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Escaladare sau e[ec? Ce `nseamn\
mobilizarea par]ial\ ordonat\ de
Vladimir Putin la Moscova? u Pag. 8

u Idei de
dormitoare
pentru b\rba]i,
care s\ vibreze
a stil dar [i a
masculinitate
J O I , 22 SEPTEMBRIE 2022, NR. 208 (9479)

www.ziaruldeiasi.ro

A

B

O

N

A

M

EN

T

8 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

C=t de rentabili au fost anul trecut
angaja]ii celor mai mari afaceri din jude]

Topul celor
jude]ean
mai productivi deTransportul
c\l\tori schimbat
radical peste 4 luni
angaja]i ie[eni
Firmele din domeniu contest\ dur planul
CJ Ia[i. Iat\ avantajele [i dezavantajele!

,

„Ziarul de Ia[i” a întocmit un Top 10 al celor mai productivi
angaja]i din economia ie[ean\, calculele pornind de la cel
mai recent clasament realizat de Camera de Comer] [i
Industrie (CCI) Ia[i dup\ cifra de afaceri ob]inut\ în anul 2021
[i num\rul mediu de salaria]i în acela[i an ai acestor
companii locale. Potrivit calculelor f\cute pe baza datelor
financiare disponibile [i pe site-ul Ministerului Finan]elor
Publice, cel mai productiv angajat din jude]ul Ia[i produce
anual 11,9 milioane de lei [i lucreaz\ la Media Rom Grup,
distribuitor de carburan]i. La polul opus, cu cel mai mic
raport dintre cifra de afaceri [i num\rul angaja]ilor se afl\
Apavital SA, unde fiecare angajat a contribuit cu 166.000 de
lei la cifra de afaceri înregistrat\ anul trecut de operatorul
regional al serviciilor de ap\ [i canalizare. u Pagina 2
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de azi
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Pace `n spa]iu? Un
american [i doi ru[i vor zbura
împreun\ spre Sta]ia Spa]ial\
Interna]ional\ (ISS), o misiune
considerat\ un semnal rar de
cooperare între cele dou\ ]\ri în
contextul tensiunilor din Ucraina.

LOCAL
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Goana dup\ juc\tori
continu\ la Poli.
Noutate: alte dou\
]inte ale Ia[ului
Antrenorul Politehnicii Ia[i, Claudiu
Niculescu, merge `n continuare pe o
linie aparte `n ceea ce prive[te
revitalizarea jocului echipei de fotbal.
Tehnicianul nu pune accent pe
cre[terea exprim\rii juc\torilor, ci
caut\, mereu, noi fotbali[ti. u Pagina 8

Vremea probabil\ la Ia[i
C\rbune pentru Ia[i:
CFR Marf\ [i GFR `[i disput\
transportul c\rbunelui de la
Constan]a la Holboca. Este vorba
de 140.000 tone de c\rbune.

NA}IONAL

8

Caz revolt\tor: Gravid\

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 15ºC  Max. 15ºC  Max. 16ºC
 Min. 8ºC  Min. 7ºC  Min. 7ºC

]inut\ `n rezerv\ p=n\ f\tul a murit.

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 19ºC  Max. 22ºC  Max. 24ºC
 Min. 10ºC  Min. 10ºC  Min. 13ºC
Sursa: Accuweather.com

u transportatorii contest\ programul adoptat
în iulie la nivelul conducerii jude]ului, [i care
ar urma s\ fie valabil de la 1 ianuarie anul
viitor pân\ în 2028 u Consiliul Jude]ean merge
`ns\ mai departe [i lanseaz\ deja licita]iile de
atribuire a celor 11 pachete de trasee u mai
pot s\ intervin\ ajust\ri? u unde sunt cele
mai mari nemul]umiri [i unde noul plan aduce
speran]e de mai bine? u Pe larg, `n pagina 2

„Harcea

Pacea”
pe zidul de sprijin
al pasarelei Octav
B\ncil\ u Pag. 2

Un b\rbat malefic p\c\le[te de zeci
de mii de euro mai multe persoane [i
nu poate fi condamnat la `nchisoare
Din spatele gratiilor, un de]inut b\c\uan [i-a încercat talentul de actor pe
seama seniorilor ie[eni. Cu ajutorul unei complice din exterior, el a
reu[it s\ stoarc\ prin metoda „Accidentul” echivalentul a peste 20.000
de euro. A fost depistat dup\ trei luni de activitate, dar judec\torii nu iau putut face altceva decât s\-l mustre: deja are de executat maximul
anilor de închisoare permi[i de Codul Penal. Nici împotriva complicei nu
s-au putut lua cine [tie ce m\suri: e minor\. u Citi]i articolul din pagina 3

Mobilizare pentru o
Noua op]iune Bolt
for Women”. Ce
„opera]iune special\”? „Women
presupune [i cum este
u Putin a chemat rezervi[tii la arme s\ „apere” teritorii din
]ara vecin\, de[i Rusia nu se afl\ oficial `n r\zboi u
absurdul situa]iei denot\ panica Moscovei dup\ e[ecurile
repetate pe frontul din Ucraina u opozi]ia rus\ a f\cut apel
la proteste, `n vreme ce China cere `ncetarea focului u 8

Cum se judec\: so]ia b\tut\
de so] nu are dovezi u Pag. 3

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

primit\ de c\tre ie[ence?
Prin aceast\ nou\
op]iune,
[oferi]ele Bolt pot
accepta curse în
care clien]ii s\ fie
exclusiv femei,
iar de pe cealalt\ parte, clientele pot solicita la
rândul lor ma[ini conduse doar de femei. Am
verificat cum func]ioneaz\ aceasta la Ia[i. u Pagina 3

