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 Câteva idei pentru
cea mai frumoas\
fa]ad\ de cas\
 Re]eta lui Cost\chel:
Cheesecake cu vi[ine

Prognoze demografice foarte `ngrijor\toare

8

Cum va ar\ta România peste
40 de ani, `n baza datelor INS
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Povestea unui
dealer de droguri din
cluburile ie[ene

Analiz\ a
traficului din
Ia[i pentru
urm\torii
zece ani

 `[i recuno[tea poten]ialii clien]i dup\
fizionomie  nici pe whatsapp nu se
pomenea cocaina, ci „dero”, „glet” sau
„tencuial\”  Ciprian Gheorghiescu ar
trebui s\ stea dup\ gratii `n Rom=nia
aproape un deceniu  apoi va ajunge `n
Germania, unde este c\utat pentru c\ ar
fi furat 467 de colete

 o firm\ din Bucure[ti va face
“p\ianjenul de trafic”, cu
diagrama de penetra]ie [i
tranzit, contra sumei de 350.000
de lei  citi]i `n pagina 2

Un ie[ean a reu[it s\-[i stabileasc\
programul pentru cel pu]in un deceniu,
dac\ nu chiar aproape dou\. Tribunalul
l-a condamnat la 8 ani [i 8 luni de
închisoare pentru trafic de droguri. Un
alt dosar, pentru o fapt\ similar\, se

ZIARUL
de azi
LOCAL
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Cine pl\te[te daunele
provocate de „Dorel“?
O ]eav\ spart\ a adus în fa]a
instan]ei furnizorul de gaz [i o
cunoscut\ firm\ de construc]ii.
Neaten]ia unui „Dorel” ar fi
provocat o pagub\ pentru care
Delgaz a cerut desp\gubiri. De
cealalt\ parte, reprezentan]ii
Enviro Construct au apreciat c\
„Dorel” trebuie c\utat printre
angaja]ii Delgaz.

ECONOMIC
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Indicele ROBOR
scade dup\ criticile
guvernatorului BNR:
„ROBOR-ul a cam s\rit calul“, a
afirmat mar]i Mugur Is\rescu.
Miercuri, indicele la trei luni a
cobor=t de la 8,14% la 8,06%. C=t
va ]ine minunea?

ECONOMIC
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180.000 de euro
de la Gigi Becali:
putea s\ ia mai
mult Poli?

 b\iatul de 11 ani d\dea o m=n\ de
ajutor la biseric\  preotul a `ncercat s\
evite impactul cu TIR-ul, dar f\r\ succes
 copilul a fost proiectat afar\ `n timp
ce autoturismul se r\sturna
În accidentul grav de ieri
diminea]\ de la Criste[ti a murit un
copil care d\dea o m=n\ de ajutor la
biserica din localitate. El se afla în
autoturismul preotului din localitate,
împreun\ cu fiul acestuia [i un alt
localnic. Preotul care conducea autoturismul lovit de un tir se ume[te
Bogdan Mihalachi, are 37 de ani, [i a
fost numit recent la parohia Criste[ti.
Cei patru au pornit de diminea]\ cu
agheasm\ pe la locuin]ele s\tenilor,
iar în momentul în care se îndreptau

Secet\ foarte
mare `n Europa
 citi]i `n pagina 8

Vremea probabil\ la Ia[i

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 25ºC  Max. 27ºC  Max. 27ºC
 Min. 16ºC  Min. 18ºC  Min. 18ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 27ºC  Max. 28ºC  Max. 29ºC
 Min. 18ºC  Min. 18ºC  Min. 19ºC
Sursa: Accuweather.com

Citi]i `n pagina  3

Principalele nout\]i
ale primului an 2
[colar „modular”

TIR intrat pe contrasens: un copil
care se afla `n ma[ina preotului
din Criste[ti a murit strivit

 poim=ine, de la ora 11:00,
are loc primul meci acas\
din actualul campionat 
citi]i `n pagina 8

ANPC d\ consultan]\
celor care nu-[i pot
pl\ti ratele: Prin Direc]ia de
Insolven]\ a Persoanelor Fizice din
cadrul ANPC, consumatorii care
au accesat credite, au acumulat
datorii [i nu le mai pot face fa]\
pot apela la procedura specific\, de
insolven]\ a persoanelor fizice.

afl\ în cercet\ri [i i-ar putea aduce un
surplus de pedeaps\. Dup\ eliberare,
este a[teptat în str\in\tate, riscând al]i
10 ani de închisoare în Germania.

O „idee“ pentru a-]i salva afacerea `n pandemie

Pe l=ng\ servicii de transport, un
ie[ean le oferea pasagerilor [i
„certificate” c\ nu au Covid
De team\ c\ pandemia COVID îl va falimenta, un transportator [i-a extins pân\ în afara
legii serviciile oferite pasagerilor. Ie[eanul,
care transporta persoane spre Marea Britanie, a
început s\ furnizeze [i teste PCR negative.

Anchetatorii au avut la dispozi]ei 14 astfel de
teste, dar complicele ie[eanului a estimat
num\rul la aproximativ 200, în câteva luni.

Citi]i `n pagina  2

Un pumn `n parcarea de la
Judec\torie cost\ 5.000 de euro,
plus o amend\ de 20.000 de lei  3

Mar]i,
16 august,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.8
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

c\tre Dr\gu[eni, un camion a p\truns
pe sensul opus [i a lovit ma[ina preotului. Acesta din urm\ a încercat s\
evite tr\gând dreapta de volan îns\
camionul a lovit partea dreapt\ a
autoturismului care a ie[it de pe
carosabil [i s-a r\sturnat. În timp ce
se r\sturna, unul dintre copiii afla]i
pe bancheta din spate, în vârst\ de 11
ani, a fost aruncat prin portier\ apoi a
sfâr[it sub ma[in\.

Continuare `n pagina  3

Maricica din
Mo]ca jongla cu
facturi fictive de
milioane
 Fiscul a g\sit `n acte [i
[tampila Mandolinei,
deja condamnat\ la 9 ani
În decurs de doi ani, o ie[eanc\ din Mo]ca a
]epuit bugetul statului cu 5,7 milioane lei. A
fost trimis\ în judecat\ doar pentru o jum\tate
de milion de lei, din care deocamdat\ nu s-a
recuperat nimic. Singura consolare a Fiscului
a r\mas condamnarea penal\ a evazionistei.
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