Ample perchezi]ii la o firm\ de IT
cu activit\]i [i în Ia[i: ar fi dosit 27
milioane de dolari de ochii Fiscului

Ghid TV

~n paginile 8-9 ale edi]iei de ast\zi g\si]i programele
celor mai importante posturi de televiziune
române[ti [i str\ine pentru urm\toarele [apte zile

u firma are ca ac]ionar majoritar compania Arezzo Sky PTE LTD, înregistrat\ în Singapore u `n
lume aceasta are trei centre `nregistrate oficial: unul în Ia[i, unul în Bucure[ti [i unul în India u 5

V I N E R I , 30 IULIE 2021, NR. 176 (9141)

www.ziaruldeiasi.ro

A

B

O

N

A

M

EN

T

1 2 PA G I N I - 3 L E I

Pre[edinte: Alexandru Låzescu

Adresa redac]iei:

Ia[i, Bd. Nicolae Iorga nr. 35

Telefon: 0232.271.271

Whatsapp: 0734.ZIARUL

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Comunicare CJ - CNAIR/proiectant

A8 Propuneri oficiale

de traseu [i puncte de
leg\tur\ cu municipiul
{efii jude]ului au trimis la Bucure[ti nu mai pu]in
de opt propuneri privind traseul autostr\zii A8, pentru
por]iunea Ia[i - Pa[cani. În principal, administra]ia
jude]ean\ vrea c\ autorit\]ile centrale [i proiectantul
s\ ]in\ cont de planurile de investi]ii ale Consiliului

Jude]ean, `n special parcurile industriale, dar [i de o
conectare cât mai eficient\ a autostr\zii cu ora[ele de
pe traseu [i cu Aeroportul Interna]ional Ia[i. Cele opt
propuneri au fost formulate în urma dezbaterii recente
care a avut loc în cadrul unui grup interinstitu]ional
creat de CJ pentru coordonarea, la nivelul Ia[ului, a
m\surilor privind construirea autostr\zii. CJ a trimis
recomand\rile atât Companiei Na]ionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cât [i
proiectantului proiectului, societatea Consitrans.

Care sunt propunerile [efilor jude]ului
pentru traseul A8 [i argumentele
pentru fiecare? u Pagina 2
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Aten]ie mare! Aten]ie
maxim\: val masiv de email-uri
de [antaj în România! Cum
ac]ioneaz\ escrocii?

LOCAL

3

Cu iapa la pu[c\rie:
Patru ani de pu[c\rie: a c\l\rit
c=teva minute iapa vecinului.
Anchetatorii l-au acuzat de furt,
iar cel `n cauz\ era [i recidivist.

LOCAL

Agitatul care [i-a
`njunghiat iubita
`n ma[in\, g\sit
s\n\tos la cap
u psihiatrii de la „Socola“ au
comunicat primele concluzii
ale expertizei `n cazul
b\rbatului de 34 de ani care a
fost la un pas de a-[i ucide
partenera de via]\ u Pagina 3
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Cadou [i b\taie: A vrut s\
se `mpace cu iubita, dar a ajuns la
proces: violare de domiciliu. Ceea
ce s-ar fi vrut oferire de cadou s-a
transformat `n b\taie crunt\.

LOCAL

2

Act caritabil: A `nceput
construirea casei pentru p\rin]ii
copiilor interna]i la Spitalul
„Sf=nta Maria“. Casa „Ronald
McDonald“ va avea 19 camere [i
alte spa]ii, fiind destinat\
p\rin]ilor care au copii interna]i
pentru tratamente de lung\ durat\.

Vremea probabil\ la Ia[i

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 31ºC  Max. 34ºC  Max. 34ºC
 Min. 19ºC  Min. 20ºC  Min. 22ºC

LOTO 6/49

23 48 20
26 6 38

Luni

Mar]i

Miercuri

Alert\ la Aeroport:
jum\tate de avion
cu acte Covid false
Alert\ pe Aeroportul Ia[i! Jum\tate dintre
pasagerii cursei Londra-Ia[i au prezentat la
intrarea în ]ar\ documente medicale susceptibile
a fi false, 16 recunosc=nd deja acest lucru.
Cazul, sesizat de inspectorii DSP, a ajuns la
Parchetul de pe lâng\ Tribunal. Anchetatorii cred
c\ avem de-a face cu o practic\ `n mas\ privind
emiterea de acte medicale false ce dovedesc
vaccinarea anti-Covid. ~n paralel, la Ia[i cre[te
vertiginos num\rul cazurilor infect\rilor Delta,
niciunul din cei `n cauz\ nefiind vaccinat. u 3

C|R|U{II CORDUNENILOR? Cea mai
puternic\ re]ea de heroin\ din Ia[i,
spart\ `n toiul nop]ii: [apte re]ineri
u gruparea fra]ilor Emacu din Nicolina, care par s\ fie c\r\u[ii
Cordunenilor, s-a pr\bu[it `n c=teva ore, dup\ o spectaculoas\ ac]iune
`n trafic u liderii grup\rii tocmai veneau de la Bucure[ti cu un nou
transport u Citi]i relat\rile din pagina 3

Cu ce probleme te po]i confrunta `n perioada de garan]ie

Procesul unui medic ie[ean cu
Vodafone, din cauza unui telefon
scump. Iat\ cum a c=[tigat! u 3
Permis de o lun\:
Recompens\
o [oferi]\ emotiv\ pentru studen]i
a b\gat `n spital o c\mini[ti care
elev\ autostopist\ se vaccineaz\
u de[i nu a fr=nat la timp, instan]a
a considerat c\ doar 30% din vin\
apar]ine [oferi]ei u Pagina 3

u Politehnica a decis ca cei vaccina]i
s\ fie scuti]i de plata caz\rii timp de
o lun\ u Am\nunte `n pagina 2

Cum se f\cea [coal\ la
Ia[i acum 50 de ani?

 Max. 34ºC  Max. 29ºC  Max. 30ºC
 Min. 17ºC  Min. 18ºC  Min. 18ºC

Virusul vine, mai nou, pe calea aerului

u „Genera]ia 50“ - absolven]ii genera]iei
1971 ai {colii Normale, distin[i ieri de ISJ
la Prim\rie u s-au dep\nat [i amintiri u 2

Sursa: Accuweather.com

NOROC

1087901
Mar]i,
3 august,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.7
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Bilan]ul Poli]iei Rutiere Ia[i, pe
primele [ase luni din acest an

Iat\ haosul din
traficul ie[ean, `n
cifre: `n fiecare zi
au loc, `n medie,
135 contraven]ii
[i 1,5 infrac]iuni!
u Citi]i articolul din pagina 3

