme care au un
trecut comercial verificabil de c\tre posibilii parteneri de afaceri, viitoare victime u
`n unele cazuri, administratorii romi sunt doar un „paravan“, `n spatele evaziunilor
fiind indivizi experimenta]i `n circuite frauduloase u cum se `mpart banii?

~n dou\ zile, [ase ie[eni
au fost r\pu[i de COVID

Evazioni[tii fiscali par s\ se fi concentrat în doar
trei localit\]i din jude]. Cei mai mul]i dintre
„clien]ii“ Fiscului trimi[i în judecat\ pentru
infrac]iuni de evaziune fiscal\ provin din Grajduri,
Ciurea [i Hârl\u. Din 111 cazuri de procese legate
de evaziunea fiscal\, intrate pe rolul Tribunalului
ie[ean în intervalul 2018-2020, aproape trei sferturi,
respectiv 82 implic\ St\ne[ti. Evaziunea practicat\

ZIARUL
4

Pandemia a provocat
mai multe „traume în
mas\” decât r\zboiul:
Pandemia de COVID-19 a
provocat traume în mas\ la o
scar\ mai mare decât Al Doilea
R\zboi Mondial, iar impactul va
dura „mul]i ani de acum încolo”,
a declarat Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directorul general
al Organiza]iei Mondiale a
S\n\t\]ii.

SPORT

toat\ lumea e mul]umit\: procurorii ob]in
condamn\ri sigure, inspectorii fiscului mai identific\
o parte din banii neîncasa]i din impozite [i taxe.
Singurul care pierde este statul. Cine ar cump\ra un
palat cu turnule]e, sechestrat în contul banilor
pierdu]i?

Citi]i `n pagina 3

Senatorul Bodea acuz\ c\ dosarele con]in date personale,
ANAF-ul spune c\ erau preg\tite pentru casare

de azi
EXTERN

de ace[tia este îns\ departe de imaginea unor exper]i
în contabilitate, care reu[esc s\ ocoleasc\ Fiscul prin
cine [tie ce opera]iuni strecurate prin porti]ele legii.
De regul\, este vorba de simple deconturi ilegale de
TVA [i umflarea cheltuielilor firmei cu tranzac]ii
inexistente, care duc la sc\derea artificial\ a
profitului, opera]iuni pe care le poate da în vileag [i
un tân\r absolvent de [tiin]e economice. În final,
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Acte abandonate pe
holurile Fiscului ie[ean
u „o mare parte dintre
documentele respective sunt
dep\[ite [i vor fi supuse cas\rii,
urmând a se întruni o comisie în
acest sens”, spune [eful Fiscului
u citi]i `n pagina 5

u cinci localit\]i din jude] sunt `n
scenariul ro[u u la Ro[cani rata, de
infectare este de 7 la mie, calculat\
pentru ultimele 14 zile u pagina 2

u sec]iile ATI sunt pline u pagina 2

27 de [coli din jude], `n
scenariul ro[u
u Ministerul Educa]iei vrea elevi
din ani terminali la [coal\ [i `n
scenariul ro[u u pagina 2

Moment istoric la
Ia[i: PS Nichifor,
primul `nalt ierarh
hirotonit `n ultimii
30 de ani u 2

Poli, teatru de r\zboi
u circul a continuat [i la finalul s\pt\m=nii la clubul
din Copou u azi, de la ora 17:30, Politehnica joac\
la Pite[ti, cu FC Arge[ u citi]i `n pagina 10

Bilan] pentru anul 2020

Cvartet românesc la
Dubai: al\turi de Particia }ig [i
Sorana Cîrstea, s-au calificat pe
tabloul principal al turneului de
tenis din Emirate, Ana Bogdan [i
Irina Begu.

LOCAL

2

~nc\ suntem la faza de
studiu pentru sistemul
de e-ticketing: O firm\ din
Bucure[ti va elabora un nou
studiu tehnic la sistemul integrat
de e-ticketing pentru transportul
public.

Guvernul SUA le spune
Echipajele Serviciului de Ambulan]\
au avut 300 de interven]ii pe zi u 3 americanilor s\ se preg\teasc\
de o Apocalips\ Zombi

Austria suspend\ vaccin\rile cu un lot de
AstraZeneca dup\ decesul unei persoane u 4
Vremea probabil\ la Ia[i

Luni

Mar]i

Joi
Mar]i,
9 martie,
edi]ie cu carte
detalii `n pag.4
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Miercuri

 Max. 8ºC  Max. 4ºC  Max. 4ºC
 Min. -3ºC  Min. -2ºC  Min. -3ºC

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 6ºC  Max. 11ºC  Max. 13ºC
 Min. 1ºC  Min. 3ºC  Min. 4ºC
Sursa: Accuweather.com
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Livad\ distrus\ de
ho]i de lemne:
proprietarul a cerut
un milion, instan]a i-a
dat 2.200 de lei u 3
Curs\ aerian\ de la
Ia[i spre Dublin,
operat\ de HiSky u 2
Losangeles, McDonald’s
[i Barcelona vor s\ ias\
de dup\ gratii u 3

u campania, care `i „antreneaz\” pe cet\]eni s\
supravie]uiasc\ `n cazul unor dezastre, este l\udat\ de
speciali[ti u pagina 4

