1.260 de ie[eni confirma]i
`n weekend cu COVID
u `n jur de 15% sunt `n stare grav\ u 28 de oameni au pierdut lupta
u la spitalul mobil de la Le]cani sunt interna]i peste 40 de bolnavi
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u Hyundai i20 N a fost încoronat
campion la Speed Week

u Lipsa cipurilor afecteaz\ produc]ia

mai mult decât pandemia de Covid

u Volkswagen va decide unde va
deschide o fabric\ de celule

Supliment pus pe roate `mpreun\ cu

www.ziaruldeiasi.ro

A

B

O

N

A

M

EN

T

1 0 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

EXCLUSIV Interviu cu femeia care face legea la Comrat

Ba[cana G\g\uziei:

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Am
descoperit
culmea
del\s\rii
din jude]

Ia[ul este `n {coal\ `nceput\
acum
15
ani
[i
centrul aten]iei `nc\ neterminat\
La nici 70 km distan]\ de frontier\, G\g\uzia e un loc în care
pu]ini români [i-au f\cut drum. Cu un teritoriu f\râmi]at în
patru enclave, având o suprafa]\ cât o treime din cea a
jude]ului nostru [i cu o popula]ie de 135.000 de locuitori ai
unei na]ii de turci ortodoc[i coloniza]i aici în sec. XIX, „]ara
g\g\uz\“, Gagauz-Yeri, este azi o component\ a Republicii
Moldova sub acronimul ciudat de UTAG – Uniunea Teritorial\
Autonom\ G\g\uzia. Nu exist\ puncte de control la intrare, iar
conflictul etnic de acum 30 de ani din care s-a n\scut mai e
]inut minte doar de cei care l-au tr\it, dar e o alt\ lume,
încremenit\ mult\ vreme într-o lent\ desprindere de sistemul
sovietic, nici acum finalizat\ [i ]intuit\ între dorin]a de
p\strare a tradi]iilor [i nevoia de modernizare. E un loc în care
g\se[ti cl\diri din o]el [i sticl\, dar [i statuia lui Lenin. O lume
în care vezi tronând o stem\ f\cut\ dup\ tipicul comunist, cu
stele [i spice de grâu, dar [i reclame la „хот-дог“.

De 6 ani, Irina Vlah
conduce G\g\uzia
G\g\uzii aleg la fiecare patru ani o
Adunare popular\, „Halc Toplu[u“, care
desemneaz\ un Comitet Executiv,
„Bakannîk Komiteti“, guvernul.
Aunarea popular\ e condus\ de un
pre[edinte, „Halc Toplu[u Ba[i“, dar
acesta este doar al doilea b\rbat în stat.
Primul b\rbat al na]iei, „ba[canul“, este
o femeie, care conduce G\g\uzia cu o
autoritate necontestat\ de [ase ani. Pe
jum\tate g\g\uz\ [i pe jum\tate
bulg\roaic\, ar\tând o simpatie f\]i[\
fa]\ de Federa]ia Rus\, dar între]inând în
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Accident cu o c\ru]\,
55% vinovat [oferul: Un
accident în care au fost implicate
un Land Rover [i o c\ru]\ i-a pus
în încurc\tur\ pe magistra]ii
Judec\toriei R\duc\neni.

LOCAL

2

Lista drumurilor din
jude] care vor fi f\cute
prin PNDL3: Consiliul
Jude]ean (CJ) a preg\tit o prim\
list\ de proiecte care s\ fie
finan]ate prin programul care a
dus la ruperea alian]ei PNLUSR: Programul Na]ional de
Investi]ii (PNI), a[a-numitul
„PNDL 3“. Este vorba despre 12
tronsoane de drum jude]ean care
însumeaz\ peste 110 km.

acela[i timp rela]ii excelente cu Turcia,
Irina Vlah este unul dintre cei mai simpatiza]i zece politicieni din Republica
Moldova. În G\g\uzia, este prima.
Localnicii pun în seama ei ce merge
bine [i a ghinionului, ce merge prost.
Pân\ nu de mult, considera Unirea
Basarabiei cu România la 1918 ca fiind
„o ru[ine istoric\“ [i f\cea parte din
tab\ra care consider\ c\ basarabenii nu
vorbesc române[te, ci „moldovene[te“.
{i-a schimbat p\rerea acum aproape doi
ani, convins\ de profesoara cu care face

