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u Scut medical anti-COVID,
proiectat de inginerii din
Formula 1
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Ziarul de Ia[i a realizat o analiz\ a comorbidit\]ilor
asociate infec]iei cu noul coronavirus

Dezastru `n mediul rural
la Evaluarea Na]ional\

Ce boli aveau ie[eni
r\pu[i de COVID 19

Un elev din trei a
luat sub media 5
u doi fo[ti inspectori generali la Ia[i arat\
cauzele acestui fenomen `ngrijor\tor care se
propag\ de la an la an
Situa]ie critic\ pentru [colile din mediul rural `n ceea ce prive[te rezultatele la
Evaluarea Na]ional\. Din cei aproximativ 1.300 de elevi din jude] care au ob]inut
sub media 5 la Evaluarea Na]ional\, aproape 80% sunt din mediul rural. Practic,
dintre cei aproximativ 1.300 de elevi cu media sub 5, peste 1.000 sunt din mediu
rural. ~n plus, dac\ la aceast\ cifr\ se adaug\ [i num\rul de absen]i, situa]ia este
[i mai critic\. De la Evaluarea Na]ional\ la nivelul jude]ului au lipsit aproape 900
de elevi, dintre ace[tia aproximativ 90% fiind din mediul rural. Camelia Gavril\,
fost inspector [colar `n jude] vreme de aproape dou\ mandate, vicepre[edinte al
Comisiei pentru înv\]\mânt, [tiin]\, tineret [i sport din Camera Deputa]ilor, [i
Liliana Romaniuc, fost inspector [colar general, actualmente secretar de stat pentru `nv\]\m=ntul preuniversitar `n cadrul Ministerului Educa]iei, explic\ motivele
pentru care exist\ acest fenomen, dar [i care ar putea fi rezolv\rile pe viitor.

u cardiacii [i diabeticii au fost grupele cu cel mai mare risc de deces u peste
80% dintre cei deceda]i aveau probleme cu inima, iar o treime sufereau de
diabet u la Ia[i, trei sferturi dintre cei care au pierdut lupta cu boala au fost
b\rba]i cu mult peste procentul de la nivel na]ional (59%)
Un tablou sumbru al deceselor în rândul
pacien]ilor ie[eni cu COVID 19 arat\ c\ majoritatea sufereau de o boal\ cardiovascular\. Mai
exact 84% erau cardiaci, în timp ce, la nivel
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Azi e s\rb\toarea
Sfin]ilor Petru [i Pavel:
Cre[tinii ortodoc[i celebreaz\
ast\zi s\rb\toarea Sfin]ilor
Apostoli Petru [i Pavel, ace[tia
fiind s\rb\tori]i anual pe data de
29 iunie.
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na]ional, ponderea acestora în rândul deceselor
este de 63,8%. În acela[i timp, media de vârst\
este mai sc\zut\ fa]\ de cea înregistrat\ pe ]ar\, iar
ponderea deceselor în rândul b\rba]ilor diagnosti-

u Citi]i `n pagina 3

Fonduri prin POR: 1.900 de
lei pe cap de ie[ean
u prin Programul Opera]ional
Regional, jude]ul Ia[i a atras o finan]are
de 1,7 miliarde de lei u la o popula]ie
de 900.000 de locuitori, `nseamn\ `n jur
de 1.900 de lei pe cap de locuitor u
citi]i `n pagina 2

Criza actual\ e mai
grav\ decât `n 1929:
„S\ [ti]i c\ pe
timp de pace
nu s-a oprit
niciodat\
economia a[a
cum s-a oprit
acum,
niciodat\ nu
s-au oprit
companiile
a[a cum s-au oprit acum“, sus]ine
Florin Cî]u.

ca]i cu COVID 19 este tripl\ fa]\ de cea a
femeilor.

Ia[ul va cump\ra [i tramvaie
cu bani europeni

Lucr\tura Necuratului

Un preot bine aghesmuit a lovit
un autoturism u pagina 3
Fiul [i-a urmat tat\l arestat pentru droguri
u t=n\rul de 15 ani este acuzat de viol u pagina 3
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Un ie[ean a `ncercat s\ scape de heroin\
când a auzit „masca]ii“ la u[\

Ghinion pentru un traficant:
Pachetul cu droguri a r\mas
plutind `n vasul de toalet\
Au ap\rut am\nunte „picante“ `n urma destructur\rii re]elei uria[e de heroin\ din
Bucure[ti, cu ramifica]ii la dealerii din Ia[i, de c\tre poli]i[tii [i procurorii de la
Criminalitate Organizat\. De exemplu, „s\geata“ interlopilor clanului Corduneanu,
Mihai B\lteanu, poreclit Du]u Marocanu, a avut un ghinion teribil atunci c=nd au intrat
masca]ii peste el, `n apartamentul `n care locuia, din cartierul Galata. B\lteanu locuia
`ntr-un apartament la parterul unui bloc, iar `n timp ce trupele de interven]ie sp\rgeau
u[a cu „berbecele“, acesta a `n[f\cat pachetul cu heroin\ ascuns prin cas\ [i a dat fuga
`n baie, l-a aruncat `n toalet\ apoi a tras apa. Spre ghinionul acestuia, [i norocul
anchetatorilor, pache]elul a r\mas la suprafa]a apei, fiind „pescuit“ de c\tre oamenii
legii. De asemenea, dup\ ce a aruncat heroina, B\lteanu a fost obligat s\ se pun\ la
p\m=nt sub amenin]area armei. U[a apartamentului a fost f\cut\ buc\]i de c\tre masca]i,
iar printre g\uri, ofi]erul a b\gat pistolul [i l-a somat s\ se pun\ la p\m=nt. ~n pachetul
aruncat `n toalet\, s\geata Cordunenilor avea c=teva grame de heroin\. Pe de alt\ parte,
dealerul de heroin\ al ]iganilor din cartierul Dalas este de neg\sit, el cel mai probabil
ascunz=ndu-se la cuno[tin]e, de frica legii.

u Continuare `n pagina 3

Semnale de `mperechere

Coronavirus: Peste 10 milioane
de cazuri pe plan mondial

Liderul liberalilor ie[eni laud\
primarii „buni“ de la PSD sau PMP

u num\rul infect\rilor s-a dublat în intervalul 21
mai - 28 iunie, perioad\ care coincide, `n cele mai
multe ]\ri, cu relaxarea m\surilor de izolare u 4

u ace[ti edili „merit\ sprijini]i pentru dezvoltarea proiectele
comunit\]ilor lor [i care `ntr-adev\r vor s\ se al\ture acestui
parteneriat pentru dezvoltarea jude]ului“, a declarat Costel
Alexe u fostul liberal Marius Bodea a criticat campania PNL
de racolare a primarilor u Mai multe am\nunte `n pagina 2

Un vânz\tor Starbucks a primit un
„bac[i[“ de 60.000 de dolari u 4

La `nt=lnirea PNL de ieri nu s-a purtat
masc\, `n timp ce la festivalul rock `n aer
liber de la Ciric masca a fost obligatorie
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Vremea probabil\ la Ia[i

Cat I: Report
Cat. a II-a: 17 x 5.002,87
Cat. a III-a: 624 x 136,29
Cat I: IV-a: 9.447 x 30,00
NOROC

Luni
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 Min.

31ºC Max.
19ºC  Min.

Joi
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Mar]i

28ºC Max.
17ºC  Min.

Vineri
32ºC Max.
20ºC  Min.
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Miercuri
30ºC
19ºC

Sâmb\t\

32ºC Max.
19ºC  Min.

30ºC
19ºC
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