Ghid TV

Cre[tere uria[\ a cazurilor de
copii cu diabet, dup\ pandemie

~n paginile 5-6 ale edi]iei, programele celor
mai importante posturi TV române[ti [i str\ine
pentru urm\toarele 7 zile

u `n ultimii doi ani, cre[terea a fost de peste 30%, mai mare fa]\ de 2019,
[i foarte probabil acest lucru este cauzat de COVID, explic\ un medic
www.ziaruldeiasi.ro
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„Ziarul de Ia[i“ d\ startul Campaniei de Cr\ciun

S\-i scoatem din iarn\
pe prichindeii din Pietri[!
Mo[ Cr\ciun va sosi
anul acesta `n satul
Pietri[ din comuna
Dolhe[ti mult mai
`nc\rcat ca de obicei.
„Ziarul de Ia[i“
organizeaz\ [i în
acest an tradi]ionala
Campanie de Cr\ciun,
prin care încerc\m s\
îmbr\c\m [i s\
înc\l]\m 100 de copii,
pre[colari [i [colari,

Scoteau „verzi[ori“ din importuri de textile

ZIARUL
de azi
SPORT

10

Un juc\tor n\scut `n
Camerun a r\pus
Camerunul: Echipa na]ional\
a Elve]iei a învins joi, cu scorul de
1-0, echipa na]ional\ a
Camerunului, într-un meci
contând pentru grupa G a Cupei
Mondiale din Qatar 2022.

ECONOMIC

România va dep\[i sezonul rece
anul acesta f\r\ niciun fel de
problem\ major\ în sistemul
energetic, a afirmat, joi, George
Niculescu, secretar de stat în
Ministerul Energiei, care a ad\ugat
c\ se monitorizeaz\ zilnic stocul
depozitelor de gaze naturale.
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Romsilva ofer\ spre
vânzare peste 30.000
de pomi de Cr\ciun:
Peste 30.000 de pomi de Cr\ciun
sunt oferi]i spre vânzare de c\tre
Regia Na]ional\ a P\durilor –
Romsilva, prin unit\]ile sale
teritoriale, pentru sezonul
s\rb\torilor de iarn\. Pre]urile
pornesc de la 15 lei pentru un pom
de Cr\ciun specia molid cu
în\l]imea de pân\ în 1,3 metri [i
ajunge la 35 de lei pentru un
exemplar de brad cu în\l]imea
între 2 [i 3 metri, cei cu în\l]imi
de peste 3 metri fiind considera]i
comenzi speciale.

Mar]i,
29 noiembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.3

Ce averi au declarat vame[ii
ie[eni ridica]i ieri de DNA
Vame[ii ie[eni re]inu]i ieri de procurorii
Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie (DNA)
arat\ c\ au averi relativ modeste, cel pu]in
dac\ ne uit\m peste documentele oficiale
în care se poate vedea agoniseala lor de
pân\ acum. D\nu] Bolohan, [eful Biroului

Vamal de Frontier\ Ia[i, [i inspectorii
vamali Simona Andreica, Cristian Timofte
[i Cristinel-Leonard Tîrnovanu ar fi
favorizat, în schimbul primirii unor sume
de bani, o serie de firme care import\ produse textile s\ eludeze plata taxelor

vamale. În afar\ de Tîrnovanu, care a fost
pus sub control judiciar pentru dare de
mit\, to]i au fost ieri re]inu]i de DNA pentru 24 de ore.
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„România va dep\[i
sezonul rece f\r\
probleme majore“:

ECONOMIC

de la [coala din sat.
Anul acesta ne
propunem ca, al\turi
de cititorii no[tri, s\
le oferim un zâmbet
de Cr\ciun prin
îndeplinirea
dorin]elor, [i o iarn\
cât mai u[oar\, prin
cump\rarea
ghetu]elor din piele
îmbl\nite [i hainelor
c\lduroase. Sunt

Avertisment de
Schema prin care statul
la Grozavu
„ciupe[te“ 150 de milioane
`naintea duelului de lei de la pensiile private
cu Dinamo: „Va u a fost prezentat\ de un membru al Consiliului
fi un meci cu
de Administra]ie al BNR u citi]i `n pagina 3
sc=ntei!“
u m=ine, de
la ora 16:00,
`n Copou,
Politehnica
Ia[i – Dinamo
Bucure[ti, `n
etapa a XV-a a
Ligii a II-a de
fotbal u citi]i `n pagina 10