O ie[eanc\ a fost propus\
`n guvernul USR u pagina 4

Proiect de 20 de milioane de euro cu finan]are de la Guvern

Lucr\rile la noul Parchet de pe
S\r\rie ar putea `ncepe anul viitor

u fiica, doctor de profesie, nu a reu[it s\ `[i
conving\ p\rin]ii [i fratele s\ se vaccineze
u medicul de familie le-ar fi recomandat
acestora s\ nu se imunizeze u pagina 4
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Vremea probabil\ la Ia[i

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

u Citi]i un amplu
interviu `n pagina 3

Trei membri
nevaccina]i ai unei
familii au murit
r\pu[i de COVID

1606510

Mar]i,
19 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.2

lec]ii zilnice de limba român\ [i care i-a
explicat c\ diferen]ele între cele dou\
graiuri sunt infime. Dis-de-diminea]\
sau seara târziu, Irina Vlah înva]\
române[te timp de o or\ [i jum\tate.
Vrea s\ fie un exemplu pentru oamenii
ei [i chiar este. În 2015, doar 14 elevi
înv\]au la liceul românesc „Mihai
Eminescu“ din Comrat. Acum sunt 87 [i
se discut\ de înfiin]area unor noi clase.

u o situa]ie aberant\, care poate ilustra starea de degradare [i
nep\sare ce exist\ `n multe locuri `n privin]a spa]iilor pentru
`nv\]\m=nt din jude] u `ntr-un sat ie[ean exist\ o [coal\ a c\rei
construc]ie a `nceput `nc\ din 2006, [i care de 15 ani de zile se
degradeaz\ an de an u mai grav: acum nimeni nu are acte privind
investi]ia u de[i s-au cheltuit acolo sute de mii de lei, autorit\]ile
locale actuale spun c\ nici m\car nu pot aloca bani `n continuare,
pentru a continua investi]ia de care elevii din sat au mare nevoie u
„Nu am g\sit niciun proiect, niciun contract“, spune primarul
actual u autorit\]ile [colare de la Ia[i str=ng [i ele din umeri: ne-au
trimis la Consiliul Jude]ean sau `napoi la comun\ u de[i nimeni nu
pare a [ti nimic, urmarea acestei situa]ii absurde se poate b\nui:
totul se va n\rui din cauza intemperiilor `nainte de a mai inten]iona
cineva s\ arunce vreo lopat\ de ciment pe acolo u mai grav:
nimeni nu pare a [ti c=te astfel de situa]ii mai sunt `n jude] u 2

Luni

Mar]i

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 21ºC  Max. 22ºC  Max. 14ºC
 Min. 8ºC  Min. 9ºC  Min. 2ºC
Sursa: Accuweather.com

u `n Uniunea European\
`nmatricul\rile s-au redus cu
aproape un sfert u declinul este
cauzat de criza cipurilor u pagina 5

Miercuri

 Max. 14ºC  Max. 13ºC  Max. 18ºC
 Min. 6ºC  Min. 4ºC  Min. 7ºC

Joi

Înmatricul\rile de
autoturisme noi `n
Rom=nia s-au
redus cu 17%

TVA de 5% la
facturile de energie
ale IMM-urilor
u anun]ul a fost f\cut de premierul
Florin C`]u u citi]i `n pagina 5

Guvernul va finan]a o
investi]ie de aproape 100 milioane lei la Ia[i. Proiectul de
construire a unui sediu unic
pentru Parchete a ajuns într-o
etap\ avansat\ [i a fost stabilit
inclusiv mecanismul de
finan]are. Ideea de a construi o
cl\dire pentru cele trei
Parchete dateaz\ din anul
2014, dar abia acum se fac pa[i
concre]i în resuscitarea proiectului: guvernul va aproba în
perioada urm\toare indicatorii
tehnico-economici ai

investi]iei. Documenta]ia, consultat\ de „Ziarul de Ia[i“,
arat\ un necesar de fonduri de
94,3 milioane lei (inclusiv
TVA), iar institu]ia care va
finan]a proiectul este
Compania Na]ional\ de
Investi]ii (CNI). Proiectul are o
durat\ de execu]ie de 26 de
luni, iar licita]ia de lucr\ri ar
putea fi lansat\ pân\ la
sfâr[itul acestui sau `n prima
parte a anului viitor.

u Citi]i `n pagina 2

