Azi, „Ziarul de Ia[i“ este `nso]it,
`ntr-un tiraj limitat, de volumul

Sentin]e opuse `ntr-un dosar de trafic de carne vie

Extraconjugal

Achita]i la Tribunal,
ani grei de `nchisoare
la Curtea de Apel u 3

de Mihai RADU
Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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Caz ciudat cu un artist plastic ie[ean

Contre politice dure `ntre PNL, USR+ [i PSD

Un
profesor
de
la
Criza continu\: „B\ncil\“ cerea
Ia[ul nu are buget poze nud unor copile
u nici USR^ [i nici PSD nu au votat
proiectul sus]inut de PSD u
reprezentan]ii USR^ afirm\ c\
propunerile lor nu au fost adoptate
u PSD consider\ c\ celelalte dou\
partide trebuie s\-[i asume
guvernarea, dar se declar\ deschis
la discu]ii pentru deblocarea crizei
u citi]i `n pagina 2

ZIARUL
de azi
LOCAL

2

C=t de greu a fost
concursul pentru
pre[edin]ii CJAS: „Ziarul
de Ia[i“ a consultat mai mul]i
speciali[ti ie[eni cu privire la
subiectele probei scrise sus]inute
de candida]ii pentru posturile de
pre[edin]i ai Caselor Jude]ene de
Asigur\ri de S\n\tate din toat\
]ara.

LOCAL

2

Trei spectacole ale
Operei, `n aceast\
s\pt\m=n\: Opera Na]ional\
Rom=n\ din Ia[i a preg\tit `n
aceast\ s\pt\m=n\ trei spectacole,
acestea urm=nd s\ aib\ loc
miercuri, vineri [i duminic\.
Astfel, institu]ia de cultur\ ie[ean\
va avea un program intens, cu trei
reprezenta]ii `n cinci zile.

LOCAL

2

Tomograf mobil de 2,6
milioane lei: Spitalul C\i
Ferate din Ia[i achizi]ioneaz\ un
computer tomograf mobil pentru
suma estimat\ de 2,6 milioane de
lei.

SPORT

10

Ni[te b\ie]i
de caracter:
Juc\torii
Politehnicii care
au mers la Arad [i
s-au d\ruit total `n meciul cu UTA
merit\ felicita]i.

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i

Miercuri

Joi

Max. 22ºC Max. 18ºC Max. 16ºC
 Min. 11ºC  Min. 9ºC  Min. 9ºC

u Silviu Andrei Parascan (foto) a recunoscut
acuzele procurorilor DIICOT Mure[ [i a fost
condamnat la un an [i 10 luni de `nchisoare cu
suspendare u conform procurorilor, profesorul
a sus]inut c\, „fiind artist de profesie, dorind a
descoperi din punct de vedere artistic o alt\
form\ de art\, în concret dorind a studia
dezvoltarea uman\ în devenire“ u directorul
Colegiului „B\ncil\“ a fost luat prin surprindere
[i a[teapt\ o `n[tiin]are `n aest sens u pagina 3
Provocare pentru Biserica Ortodox\:

Un consilier juridic care nu cunoa[te legea?

„Cum ar fi s\ avem un
centru de vaccinare în
Catedrala Neamului?“

Fost [ef al Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului, g\sit
incompatibil de ANI

u „~n Fran]a, am v\zut centre de
vaccinare în tot felul de biserici, am
v\zut în moschei, în catedrale
catolice“, explic\ deputatul Emanuel
Ungureanu u pagina 4

Zeci de mii de ie[eni au
pensie „de drept“ mai mic\
decât cea minim\ `n plat\
u 38.000 de persoane din jude]ul Ia[i primesc o
indemniza]ie de la stat ca s\ ajung\ la pensia minim\ pe
]ar\, pensie ce are valoare de 800 de lei/lun\ u pagina 5

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

Sursa: Accuweather.com

Pre[edintele Poloniei, la
Bucure[ti: Trebuie s\ fim
preg\ti]i s\ ap\r\m Belarus
u la summitul statelor membre
NATO din estul Europei,
organizat `n capitala Rom=niei,
a participat online [i
pre[edintele SUA, Joe Biden u
citi]i `n pagina 4

Bunicul a ocupat un teren al
nim\nui, nepo]ii se lupt\ s\
nu-l lase Prim\riei u 3
Proiect interjude]ean: 100 km de drum
Ziua se repar\ poduri, noaptea se
asfalteaz\ pe Drumul European
u podul de peste Siret a intrat ast\zi `n repara]ii capitale: traficul greu a
fost deviat u a `nceput [i asfaltarea dinspre Podu Iloaiei spre Ia[i u
lucr\rile pe acest tronson se desf\[oar\ pe parcursul nop]ii u pagina 3

Valoarea companiilor române[ti listate
la Burs\ a atins 120 miliarde lei
u cre[terea `nregistrat\ de la `nceputul anului este de peste 20% u 5

Max. 22ºC Max. 23ºC Max. 23ºC
 Min. 11ºC  Min. 13ºC  Min. 12ºC

u Gheorghe T\taru era angajat
simultan la Bucure[ti, consilier juridic
la Agen]ia Na]ional\ pentru Protec]ia
Mediului, `n timp ce se ocupa de
prop\[irea ora[ului Tg. Frumos `n
calitate de consilier local u pagina 3

modernizat `n Boto[ani [i 6 km `n Ia[i
u din Axa rutier\ strategic\ 2 Boto[ani-Ia[i, doar
o mic\ parte se afl\ `n jude]ul nostru: de la {ipote
p=n\ la limita cu Boto[aniul

O asociere de firme din care fac parte,
printre altele, Danlin XXL [i Drago[ Invest,
va moderniza 6 km de drum `n nordul
jude]ului. La un an de la deschiderea ofertelor, au fost atribuite primele dou\ loturi din
cealalt\ ax\ rutier\ strategic\ ce are un cap\t
`n jude]ul Ia[i, cea spre Boto[ani. ~ns\ doar 6
km de drum jude]ean ie[ean va beneficia de
acest contract. Este vorba de DJ 282H, care

`ncepe `n localitatea {ipote [i se `ndreapt\ spre
limita jude]ului prin Iazu Nou. Este primul
tronson din Lotul 1 al acestei axe, care
m\soar\ `n total 29 km. Atribuirea s-a f\cut la
un cost cu 5 milioane de lei mai mic dec=t
pre]ul de pornire al licita]iei, respectiv 94,46
milioane de lei.
u Continuare `n pagina 2