Vremea probabil\ la Ia[i

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 1ºC  Max. 0ºC  Max. 5ºC
 Min. -2ºC  Min. -2ºC  Min. -2ºC

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

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 1ºC  Max. 2ºC  Max. 1ºC
 Min. -2ºC  Min. -5ºC  Min. -7ºC
Sursa: Accuweather.com

Proiecte importante aprobate
de consilieri. Und\ verde [i
pentru creditul de 30 milioane €

Consilierii locali au aprobat ieri în unanimitate suplimentarea unui împrumut
f\cut de Prim\ria Ia[i f\r\ s\ existe dezbateri pe tem\. În al]i ani, o astfel de decizie
era cel pu]in discutat\ în plen. Amintim c\,
Prim\ria va extinde cu înc\ 30 milioane
euro împrumutul f\cut la Banca European\
de Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BERD) a
c\rui valoare ini]ial\ era de 20 milioane
euro. A[a cum „Ziarul de Ia[i“ a relatat
zilele trecute, suplimentarea creditului este
necesar\ în contextul proiectului de construire a unui nou depou în Dacia, loc care
va g\zdui tramvaiele noi [i autobuzele
electrice. Odat\ aprobat\ decizia, Prim\ria
poate semna acordul de extindere a
finan]\rii [i, astfel, sunt create premisele
pentru lansarea licita]iei de execu]ie pentru
lucr\ri. În context, amintim c\ municipalitatea a emis deja autoriza]ia de demolare a
actualului depou, iar lucr\rile pot începe

oricând. Prin intermediul creditului
BERD, pe lâng\ construirea unui nou
depou, vor mai fi finan]ate alte dou\
proiecte: reabilitarea termic\ a 14 unit\]i
[colare [i modernizarea cinematografului
Dacia.

Show cu drone în loc de artificii
de Revelion?
Prim\ria ar putea organiza, în noaptea
dintre ani, un show cu drone [i lasere în
loc de focul de artificii. O astfel de idee a
fost agreat\ ieri în plen, la propunerea
consilierilor USR, decizia deliberativului
constând într-o suplimentare a bugetului
dedicat S\rb\torilor în vederea asigur\rii
finan]\rii unui show cu drone dac\ acesta
va fi posibil.

Continuare `n pagina u 2

copii simpli, care
provin din familii
modeste, cu nevoi, [i
care merg la una
dintre cele mai s\race
[coli din jude]. Intra]i
a[adar al\turi de noi
`n una din cele mai
vechi [i frumoase
campanii de
`ntrajutorare din Ia[i!
Citi]i `n pagina u 2

O moned\ g\sit\
în Transilvania
dovede[te c\ un
„fals“ împ\rat
roman a fost real
u un exemplar din aceast\ moned\
exist\ la Muzeul Brukenthal din Sibiu
O moned\ de aur
antic\, descoperit\ în
Transilvania, dovede[te
c\ un împ\rat roman din
secolul al III-lea, eliminat
din istorie pe motiv c\ ar
fi fost un personaj fictiv,
a existat cu adev\rat.
Profesorul Paul Pearson
de la University College
din Londra, care a condus
cercetarea, a declarat
pentru BBC News c\ a
fost uimit de aceast\ descoperire. Un exemplar din
aceast\ moned\ exist\ la Muzeul Brukenthal din Sibiu.
Moneda care poart\ numele lui Sponsian [i care are
gravat portretul s\u a fost g\sit\ acum mai bine de 300 de
ani în Transilvania, cândva un avanpost îndep\rtat al
Imperiului Roman. Considerat\ a fi un fals, aceasta a stat
închis\ într-un dulap de muzeu. Acum, oamenii de [tiin]\
spun c\ urmele de zgârieturi vizibile la microscop
dovedesc c\ s-a aflat de fapt în circula]ie acum 2.000 de
ani, scrie BBC. „Ceea ce am g\sit este un împ\rat. Era o
figur\ despre care se credea c\ este un fals [i care a fost
dat\ la o parte de exper]i. Dar noi credem c\ a fost real [i
c\ a avut un rol în istorie“, a declarat profesorul Paul
Pearson de la University College din Londra.
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