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

Un fost deputat,
noul manager la
Institutul Socola

Procesul
de Franz Kafka
Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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Tic\ie bombe `n spitalele ie[ene?

Pompierii fac
20 verific\ri/zi
Furtun\ pe la sec]iile ATI
autostrad\
Cum au fost faultate Moldova [i Ia[ul
`n planul de investi]ii pe urm\torii 8 ani

u amânarea finan]\rii [i realiz\rii A8 în favoarea altor
proiecte controversate [i `n mod cert mai pu]in
importante, din sudul [i vestul ]\rii, stârne[te tot mai
multe reac]ii u `n programul investi]ional al noului
guvern pentru urm\torii 8 ani, `n dreptul sectorului
montan al A8 s-a men]ionat sec: „dup\ 2027“ u
surprinz\tor, cea mai mare alocare din POT revine A13,
Bac\u-Bra[ov u asocia]ia Moldova Vrea Autostrad\ a
cerut oficial explica]ii privind criteriile de ierarhizare a
proiectelor, care au dat peste cap MasterPlanul General
de Transport u A8 nu este singurul proiect din zon\
exclus sau restrâns în Planul Investi]ional propus de
noul guvern u Pe larg, `n pagina 2

C\rbune via Elve]ia pentru ie[eni.
Licita]ie netransparent\ u Pagina 2
ZIARUL

Campania de Cr\ciun a ZDI: h\inu]e pentru micu]ii din Ursoaia, Avântu [i Române[ti

de azi
NA}IONAL
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Rom=n executat: Român
executat cu trei focuri de arm\, la
Roma. Caz complicat: t=n\rul [ia povestit `n trecut problemele cu
legea la o emsiune TV.

LOCAL

u incendiile din ultimele luni care au
f\cut victime omene[ti `n sec]iile de
terapie intensiv\ `n spitale din ]ar\ par
s\-i fi `ngrozit pe pompierii, care `ncearc\
s\ previn\ un astfel de scenariu criminal [i
`n alte unit\]i medicale u la Ia[i, numai `n
ultima s\pt\m=n\ angaja]ii ISU au f\cut
nu mai pu]in de 147 verific\ri `n aceste
sec]ii din jude], zece fiind doar `n
municipiul Ia[i u vizate sunt sec]iile ATI
Covid, `n care se consum\ mult oxigen, iar
controalele vizeaz\ `n special instala]iile
electrice aferente u ordinele par a fi clare
[i imperative; au fost situa]ii `n care
medicii au fost da]i la o parte de pompieri
pentru a fi f\cute verific\rile u `n jude]
sunt spitale `n care aceste verific\ri

Noi donatori pentru
cei 111 copii din
trei sate s\rmane
u firma ie[ean\ Focality, prin omul de afaceri Gabriel Mardarasevici, a donat ieri `n
cadrul campaniei nu mai pu]in de 3.000 de lei u tot ieri au f\cut dona]ii [i rectorul
Politehnicii, dar [i senatorul Marius Bodea u cum putem ajuta, [i lista donatorilor u 3
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Muflon de Ia[i: Carnea [i
pastrama de muflon, testate la
USV Ia[i. Un produc\tor regional
important a solicitat ajutorul
speciali[tilor Universit\]ii de
{tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la
Brad“ din Ia[i (USV) pentru a
verifica diferite re]ete de produse
de carmangerie care au în
componen]\ aceast\ carne
deosebit\.

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 2ºC  Max. -1ºC  Max. 1ºC
 Min. -2ºC  Min. -5ºC  Min. -1ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 9ºC  Max. 8ºC  Max. 7ºC
 Min. 2ºC  Min. 2ºC  Min. 0ºC
Sursa: Accuweather.com

Ia[i: Doi so]i, `n
fa]a instan]ei din
cauza dividendelor
de la firma familiei
u so]ul a invocat c\ au convenit
am=ndoi ca din dividendele
comune s\-i cumpere fiului lor
apartament u instan]a nu a luat `n
considerare `n]elegerea u ce
sentin]\ au dat totu[i magistra]ii?
u Pe larg, `n pagina 3

specializate se fac [i de trei ori pe zi u
instala]iile electrice vechi, multe cu cabluri
din aluminiu, construite acum zeci de ani
pentru aparatura medical\ pu]in\ de
atunci, sunt cele care `i `ngrozesc acum pe
pompieri u culmea e c\ exist\ legisla]ie
care oblig\ spitalele mari s\ aib\ propriile
servicii de pompieri, dar la Ia[i numai un
spital are a[a ceva u Pe larg, `n pagina 3

Liderii PNL [i PSD, c\tre
primari: Din cauza USR nu
v\ putem da pensii speciale
u baronii celor dou\ partide mai trebuie s\ aib\
r\bdare un an pentru a-[i `ncasa privilegiile, la
care nu au contribuit, dup\ ce Rom=nia s-a
angajat prin PNRR s\ nu dep\[easc\ un prag din
PIB cu cheltuielile pe pensii u Citi]i `n pagina 4

Procesul chibriturilor din
Lidl Galata: firma [i
farmacia, `n fa]a instan]ei
Câteva chibrituri
înfipte într-o siguran]\
au provocat pagube de
peste 10.000 de euro.
Cazul a ajuns în fa]a
instan]ei, adversari
fiind o farmacie [i o
firm\ specializat\ în produc]ia de panouri publicitare. Ambele au
prezentat preten]ii una fa]\ de cealalt\. În prim\ instan]\,
Judec\toria a respins toate cererile u Pe larg, `n pagina 3

Noi patimi pentru fra]ii ie[eni
care au b\tut `n spital medicul
de gard\ [i asistentul sec]iei
u celor doi le-a s\rit ]and\ra pe motiv c\ nu ar fi fost b\ga]i `n seam\
din cauz\ c\ sunt romi u ei veniser\ la spital cu tat\l lor u Pagina 3

